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غير مخصص للبيع

انتخابات تكميلية في الدائرتين الثالثة والخامسة خالل شهرين

مجلس 2020... استقالة وانقسامات
• الفضالة: جلسة الرئاسة خلقت صراعات مبنية على التشكيك والتخوين

انتخابات  تجرى  ان  المتوقع  من 
الثالثة  الدائرتين  في  تكميلية 
النائب  استقالة  بعد  والخامسة 
يوسف الفضالة وابطال عضوية 
النائب بدر الداهوم حسب المادة 
تنص  والتي  الدستور،  »84« من 
على انه اذا خال محل احد اعضاء 
مدته  نهاية  قبل  األمة  مجلس 
عنه عضو  بدال  ينتخب  ألي سبب 
تاريخ  من  شهرين  خالل  جديد 
اعالن الخلو وتكون مدة العضو 

الجديد بنهاية مدة سلفه.
النائب  قدم  نفسه  السياق  وفي 
يوسف الفضالة استقالة مسببة 
قال  األمة،  مجلس  عضوية  من 
في  جلسة  أول  »منذ  فيها: 
وما  الحالي  التشريعي  الفصل 
للدستور  انتهاك  حدث فيها من 

التصويت  علنية  من  والالئحة 
من  لها  المصاحبة  واألح���داث 
زاد  والذي  األمة  نواب  على  تعدٍ 
انقساما  السياسي  المشهد 
وتعقيدا وخلق صراعا مبنيا على 
مضيفًا:  والتخوين.  التشكيك 
في  الحكومة  تتواَن  لم  كما 
أمام  تعهداتها  عن  تراجعها 
أول��وي��ات  لترتيب  األم��ة  ن��واب 
التي  الكويتي  الشعب  وتطلعات 
باجتماعات  عليها  االتفاق  تم 
ع���دة ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة مع 
بين  ال��ص��راع  عمق  ما  ال��ن��واب، 
السلطتين وادخل البلد في أزمات 
مكرر  وبنهج  متتالية  وصراعات 
في  والدخول  لألولويات  وضياع 
البعد  كل  بعيدة  جانبية  قضايا 
وإصرار  الوطنية  المصلحة  عن 

تكريس  على  األط��راف  جميع 
الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة 
الحوار فما هو اال نهج مستمر«. 
»الرئاسة«  جلسة  ان  م��ؤك��دًا 
صراعًا  وخلقت  انقسامًا  أحدثت 

مبنيًا على التشكيك والتخوين.
وأشار الى أن »قبول ما حدث في 
مارس   30 بتاريخ  القسم  جلسة 
لتفريغ  2021 ما هو إال شرعنة 
والمتمثل  محتواه  من  الدستور 
على  اإلجرائية  الشرعية  بتغليب 
يقبل  فكيف  الشعبية،  الشرعية 
من حضر وشارك في التصويت 
على  اإلجرائية  الشرعية  بإضفاء 
مجلس  رئيس  استجواب  تأجيل 
الوزراء المدرج على جدول أعمال 
واالستجوابات  الجلسة  ذات 
مستقبال  تقديمها  ال��م��زم��ع 

لم  س��ق��ط��ة  ف��ي  وتحصينه 
يشهدها التاريخ البرلماني، علمًا 
بأنه ال خروج من األزمات المتتالية 
الدستور  روح  إل��ى  بالعودة  اال 
فهذه  الشعبية،  والشرعية 
الدستورية  غير  الممارسات 
غلب  سلبيا  سياسيا  مناخا  خلقت 
عليه عدم الثقة والتخوين والحدة 
بالتعامل في أروقة مجلس األمة 
األط��راف،  جميع  من  وخ��ارج��ه 
العمل  في  االستمرار  يجعل  ما 
ضربا  المناخ  بهذا  السياسي 
تلك  في  حدث  ما  ان  العبث،  من 
الجلسة وشهده الجميع هو وأد 
أصيل  حق  هي  دستورية  ألداة 
الكويتي  الشعب  حقوق  م��ن 
وغير  ش��رع��ي  غ��ي��ر  ب��ش��ك��ل 

دستوري وبغطاء نيابي«.

الوكيحيقولون

خلف األبواب

شعر

التنه  عن خلق
وتأتي مثله
عار عليك

إذا فعلت عظيم

بواحمد: صديقي بو احمد منذ أن فتح كلوب هاوس وهو 
يلح علي: ادخل معانا الغرفة وشاركنا الحديث في السياسة 

واالجتماع واالقتصاد، بس اليوم جاني بو احمد وقال لي: دريت؟ 
في غرفة للشباب والشابات يتعرفون على بعض، ووراني جزء 

من المحادثات في الغرفة بين الشباب والبنات واختياراتهم 
لبعض ليوفقوا راسين بالحالل، بس يقولون تم طلب احالتهم 

للنيابة بتهمة خدش الحياء والتحريض على الفجور، فرديت عليه 
 قلت له: ذول إن فجروا يفجرون في بعض، لكن المشكلة
انت وربعك يا بو أحمد قاعدين تفجرون بالوطن والمواطن.

رئيس الوزراء تفقد مشروع
مبنى الركاب الجديد

الركاب  بزيارة لمشروع مبنى  الوزراء  الخالد رئيس مجلس  قام سمو الشيخ صباح 
الجديد »T 2« بمطار الكويت الدولي.

واطلع سموه خالل الزيارة على مختلف المرافق والمنشآت التي يشملها المشروع، 
العمل  سير  تطورات  آخر  عن  المسؤولين  من  عدد  شرح  إلى  سموه  استمع  كما 
المتوقع  والخدمات  يحتويها  التي  المرافق  الى  إضافة  أنجزت،  التي  والمراحل 
تقديمها والمتوافقة مع األنظمة الحديثة والمعايير الدولية للمطارات، وأعرب سموه 
في تصريح صحافي عقب زيارته عن اعتزازه الكبير بهذا المشروع الحضاري الذي 
يعد من أهم المشاريع االستراتيجية في رؤية البالد التنموية »كويت جديدة 2035«.

أمس  الدستورية  المحكمة  قضت 
ناجي  بن  محمد  المستشار  برئاسة 
في  االنتخابية  الطعون  جميع  برفض 
جرت  التي  األم��ة  مجلس  انتخابات 
الماضي،  ديسمبر  من  الخامس  في 
الطعون  حجزت  »الدستورية«  وكانت 
والبالغ  الماضي  الثالث من مارس  في 
عددها 10 طعون في انتخابات مجلس 

والثانية  االولى  االنتخابية  للدوائر  االمة 
والثالثة والخامسة. 

األول��ى  ال��دائ��رة  في  هي  والطعون 
الزلزلة،  يوسف  المرشح  من  المرفوع 
والثالثة  البذالي،  حامد  من  والثانية 
الفزيع  ون��واف  معيوف  عبداهلل  من 
فيصل  من  والخامسة  الصالح،  وابرار 

الكندري وماجد المطيري.

»الدستورية« ترفض جميع 
الطعون االنتخابية 

وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بالوقوف مع وحدة 
واستقرار اليمن وإعادة األمن إلى ربوعه

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر 
امس مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د. أحمد بن 
مبارك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت، اذ جرى خالل اللقاء 
روابط  من  والشعبين  البلدين  يربط  وما  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  استعراض 
تاريخية راسخة ومتجذرة على مختلف األصعدة وبحث مجمل مستجدات األوضاع 

في الجمهورية اليمنية والتطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
الكويت  التزام  على  التأكيد  اللقاء  خالل  الناصر  احمد  الشيخ  جدد  جانبه  ومن 
بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة األمن واألمان إلى ربوعه ومساندتها 
لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سالم دائم في اليمن وفقا 
للمرجعيات الثالث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة.

الملك عبداهلل: األمير حمزة في منزله وتحت رعايتي
واألكثر إيالمًا أن أطراف الفتنة كانوا من داخل بيتنا

بث التلفزيون األردني رسالة من الملك عبداهلل الثاني أعلن فيها أن األمير حمزة 
في منزله وتحت رعايته، مؤكدًا أن األمير التزم السير على نهج اآلباء واألجداد، 
وقال الملك: لم يكن تحدي األيام الماضية هو األصعب أو األخطر على استقرار 
بيتنا  داخل  من  كانوا  الفتنة  أطراف  أن  ذلك  إيالما،  األكثر  لي  كان  لكنه  وطننا، 
الواحد وخارجه، وال شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ 
بين  العزيز، لكنّ ال فرق  الشعب  الهاشمية، وكقائد لهذا  العائلة  أمر  وكولي 
الحسين، طيب  نذرني  فقد  الكبيرة،  وأسرتي  الصغيرة  أسرتي  إزاء  مسؤوليتي 
اهلل ثراه، يوم ولدت لخدمتكم، ونذرت نفسي لكم، وأكرس حياتي لنكمل معا 
مسيرة البناء واإلنجاز في وطن العز والسؤدد والمحبة والتآخي، مسؤوليتي األولى 
هي خدمة األردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه، وال شيء وال أحد يتقدم على 

أمن األردن واستقراره، مضيفًا: وحمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي.

»الكهرباء«: خالل 3 سنوات 
ستكون كل العدادات

في الكويت ذكية

هيئة األدوية األوروبية 
توصي بإضافة الجلطات 

إلى اآلثار الجانبية 
النادرة ألسترازينيكا

والماء  الكهرباء  وزير  أعلن 
سيتم  أنه  العتيبي  مشعان  د. 
ال��ب��دء في  أش��ه��ر   3 خ��الل 
تركيب العدادات الذكية ضمن 
أن  وذك��ر  األول���ى،  المرحلة 
العمل سيتواصل في تركيبها 
الفترة  خ��الل  م��راح��ل  على 
جميع  ستكون  بحيث  المقبلة، 
في  ذكية  الكويت  ع���دادات 

غضون 3 سنوات.
ومن جهة أخرى، افتتح الوزير 
العتيبي مشروع توريد وتركيب 
وح��دات  وص��ي��ان��ة  وتشغيل 
بنظام  تعمل  غازية  توربينية 
الطاقة  لزيادة  المركبة  الدورة 
الكهربائية في محطة الصبية 
وتقطير  الكهربائية  للقوى 

المياه بقدرة 932 ميغاواط.

األدوي��ة  تنظيم  هيئة  قالت 
األوروب��ي��ة، أم��س، إن��ه يجب 
كأحد  ال��دم  جلطات  إدراج 
جدًا«  »النادرة  الجانبية  اآلثار 
المضاد  أسترازينيكا  للقاح 
فوائد  لكن  كورونا،  لفيروس 
مخاطره،  تفوق  التزال  اللقاح 
األدوي��ة  تنظيم  هيئة  وقالت 
ومقرها  األوروبي  االتحاد  في 
»خلصت  بيان:  في  أمستردام 
للهيئة  التابعة  السالمة  لجنة 
الدم  جلطات  أن  إل��ى  اليوم 
عدد  انخفاض  مع  العادية  غير 
أن  يجب  الدموية  الصفائح 
جانبية  آث��ار  أنها  على  تُ��درج 

نادرة جدًا« للقاح.

الصندوق الكويتي... وصناديق 
منخفضة ونسبة المتأخرات %2

كشفت احصائية ل�»الشاهد« عن ان »الصندوق الكويتي« ساهم في 
59 عاما، حيث  3.9 مليارات دينار على مدى  990 مشروعًا بنحو  تمويل 
ان عدد المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها بلغ 828 مشروعا 
في 103 دول حول العالم بإجمالي تمويل بلغ 3.96 مليارات دينار وبنسبة 

سداد تصل إلى 58% من قيمتها.
نسبة  ان  اذ  القروض،  سداد  عملية  في  الدول  من  كبير  التزام  وهناك 
المتأخرات ال تتعدى 2% من إجمالي القروض الممنوح واشارت اإلحصائية 
القروض  متأخرات  لتحصيل  المتخذة  االج��راءات  ضعف  استمرار  الي 
في  الدول  على  القروض  متأخرات  اجمالي  وبلغ  الممنوحة،  الدولة  على 
متأخرات  قيمة  أن  عن  فضال  دينار،   147.859.56 مبلغ   2020/3/31
اجمالي  من   %86.9 بنسبة  دينار   128.521.997 بلغت  العربية  الدول 
الدول  2020/3/31، وبلغت اجمالي قيمة متأخرات  الدول حتى  متأخرات 
اجمالي  من   %13.1 بنسبة  دينار   19.337.563  /000 المدرجة  غير 
وأن  السحب،  حق  انتهاء  من  الرغم  على   2020/3/31 حتى  المتأخرات 
الصومال  هي:  دول؛   3 الخارجية،  مديونيته  متأخرات  إجمالي  من   %95
يناهز  الدول  هذه  على  المتأخّرات  إجمالي  ان  حيث  وسورية،  وأريتريا 

129.6 مليون دينار. 

11 حادثًا في مواقع الخفجي تسببت في أضرار لبعض أصول الشركة

قامت شركة نفط الخليج باالستمرار 
في إلغاء مشروعات سبق اعتمادها 
منطقة  في  الرأسمالية  بالموازنات 
بالخفجي  المشتركة  العمليات 
يقدر عددها ب�»9« مشروعات خالل 
كلفتها  تبلغ   2019 المالية  السنة 
 115.200.000  /000 المعتمدة 
مبالغ  واعتماد  دراستها  بعد  دوالر 
لها بالموازنات الرأسمالية السابقة، 
بأنه  حينه  في  الشركة  أفادت  حيث 
الرقابية  الجهات  توصية  اخذ  تم 
عند  الدقة  بمراعاة  االعتبار  بعين 
من  للتأكد  الفنية  الدراسات  اعداد 
ترتيب  حسب  المشروعات،  اهمية 
االولويات، حيث اكدت أنه تم الغاء 
نظرا  المشروعات  ه��ذه  بعض 
لوجود البديل بكلفة أقل على المدى 

ضمن  تنفيذها  خالل  من  او  البعيد 
مشروعات اخرى أو اعادة دراستها 
لتحديثها وتقييم مدى الحاجة لها، 
الموافقات  على  الحصول  تم  وقد 
من  المشروعات  إللغاء  المطلوبة 
المشتركة  التشغيلية  اللجنة  قبل 
المشتركة،  التنفيذية  واللجنة 
بتوصية  الشركة اهتماما  وتؤكد 
عمل  خ��الل  من  الدقة  وم��راع��اة 
لتقييم  الالزمة  الفنية  الدراسات 
حاجة  وفق  المشروعات  اهمية 
عدد  وج��ود  ع��ن  فضاًل  العمل، 
مواقع  مختلف  في  حادثًا   »11«
المشتركة  العمليات  منطقة 
المالية  السنة  خ��الل  بالخفجي 
لبعض  اضرار  عنه  نتج  ما   ،2019

اصول الشركة.

»نفط الخليج« ألغت 9 مشروعات سبق 
اعتمادها بالموازنات السابقة

حرب السفن تشتعل في المنطقة... وهذه هي الحادثة الخامسة

ذكرت وكالة تسنيم أن السفينة 
تعرضت  س��اوي��ز  اإلي��ران��ي��ة 
في  الصقة  بألغام  لهجوم 
الوكالة  وقالت  األحمر،  البحر 
إن السفينة تمركزت في البحر 
السنوات  م��دى  على  األح��م��ر 
القوات  لدعم  الماضية  القليلة 
المكلفة  اإلي��ران��ي��ة  الخاصة 
بمهام مرافقة السفن التجارية 

للحماية من القرصنة.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز 
بأن  أميركي  مسؤول  عن  نقال 
إسرائيل أبلغت الواليات المتحدة 
السفينة  استهدفت  بأنها 
كان  ذلك  وأن  ساويز  اإليرانية 
سابقة  إيرانية  لضربات  انتقاما 

لسفن إسرائيلية.
وت��ع��د ه���ذه ال��ح��ادث��ة هي 

الخامسة من نوعها، فيما كانت 
الماضي  ال��ع��ام  ح��ادث��ة  أكبر 
 19 فيها  قتل  صديقة  بنيران 

إيرانيًا عن طريق الخطأ.
وسائل  كشفت  آخر  جانب  ومن 
إعالم غربية تفاصيل عن سفينة 
أكدت  التي  اإليرانية  »سافيز« 
م��ؤخ��رًا  تعرضها  ط��ه��ران 

لهجوم في البحر األحمر.

سفينة إيرانية تتعرض لهجوم 
إسرائيلي في البحر األحمر

• سمو الشيخ صباح الخالد يستمع إلى شرح عن مشروع المبنى ص2



الخميس 8 أبريل2021 العدد 4413
www.alshahedkw.com02

السيطرة على حريق محالت تابعة للسوق المركزي للجيش 
أعلنت قوة االطفاء العام أمس تمكن فرقها من السيطرة 
للسوق  التابعة  المحالت  من  عدد  في  اندلع  حريق  على 

المركزي للجيش الكويتي.
وقالت إدارة العالقات العامة واإلعالم بـ»االطفاء« في بيان 
صحافي إن غرفة العمليات تلقت بالغا يفيد بنشوب حريق 

في المحالت المذكورة وعلى أثره تم توجيه فرق اإلطفاء 
الشيوخ  وجليب  والصليبيخات  الصناعية  الشويخ  مراكز  من 
حيث  الكويتي  الجيش  إطفاء  وجود  الى  إضافة  واالسناد 
أي  وقوع  دون  ومحاصرته  الحريق  مكافحة  من  تمكنوا 

اصابات بشرية.
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محليات

صاحب السمو هنأ الرئيسة المنتخبة لجمهورية كوسوفو

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والخالد والشايع ورئيس الحكومة الليبية
أمير  السمو  صاحب  استقبل 
البالد الشيخ نواف األحمد بقصر 
ولي  سمو  أمس  صباح  بيان 
األحمد،  مشعل  الشيخ  العهد 
بيان  بقصر  سموه  واستقبل 
جابر  الشيخ  امس سمو  صباح 
سموه  استقبل  كما  المبارك، 
الخالد  صباح  الشيخ  سمو 
الوزراء ورئيس  رئيس مجلس 
في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
والوفد  الدبيبة  عبدالحميد  ليبيا 
المرافق وذلك بمناسبة زيارته 
استقبل  كما  للبالد،  الرسمية 
األمة  مجلس  رئيس  سموه 

مرزوق الغانم.
شؤون  وزيــر  المقابلة  حضر 
علي  الشيخ  األميري  الديوان 
الجراح ورئيس الديوان األميري 
ونائب  الفيصل  مبارك  الشيخ 
األميري  الديوان  شؤون  وزير 
الشيخ محمد العبداهلل ورئيس 
بعثة الشرف المرافقة محافظ 

الخالد  طالل  الشيخ  العاصمة 
ووكيل الديوان األميري ومدير 
أمير  السمو  صاحب  مكتب 

البالد أحمد فهد الفهد.
بيان  بقصر  سموه  واستقبل 
الخالد  صباح  الشيخ  سمو 

كما  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 
بيان  بقصر  سموه  استقبل 
ــوان  ــس رئــيــس دي صــبــاح ام

المحاسبة فيصل الشايع، حيث 
قدم لسموه »تقرير المواطن 

 .»2020

وبعث صاحب السمو أمير البالد 
ببرقية  األحمد  ــواف  ن الشيخ 
فيوسا  الرئيسة  إلــى  تهنئة 

المنتخبة  الرئيسة  عثماني 
عبر  كوسوفو  لجمهورية 
خالص  ــن  ع ســمــوه  فيها 
انتخابها  بمناسبة  تهانيه 
رئيسة لجمهورية كوسوفو، 
متمنيا سموه لها كل التوفيق 
الصحة  ومــوفــور  ــداد  ــس وال
والعافية وللعالقات الطيبة بين 
من  المزيد  الصديقين  البلدين 

التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
تهنئة  ببرقية  األحمد  مشعل 
عثماني  فيوسا  الرئيسة  إلى 
لجمهورية  المنتخبة  الرئيسية 
سموه  ضمنها  كوسوفو 
بمناسبة  تــهــانــيــه  ــص  ــال خ
لجمهورية  رئيسة  انتخابها 
لها  سموه  متمنيا  كوسوفو، 

كل التوفيق والسداد. 
صباح  الشيخ  سمو  بعث  كما 
الوزراء  مجلس  رئيس  الخالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

• سمو األمير مستقباًل رئيس الحكومة الليبية• صاحب السمو مستقباًل سمو ولي العهد

ولي العهد استقبل 
المبارك والخالد

والغانم والشايع
سمو  بيان  بقصر  األحمد  مشعل  الشيخ  العهد  ولي  سمو  استقبل 
الشيخ  بيان امس سمو  المبارك، واستقبل سموه بقصر  الشيخ جابر 
مرزوق  األمة  مجلس  ورئيس  الــوزراء  مجلس  رئيس  الخالد  صباح 

الغانم.
كما استقبل سموه رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، حيث قدم 

• سمو ولي العهد مستقباًل سمو الشيخ صباح الخالدلسموه نسخة من تقرير المواطن 2020. 

رئيس الوزراء استقبل رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا

صباح  الشيخ  سمو  استقبل 
الــوزراء  مجلس  رئيس  الخالد 
رئيس  ــس  ام بيان  قصر  فــي 
في  الوطنية  الوحدة  حكومة 

ليبيا عبدالحميد الدبيبة.
مراسم  للضيف  ــرت  ج ــد  وق
عقبها  قام  رسمية  استقبال 
بمصافحة كبار مستقبليه وفي 
مجلس  رئيس  نائب  مقدمتهم 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد 
مجلس  رئيس  ونــائــب  العلي 
الوزراء وزير العدل وزير الدولة 
عبداهلل  النزاهة  تعزيز  لشؤون 
العاصمة  ومحافظ  الــرومــي 
المرافقة  الشرف  بعثة  رئيس 
ــد األحــمــد  الــشــيــخ طـــالل خــال
والشرطة  الجيش  قادة  وكبار 
والحرس الوطني وقوة االطفاء 

العام وعميد السلك الدبلوماسي 
لدى  السنغال  جمهورية  سفير 
امباكي  عــبــداألحــد  الكويت 

وسفيرا البلدين.

الوحدة  حكومة  رئيس  وكــان 
عبدالحميد  ليبيا  في  الوطنية 
الليلة  البالد  وصل  قد  الدبيبة 

الماضية في زيارة رسمية. 

سموه زار مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت

الخالد  صباح  الشيخ  سمو  قام 
بزيارة  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
الجديد  الركاب  مبنى  لمشروع 

»2T« بمطار الكويت الدولي.
ورافق سموه خالل الزيارة وزير 
الدولة  ــر  وزي العامة  االشــغــال 
وتكنولوجيا  االتصاالت  لشؤون 
المعلومات د. رنا الفارس ووكيل 
وزارة االشغال العامة المهندس 

اسماعيل الفيلكاوي.
على  الزيارة  خالل  سموه  واطلع 
والمنشآت  الــمــرافــق  مختلف 
كما  المشروع،  يشملها  التي 

عدد  شــرح  إلــى  سموه  استمع 
من المسؤولين عن آخر تطورات 
التي  والــمــراحــل  العمل  سير 
المرافق  الــى  إضافة  أنجزت، 
ــخــدمــات  وال يحتويها  ــي  ــت ال
والمتوافقة  تقديمها  المتوقع 
والمعايير  الحديثة  األنظمة  مع 

الدولية للمطارات.
تصريح  فــي  ســمــوه  وأعـــرب 
صحافي عقب زيارته عن اعتزازه 
الكبير بهذا المشروع الحضاري 
المشاريع  أهم  من  يعد  الــذي 
البالد  ــة  رؤي في  االستراتيجية 

التنموية »كويت جديدة 2035« 
اطار  التحتية في  بنيتها  وتحديث 
الى مركز مالي  الكويت  تحويل 

وتجاري اقليمي ودولي.
وأشاد سموه بالسواعد والكوادر 
هذا  في  ساهمت  التي  الوطنية 
الشركة  مع  بالتعاون  اإلنجاز 
المنفذة، مؤكدا حرص  العالمية 
مختلف  توفير  على  الحكومة 
الالزمة  والتسهيالت  اإلمكانات 
وتشغيل  المشروع  الستكمال 
المطار  ومرافق  خدمات  كافة 

وفق البرنامج الزمني المقرر. 

• تشغيل الخدمات كافة ومرافق المطار وفق البرنامج الزمني المقرر
الخالد: نعتز بهذا المشروع الحضاري

• سمو الشيخ صباح الخالد لدى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي

• ... ويستمع إلى شرح عن مشروع المبنى

• سمو الشيخ صباح الخالد أثناء الزيارة
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المحكمة الدستورية تقضي برفض جميع الطعون االنتخابية محليات
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي 
برفض جميع الطعون االنتخابية في انتخابات مجلس األمة التي جرت 

في الخامس من ديسمبر الماضي.

وكانت »الدستورية« حجزت الطعون في الثالث من مارس الماضي 
والبالغ عددها 10 طعون في انتخابات مجلس االمة للدوائر االنتخابية 

األولى والثانية والثالثة والخامسة. 

وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بالوقوف مع وحدة 
واستقرار اليمن وإعادة األمن إلى ربوعه

بحث مع نظيره اليمني تطورات المنطقة 

وزير الكهرباء: مشروع محطة الصبية 
سيضيف 932 ميغاواط للشبكة الكهربائية 

الدولة  وزير  الخارجية  وزير  التقى 
د.  الشيخ  ال��وزراء  مجلس  لشؤون 
أحمد الناصر امس مع وزير الخارجية 
الجمهورية  المغتربين في  وشؤون 
بمناسبة  مبارك  بن  أحمد  د.  اليمنية 
المرافق  والوفد  الرسمية  زيارته 
اللقاء  خالل  جرى  اذ  الكويت،  إلى 
بين  الثنائية  العالقات  استعراض 
البلدين  الشقيقين وما يربط  البلدين 
رواب��ط  من  الشقيقين  والشعبين 
على  ومتجذرة  راسخة  تاريخية 
مجمل  وبحث  األص��ع��دة  مختلف 
مستجدات األوضاع في الجمهورية 
الساحتين  على  والتطورات  اليمنية 

اإلقليمية والدولية.
ومن جانبه جدد الشيخ احمد الناصر 
إلتزام  على  التأكيد  اللقاء  خ��الل 
وحدة  مع  بالوقوف  الكويت  دولة 
األم��ن  وإع���ادة  اليمن  واس��ت��ق��رار 
ومساندتها  ربوعه  إل��ى  واألم��ان 
للوصول  الرامية  الجهود  لكافة 
دائم  س��الم  إل��ى  يفضي  حل  إل��ى 
الثالث  للمرجعيات  وفقا  اليمن  في 

في  والمتمثلة  عليها  المتفق 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية  المبادرة 
الوطني  الحوار  مؤتمر  ومخرجات 
الشامل وقرارات مجلس األمن ذات 

الصلة.
دعم  الناصر  احمد  الشيخ  كما جدد 
المملكة  لمبادرة  الكويت  دول��ة 
إلنهاء  الجديدة  السعودية  العربية 
األزمة في اليمن والتي أعلنت عنها 
في 22 مارس 2021 واالتفاق على 
وقف إطالق النار تحت مراقبة األمم 
المتحدة وصوال الى الحل السياسي 
إدان��ة  ك��ذل��ك  م��ج��ددا  المنشود 
للهجمات  الكويت  دولة  واستنكار 
تنفذها  التي  والمتكررة  المستمرة 
المليشيات الحوثية والتي تستهدف 
المدنية  والمنشآت  ال��ض��واح��ي 
العربية  المملكة  وفي  اليمن  في 
الذي  األم��ر  الشقيقة  السعودية 
القومي  لألمن  مباشرا  تهديدا  يعد 

الخليجي والعربي.
شرحا  مبارك  بن  قدم  ناحيته  ومن 
في  الحاصلة  المستجدات  آخر  عن 

اليمن معربا عن بالغ الثناء والتقدير 
وإسهاماتها  الكويت  دولة  لدور 
اليمن  ف��ي  أشقائها  دع��م  نحو 
اإلنساني  الصعيد  على  خاصة 
تحقيق  إلى  الرامية  ولمساعيها 
األمن واالستقرار وتخفيف المعاناة 
الشعب  يعيشها  التي  اإلنسانية 

اليمني الشقيق.
وزير  نائب  من  كل  اللقاء  حضر 
الظفيري  مجدي  السفير  الخارجية 
المراسم  لشؤون  الوزير  ومساعد 
ومساعد  الهجران  ضاري  السفير 
الوطن  ل��ش��ؤون  الخارجية  وزي��ر 
العوضي  فهد  السفير  العربي 
لشؤون  الخارجية  وزي��ر  ومساعد 
السفير  الخارجية  وزير  نائب  مكتب 
أي��ه��م ال��ع��م��ر وم��س��اع��د وزي��ر 
وزي��ر  مكتب  ل��ش��ؤون  الخارجية 
اللوغاني  صالح  السفير  الخارجية 
ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
المستشار  الخارجية  وزير  مكتب 
كبار  م��ن  وع���دد  الشريم  أح��م��د 

مسؤولي وزارة الخارجية.

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والشؤون 
مشعان  د.  المجتمعية  والتنمية  والعمل  االجتماعية 
وصيانة  وتشغيل  وتركيب  توريد  مشروع  ان  العتيبي 
المركبة  الدورة  بنظام  تعمل  غازية  توربينية  وحدات 
لزيادة الطاقة الكهربائية في محطة الصبية سيضيف 
932 ميغاواط للشبكة الكهربائية للبالد، وأضاف في 
للمشروع  تدشينه  هامش  على  أمس  ألقاها  كلمة 
للشبكة  اإلنتاجية  القدرة  سيعزز  المشروع  هذا  ان 
الكهربائية ليصبح اجمالي الطاقة الكهربائية في البالد 

نحو 18470 ميغاواط.
وتابع ان الوزارة تقف على أعتاب موسم الصيف الذي 
استهالك  معدالت  في  ملحوظا  ارتفاعا  عادة  يشهد 
اعلى  يصل  ان  المتوقع  من  اذ  الكهربائية  الطاقة 

استهالك لهذا الصيف الى 15677 ميغاواط.

وأشار العتيبي الى ان الوزارة تنفذ المشاريع التي تلبي 
احتياجات الدولة من الكهرباء والماء رغم وجود العديد 
لوحدات  الصيانة  برامج  استمرار  وكذلك  التحديات  من 
زمنية  برامج  وفق  والمقطرات  الكهربائية  التوليد 
معدة لها مع استمرار المشاريع االنشائية دون توقف، 
الحيوية من شأنه  المشاريع  ادخال مثل هذه  ان  وأكد 
وتلبية  الكهربائية  الطاقة  من  اإلنتاجية  القدرة  رفع 
احتياجات الدولة ومنح الوزارة اريحية لوجود فائض في 
اجمالي  %15 من  بنسبة  الكهربائية يقدر  الطاقة  انتاج 
الى  دائما  تسعى  ال��وزارة  ان  وذكر  المنتجة،  الطاقة 
انتاج الطاقة وفق الخطط االستراتيجية  تنفيذ مشاريع 
هيئة  عبر  الخاص  القطاع  مع  بالمشاركة  الموضوعة 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مشروعات 

لتنفيذ مشاريع انتاج ضخمة. 

برئاسة د. فايز الظفيري

• شريطة موافقة السلطات الصحية مع التوصية باالستعجال في تطعيم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

عقد مجلس الجامعة، أمس اجتماعه 
برئاسة مدير الجامعة باإلنابة الدكتور 
التقرير  على  واطلع  الظفيري،  فايز 
وآلية  خطة  »وضع  للجنة  النهائي 
لعودة طلبة جامعة الكويت للدراسة 
الخطة  اعتماد  وت��م  التقليدية«، 
الدراسة  ع��ودة  على  والموافقة 
-2021 الجامعي  للعام  التدريجية 

السلطات  موافقة  شريطة   2022
باالستعجال  التوصية  مع  الصحية 
التدريس  هيئة  أعضاء  تطعيم  على 

والطلبة.
مثنى  د.  الجامعة  عام  أمين  وق��ال 
الجامعة  مجلس  إن  الرفاعي  طالب 
برئاسة  اجتماعه  األربعاء  اليوم  عقد 
باإلنابة األستاذ  مدير جامعة الكويت 
البنود  ناقش  الظفيري، حيث  د. فايز 
وقد  أعماله،  جدول  على  المدرجة 

صدق المجلس على محضر االجتماع 
بتاريخ  عقد  الذي   »2/2021« رقم 
تقرير  على  اطلع  كما   7/3/2021
الجامعة في  متابعة قرارات مجلس 

اجتماعه رقم »2/2021«.
موافقة  إل���ى  ال��رف��اع��ي  وأش����ار 
نائب  اقتراح  على  الجامعة  مجلس 
األكاديمية  للخدمات  الجامعة  مدير 
توريد  ضوابط  شأن  في  المساندة 
المنهجية  الكتب  وبيع  وتسعير 
الجامعي،  الطالب  لمكتبة  العربية 
على  الموافقة  تمت  أن��ه  مضيفا 
والتسجيل  القبول  عمادة  اقتراح 
لجميع  ال��ج��ام��ع��ي«  »ال��ت��ق��وي��م 
الحقوق  كلية  فيها  بما  الكليات 
الطبية  العلوم  مركز  وكليات 
للعامين الجامعيين »2022/2021« 
أن  وأوض���ح  و»2023/2022«، 

رد  على  اطلع  قد  الجامعة  مجلس 
طلب  شأن  في  والتشريع  الفتوى 
الوضع  عن  بالرأي  اإلفادة  الجامعة 
المخصصة  ل���ألرض  ال��ق��ان��ون��ي 
المحور  ضمن  الكويت  لجامعة 
األحمد  صباح  لمدينة  التابع  الخدمي 
السكنية، ومدى جواز قيام الجامعة 
مشروع  وتنفيذ  التصميم  في  بالبدء 
تشييد مبنى جامعي متعدد األغراض 
المدينة  ساكني  احتياجات  ليلبي 
في  وذلك  بها،  المحيطة  والمناطق 
في  الجامعة  مجلس  قراري  ضوء 
بتاريخ   »1/2019« رقم  اجتماعيه 
 »6/2020« ورق��م   ،28/4/2019
أن  وأض��اف   ،27/12/2020 بتاريخ 
على  واف��ق  ق��د  الجامعة  مجلس 
تسكين كلية الصحة العامة بشكل 
الجنوبي  للمبنى  الثاني  بالدور  موقت 

لكلية العلوم الحياتية – بمدينة صباح 
االنتهاء من  لحين  الجامعية،  السالم 
بالحرم  العامة  الصحة  كلية  مبنى 

الطبي.
الجامعة قد وافق  وذكر أن مجلس 
على االستعانة بخبرات غير الكويتيين 
أعمال أخرى  المكافآت عن  بند  على 
 »2022/2021« المالية  السنة  خالل 
المالية  االع��ت��م��ادات  ض���وء  ف��ي 
بعد  وذلك  البند،  لهذا  المخصصة 
الموارد  إدارة  مذكرة  على  اطالعه 
الى  وأش��ار  الشأن،  بهذا  البشرية 
على  وافق  قد  الجامعة  مجلس  أن 
 »12« بترقية  الكليات  بعض  اقتراح 
أستاذ  لدرجة  تدريس  هيئة  عضو 
 »9« الكليات،  مختلف  من  مشارك 
واالجتماعية  اإلنسانية  الكليات  من 

و»3« من الكليات العملية.

مجلس الجامعة... وخطة لعودة الطلبة 
للدراسة التقليدية

• د. فايز الظفيري

البرجس: تعزيز دور المنظمة العربية 
للهالل األحمر في العمل اإلنساني

ثامر السويط لوزير الداخلية: ما األحكام 
الصادرة ضد الوزارة ولم تنفذ؟

االحمر  ال��ه��الل  جمعية  أك���دت 
االنسانية  الجهود  أهمية  الكويتية 
المنظمة  بها  تقوم  التي  واالغاثية 
والصليب  االحمر  للهالل  العربية 
االحمر، مشددة على ضرورة تعزيز 
التطوعي  العمل  المنظمة في  دور 
لمكافحة  والتنسيق  االنساني 
جائحة كورونا، وقالت االمين العام 
للجمعية مها البرجس عقب اختتام 
التي  للمنظمة  ال�45  الدورة  اعمال 
عقدت برئاسة مملكة البحرين عبر 
الحالية  الدورة  ان  المرئي  االتصال 
الوطنية  الجمعيات  دور  ناقشت 
مجال  ف��ي  الراهنة  والتحديات 

االنساني لمواجهة  االغاثة والعمل 
وأضافت  االنسانية،  التحديات 
سفير  برنامج  بحث  ايضا  تم  انه 
للهالل  العربية  للمنظمة  االنسانية 
وتطوير  االحمر  والصليب  االحمر 
العامة  لالمانة  التنظيمي  الهيكل 
للمنظمة العربية والترشح لمناصب 
العربية  للمنظمة  الدولي  االتحاد 
للحركة  الدستورية  واالجتماعات 
الممنوحة  واالوس��م��ة  ال��دول��ي��ة 
الحقل  في  والمتطوعين  للعاملين 

االنساني.
وذكرت البرجس انه تم استعراض 
اللجنة  مراقبي  من  كل  تقارير 

واالتحاد  األحمر  للصليب  الدولية 
األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 
والهالل األحمر، إضافة إلى تقرير 
اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي عن 
تشهدها  التي  اإلنسانية  األوضاع 
ال��دورة  ان  وأوضحت  المنطقة، 
التشغيلية  التدابير  ايضا  ناقشت 
بين  التفاهم  بمذكرة  العالقة  ذات 
الفلسطيني  االحمر  الهالل  جمعية 
جانب  الى  »ماجنديفيد«،  وجمعية 
اإلنسانية  األوض��اع  تفاصيل  بحث 
فلسطين  من  كل  في  المستجدة 
وليبيا  واليمن  وسورية  والصومال 

وجزر القمر والسودان.

وجه النائب ثامر السويط سؤاال إلى 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

وقال السويط في مقدمة السؤال: 
إلى محاربة  الحكومة  »مع دعوات 
الفساد تأتي محاربة الفساد اإلداري 
يجب  التي  األول��وي��ات  رأس  على 

طالبا  الحكومة«،  بها  تضلع  أن 
صدرت  التي  »األحكام  ب�  إفادته 
تنفذ  ول��م  الداخلية  وزارة  ض��د 
األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل 
واألسباب التي دعت إلى عدم تنفيذ 

هذه األحكام«.

صدرت  التي  األحكام  عن  وس��أل 
يتم  ول��م  الداخلية  وزارة  لصالح 
خالل  تمييزها  أو  استئنافها 
وما  األخ��ي��رة،  الخمس  السنوات 
األس��ب��اب ال��ت��ي دع��ت إل��ى عدم 

االستئناف أو التمييز؟ 

سعدون حماد: تأجيل األقساط 
يشمل المتقاعدين بجميع فئاتهم

البرلمانية  المالية  اللجنة  عضو  أوض��ح 
قدمه  ال��ذي  المقترح  أن  حماد  سعدون 
 6 مدة  القروض  أقساط  بتأجيل  المتعلق 
جلسته  في  المجلس  عليه  ووافق  أشهر، 

األخيرة يشمل جميع فئات المتقاعدين.
يتقدم  أن  داع���ي  »ال  ح��م��اد:  وأض���اف 
المتقاعدون بطلب للتأمينات مثلما صرح أحد 
مشمولون  أنهم  مؤكدا  النواب«،  الزمالء 
القانون  بأن  حماد  وأف��اد  فئاتهم،  بجميع 
االلتزامات  بمقتضاه سداد  يؤجل  أقر  الذي 
المواطنين  ذلك من  يرغب في  لمن  المالية 
صندوق  التالية،  الجهات  لدى  المستحقين 
المتعثرين  المواطنين  أوض��اع  معالجة 
والمؤسسة  األس���رة  دع��م  وص��ن��دوق 
االئتمان  وبنك  االجتماعية  للتأمينات  العامة 
على  السكنية  للرعاية  العامة  والمؤسسة 

أن تصدر هذه الجهات القرارات والشروط 
القانون،  ه��ذا  أحكام  بتنفيذ  المتعلقة 
وزاد: وجاء في مادة القانون الثانية ويؤجل 
االستهالكية  ال��ق��روض  أقساط  س��داد 
وشركات  المحلية  البنوك  في  والمقسطة 
الخاضعة  التمويل  وشركات  االستثمار 
لرقابة البنك المركزي لمن يرغب في ذلك 
من المواطنين المستحقين، وتتوالى المواد 
ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط 
القانون، وتحدد  لتنفيذ أحكام هذا  الالزمة 
أشهر  ستة  في  المنصوص  التأجيل  مدة 
في  المعنية  الجهات  من  بقرار  ويجوز 
المدة  تمديد  القانون  هذا  أحكام  تطبيق 
لستة أشهر، وتؤخذ األموال الالزمة لتنفيذ 
العامة  الخزانة  من  القانون  هذا  أحكام 

للدولة. 

• الحرم الجامعي
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»الوطني للثقافة« يرحب بالتعاون مع بلجيكا في مجال اآلثار والمتاحف 
أعربت األمين المساعد لقطاع اآلثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة 
بالتعاون في  المجلس  ترحيب  العدواني عن  د. تهاني  واآلداب  والفنون 
مجال اآلثار والمتاحف مع بلجيكا. وأيدت عقب زيارة سفير بلجيكا لدى 
اآلثار  إدارة  مدير  بحضور  الوطني  الكويت  لمتحف  بيترز  ليو  الكويت 
بولند  سلمان  المتاحف  ومراقب  الدويش  سلطان  الدكتور  والمتاحف 
استعداد المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب للمزيد من التعاون 

في مجال اآلثار والمتاحف بين الكويت وبلجيكا.

اعجابه  بالمتحف  جولته  عقب  البلجيكي  السفير  أبدى  جهته  ومن 
بالمقتنيات التي توثق تاريخ الكويت والحضارات التي نشأت أو مرت على 
فرق  في  نصيب  لبلجيكا  يكون  بأن  رغبته  عن  وأعرب  الكويت،  أرض 
التي تم  المعثورات األثرية  التنقيب األثري في الكويت وكذلك صيانة 

اكتشافها وتحتاج إلى إعادة تأهيل.
بشأن  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات  بحث  الزيارة  خالل  وتمت 

تفعيل التبادل والتعاون الثقافي بين الكويت وبلجيكا. 
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محليات

سجال جديد... وساحة جديدة من الصراع بين الطلبة والقياديين

»االختبارات الورقية«... اختبار لوزارة التربية

بين  جديدة  وقضية  جديد،  سجال 
والطلبة  جهة،  من  التربية  وزارة 
وأولياء أمورهم من جهة أخرى.. 
وهذه المرة الساحة والصراع على 
الثاني  للصف  الورقية  االختبارات 
سيربح  ومن  الغلبة؟  فلمن  عشر.. 

هذا الصراع الجديد؟
التي  الحالية  األوض��اع  ظل  ففي 
اضطرت  كورونا  جائحة  فرضتها 
الماضي  ال��ع��ام  التربية  وزارة 
االختبارات  إلى  باللجوء  التخاذ قرار 
ومنها  المراحل،  لجميع  الشفهية 
بعد  عشر!  الثاني  الصف  بالطبع 
بُعد،  عن  الدراسة  على  االعتماد 
الكثيرة  السلبيات  ف��ظ��ه��رت 
»الغش  كثر  حيث  لذلك،  نتيجة 
اإللكتروني« والنجاح بأعداد مهولة 
لكل الطلبة، بل واألكثر من ذلك أن 
كانت  عليها  حصلوا  التي  النسب 
الطلبة  بعض  أن  لدرجة  جدًا،  عالية 
عادية  من  أقل  مستوياتهم  كانت 
لم  عليها  نالوا  التي  النسب  لكن 
يتوقعوها حتى في أحالمهم وهو 
أمورهم يشكرون  أولياء  ما جعل 
إذ  القرار،  ذلك  على  التربية  وزارة 
لواله ربما لم يمر أبناؤهم من تلك 

المرحلة إطالقًا!
العذر  إعطاء  يمكن  ذل��ك  وم��ع 
مجبرة  كانت  التي  التربية  ل��وزارة 
هي  تكن  ل��م  ق��رار  ات��خ��اذ  على 
سيما  ال  األس��اس  من  به  مقتنعة 
تدرك  وهي  التعليمية،  الناحية  من 
علم  تعلم  وكانت  القرار،  سلبيات 
اليقين أن مخرجاته ستكون سلبية، 
على  بالضرر  سيعود  تأثيره  وأن 

لكنها  التحديد،  وجه  على  الطلبة 
عليه،  ووافقت  »الموس«  بلعت 
العالم  دول  غالبية  أن  خصوصًا 
انتهجت المنهج ذاته، وسارت على 
يكن  لم  أنه  كما  نفسه،  الطريق 
المجازفة  األح��وال  من  ح��ال  ب��أي 
جائحة  ذروة  في  الطلبة  ب��أرواح 

كورونا في ذلك الوقت!.
نتائج  ال���وزارة م��ن خ��الل  وت���درك 
القرار  خطورة  الماضي  العام 
السابق، حيث ظهر تدني المستوى 
وفي  الطلبة  لجميع  التعليمي 
طلبة  وخصوصًا  المراحل،  مختلف 
في  انخرطوا  الذين  عشر  الثاني 

الجامعات والمعاهد.
عن  التعليم  أن  الوزارة  تدرك  كما 
ولفترة  استثنائية  مرحلة  هو  بُعد 
عليه  اإلبقاء  يمكن  وال  محددة، 
المردود  أن  السيما  طويلة،  لفترة 
سيتحقق  ال��ذي  أو  منه  المتحقق 
الطموحات،  وفق  يكون  ولن  لم 
الوقتية  المرحلة  فإن هذه  وبالتالي 
وق��ت!.  ب��أس��رع  تنتهي  أن  يجب 
خصوصًا أن سلبياته كانت أكثر من 
المعلمين  مستوى  على  إيجابياته 

والطلبة على حد سواء. 
بُعد  عن  التعليم  خالل  من  واتضح 
جميع  في  والطالبات  الطلبة  أن 
المراحل بعدما يؤكدون حضورهم 
يتركون  فإنهم  ال���درس،  أثناء 
الجهاز ويقومون بفعل ما يريدون 
دون  من  الدرس،  متابعة  عن  بعيدًا 
المعلمة  أو  المعلم  يستطيع  أن 
ضعف  أن  كما  ذل��ك.  مالحظة 
وواضحًا  جليًا  كان  الطلبة  مستوى 

للدرس،   المعلمين  ش��رح  خ��الل 
وغيرها الكثير من السلبيات.

إلى  تدريجيًا  الحياة  ع��ودة  وم��ع 
طبيعتها اتخذت الوزارة هذا العام 
خطوة مهمة، وقررت العودة إلى 
بالنسبة  السيما  الورقية  االختبارات 
محاولة  في  عشر  الثاني  للصف 
منها لتصحيح ما يمكن تصحيحه، 
يعودون  عشر  الثاني  طلبة  وجعل 
ومراجعة  والحفظ  للمذاكرة 
ترتفع  حتى  المختلفة  دروسهم 
أن  إال  التعليمية،  مستوياتهم 
األمور رفضوا هذا  وأولياء  الطلبة 
القرار واعتبروه »تهلكة« وسوف 

انتشار جائحة كورونا  يساهم في 
المتوقع  من  أنه  خصوصًا  بينهم، 
االحترازية،  االحتياطات  تقل  أن 
الصحية  االشتراطات  تطبيق  ويقل 
ال��وزارة  ح��رص  رغ��م  الطلبة  بين 
على ذلك! ناهيك عن تناول األوراق 
إلى أخرى قد يكون مدخاًل  يد  من 
بالفيروس  اإلص��اب��ة  في  واس��ع��ًا 

وانتشاره بين الطلبة.
وزارة  مازالت  اللحظة  هذه  وحتى 
قرارها  تطبيق  على  مصرة  التربية 
أن  وهو  الواقع  أرض  على  وتنفيذه 
االختبارات الورقية للصف الثاني عشر 
بناء على قرار  قادمة ال محالة وذلك 

الطلبة  بينما يرفض  الوزراء،  مجلس 
ذلك بكل إصرار وتحدٍ، لدرجة أنهم 
انتباه  للفت  اعتصام  من  أكثر  نفذوا 
التراجع  على  الوزارة  وإجبار  اإلعالم 
عن قرارها من خالل حشد المؤيدين 
والمتعاطفين  لهم  والمناصرين  
سواء  المحايدين  وحتى  معهم، 
أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  في 
أمورهم  أولياء  أن  كما  ال��ش��ارع، 
وإنما  المتفرج  موقف  يقفوا  لن 
من  خشية  أبناءهم  يناصرون  سوف 
كورونا،  لجائحة  فريسة  وقوعهم 
رغم أنهم يعلمون أن أبناءهم تدنى 

مستوى التعليمي بشكل واضح.

وزارة  مسؤولي  طموح  أن  ورغم 
تطبيق  عند  يتوقف  ال  التربية 
عشر  الثاني  طلبة  على  االختبارات 
طلبة  جميع  على  وإنما  فحسب، 
الثانوية، إال أنهم يدركون خطورة 
هذا  مثل  في  القرار  هذا  اتخاذ 
النهائي  القرار  أن  السيما  الوقت، 
الجهات  بيد  وإنما  بيدهم  ليس 
الصحية في البالد، ومن ثم فال أقل 
على  إليهم  بالنسبة  تطبيقه  من 

طلبة الثاني عشر.
ولهذا فإن الوزارة تحشد جهودها 
على  ميدانية  بجوالت  قامت  حيث 
العديد من المدارس، كما تواصل 
عقد االجتماعات مع وزارة الصحة 
من  المشتركة  العليا  اللجنة  عبر 
الصحية  االشتراطات  وضع  أجل 
الورقية  االختبارات  تطبيق  عند 
لطلبة الثاني عشر بقسميه العلمي 
األم��ور  جميع  وتنفيذ  واألدب���ي، 

بشكل صحيح.
بحجم  التربية  وزارة  وتشعر 
عاتقها  على  الملقاة  المسؤولية 
طالب  ألف   50 لديها  أن  السيما 
االمتحانات   س��ي��ؤدون  وط��ال��ب��ة 
 300 على  بتوزيعهم  وستقوم 
صعوبة  يعني  ما  وهو  مدرسة، 
فمن  ول��ه��ذا  المهمة،  ه��ذه 
الدورات  بعقد  تقوم  أن  المتوقع 
ال��م��دارس  ل��م��دراء  التدريبية 
يتعلق  فيما  التعليمية  والمناطق 
وتوفير  الصحية،  باالشتراطات 
للطلبة  األم���ان  درج���ات  أقصى 
لتوفير  سعيها  إل��ى  إض��اف��ة 
وتجهيزها  المدرسية  العيادات 

بشكل كامل ألي طارئ.
ول��ك��ن ال��مُ��ل��ح وال��م��ط��ل��وب من 
وأولياء  التربية  وزارة  مسؤولي 
والطالبات  الطلبة  تشجيع  األم��ور 
الطلبة  اللقاحات  تشجيع  أخذ  على 
الوزارة  في  العاملين  إلى  إضافة 
على  واإلدارية  التعليمية  والهيئتين 
إلى  الوصول  قبل  اللقاحات  أخذ 
هذا  متابعة  وكذلك  االختبارات، 
األمر مع أولياء األمور، بحيث حينما 
لدى  يكون  االختبارات  موعد  يأتي 
ووافية  كافية  معلومات  ال��وزارة 
عمن أخذ اللقاحات ومن لم يأخذها 

وكم جرعة.
أعضاء  يدخل  أن  المتوقع  وم��ن 
م��ج��ل��س األم����ة وال��ن��اش��ط��ون 
ال��س��ي��اس��ي��ون واإلع���الم���ي���ون 
وغيرهم في هذه  والمتمصلحون 
إما  طرف  كل  وسيقف  القضية، 
وفق  أو  العامة  المصلحة  وف��ق 
مصلحته الشخصية واستفادته من 
الموقف، إال أن السؤال الذي يفرض 
نفسه على أرض الواقع هل يمكن 
األمر  على  السيطرة  التربية  لوزارة 
انتشار جائحة  التخوف من  في ظل 
التي  البريطانية  بساللتها  كورونا 
أم  والمراهقين،  األطفال  تصيب 
هذا  في  تنجح  سوف  ال��وزارة  أن 
بامتياز؟  الدرجة  وتحقق  االختبار 
وال��س��ؤال األه���م: ه��ل ال���وزارة 
تنفيذ هذا قرار  سوف تستمر في 
االختبارات الورقية حتى النهاية أم 

تتراجع عنه؟ 
األي��ام  عنه  ستكشف  م��ا  ه��ذا 

المقبلة.

• هل تستطيع الوزارة السيطرة صحيًا على 50 ألف طالب يخوضون االختبارات؟
• المستويات المتدنية العام الماضي... أظهرت عدم نجاح التعليم عن ُبعد 

• اختبارات الصف الثاني عشر

الشايع: االنتهاء من مدن العزاب

»الصحة« : 1517 إصابة جديدة
و6 حاالت وفاة 

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتخطيط العمراني شايع الشايع ضرورة 
تطبيق القانون بحزم ضد التجاوزات التي تحدث في 

الحيازات الزراعية والجواخير.
تلك  إن  »كبد«  منطقة  تفقده  بعد  الشايع  وقال 
المنطقة تحولت إلى مصانع ومخازن ومناجر وسكن 
خالل  من  الغذائي  األمن  تدعم  أن  من  بدال  للعزاب 
في  تسبب  ما  فيها  الموجودة  والجواخير  الحيازات 
وجود نفايات كبيرة بالعديد من الطرق، وشدد على 
كبد  منطق  في  المخالفين  على  القانون  تطبيق  أن 

سيسهم بشكل كبير في نظافة المنطقة مبينا أن 
غير  في  الحيازات  تلك  باستخدام  يسمح  ال  القانون 
الهيئة  إن  قائال  واستدرك  لها،  المخصص  الغرض 
تمنح  لم  السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة 
الجواخير أو الحيازات لهم كي يؤجروها كمنجرة 
الشيخ  سمو  توجيهات  إلى  ولفت  عزاب،  سكن  أو 
صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء التي شددت على 
بالبالد،  النظافة  وتكريس  الزراعة  دعم  ض��رورة 
مؤكدا أن الحكومة بصدد االنتهاء من مدن العزاب 

لنقل سكنهم إليها قريبا. 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  أعلن 
السند تسجيل  عبداهلل  د.  الصحة 
بفيروس  جديدة  إصابة   1517
 »19 »كوفيد  المستجد  كورونا 
الماضية  ال���24  الساعات  في 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاالت 
المسجلة إلى 241469 في حين 
ليصبح  وف��اة  ح��االت   6 سجلت 
 ،1379 الوفاة  ح��االت  مجموع 
 1325 تسجيل  تم  أنه  وأض��اف 
في  اإلص��اب��ة  م��ن  شفاء  حالة 

ليرتفع  الماضية  ال�24  الساعات 
إلى  المتعافين  عدد  إجمالي  بذلك 
التأكد  تم  أنه  وأوضح   ،226026
للشفاء  الحاالت  تلك  تماثل  من 
الطبية  الفحوصات  إج��راء  بعد 
في  المتبعة  والخطوات  الالزمة 
نسبة  أن  إلى  الفتا  الشأن،  ذلك 
مجموع حاالت الشفاء من مجموع 
ان  وبين   ،93.6% بلغت  اإلصابات 
الطبية  الرعاية  يتلقى  من  عدد 
بلغ  المركرة  العناية  أقسام  في 

207 حاالت ليصبح بذلك المجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت اصابتها 
الرعاية  تتلقى  والزالت  بالمرض 

الطبية الالزمة 14064.
التي  المسحات  ع��دد  ب��أن  وأف��اد 
ال�24  الساعات  في  اجراؤها  تم 
الماضية بلغ 10432 مسحة ليبلغ 
 ،2121475 الفحوصات  مجموع 
االصابات  نسبة  ان  ال��ى  مشيرا 
لعدد المسحات خالل ال�24 ساعة 

الماضية بلغ  14.5%.

• مركز التطعيم
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سفيرنا لدى تونس: العمل الخيري شريك مهم في تنمية العالقات الثنائية
الخيري  العمل  ان  الظفيري  علي  تونس  ل��دى  الكويت  سفير  اك��د 
ومهم  اساسي  شريك  بالكويت  االهلي  والقطاع  الرسمية  للمؤسسات 
الكويتي  الخيري  العمل  ان  وقال  تونس،  مع  الثنائية  العالقات  تنمية  في 
الدبلوماسي، مؤكدا متانة وصالبة العالقات  يعد رافدا من روافد العمل 
االخوية بين البلدين الشقيقين. واستعرض ما يقوم به الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية في تونس من دعم لمختلف المشاريع التنموية، السيما 

افضل  خدمات  لتقدم  مباشر  بشكل  تدخل  »والتي  والتعليمية  الصحية 
لشريحة كبيرة من المحتاجين«، وقال ان الكويت قدمت عام 2016 خالل 
مؤتمر »استثمار تونس« تعهدا بقيمة 500 مليون دوالر لصالح مشاريع 
اربعة  الصحي إلنشاء  للقطاع  تنموية في تونس ذهب جزء كبير منها 
مستشفيات في واليات تونسية مضيفا انه تم الحاق تلك االتفاقية باخرى 

لتجديد 25 غرفة طوارئ في العديد من الواليات التونسية.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

محليات

ترويج اإلشاعات الكاذبة لن يثنينا عن أداء واجبنا على أكمل وجه

العقيد البعّير لـ»الشاهد«: تطبيق إجراءات الحظر بحزم
... ونتعامل مع الحاالت اإلنسانية بروح القانون

• مشطنا الخيام والجبرات المهجورة في الساحات المظلمة وخاطبنا البلدية إلزالتها
• نسقنا مع قطاع الثروة الحيوانية للقضاء على ظاهرة الكالب الضالة 

بلدية الجهراء:
رفع 15 سيارة مهملة وسكراب

العامة  العالقات  إدارة  أعلنت 
قيام  ع��ن  الكويت  بلدية  ف��ي 
النظافة  ب��إدارة  الرقابي  الفريق 
بفرع  الطرق  وإشغاالت  العامة 
مركز  الجهراء  محافظة  بلدية 
تنفيذ  جوالت  »ج«  النوبة  تيماء 
على  يعمل  ما  كل  لرفع  ميدانية 
المنظر  ويشوه  الطريق  إعاقة 
رفع  خالل  من  للمحافظة  العام 
والسكراب  المهملة  السيارات 
التي  وال��ش��وارع  الساحات  من 
الطريق  إع��اق��ة  ع��ل��ى  تعمل 
وتشوه المنظر العام، فضال عن 

محاصرة الباعة الجائلين.       
النظافة  إدارة  مدير  وأوض���ح 
بفرع  الطرق  وإشغاالت  العامة 
القريفة  فهد  المحافظة  بلدية 
بأن الهدف من الجوالت الميدانية 
المكثفة رصد المخالفين وإتخاذ 
كافة االجراءات القانونية بحقهم 
الرقابي  الفريق  أن  إلى  الفتا   ،
وإشغاالت  العامة  النظافة  بإدارة 
برفع  بالغا  اهتماما  يولي  الطرق 
التي  بالمناطق  النظافة  مستوى 
فضال  مسؤوليته  تحت  تقع 
المنظر  يشوه  ما  كل  رفع  عن 
إشغال  على  ويعمل  الجمالي  
الطريق بجميع المناطق وذلك من 
الدورية  الميدانية  الجوالت  خالل 
التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على 
المنظر الحضاري للمحافظة.       

الفريق  أن  ال��ق��ري��ف��ة  وأك���د 

العامة  النظافة  ب��إدارة  الرقابي 
تيماء  بمركز  الطرق  وإشغاالت 
بتنفيذ  جوالت  قام  »ج«  النوبة 
المهملة  السيارات  لرفع  ميدانية 
إنتهاء  بعد  والشوارع  بالساحات 
الملصق  لوضع  القانونية  المدة 
الصدد  هذا  في  مشيرا   ،»  X«
رف��ع  15 س��ي��ارة مهملة  إل��ى 
إرسالهم  تم  وق��د  وس��ك��راب 
إلى  البلدية  حجز  موقع  إل��ى 
بائع  تحرير3  مخالفات  جانب 

متجول  فضال عن رفع 3 عربات 
كريم  أي��س  2ع��رب��ة  و  خضار 
تواصل  وس��ي��ك��ل، وأش��ار إل��ى 
الجوالت الميدانية من قبل الفريق 
العامة  النظافة  ب��إدارة  الرقابي 
في  مبينا   ، الطرق  وإش��غ��االت 
تهاون  ع��دم  الخصوص  ه��ذا 
اتخاذ كافة  في  الرقابي  الفريق 
حيال  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االج�����راءات 
المخالفين لالئحة النظافة العامة 

وإشغاالت الطرق. 

أجرى الحوار محسن الهيلم:

قال رئيس مخفر شرطة الصليبية 
البعير ان األمن  العقيد عبدالعزيز 
األنفس  تحفظ  به  ثمين،  كنز 
وت��ص��ان األع����راض واألم����وال  
يتحقق  وال  عيش  يهنأ  ال  فبدونه 
يكون  وال  تنمية  أو  استقرار 
هناك ازدهار ولذلك جاءت دعوة 
الخليل إبراهيم عليه السالم قائاًل 
وارزق  آمنًا  بلدًا  هذا  اجعل  »رب 
نعمة  م  فقدَّ الثمرات«  من  أهله 
األمن على نعمة الطعام والغذاء 
فغياب  زوالها  وخطر  لعظمها 
الفساد  إلى  ي��ؤدي  األم��ن  نعمة 
الجهل  وان��ت��ش��ار  األرض  ف��ي 
والظلم  وال��خ��راب  وال��ف��وض��ى 
وزارة  تعمل  لذلك  وال��ع��دوان 
بكل  طاقتها  بكامل  الداخلية 
االمن  لترسيخ  وتفاني  اخ��الص 
علينا  اهلل  انعم  فقد  هلل  والحمد 
ونسعي  الكبيرة  النعمة  بهذه 
لتكون  وصونها  عليها  للحفاظ 
الكويت واحة امن وامان على مر 

العصور والسنين. 
ل�»الشاهد«  البعير  العقيد  واكد 
تم  ق��د  امنية  خطة  هناك  ان 
الوكيل  ق��ب��ل  م��ن  اع��ت��م��اده��ا 
العام  االم��ن  لشوون  المساعد 
اللواء فراج الزعبي واشرف عليها 
الجهراء  مدبرية  امن  عام  مدير 
ومساعدة  االحيمر  سالم  اللواء 

فور  الرشود  عبدالواحد  العميد 
ال���وزراء  مجلس  ق��رار  ص��دور 
على  الجزئي  الحظر  بتطبيق 
ظل  في  التجمعات  لمنع  البالد 
بتنفيذ  قمنا  وقد  كورونا  جائحة 
تفعيل  تم  كما  بنجاح  الخطة 
مواقع  عدة  في  التفتيش  نقاط 
بالمنطقة لضبط مخالفي القانون 
دوري��ات  وسيرنا  والمطلوبين 
المخفر داخل المنطقة على مدار 
العشرات  احالة  تم  حيث  الساعة 
الى  الحظر   كسر  مخالفي  من 
جهات التحقيق مشيرا الى ان قوة 
بتطبيق  تعليمات  لديها  المخفر 
السيما  االهالي  مع  القانون  روح 
تحتاج  التي  المرضية  للحاالت 
القوة  تقوم  كما  صحية  لرعاية 
بتقديم المساعدات االنسانية لمن 
تتعطلت مركباتهم  وتتعامل مع 
كل حالة حسب ظروفها وحسب 
ارض  على  المتوافرة  المعطيات 

الواقع.
عن  البعير  العقيد  وك��ش��ف 
من  بالتنسيق  امنية  خطة  وجود 
لمحاربة  والمرور  النجدة  ادارة 
االستهتار والرعونة حيث يتجاوب 
على  يتلقاه  بالغ  اي  مع  المخفر 
ال��ف��ور وي��ت��م ارس���ال دوري��ات��ه 
مع  ويتعامل  البالغ  موقع  ال��ى 
مشيرا  ح��زم،  بكل  المتجاوزين 
في  ال��ج��ري��م��ة  نسبة  ان  ال���ى 
بفضل  كثيرا  انخفض  المنطقة 

التواجد االمني المكثف على مدار 
الساعة.

الضباط  ان  البعير  العقيد  وبين 
واالفراد وحتى انا شخصيا اتعرض 
االشاعات  الى  واآلخر  الحين  بين 
المغرضة من قبل اسماء وهمية 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
واتهامات  بالظلم  يتهموننا  حيث 
الصحة  من  لها  الس��اس  اخ��ري 
الكريم  الوطن  هذا  ابناء  فنحن 
ونسعي لحمايته وحماية االهالي 
وقاطني  المنطقة من اي متجاوز 

مطلوب  او  مستهتر  اي  من  او 
على  القانون  ونطبق  للعدالة 
كان  ف��اذا  تفرقة  دون  الجميع 
العدالة  وترسيخ  القانون  تطبيق 
مروجي  بمنظور  طلما  يسمي 
االشاعات فنحن كذلك وليعلم من 
دولة  بأننا  االشاعات  هذه  يطلق 
من  ويوجد  والمؤسسات  القانون 
الداخلية  فوزارة  ويحاسبنا  يراقبنا 
للرقابة  العامة  االدارة  لديها 
فاضل  قيادي  يقودها  والتفتيش 
اي  يستقبلون  قانونيبن  وزم��الء 

شكوي سواء كانت من مواطن 
او من وافد ضد اي ضابط او فرد 
مهما كانت رتبته ويحققون بها 
ال  فلماذا   مظلوم  اي  وينصفون 
يلجأ من يدعي الظلم الى الطرق 
شكواه  بتقديم  ويقوم  السليمة 
التوجه  من  بدال  االدارة   الى هذه 
االجتماعي  التواصل  مواقع  الى 
لتأجيج  مستعارة  اسماء  تحت 
بث  عبر  تعاطفه  وكسب  الشارع 
ان  االفتراءات واالكاذيب، مؤكدا 
الكويت  وهلل الحمد بلد االنسانية 

الي  مفتوحة  مسؤوليها  وابواب 
شكوى. 

زيارات  ان  البعير  العقيد  واضاف 
الشيخ  الداخلية  وزي��ر  وج��والت 
ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية 
على  النهام  ع��ص��ام  الفريق 
المستمر  وتواجده  االمنية  النقاط 
في قلب الحدث واشادتهما بدور 
معنويات  من  زاد  االم��ن  رج��ال 
المزيد من  لبذل  الضباط واالفراد 
الجهد والعطاء في سبيل تطبيق 
بكافة  الجريمة  ومحاربة  القانون 

اشكالها وانواعها. 
المخفر  ق��وة  ان  ال��ى  واش���ار 
لديهم تعليمات مشددة بااللتزام 
ارتداء  من  الصحية  باالشتراطات 
ونظافة  وال��ق��ف��ازات  الكمام 
وتنفيذ  واالرض��ي��ات  المكاتب 
بحذافيرها   الصحية  التعليمات 
مشيرا الى انه يحاسب اي ضابط 
بهذه  يلتزم  ال  عسكري  او 

االشتراطات. 
بالتزام  البعير  العقيد  واش���اد 
سكان منطقة الصليبية بالقوانين 
وحرصهم على األمن وتعاونهم 
ان  الى  مشيرا  الداخلية  رجال  مع 
اكتظاظ  من  تعاني  المنطقة 
قديمة  فالمنطقة  كبير  سكاني 
الجهات  من  التفات  الى  وتحتاج 
العامة  الحديقة  السيما  المعنية 
انعدام  او  نقص  تعاني من  والتي 
قبل  م��ن  تستغل  وق��د  االن���ارة 

ارتكاب  في  النفوس  ضعاف 
الجرائم حيث انها كبيرة المساحة 
يتم  ولم  متهالكة  ومرافقها 
توفير حراسات كافية عليها من 

قبل الشركة المختصة.
بتمشيط  قام  انه  البعير  وذك��ر 
قوة  م��ع  المهجورة  االم��اك��ن 
ش��رط��ة ال��م��خ��ف��ر وم��ت��اب��ع��ة 
المهجورة  والجبرات  المخيمات 
المظلمة  الترابية  الساحات  في 
والتنسيق مع البلدية الزالتها حتى 
لمخالفي  مالذا  او  ملجأ  تكون  ال 
للعدالة  والمطلوبين  القانون 
المهملة  السيارات  جرد  تم  كما 
بياناتها  واستخراج  والمحروقة 
وتحديد القضايا المسجلة عليها 
 94 يقارب  ما  ازال��ة  الى  مشيرا 
في  مهملة  او  محروقة  مركبة 
التابعة  البرية  والمواقع  الساحات 
هذه  وت��أت��ي  المخفر  لنطاق 
نظرية  تطبيق  نتيجة  الجهود 
والحرص  االم��ن��ي  االس��ت��ط��راق 
الواجب الوظيفي على  على تأدية 
اكمل وجه، وبين ان قوة المخفر 
الكالب  ظ��اه��رة  م��ع  تعاملت 
شكاوى  عدة  تلقيه  بعد  الضالة 
من االهالي حيث تم التنسيق من 
الحيوانية  الثروة  قطاع  مع  قبله 
في الهيئة العامة للزراعة والثروة 
فرقا  ارسلت  والتي  السمكية، 
قامت بنقل هذه الكالب  لمواقع 

آمنة تحت اشرافها.

• العقيد عبدالعزيز البعير

)تصوير فؤاد الشيخ(• ... وأثناء حديثه للزميل محسن الهيلم

• إزالة

• سيارات مهملة
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»مزايــا« توقع اتفاقية حدود ائتمانية مع بنك محلي 
يتجه »كريدي سويس« نحو تحميل عمالء صناديقه الخسارة النهائية التي تكبدها 
في األموال التي يديرها المصرف السويسري مع شركة الملياردير السابق »ليكس 
جرينسل«، حسبما ذكرت »بلومبرغ« عن مصادر على دراية باألمر. وأوضح مصدر 
كابيتال«  »جرينسل  الناشئة  المالية  بالشركة  المتعلقة  المخاطر  أن  يرى  البنك  أن 
كانت معلومة، وأنه تم تسويق األموال فقط للمستثمرين القادرين على تقييم تلك 
المخاطر. ويعد ذلك االتجاه مناقضًا لتقارير صدرت الشهر الماضي بأن المسؤولين 
التنفيذيين يدرسون تعويض المستثمرين المتضررين من انهيار الصناديق. ويذكر 

أن البنك قد سوق لصناديق »جرينسل« على أنها من بين أكثر االستثمارات أمانًا، 
إلى  األموال  ونمت  أسابيع،  خالل  عادة  تدفع  بفواتير  مدعومة  كانت  القروض  ألن 
10 مليارات دوالر، وتم إقراض الكثير من المال لشركة »جرينسل« مقابل فواتير 
حاليًا  المجمدة  الصناديق  في  المستثمرون  ويواجه  للمبيعات،  متوقعة  مستقبلية 
يكون  ربما  البنك  أن  مصدر  وذكر  األصول.  تصفية  مع  محتملة  فادحة  خسائر 
قادرًا على الحد من خسائر صناديق تمويل »جرينسل« إلى حوالي 1.5 مليار دوالر، 

بافتراض أن التأمين سيدفع، وأن بإمكانه استرداد األصول األخرى في المحكمة. 

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

اقتصاد

بدعم من صعود 7 قطاعات تصدرها المواد األساسية والطاقة 

مؤشرات البوصة تتزين باللون األخضر

هبوط »شنغهاي المركب« هامشيًا وسط متابعة 
التطورات االقتصادية

تراجعت األسهم الصينية في نهاية تعامالت أمس وسط انخفاض أسهم 
شركات السلع االستهالكية واستمرار المخاوف المتعلقة بتشديد السياسة 
يمكن  ال  إنه  »موديز«،  لدى  المحللة  تشو«  »كريستينا  النقدية.وقالت 
بسبب  الجاري،  العام  نهاية  في  النقدية  السياسة  تشديد  احتمالية  استبعاد 
البيانات االقتصادية اإليجابية، وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة 

للصين سيرتفع %8.4 في  المحلي اإلجمالي  الناتج  أن  إلى  الماضي،  الثالثاء 
مؤشر  تراجع  الجلسة،  نهاية  2022.وفي  في   5.6% وبنحو  الجاري  العام 
»شنغهاي المركب« هامشيًا بنحو %0.1 عند 3480 نقطة، كما انخفض 
»شنتشن المركب« %0.4 إلى 2258 نقطة. واستقرت العملة الصينية أمام 

الدوالر عند 6.5435 يوان.

تعامالتها  الكويت  بورصة  أغلقت 
السوق  مؤشر  ارتفاع  على  أمس 
مستوى  ليبلغ  نقطة   16.9 العام 
صعود  بنسبة  نقطة   5867.26
كمية  ت��داول  وت��م   .0.29% بلغت 
سهم  مليون   301.3 بلغت  أسهم 
نقدية  صفقة   11367 عبر  تمت 
»نحو  دينار  مليون   37.6 بقيمة 
120.3 مليون دوالر«.وارتفع مؤشر 
ليبلغ  نقطة   7.66 الرئيسي  السوق 
بنسبة  4754.27ن��ق��ط��ة  مستوى 
صعود بلغت %0.16 من خالل كمية 
سهم  مليون   218.7 بلغت  أسهم 
نقدية  صفقة   6960 عبر  تمت 
»نحو  دينار  مليون   14.7 بقيمة 
ارتفع  كما  دوالر«.  مليون   47.04
نقطة   21.12 األول  السوق  مؤشر 
ليبلغ مستوى6431.31 نقطة بنسبة 
صعود بلغت %0.33 من خالل كمية 
سهم  مليون   82.5 بلغت  أسهم 
بقيمة  صفقات   4407 عبر  تمت 
22.9 مليون دينار »نحو 73.2 مليون 
ارتفع  ذل��ك  غضون  دوالر«.وف���ي 
 15.8 نحو   »50 »رئيسي  مؤشر 
نقطة ليبلغ مستوى4938.44 نقطة 
بنسبة صعود بلغت %0.32 من خالل 
كمية أسهم بلغت 152.07 مليون 
صفقة   4348 عبر  تمت  سهم 
نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار »نحو 
34.2 مليون دوالر«. وكانت شركات 
و»سنرجي«  و»ف��ن��ادق«  »رم��اي��ة« 
فيما  ارت��ف��اع��ا  األك��ث��ر  و»وث����اق« 
و»عقارات  »بيتك«  شركات  كانت 

األكثر  و»وطني«  ب«  و»خليج  ك« 
حين  في  القيمة  حيث  من  ت��داوال 
و»شارقة  »سنام«  شركات  كانت 
األكثر  و»كميفك«  و»ج��ي��اد«  أ« 

انخفاضا.
الكويت  بورصة  وارتفعت مؤشرات 
بصعود  أم���س،  ت����داوالت  بختام 
المؤشر العام %0.29، والسوق األول 
“رئيسي  مؤشرا  وارتفاع   ،0.33%
 0.32% بنسبة  وال��رئ��ي��س��ي   ”50
و%0.16 بالترتيب، بدعم من صعود 7 
األساسية  المواد  تصدرها  قطاعات 

السيولة  وتقلصت  وال��ط��اق��ة. 
المتداولة إلى 37.65 مليون دينار من 
50.03 مليون دينار الجلسة السابقة، 
إلى  التداوالت  حجم  انخفض  كما 
مقابل  سهم  مليون   301.36
أول  بجلسة  سهم  مليون   364.30
امس.وصعدت مؤشرات 7 قطاعات 
بختام تداوالت أمس، بصدارة المواد 
تاله   1.76% ارتفع  الذي  األساسية 
 ،0.86% مرتفعا  الطاقة  قطاع 
تصدرها  قطاعات   5 تراجعت  فيما 
تاله   2.96% متراجعا  التكنولوجيا 

%0.55.وج��اء  بنسبة  هابطا  التأمين 
القائمة  رأس  على  “رماية”  سهم 
الخضراء لألسهم المدرجة مرتفعا 
سهم  تصدر  فيما   ،12.86% بنسبة 
بتراجعه  الخاسرين  قائمة  “سنام” 
“بيتك”  سهم  %21.98.وح���ق���ق 
بقيمة  البورصة  في  سيولة  أنشط 
بنسبة  مرتفعا  دينار  مليون   4.04
»البيت«  سهم  تصدر  بينما   ،0.7%
نشاط الكميات بتداول 28.02 مليون 
مرتفعا  صفقة   642 عبر  سهم 

بنحو 6.16%.

• قاعة تداوالت بورصة الكويت

إعادة التداول على أسهم »الديرة«
... وإيقاف »المشتركة« 

لتقديم استشارات حول تشغيل فينابلر المحدودة واالستحواذ عليها

تحالف مجموعة »بريزم« و»رويال استراتيجيك 
بارتنرز« يختار شركة ألفاريز آند مارسال

موجودات شركات االستثمار التقليدية 
بلغت 2.566 مليار دينار في يناير

945 مليون دينار أرباحًا غير صافية 
لـ»إيكويت« 

أسهم  تداول  إعادة  تقرر  بأنه  الكويت  بورصة  أعلنت 
شركة الديرة القابضة اعتبارًا من يوم اليوم الخميس، 
وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، أمس، 
إن إعادة التداول على أسهم »الديرة« يأتي بعد انتهاء 
المال.وأعلنت  رأس  تخفيض  إج��راءات  من  الشركة 
لعام  السنوية  المالية  بياناتها  امس، عن  أول  »الديرة« 
2020، والتي أظهرت تحقيق الشركة لخسائر بقيمة 
البالغة   2019 عام  خسائر  مقابل  دينار،  مليون   2.30
بنسبة  الخسائر  في  كبير  بارتفاع  دينار،  ألف   350.25
نسبة  إن  للبورصة  بيان  في  الشركة  وقالت   .556%
الخسائر المتراكمة إلى رأس المال أصبحت دون ال�75% 

والتي ستُحدد في نتائج الربع األول من عام 2021.
سيتم  بأنه  الكويت  بورصة  أعلنت  اخر،  صعيد  وعلى 

وقف التداول على أسهم شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت أمس، وذلك بناًء على طلب الشركة.وقالت 
طلبت  إنها  أمس،  للبورصة  بيان  في  »المشتركة« 
اإليقاف المؤقت للتداول على سهم الشركة إلى حين 
اإلفصاح عن معلومة جوهرية.وأوضحت الشركة أنه 
من المتوقع أن تمتد مدة اإليقاف حتى اليوم الموافق 8 
أبريل نيسان 2021، بحيث تكون المعلومة الجوهرية 
باإلعالن  الشركة  الشركة.وتعهدت  لدى  قد اكتملت 
الجوهرية  بالمعلومة  المُتعلقة  التفاصيل  كافة  عن 
»المشتركة«  ممكن.كانت  وقت  أقرب  في  المعنية 
 8.98 بقيمة  الماضي  العام  في  للخسارة  تحولت 
 3.62 البالغة   2019 عام  أرباح  مقابل  دينار،  ماليين 

ماليين دينار.

تحالف مجموعة »بريزم« و»رويال استراتيجيك بارتنرز« 
 XPressالذي يشتري صرافة اإلمارات العربية المتحدة و
 Finablr المحدودة  فينابلر  لشركة  المالكة   Money
 Global Fintech لها  التابعة  الشركة  خالل  من   ،Ltd
ألفاريز  بشركة  يحتفظ   ،,Investment Holdings
العالمية  الشركات  أكبر  إحدى  المحدودة-  مارسال  آند 
االستشارية،  الخدمات  تقديم  في  المتخصصة  الرائدة 
كما  للشركة.  التشغيلية  العمليات  االستشارة  لتقديم 
االستشاري  الدعم  مارسال  آند  ألفاريز  شركة  توفر 
إطار  في  المستقبلية،  االستحواذ  عمليات  في  الخاص 
 Finablr سعي التحالف لتنمية شركة فينابلر المحدودة
Ltd، والذي تم االتفاق على االستحواذ عليها في نهاية 
العام الماضي. وكان قد أعلن التحالف، الشهر الماضي، 
االستحواذ  عملية  بشأن  ملموسًا  تقدمًا  إح��راز  عن 
 BFC Group القابضة  سي  إف.  بي.  مجموعة  مع 
من  تتخذ  التي  األم��وال  تحويل  شركة   -  Holdings
 BFC Forex البحرين مقرًا لها والتي تشمل منتجاتها
و BFC Payments. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من 
الصفقة بحلول الربع الثاني من هذه السنة المالية.جدير 
بالذكر أن شركة ألفاريز آند مارسال الستشارات إعادة 
الهيكلة، كانت قد قدمت المشورة للتحالف بشأن تقييم 
الوضع الحالي وخطط األعمال لتعزيز عملية االستحواذ 
على شركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd، التي تمتلك 
الحواالت  مجال  في  الرائدة   Unimoni شركة  أيضًا 
العالمية وصرف العمالت األجنبية. هذا وقد أعلن التحالف 
اليوم أيضًا عن االنتهاء من المرحلة األولى من التقييم. 

على  أيضًا  مارسال  آند  ألفاريز  شركة  تعمل  وسوف 
تقديم االستشارات للتحالف بشأن مرحلة التحول وزيادة 
 ،Finablr Ltd المحدودة  فينابلر  شركة  إدارة  فريق 
الستقرار األعمال ووضع خطط نمو طموحة مصممة 
لالستفادة من مكانتها الرائدة على مستوى دول مجلس 
مع  االستشارية  الشركة  وستعمل  الخليجي.  التعاون 
أدائها  التحوّل من شأنه تحسين  برنامج  لتنفيذ  التحالف 
آند  ألفاريز  شركة  وكفاءتها.تأسست  التشغيلي 
شركة  وهي   ،1983 العام  في  لالستشارات  مارسال 
عالمية رائدة وتقدم مجموعة من الخدمات االستشارية 
من لتحسين أداء األعمال وخدمات إدارة التحوّل. تضم 
وهي  قارات،  أربع  في  موظف   A&M 5000 شركة 
لديها تاريخ طويل في إعادة الهيكلة، وستقدم الدعم 
النمو  وتحقيق  الحاسمة  الخطوات  التحالف  التخاذ 
والنتائج بسرعة عالية وفقًا لخططه الطموحة والخاصة 
على  وتعليقًا   .Finablr Ltd المحدودة  فينابلر  بشركة 
المؤسس  الشريك  النجمي،  أمير  قال  الخطوة،  هذه 
األولية  اإلج��راءات  أن  نؤكد  »نحن  بريزم:  لمجموعة 
 Finablr بشأن االستحواذ على شركة فينابلر المحدودة
الموافقة  على  الحصول  إلى  ونتطلع  اكتملت  قد   Ltd
من  نتمكن  حتى  للصفقات،  التنظيمية  الجهات  من 
تحقيق االستقرار في األعمال وتنفيذ خططنا الطموحة 
آند  ألفاريز  شركة  تعيين  إع��ادة  ويسعدنا  للتوسع. 
هيكلة  إع��ادة  في  للمساعدة  لالستشارات  مارسال 
يحقق  إداري  فريق  لتعيين  جهودنا  وتعزيز  الشركة 

المكانة الطموحة للشركة«.

ش��ه��دت م���وج���ودات ش��رك��ات 
الكويت  في  التقليدية  االستثمار 
على  تراجعًا  شركة   26 والبالغة 
مليون   167 بنحو  سنوي  أس��اس 
إلى  لتصل   ،6.1% يعادل  بما  دينار 
2.566 مليار دينار في نهاية يناير 
دينار  الماضي مقابل 2.733 مليار 
في يناير 2020.وحسب بيانات بنك 
تلك  تراجعت  المركزي،  الكويت 
شهري  أساس  على  الموجودات 
مليون   20.9 بقيمة   0.8% بنسبة 
وذلك  الماضي،  يناير  في  دينار 
دينار  مليار   2.587 كانت  أن  بعد 
األصول  2020.وتراجعت  ديسمبر 
االستثمار  شركات  تديرها  التي 
ولصالح  »لصالحها  التقليدية 
الغير«، بنسبة %3.5 بقيمة 716.6 
 20.39 من  لتهبط  دينار  مليون 
 2020 يناير  نهاية  في  دينار  مليار 
ولكنها  دينار،  مليار   19.673 إلى 
شهري  أس���اس  على  ارتفعت 
مليون   497 بقيمة   2.6% بنسبة 
دينار.كما تراجعت األصول األجنبية 
 81.3 بنحو  االستثمار  لشركات 
مليون دينار بنسبة %7.7 لتصل إلى 
975.5 مليون دينار في نهاية يناير 

دينار  الماضي مقابل 1.056 مليار 
ارتفعت  ولكنها   ،2020 يناير  في 
على أساس شهري بنسبة 0.04% 
بعد  وذلك  دينار،  ألف   400 بقيمة 
دينار  مليون   975.1 كانت  أن 
ديسمبر.وتراجعت  شهر  ف��ي 
األجنبية  »االلتزامات«  المطلوبات 
التقليدية  االستثمار  شركات  على 
مليون   21.7 بقيمة   17.9% بنسبة 
مليون   120.9 من  لتنخفض  دينار 
إلى   2020 يناير  نهاية  في  دينار 
نهاية  ف��ي  دي��ن��ار  مليون   99.2
على  ارتفعت  لكنها  يناير2021، 
أساس شهري بنسبة %1.2 بقيمة 
يناير  شهر  في  دينار  مليون   1.2
فقط، ليتراجع بذلك صافي األصول 
بنحو  االستثمار  لشركات  األجنبية 
 6.3% بنسبة  دينار  مليون   59.6
لتصل إلى 876.3 مليون دينار في 
نهاية يناير الماضي مقابل 935.9 

مليون دينار في يناير 2020.
شركات  م��دي��ون��ي��ات  وش��ه��دت 
المحلية  للبنوك  التقليدي  االستثمار 
بنحو  الماضي  العام  في  تقلصًا 
 12.7% بنسبة  دينار  مليون   57.7
مليون   396 مستوى  إلى  لتصل 

مقابل  الماضي  ديسمبر  في  دينار 
يناير  ف��ي  دي��ن��ار  مليون   453.7
من  التمويل  تراجع  كما   ،2020
بنحو  المصرفية  غير  المؤسسات 
 19.1% بنسبة  دينار  مليون   11.6
دينار في  ليتراجع من 60.5 مليون 
يناير 2020 إلى 48.9 مليون دينار 
لتهبط  الماضي.  يناير  نهاية  في 
شركات  التزامات  إجمالي  بذلك 
االستثمار المحلية بنحو 69.4 مليون 
لتصل   13.5% تراجع  بنسبة  دينار 
يناير  في  دينار  مليون   444.9 إلى 
مقابل 514.3 مليون دينار في يناير 
السندات  رصيد  2020.واستقر 
المصدرة لشركات االستثمار على 
مستوى 86.6 مليون دينار للشهر 
وارتفعت  التوالي،  على  الثاني 
 13.9 بنحو  المساهمين  حقوق 
مليون دينار بنسبة %0.8 لتصل إلى 
مقابل  دينار  مليار   1.596 مستوى 
 ،2020 يناير  في  دينار  مليار   1.6
وهبط بند المطلوبات األخرى بنحو 
 19.3% بنسبة  دينار  مليون   81.4
مقابل  دينار  مليون   340 لتبلغ 
يناير  ف��ي  دي��ن��ار  مليون   421.4

.2020

إيكويت  م��ج��م��وع��ة  أع��ل��ن��ت 
الكويتية  للبتروكيماويات 
صافية  غير  أرب��اح��ًا  تحقيقها 
»قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك« لعام 2020 بلغت 
نحو 945 مليون دوالر مقارنة ب� 
1.124 مليار دوالر لعام 2019.

بيان  في  »إيكويت«  وأوضحت 
أن صافي  امس،  أول  صحافي، 
 358 بلغ  الضريبة  بعد  الدخل 
 638 بمبلغ  مقارنة  دوالر  مليون 
 ،2019 عام  في  دوالر  مليون 
فترة  خالل  حققت  أنها  مُبينة 
الربع األخير من 2020 أرباحًا قبل 
بلغت  والضرائب  الفوائد  احساب 
بمبلغ  مقارنة  دوالر  مليون   309
ذاتها  للفترة  دوالر  مليون   335
عن  البيان  2019.ونقل  عام  من 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
ال��دوس��ري  ناصر  »إي��ك��وي��ت« 
واصلت  المجموعة  أن  قوله 
وتمتعها  التعافي  على  قدرتها 
بالمرونة في العمل بأمان ونجاح 

الفترة غير االعتيادية  خالل هذه 
وتيرة  تصاعد  من  بالرغم  وذلك 
 2020 ال��ع��ام  ف��ي  التحديات 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب 
»بفضل  أنه  المستجد.وأضاف 
بنيت  التي  األساسية  الركائز 
إيكويت تمكنا  عليها مجموعة 
تجاه  التزامنا  على  الحفاظ  من 
صحة  تعريض  دون  العمالء 
والتي  للخطر  وسالمتها  فرقنا 
القصوى  أولويتنا  دائما  تشكل 
في  بحرصنا  نستمر  وس��وف 
على  التركيز  على  المستقبل 
من  التنافسية  قدراتنا  تعزيز 
استراتيجية  قرارات  اتخاذ  خالل 
قيمة  إض��ف��اء  ف��ي  تساهم 
لمساهمينا«.وتُعد  مستمرة 
م��ج��م��وع��ة »إي��ك��وي��ت« من 
في  الرائدة  العالمية  الجهات 
وثاني  البتروكيماويات  إنتاج 
جاليكول  لإليثيلين  منتج  أكبر 
العالم.وتمتلك  مستوى  على 
تشغيل  وتتولى  المجموعة 

الكويت  في  صناعية  مجمعات 
إلنتاج  وأوروبا  الشمالية  وأميركا 
سنويًا  طن  ماليين   6 من  أكثر 
جاليكول  واإليثيلين  اإليثيلين  من 
وتيريفثاالت  إيثيلين  والبولي 
والستايرين  إيثيلين  البولي 
والعطريات  والبرازيلين  مونيمر 
ال��ث��ق��ي��ل��ة وال��ب��ن��زي��ن.وت��ض��م 
من  ك��اًل  إيكويت  مجموعة 
شركة إيكويت للبتروكيماويات 
لألوليفينات  الكويتية  والشركة 
ومجموعة من الشركات التابعة 
غلوبال«  إي  »أم  شركة  مثل 
ويتم  ب��ول��ي��م��رز«  و»إي��ك��وي 
تسويق هذه منتجاتها في آسيا 
وأوروبا  األميركيتين  والقارتين 
وأفريقيا.  األوس���ط  وال��ش��رق 
ويساهم في مجموعة إيكويت 
الكيماويات  »صناعة  شركات 
للكيماويات«  و»داو  البترولية« 
للبتروكيماويات«  و»ب��وب��ي��ان 
الكيماويات  لصناعة  و»القرين 

البترولية«.
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سعر برميل النفط الكويتي انخفض إلى 62.26 دوالرًا
انخفض برميل النفط الكويتي خالل جلسة أول أمس بواقع 65 
سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 62.26 دوالر، مقابل 62.91 دوالر 
للبرميل االثنين الماضي، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية، وعالميًا، استقرت أسعار النفط خالل تعامالت 
التفاؤل  األميركية، ووسط  المخزونات  بيانات  قبل صدور  أمس 

التطعيم  عمليات  استمرار  من  بدعم  العالمي  االقتصاد  بتعافي 
ضد فيروس »كورونا«. وعلى صعيد التداوالت، استقرت العقود 
دوالر   62.77 عند  يونيو  تسليم  القياسي  »برنت«  لخام  اآلجلة 
للبرميل، كما استقرت عقود خام »نايمكس« األميركي تسليم 

مايو مسجلة 59.36 دوالر للبرميل.
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اقتصاد

بشأن مستحقات تتخطى 20 مليار دوالر

اتفاق »البترول الكويتية« و»هيئة االستثمار«
لن يحل مشكلة تمويل الموازنة

الدينار ارتفع أمام الجنيه اإلسترليني
... وتراجع مقابل الفرنك السويسري

وسط التفاؤل بسرعة تعافي االقتصاد العالمي

استقرار أسعار الذهب أدنى مستوى 
من 1800 دوالر لألوقية

أمس  الدينار  صرف  سعر  ارتفع 
وأجنبية  عربية  عمالت   7 أم��ام 
بنحو  اإلسترليني  الجنيه  تقدمها 
اآلخ��ر،  الجانب  وعلى   ،0.58%
عمالت   3 مقابل  الدينار  تراجع 
الفرنك  رأس��ه��ا  على  أجنبية 
عن   0.67% بنسبة  السويسري 
وعالميا،  ام��س،  أول  مستويات 
مستوى  أقل  قرب  ال��دوالر  حام 
في أسبوعين عقب تراجع عائدات 
من  األميركية  الخزانة  سندات 
التي  المرتفعة  مستوياتها 
سجلتها في اآلونة األخيرة، فيما 
السوق  في  المتعاملون  يترقب 
محضر اجتماع مجلس االحتياطي 
ي��ص��در الحقا  ال���ذي  االت��ح��ادي 
المسار  لتحديد  الجلسة  أثناء 
األميركية،  للعملة  المستقبلي 
مقابل   92.368 ال��دوالر  وسجل 
من  مقتربا  العمالت،  من  سلة 
أسبوعين،  ف��ي  مستوى  أق��ل 
األخيرة  ذروته  من  تراجع  بعدما 
في  بلغها  والتي   93.439 عند 

ال��ي��ورو  واس��ت��ق��ر  م���ارس.   30
عند  األميركية  العملة  أم��ام 
سجل  بعدما  دوالر   1.18705
أبريل.وهبط  بداية  منذ  ارتفاعا 
إلى   0.4% األس��ت��رال��ي  ال���دوالر 
0.76385 دوالر بينما فقد الدوالر 

النيوزيلندي %0.3، ليتوقف االتجاه 
العملتان  سجلته  الذي  الصعودي 
الماضيين.كما  األسبوعين  خالل 
متضررا  الكندي  ال��دوالر  تراجع 
جائحة  م��ن  ثالثة  م��وج��ة  م��ن 

كوفيد19- في البالد.

خالل  ال��ذه��ب  أس��ع��ار  استقرت 
التفاؤل  وس��ط  أم��س  تعامالت 
العالمي  االقتصاد  تعافي  بسرعة 
لعمليات  النطاق  واسع  انتشار  مع 
ويتوقع  »كورونا«.  ضد  التطعيم 
الوقت  في  الدولي  النقد  صندوق 
العالمي  االقتصاد  نمو  الحالي 
وعلى  ال��ج��اري،  ال��ع��ام  ف��ي   6%
من  ع��ددًا  بأن  توقعه  من  الرغم 
االقتصادات المتقدمة لن تعود إلى 
مستويات ما قبل جائحة »كورونا« 
حزم  أن  يرى  لكنه   ،2022 حتى 
معدالت  وتحسن  الجديدة  التحفيز 
االقتصاد.  أداء  تدعم  التطعيم 
استقرت  التداوالت،  صعيد  وعلى 
العقود اآلجلة للذهب تسليم يونيو 
لألوقية،  دوالر   1742.70 عند 
الفوري  التسليم  تراجع سعر  فيما 
بنحو  هامشيًا  األصفر  للمعدن 
دوالر   1741.58 مسجاًل   0.1%
اآلجلة  العقود  لألوقية.وانخفضت 
للفضة تسليم مايو بنحو %0.1 عند 
25.20 دوالر لألوقية.وصعد سعر 

التسليم الفوري للبالتين بنحو 0.3% 
لألوقية،  دوالر   1243.98 مسجاًل 
البالديوم  سعر  انخفض  بينما 
الفوري %0.4 إلى 2679.50 دوالر 

ال��دوالر  مؤشر  لألوقية.واستقر 
-الذي يقيس أداء العملة األميركية 
عند  عمالت-  ست  من  سلة  أم��ام 

92.345 نقطة.

البترول  مؤسسة  بين  مبدئي  اتفاق  إلى  التوصل  تم 
تقوم  بأن  يقضي  لالستثمار  العامة  والهيئة  الكويتية 
20 مليار دوالر  المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 
قال  حسبما  للهيئة،  لديها  المتراكمة  األرب��اح  من 
االتفاق  إن  وقالت مصادر،  امس  أول  مصدر حكومي 
زالت  ما  الكويت.  ميزانية  تمويل  مشكلة  يحل  »لن 
الحكومة بحاجة إلى الوصول التفاق مع مجلس األمة 
مؤسسة  الميزانية«.ولدى  عجز  تمويل  كيفية  بشأن 
مليار   23.14« دينار  مليارات   7 نحو  الكويتية  البترول 
دوالر« مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق 
لالستثمار  العامة  الهيئة  تديره  الذي  العام،  االحتياطي 
وهو أحد الصناديق السيادية.وقال المصدر »االتفاقية 
لم توقع بعد... هناك تفاهم معين تم التوصل إليه بين 
لالستثمار.  العامة  والهيئة  الكويتية  البترول  مؤسسة 
إنه عبارة عن توصيات ال بد من موافقة وزيري المالية 
لكنه  إطارًا زمنيًا،  المصدر  والنفط عليها«. ولم يحدد 
قريبا  عنها  الكشف  التفاصيل سيتم  من  »الكثير  قال 
»ما  مفاوضات  االتفاق. هناك  على  التوقيع  يتم  عندما 
نهائية«.وقالت صحيفة  ليست  زالت جارية« والشروط 
لالستثمار  العامة  والهيئة  البترول  مؤسسة  إن  الراي 
توصلتا التفاق مبدئي يقضي بتحويل األرباح المحتجزة 
عاما،   15 يمتد  زمني  العامة ضمن جدول  الخزينة  إلى 

كاشفة أن قيمة هذه األرباح تبلغ حاليًا نحو 7.75 مليارات 
دينار.وقال المصدر إن مؤسسة البترول الكويتية لديها 
التأثير  يتم  أن  نريد  »وال  بها  الوفاء  من  بد  ال  التزامات 
على موقف المؤسسة »المالي««، ال سيما أن كثيرا من 
هذه األرباح استثمرتها المؤسسة في مشاريع.وكذلك 
توافق  أرضية  الكويتي  السيادي  الثروة  صندوق  وجد 
األخيرة  بموجبه  تقوم  الكويتية  البترول  مؤسسة  مع 
عن  البحث  ظل  في  أرباحها،  من  مالي  مبلغ  بسداد 
في  السيما  الحادة  السيولة  أزمة  لتخفيف  مالية  منافذ 
العام. ولم يحدد المصدر إطارا  الدين  ظل تعثر قانون 
الكشف  التفاصيل سيتم  »الكثير من  قال  لكنه  زمنيا، 
هناك  االتفاق.  على  التوقيع  يتم  عندما  قريبا  عنها 
نهائية«.  ليست  والشروط  جارية«  »مازالت  مفاوضات 
ويرى مراقبون أن الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة، 
الضيقة إليجاد  اآلجال  التصرف في  يتعيّن عليها  حيث 
والجدل  البرلماني  الرفض  أن  غير  السيولة  ألزمة  حل 
الشعبي يطيالن عمر األزمة التي تستنزف زمن اإلصالح 
أن  التحرك. ويرى خبراء  االقتصادي وتقلص هوامش 
عدم موافقة البرلمان على قانون السحب من صندوق 
بشأن  الكويتي  التشريعي  الجمود  يزيد  قد  األجيال 
للبالد  سيسمح  الذي  العام  الدين  قانون  على  الموافقة 

باالقتراض وحل أزمة السيولة.

• االتفاق لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الدولة ولجم العجز فيها

ارتفاع التجارة اإللكترونية في تركيا بنسبة %66 

بعد معاناة وضغوط سابقة هائلة أدت إلى توقف كثير منها

نفطيون: ارتفاع األسعار يعزز تنافسية 
شركات النفط الصخري األميركي

التركية،  ال��ت��ج��ارة  وزي���رة  قالت 
التجارة  إن حجم  بكجان،  روهصار 
اإللكترونية في بالدها ارتفع العام 
 ،2019 ب�  مقارنة   %  66 الماضي 
مليار   226.2 بلغت  إجمالية  بقيمة 
دوالر«.  مليار   27.9 »نحو  ليرة 
أول  وأوضحت بكجان في تصريح، 
امس، أن عدد الشركات التي تعمل 
من  ارتفع  اإللكترونية  التجارة  في 
إلى   ،2019 عام  و457  ألفًا   68
256 ألفًا و861 شركة في 2020.

وأضافت وفقًا لوكالة »األناضول« 
اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة  حجم  أن 
من  ارتفع  العامة  بالتجارة  مقارنة 
 %  15.7 إل��ى   ،2019 في   %  9.8
طلبات  أن  إلى  مشيرة   ،2020 عام 
الماضي  العام  اإللكترونية  التجارة 
زادت بنسبة 68 % مقارنة ب� 2019، 
طلب. مليون  و297  مليارين  لتبلغ 
من   %  91.4 أن  بكجان  وذك��رت 

العام  اإللكترونية  التجارة  حجم 
من  و4.2%  محلي،  إنفاق  الماضي 
مواقع التسوق لدول أخرى، و4.4 % 
مشتريات األتراك من الخارج. وسبق 
أن أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركي مصطفى ورانك في فبراير 
اإللكترونية  التجارة  نمو  الماضي، 
النصف  في   %  93 بنسبة  بالده  في 
 ،2020 الماضي  العام  من  األول 
عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
أن  التركي  الوزير  2019.وأض��اف 
ممارسات  من  غيّر  كورونا  وب��اء 
تركيا،  في  واألف��راد  المجتمعات 
حيث  العالم،  في  الحال  هو  كما 
الكثير  في  عدة  تغيّرات  إلى  أدى 
من القطاعات، مثل التعليم والتجارة 
في  اإلغالق  قيود  واالقتصاد.وأدت 
فيروس  بتفشي  المرتبطة  العالم 
كبيرة  طفرة  إلى  الجديد  كورونا 

في التجارة اإللكترونية في العالم.

النفط  أسعار  ارتفاع  إن  دوليون  محللون  قال 
الخام يعزز من وضعية وتنافسية شركات النفط 
معاناة  بعد  كبير  نحو  على  األميركي  الصخري 
إلى توقف كثير من  أدت  وضغوط سابقة هائلة 
التفاؤل  جدد  حاليا  السوق  أن وضع  إال  الشركات 
وعزز األمل في أن استثماراتها ستؤتي ثمارها.
جي  »في  شركة  مدير  شيميل  سيفين  وأك��د 
إندستري« األلمانية، أن البيانات االقتصادية القوية 
الخاصة  والصين  المتحدة  ال��والي��ات  من  لكل 
األنشطة  وتنامي  البطالة  وانخفاض  بالتوظيف 
الصناعية أسهمت في تحفيز أسعار النفط الخام 
على تحقيق مزيد من المكاسب بعد فترة قصيرة 
من التعثر على أثر تجدد حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا في أوروبا.وذكر أن ترقب السوق لحدوث 
قلص   »+ »أوب��ك  إم��دادات  في  وشيكة  زي��ادة 
المخاوف من تشديد المعروض وأدى إلى هدوء 

حدوث  احتمال  إل��ى  الفتا  األس��ع��ار،  في  نسبي 
انخفاضات سعرية أوسع إذا تم التوصل إلى أي 
اتفاق مع إيران خالل المفاوضات الجارية حاليا في 
فيينا وهو ما قد يدفع السوق إلى توقع تخفيف 
اإليراني،  النفط  تجارة  على  والقيود  العقوبات 
فرص  أن  على  تراهن  التوقعات  أغلب  ولكن 
تحقيق انفراجة ضئيلة.من جانبه، قال روبين نوبل 
لالستشارات  الدولية  »أوكسيرا«  شركة  مدير 
جائحة  تداعيات  من  العالمي  الطلب  تعافي  إن 
في ظل  واسعة  زال موضع شكوك  ما  كورونا 
تجدد اإلصابات واتساع قرارات اإلغالق في أوروبا 
التباطؤ  حالة  تجدد  األوروبي  الطلب  يعاني  حيث 
استمرارية  فرصة  يضعف  ما  وهو  والكساد 

وتواصل المكاسب السعرية.
ولفت إلى أن الربع األول من العام الجاري شهد 
ألسعار  الداعمة  اإليجابية  المتغيرات  من  عديدا 

واتساع  اللقاحات  وأبرزها ظهور  الخام  النفط 
نطاق توزيعها ما أدى إلى مكاسب سعرية بنحو 
الواسع  التفاؤل  نتيجة  أشهر  ثالثة  خالل   22%
بانتعاش الطلب الذي قوبل بحذر شديد من جانب 
مجموعة »أوبك +« التي فضلت التمسك بقيود 
اإلنتاج المشددة على مدار الشهور الماضية قبل 
العودة المرتقبة لزيادة اإلنتاج ابتداء من »مايو« 
المقبل لتلبية ارتفاع االستهالك الموسمي في 
أشهر الصيف.من جانبه، أكد ماركوس كروج 
ألبحاث  كنترول«  »أي��ه  شركة  محللي  كبير 
أن تحسنا ملموسا في أساسيات  والغاز  النفط 
السوق يفرض نفسه حاليا ويدعم حالة التفاؤل 
القصير  األمد  السوق في  استقرار  القوية في 
عدد  خالل  من  أيضا  دعما  األسعار  تلقت  حيث 
من  اإليجابية  االقتصادية  البيانات  من  كبير 

الواليات المتحدة.

• حجم التجارة اإللكترونية مقارنة بالتجارة العامة ارتفع إلى 15.7% 



مهارات التواصل الضحايا من المسنين 
قاسما  ضعف  من  يحويه  وما  السن  يعتبر 
كان  فإذا   ، والمسنين  الصغار  بين  مشتركا 
االنسان يوصف بالضعف فإنه يوصف بالوهن 
ايضا ، واكثر ما يتعرض له المسنون هو خطر 
السرقة او القتل بقصد السرقة ن وتزيد نسبة 
لهذه  الوقوع كضحية  لخطر  المسن  تعرض 
في  المسن  رغبة  ومدى  عزلته  بقدر  الجرائم 
فريسة  يقع  وقد   ، الدهر  افسده  ما  اصالح 
احد االطباء المزيفين او احد الدجالين الذي قد 
يغريه بشفائه من  امراضه التي يعاني منها ، 
والعودة الى فحولة الشباب ن وقد تقع المسنة 
شبابها  ب��اع��ادة  كذبا  يعدها  لمن  فريسة 
والتخلص من وحدتها عن طريق صحبة بعض 
الشباب ، وال يخفى على احد ان ظاهرة الخوف 
 ، المسنين  بين  اكثر شيوعا  الجريمة هي  من 
وهذا مرده الى ما يمر به االنسان من ظروف 
صحية ونفسية ، واحيانا تجعله يتوجس خيفه 
مستهدف  بأنه  ويشعر  الجريمة  من  وفزعا 
دائما ن ليس من الغرباء فقط بل من المقربين 
حول  اجريت  التي  االبحاث  وكانت   . ايضا  اليه 

متباينة  ج��اءت  للجريمة  كضحايا  المسنين 
فيما يتعلق بنسبتهم الى ضحايا للجريمة في 
حجم  حيث  من   ، االخرى  العمر  فئات  مختلف 
المجتمعات  ففي   ، للجريمة  المسن كضحية 
ويعاني  االجتماعية  العالقات  تتقلص  العربية 
المسن من االهمال ويعيش في عزله تجعله 
ضحية لجرائم االعتداء عليه ، وخاصة اذا خرج 
لقضاء حوائجه او يلجأ لالستعانة باالخرين في 
للتربص  للمجرمين  المجال  يفتح  ما  قضائها 
بهم ، وفي اكثر االحيان يتعرض للقتل ، حيث 
ان هذا المسن لديه ثروة وتمكين المجرم من 
السطو والحصول عليها ، وفي نهاية المطاف 
ثروة  بال ي  انه  يتبين  ثروته  التدقيق على  وبعد 
والضحية هو هذا المسن الضعيف ، فنحن في 
مجتمعنا العربي المفروض علينا وعلى عاداتنا 
ونبرهم  عليهم  نحافظ  ان  الدينية  وتقاليدنا 
كما امرنا اهلل تعالى ) وقضى ربك اال تعبدوا 
اال اياه وبالوالدين احسانا ( وان نقول لهما قوال 
كريما والننهرهما وان نكون لهم اامنا وامانا 

، هذا هو ديننا الذي يامرنا برعايتهما.

حيث  التواصل،  مهارات  على  كبير  بشكل  حياتنا  تعتمد 
أن 80% من حياتنا اليومية تعتمد على مهارات التواصل، 
والمهنية،  العلمية  خبراتنا  على  فقط  تعتمد   %20 بينما 
التي  المهارات  أهم  من  التواصل  مهارات  تعتبر  حيث 
والعملية،  العلمية  حياتنا  في  نجاح  في  كبير  دور  لها 
الدولة من شركات  المنظمات في  عليها كافة  وتعتمد 
مع  القائد  تواصل  أن  حيث  إلخ،  وجامعات..  ومؤسسات 
نجاح  في  كبيرًا  دورًا  تلعب  أيضًا،  والعكس  العاملين 
العمل وتحقيق أهداف المنظمة، وتعتمد بالشكل األكبر 
دائم  تواصل  على  يبقى  أن  عليه  يجب  حيث  القائد،  على 
مع العاملين واالهتمام بهم سواء بشكل لفظي أو غير 
لفظي، لما له من أحساس العامل بقيمته وأهميته كفرد 

داخل المنظمة، وبالتالي تؤثر على أدائه الوظيفي.
مع  دائم  تواصل  على  يبقى  الذي  هو  الفعّال  والقائد 
إليهم  السماع  دائمًا  ويحاول  المنظمات،  داخل  العاملين 
فهمهم  ومحاولة  القرارات،  صنع  في  ومشاركتهم 
واستيعابهم، حيث أن الكثير من المنظمات كانت تفشل 
هذه  ومن  والعاملين،  القائد  بين  تواصل  وجود  لعدم 
في  القائد  خصائص  تفتقد  التي  المعارضة  المنظمات 

التواصل مع أفراد المجموعة.

انتخاب  من  األم��ة  مجلس  في  األخيرة  األح��داث  ففي 
تأجيل  إلى  الداهوم  عضوية  بإسقاط  م��رورًا  الرئيس 
االستجوابات، نجد أن المعارضة تقوم بخطط مكشوفة 
للعلن، وتقوم بهجمات استباقية غير دقيقة والمدروسة، 
السياسة  أن  المطلوب، حيث  السياسي  بدورها  وال تقوم 
مع  التواصل  في  مهاراتها  أبرز  وتتمثل  الممكن،  فن 
اآلخر  الطرف  وكذلك  المعارضة  داخل  األف��راد  كافة 
)الحكومة(، فقد يكون لدينا أعضاء من المعادن الطيبة 
الخبرة  ينقصهم  ولكن  هجوميًا،  فريقًا  يشكلون 
التخوين  فنجد  اآلخر،  الطرف  مع  والتواصل  والتكتيك 
أعضاء  بين  اللفظية  والمشادات  والمراشقات  والطعن 
بين  بالتنسيق  يقوم  قائد  إيجاد  يجب  لذلك  المعارضة، 
بحيث  وحكمة،  حنكة  سياسية  خبرة  ذو  الفريق  أعضاء 
الخاتمة  القادمة، وفي  والجوالت  للصوالت  يكون كابتن 
األيام  خالل  تكميلية  انتخابات  الخامسة  الدائرة  ستشهد 
الذي  القائد  ذلك  اختيار  الدائرة  أبناء  على  فيجب  القادمة 
تستند إليه الطموحات والتطلعات وآمال الشعب، وبالعامية 
نقول »ما يقدم من القوم إال اخيّارها« فهذه المرحلة 
تحتاج إلى قائد ناجح محنّك، واسأل اهلل أن يوفقهم لما 

فيه مصلحة للعباد والبالد.

د. عيسى العازمي
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»القوة الناعمة الصينية« 
وتحدي الممكن!  »2-2«

دور  تشكل  والتي  بينهم  األرضية  الممرات  دور  يأتي  هنا 
»طريق  الجديد  القديم  الصيني  المشروع  في  أساسي 
الحرير«، والتي تربط الصين لغاية اآلن ب� أكثر من 120 دولة 
بأفريقيا  تربطها  رئيسية  مسارات   6 خالل  من  العالم  في 
محوري  ارتكاز  نقطة  إي��ران  تعتبر  والتي  وأوروب��ا،  وآسيا 
أساسي في هذا الطريق لما تشكله عملية الربط بين الشرق 
ما  أساسية  عبور  نقطة  التاريخ  عبر  لطالما شكلت  والغرب، 

بين األمبراطوريات التي كانت حاكمة آنذاك.
يقول دي كابالن: عن الدرس المستفاد: »إمبراطورية الصين 
الجديدة ال تقاوم إال إذا لم تقدم الواليات المتحدة بدياًل. بينما 
 ، الصين  مع  الباردة  بالحرب  يسمى  لما  األمريكيون  يستعد 
الصين قاسية  إن  بكين.  نوايا  المبالغة في  المهم عدم  من 
ألراضيها  التقليدي  بالمعنى  الغزو  إلى  تسعى  ال  لكنها   ،
على  والتأثير  للهيمنة  تسعى  سوف  لها.  المجاورة  والبحار 
األجنبية  المجتمعات  ليس  ولكن   ، األجنبية  االقتصادات 
والطريقة التي تحكم نفسها بها. الصين ليست قوة ثورية 

على الرغم من لقبها الشيوعي«.
اهلل  عبد  الكويت  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويؤكد 
وقعتها  التي  الشاملة  اإلستراتيجية  االتفاقية  »أن  الشايجي 
الصين  ألن  المتحدة،  للواليات  تحديا  تعتبر  وبكين  طهران 
األميركي«.  النفوذ  »عقر  في  نفوذها  تبسط  أن  تريد 
إستراتيجية  تعاون  اتفاقية  التوقيع على  اإلعالن عن  فتوقيت 
حول  الشكوك  يثير  الذي  ذاته  بحد  هو  البلدين،  بين  شاملة 
من  كال  إن  االتفاقية«.   لهذه  الحقيقية  واأله��داف  النوايا 
طهران وبكين تمران حاليا بحالة توتر مع الواليات المتحدة 
مع  عظم  كسر  حالة  تعيش  طهران  إن  حيث  األميركية، 
اإلدارة األميركية فيما يتعلق باالتفاق النووي، بينما لم تخف 
األول  التحدي  الصين  تعتبر  أنها  الجديدة  األميركية  اإلدارة 
في  مسبوق  غير  بشكل  الطرفين  بين  العداوة  وبرزت  لها، 
الصين  »إن  البلدين.  بين  بالخارجية  لقاء جمع مسؤولين  أول 
رسالة  طهران  مع  وّقعتها  التي  االتفاقية  خالل  من  ترسل 
أن  مفادها  والغرب،  المتحدة  للواليات  وصريحة  واضحة 
في  نفوذها  تمارس  مهادنة  مسالمة  دولة  تعد  لم  الصين 
المنطقة المحيطة فيها، بل هي تأتي وتوقع اتفاقية شاملة 
تتضمن تعاونا يشمل كافة األصعدة في منطقة تعتبر في 
االتفاقية ستجعل  أن  إلى  النفوذ األميركي. كما أشار  عقر 
إيران المستفيد األكبر من »طريق الحرير الصيني الجديد«، 

وذلك على حساب بقية دول المنطقة« »جزيرة نت«.
المشروع  تجاه  السلبية  اآلراء  من  األخرى  الضفة  على 
لو  فيليب  ك�  إيجابية  أكثر  بدائل  يرى  من  هناك  الصيني 
»كارنيغي  مؤسسة  في  وآسيا  أوروبا  برنامج  من  كوري 
األمن  أهمية  تزايد  مع  إنه  الدولي«  للسالم  انداومنت 
العالم،  حول  الحكومات  من  للعديد  بالنسبة  المعلوماتي 
يكون  قد  الشفافية  على  األوروب��ي  االتحاد  اصرار  فإن 
الحرير  »طريق  في  الصين  مع  االنخراط  من  جاذبية  أكثر 
»يسمح  المشروع  هذا  أن  كوري  لو  وأضاف  الرقمي«. 
هذه  في  تحتية  بنى  ببناء  الصينية  االتصاالت  لشركات 
البوابات  إلى  الوصول  الشركات  لهذه  يتيح  ما  ال��دول، 

االلكترونية وأي شيء رقمي«. والمنصات 
الجيد  من  ليس  »أنه  تدرك  بدأت  الدول  بعض  أن  إلى  وأشار 
على  االعتماد  وأن  واح��دة،  سلة  في  كله  البيض  وض��ع 
خصوصا  كبيرة  مخاطرة  يشكل  الصينية  االمبراطورية 

عندما يتعلق األمر بالتحكم في المعلومات والتكنولوجيا«.
العمل  تدعم عودة  النووي: فالصين  االتفاق  ماذا عن  ولكن 
لتجنب  إنها »قد تكون أفضل فرصة  النووي حيث  باالتفاق 
منطقة  في  النووية  لألسلحة  جديدة  دول  امتالك  ظهور 
نمت  وحيث  االستقرار،  حيث  من  وهشة  للصراع  معرضة 
حصص الصين بصور كبيرة من مصادر الطاقة والقطاعات 
إيران  حاجة  وبالرغم من  األخرى بشكل كبير«.  االقتصادية 
لكنها  المتحدة،  والواليات  أوروبا  مع  النووي  االتفاق  إلى 
ليست مستعجلة، فلطالما أجادت إيران لعبة استغالل الوقت 
تعتبر  االتفاق  وبهذا  اآلن  ولكنها  ذلك،  في  ناجحة  وكانت 
أقوى وأكثر قدرة على المناورة في الملف النووي، وبالتالي 

فرض شروطها هي ال شروط اآلخرين عليها.
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وأهمية مقاالت بمكانة  الصين  س��ور  يتمتع 
التراث  مواقع  أهم  من  يعد  حيث  كبيرة؛ 
العالمي. يمتد السور على الحدود الشمالية 
طوله  ويبلغ  للصين،  الغربية  والشمالية 
بناء السور إلى ما  8,850 كيلومترا. يعود 
قبل الميالد، وتحديدا بين عامي 220–206 
شي  تشين  األول  الصين  ملك  قام  الذي 

هوانج ببنائه. تم إدراج الموقع ضمن عجائب 
وأصبح  العالم،  في  الجديدة  السبع  الدنيا 
يتوافدون  بدؤوا  الذين  السياح  أنظار  محط 
الصين  سور  احتل  مكان.  كل  من  إليه 
العظيم مكانة عسكرية عبر التاريخ؛ حيث 
يعتبر مشروعا دفاعيا عسكريا، ويعد رمزا 

لألمة الصينية.

سور الصين

اإلسالمية  األمة  هذه  ابن  أنك  األمم،  بين  تفخر  أنت  اليوم  عليك 
وإنسان تسير على خطى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم، لذلك ما 
أبي طالب  بن  علي  اإلمام  المؤمنين،  أمير  رواه  الذي  الحديث  أجمل 
يريد  لمن  صحيح،  وحديث  صحيحة  الرواية  وهذه  السالم،  عليه 
»قال  قال:  بالسنن،  الترمذي،  اإلمام  كتاب  في  موجودة  المصدر، 
النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده، فلم يصل 
عليّ«، تأمل قول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم، لقد وصف كل 
إنسان بالبخيل إن لم يصل عليه، وكأن مقامه السياسي أو مركزه 
أو حضوره في بالد الغرب يمنعه من ذلك وكأنه أمر غير حضاري، 
وأقول له ال، إن الصالة على النبي أمر حضاري وحضاري جدًا، فال 
تكن  ال  وآله وسلم،  عليه  اهلل  النبي صلى  قال فيهم  تكون كمن 
بخياًل، اذكر الحبيب وأنت مبتسم، في كل مجالسك، واظهر للجميع 

هذه المحبة.
هذا الحديث كما أشرت صحيح، انظر من يروي عن مَن، باب مدينة 
العلم، اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم، يروي عن ابن عمه النبي 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، هذه الرواية الجميلة التي كلها تعليم 
العلم،  مدينة  باب  من  ورهبة،  وتقدير،  وموعظة  وحكمة  وتعاليم 
أبو  الحافظ  »اإلمام  الترمذي  اإلمام  المسلمين،  أئمة  من  إمام  إلى 
عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، السلمي 
حاليًا،  أوزبكستان  جنوب  ترمذ،  من  اإلمام  عيسى«،  أبو  الترمذي، 
عراقة األسماء والنسب والعلوم، وال بد وكما جرت العادة أن أوضح 
أن نقلي لهذه التفاصيل ليس ترفًا، إنما لنشر الفائدة، خاصة عندما 

تكون المرويات صحيحة وتطمئن لها القلوب.
يريد  الذي  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي  حديث  إلى  بالعودة 
النبي،  سيرة  انشر  اآلخرين،  أمام  هويتنا  هي  هذه  أن  يعلمنا،  أن 
وبإسالمك،  بدينك  الناس معتزًا مزهوًا  بين  وشمائله وصفاته، كن 
اظهر  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي  لحضرة  بإنتمائك  ومعتزًا 
السند  صحيحة  األحاديث  تقرأ  عندما  اآلخرين،  أمام  المحبة  هذه 
والمتصلة السند، تشعر بنبيك وما قدمه لنا من كنز كبير، التحقق 
وأساطير  وأكاذيب  مبالغات كثيرة وشطحات  اليوم هناك  هنا ألن 
علينا  دُسّ  اليوم  الكثير  والضعيف،  الصحيح  بين  نفرق  أن  يجب 
بعنوان »إسالمي«، لكن كل متنور ومتبصر وواٍع ونبيه يميز الصحيح 

من الضعيف ببداهة وهذا من اإليمان.
على  وتعرضها  الجميلة  الدرر  هذه  ستخرج  ذلك،  تميز  عندما 
المصطفى  ونبيك  لربك  وراِض  والقلب  البال  مطمئن  وأنت  الناس 
دائمًا  علينا  تراثنا،  وآله وسلم، وعندما نغوص في  صلى اهلل عليه 
وكما أنوه في كل مرة وفي كل مرة جديدة سأعيد وأكرر، يجب 
أن نتحرى األسانيد والروايات الصحيحة، النبي صلى اهلل عليه وآله 
أو  بخطبة  إنسان  أي  يبدأ  عندما  يعلم أصحابه،  عندما كان  وسلم 
وتعالى  تبارك  اهلل  على  الثناء  البدء  أول  ما،  جمهور  أمام  كلمة 
صلى  األكرم  نبيه  على  الصالة  ثم  ومن  عليه  والثناء  حمده  من 
وتعالى  تبارك  اهلل  نحمد  أن  تعاليمنا  وآله وسلم، وهذه  عليه  اهلل 
الخمس،  صلواتنا  في  موجودة  وهي  شيء،  كل  على  ونشكره 
الكلمات،  هذه  تأمل  فقط  والطيبات«  والصلوات  هلل  »التحيات 
نابعة من مدرسة كلها تعاليم جميلة، هذه هي أخالق اإلسالم، 
ال  اليوم  واألتراك  العثمانية،  الدولة  أيام  من  مثااًل  أستحضر  وهنا 
عليه  اهلل  النبي صلى  إذا ذكر  العادة وهي:  لديهم هذه  يزالون 
وآله وسلم، يضعون أيديهم على قلبهم، أي أن حب اهلل والنبي 
في قلوبهم، وهنا أتحدث عن المعنى الجميل والسلوك األجمل، 

ال عن التمذهب والتخندق في هذا األمر.
وكل ما هو قريب ومحبب للقلوب في حب النبي صلى اهلل عليه وآله 
تثبت صحتها، كعادات وسلوك  وسلم والصالة عليه، حتى وإن لم 
معين طالما أنها ال تسيء ال بأس بها، فعندما تقول اللهم صلى 
الدوائر وعلم  على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد سادات 
البصائر وسّلم تسليمًا كثيرًا، هذه صيغ  أنوار  المفاخر ونور  أعالم 
جميلة وسلوك جميل، أو اللهم صّلي وسلم على كامل النور سيدنا 
وموالنا محمد ابن عبداهلل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، نبينا لم 
يقل لنا أن نقول له سيدنا، لكن نحب أن نقولها من األدب واالحترام، 
آل سيدنا  اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى  نقول:  أن  ما أجمل 
في  إبراهيم،  سيدنا  وآل  إبراهيم  سيدنا  على  صليت  كما  محمد 

حضرة األنبياء األدب أواًل.
نبينا  على  والصالة  تعلمناه،  وما  عليه  نحن  بما  نفخر  أن  علينا  لنتميز 
جزء من تربيتنا وأخالقنا، وأسأل اهلل أن نكون على خطى النبي صلى 

اهلل عليه وآله وسلم، وأن نسير على سننه وتعاليمه.

صّلوا على من علمنا الُحب
وآخى القلَب بالقلب  »2-2«

الشاهد

عبد العزيز بدر
القطان

الرابعة،  السلطة  ه��ي  الصحافة 
والبرلماني،  الحكومي  األداء  تراقب 
المخلص  على  وتثني  المقصر  تنتقد 
حقه،  حق  ذي  وتعطي كل  المجتهد، 
ومن هذا الباب، وجب علينا االشادة بما 
الدولة  وزير  الشايع،  شايع  به  يقوم 
لشؤون  الدولة  ووزير  البلدية  لشؤون 
وذلك  العمراني،  والتطوير  االسكان 
الى  االستماع  على  حرصه  خالل  من 
وشكاويهم،  المواطنين  مقترحات 
وقد  لها،  المناسبة  الحلول  ووض��ع 
قياديي  كل  ال��ى  توجيهاته  اعطى 
الوزارتين بفتح ابوابهم امام المواطنين 
الحلول  الى  للوصول  معهم  والتعاون 

المطلوبة.
االلتقاء  على  الشايع  الوزير  ويحرص 
حيث  مكتبه،  في  الشعبية  باللجان 
ح��ول  م��الح��ظ��ات��ه��م  ال���ى  يستمع 
مصلحة  ف��ي  يصب  بما  االس��ك��ان، 
الوطن والمواطن ورفع مستوى االداء 
الجودة  على  والتأكيد  المشاريع،  في 

في التنفيذ.

مستمر  بشكل  الوزير  يلتقي  كما 
اعضاء الحمالت التطوعية العاملة في 
 ، االسكانية  المشاريع  متابعة  مجال 
ومقترحاتهم،  ارائهم  الى  واالستماع 
الى  الفورية  التوجيهات  واع��ط��اء 
وتعميق  السلبيات  لتالفي  القياديين 

االيجابيات للوصول الى افضل النتائج.
بالجداول  بااللتزام  الشايع  وعد  ولقد 
ونفذ  االس��ك��ان،  مجال  في  الزمنية 
وعوده ، وال يزال حريصًا على تذليل كل 
تنفيذ  اجل  من  والمعوقات  الصعوبات 
المشكلة  النهاء  المرسومة،  الخطط 

االسكانية بشكل كامل.
انها كلمة حق نقولها بحق هذا الوزير 
ما  لتحقيق  بالنهار  الليل  يواصل  الذي 
يتطلع اليه الوطن والمواطن، والقضاء 
العمل  تعوق  التي  السلبيات  كل  على 
االداري والميداني ، وحرصه الدائم على 
ما  الى  لالستماع  المواطنين  استقبال 
وبذلك  ومقترحات،  آراء  من  يطرحونه 
يتكامل العمل الحكومي والشعبي من 

اجل خدمة الكويت الغالية.

وزير اإلسكان... وعد فأوفى

الشاهد  استراحة

فاضل الفضلي

خالد الحمد
khaledalhamad64@gmail.com

ذّكرني هذا العنوان بمقالة كتبتها منذ 
سنوات بعنوان »بين شاميتين« ومناسبتها 
فلجأت  الضرس،  في  بآالم  شعرت  أني 
مستوصف  في  الطبيب  صديقي  الى 
األسنان،  طبيبة  الى  فأخذني  الرميثية، 
بي،  بالعناية  وأوصاها  شامية،  وهي 
خلع،  بده  قالت:  ضرسي  فحصت  وحين 

فخلعته.
على  مازلت  وأنا  لها،  قلت  انتهائها  بعد 
حياتي  في  عرفت  ال��ع��ي��ادة:   كرسي 
فسألتني  قلبي،  خلعت  األولى  شاميتين، 
والتانيي؟  المحببة:  الشامية  بلهجتها 

قلت : خلعت ضرسي. 
منذ أيام رأيت ابتسامته في الفيس بوك، 
عبدالعلي العبدالحميد، كان احد تالميذي 
في مدرسة الشعفة، وكان والده صديقًا 
عزيزًا، اما جده عبدالحميد، فهو الفارس 
العارفة، كنت أراه حين يمر من امام بيتنا 
أن  اتمنى  ومازلت  فرسه،  صهوة  على 
أرى مثل تلك الهيبة، حتى ولو كان ذلك 
أن  لكن هيهات  او مسلسل،  فيلم  في 

يجود الزمان بأمثال اولئك الرجال.

المبتسم الثاني كان استاذنا مدرس اللغة 
مروان  منصور،  فايز  ثانوية  في  العربية 
خاص،  بتقدير  يغمرني  وكان  الخاطر، 
العربية،  في  المتفوقين  من  كنت  ألني 
مجلة  في  لي  قصيدة  اول  رأى  وحين 
الحائط المدرسية قال لي بلهجته االبوية 

الدافئة: وشاعر أيضًا ؟ انا فخور بك.
زرته في بيته في التسعينات بعد ان سكن 
دمشق، واذكر تلك اللحظات حين فتح لي 
الباب، واستقبلني بحرارة ، وعندما قدمت 
التي  الحلويات  علبة   - استحياء  - على  له 

احضرتها قال مبتسما: صاير حضري.
اذاعة  في  للنصوص  قارئًا  يومنئذ  كان 
دمشق ، وكان له الفضل في قبول اول 

مسلسل اذاعي اكتبه »السحابة« 
مات االثنان، تلميذي، وأستاذي، ولم يقدر 

الموت ان يقهر ابتسامتيهما.
تفنى السنوات وتنطوي صفحات األيام، 
بأستار  متشبثة  تظل  الذكريات  لكن 
ينثر  الخوالي  األيام  حنين  ويظل  القلب، 

عطره على شواطئ الدنيا.
يموتون... وتبقى ابتساماتهم.

بين ابتسامتين

الشاهد يا هال الشعب أواًل

أكرم بزي محمد األحمد



اإلخفاق في تجربة التعليم
عن ُبعد  

وبالغ  الشاعر  هذا  ليم  وقد  العتب،  يفوق  اللوم 
اليريد  وهو  الباكر،  الصباح  منذ  لومه  في  العواذل 
اللهو  كثير  لشاعر  الشعر  بيت  أن  وواض��ح  ذل��ك، 
والغزل ومن اجل ذلك أنبه من حوله على تماديه في 
له، فأصبح  تأنيبهم  أيضا على  الصبا، فالمهم هو 
لومهن  سبب  فما  وبينه،  العاذالت  بين  متبادال  اللوم 

له؟ هو يقول:
ويقلن شيب قد عالك

وقد كبرت فقلت إنه
بك  وتقدمت  الرجل  أيها  كبرت  لقد   : له  وقلن   
لك  آن  غزل،  بأوان  وليس هذا  الشيب  وعالك  السن، 
الشباب  فارقت  لقد  وترشد،  وترعوي  تستكين  أن 
وفارقك، فاجابهن بأن الشيب لن يمنعني من اللهو 

والغزل،  وقال أيضا:
البد من شيب فدعن

والتطلن مالمكن
ليس من الشيب بد والمهرب، على الرغم من انه زائرا 
عتابكن  فاقصرن  فيه،  والمرغوب  به،  مرحب  غير 
والتطلن علي، فأنا اعلم بنفسي منكن، وهذا العتب 
الشديد لن يغير في شيئا، وهذا البيت أقرب مايكون 

من قول جرير بن عطية:
يقول العاذالت عالك شيب

أهذا الشيب يمنعني مراحي
بن  قيس  بن  عبيداهلل  الرقيات،  قيس  ابن  والشاعر 
شريح بن مالك بن ربيعة العامري، عامر قريش، وقد 
بثالث نسوة سمين رقية،  لتشبيبه  الرقيات  الى  نسب 
ويكاد يكون شاعر قريش في  وهو شاعر مفلق، 
وقته، وقد قال مصعب الزبيري في حقه :ابن قيس 
بن  الرقيات شاعر االسالم، وكان قريبا من مصعب 
العراق، وقاتل معه ضد عبدالملك  الزبير عند واليته 

بن مروان وفي مصعب يقول:
إنما مصعب شهاب من اهلل

تجلت عن وجهه الظلماء
ملكه ملك عز ليس فيه

جبروت منه والكبرياء
يتقي اهلل في كل االمور

وقد أفلح من همه االتقاء
كيف نومي على الفراش ولما

تشمل الشام غارة شعواء
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي

عن خدام العقيلة العذراء
وبعد مقتل مصعب بن الزبير وأخوه عبداهلل، واستيالء 
نذر دمه،  والحجاز،  العراق  بن مروان على  عبدالملك 
فخاف خوفا شديدا ولجأ الى عبداهلل ابن ذي الحناحين 
عبدالملك  من  األمان  له  فأخذ  طالب،  أبي  بن  جعفر 
فأمنه شريطة ان اليأخذ من بيت المال شيئا من عطاء 
له عبداهلل عطاءه من ماله كل  المسلمين، فضمن 

عام، فقال فيه:
تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر

سواء عليها ليلها ونهارها
وواهلل لوال أن تزور ابن جعفر

لكان قليال في دمشق قرارها
أتيناك نثني بالذي أنت اهله

عليك كما أثنى على الروض جارها
وثمانين  خمس  سنة  الرقيات  قيس  ابن  توفي  وقد 

للهجرة وأترككم في رعاية اهلل.

بعيدًا عن موضوع استعدادات العام الدراسي القادم واالشتراطات 
الصحية ومدى االلتزام وتعهد التربية بسالمة أبنائنا ، نجد بأن تجربة 
في  بُعد  عن  التعليم  بأن  األسف  ومع  فشلت  قد  بُعد  عن  التعليم 
ظل هذا الشكل والصورة غير الواضحة ال يؤهل لمرحلة تنافسية 
الطالب،  احتياجات  يلبي  وال  المهمة  المهارات  يطور  وال   ، رقمية 
استثنائية  إال وسيلة حديثة استخدمت في ظروف وأوضاع  يعد  وال 
التعامل  يزال  لنظام تعليمي غير مؤهل ومدرب بشكل كاف، وال 
مع الوسيلة الحديثة باإلصدارات القديمة من مناهج مضى عليها 
الحول ودوالب العصر، وذلك لعدم وجود رغبة لعمل تحديث مطلوب 
ومهم من المسؤولين بشكل خاص وبعد ذلك يأتي الكوادر وهيئة 

التعليمية والطالب وأولياء األمور. 
السلوك  المؤشرات  انتقادا حادا وإنما هذا ما تفصحه  ليس  وهذا 
المجتمعي في بيئة التعليم عن بُعد والتقارير الدولية بشأن التعليم 
في الكويت، ويهمنا ما كشف عنه التقرير الصادر عن البنك الدولي 
األطفال  من   ٪  51 نحو  أن  حيث  الجائحة  قبل  ما   2019 عام  أخر 
في الكويت في نهاية المرحلة االبتدائية ال يجيدون القراءة، كما 
أن 49 في المئة من األطفال ال يحققون الحد األدنى من مستوى 
الكفاءة في القراءة،   وقد استند تقرير البنك الدولي على بيانات 
باالشتراك  حديثًا  أطلقه  والذي  التعّلم«  »فقر  عبر مؤشر  رصدها 
ليساعد في تسليط  لليونسكو، وصمم  التابع  مع معهد اإلحصاء 

الضوء وتحفيز الجهود من أجل معالجة أزمة التعلم. 
ووفقًا للبنك الدولي، فإن »فقر التعّلم« يُعرّف بأنه النسبة المئوية 
لألطفال في سن العاشرة ممن ال يستطيعون قراءة قصة بسيطة 

وفهمها. 
ومقارنة مع نتائج المناطق األخرى، أوضح التقرير أن مستوى »فقر 
التعّلم« في الكويت أفضل بنحو 12.3 نقطة مئوية من المتوسط 
بواقع  أسوأ  لكنه  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
27.1 نقطة مئوية من المتوسط في البلدان ذات الدخل المرتفع...! 
المرحلة  طالب  به  يحظى  الذي  الكبير  اإلنفاق  رغم  ذلك  ويأتي 
االبتدائية، بحيث أشار التقرير في هذا االتجاه إلى أن حجم اإلنفاق 
لكل طفل في سن التعليم االبتدائي في الكويت بلغ نحو 12 ألف 
دوالر، وهو ما يزيد بنسبة 115.7 في المئة عن متوسط اإلنفاق في 
42.3٪ من  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأعلى بواقع 

متوسط إنفاق البلدان ذات الدخل المرتفع. 
البنك  فإن  مهمة،  األخرى  األساسية  التعلم  مهارات  أن  ورغم 
إجادة  لكون  وحدها،  القراءة  مهارة  على  التركيز  ارتأى  الدولي 
دورًا  وتلعب  التعلم  لمستوى  للفهم  تمثل مقياسًا سهاًل  القراءة 
مهمًا في التعليم األساسي في المواضيع األخرى، كما أن القراءة 

تعتبر بوابة الطالب للتعلم في جميع المجاالت. 
وال شك في أن هذا التقرير قد حصلت التربية على نسخة منه وقد 
وضع القيادات التربوية في التربية الخطة والخريطة العالجية االزمة 
االهتمام  طريق  عن  التعليم  وإنقاذ  الطالب  أمية  محو  لمكافحة 

بالعمل على اكتساب مهارة مهمة مثل القراءة...! 
والدولية  الخليجية  المسابقات  في  المشاركة  مجرد  بدل  وننصح 
طريق  عن  جيد  بشكل  والمدربين  الفائقين  الطالب  من  بمجوعة 
المعلمين  ذلك  وبعد  أوال  االسرة  واشراف  المستمرة  المتابعة 
واالهتمام  الدولة  مستوى  على  ذلك  تعميم  ينبغي  المجتهدين 
عن  واالعمار  الفئات  لمختلف  الفرص  وتهيئة  الطالب  بجميع 
تجربة  من  واالستفادة  مهارة  أهم  الكتساب  التعليم  طريق 
خالل  المتاحة  الوحيدة  الفرصة  هي  فهذه  بُعد  عن  التعليم 
العام  التعليم  بعودة  القرار  صدر  أن  بعد  الدراسي  العام  هذا 
أعداد  ارتفاع  رغم  التأجيل  في  الرغبة  دون  المقبل  الدراسي 

يوميا. والوفيات  اإلصابة 
اختصارا : رحلة الرجوع إلى اإلصدار القديم وإلغاء فكرة ووسيلة 
التعليمي  النظام  إلى  والعودة  »تيمز«  ومنصة  بُعد  عن  التعليم 
ليس بعيدة وخاصة بأن الدفع حول النظام القديم ساري المفعول 
المراحل  في  الطالب  يكون  أثره  على  والذي  ومصالحه  وبعقوده 
يمسك  كيف  يعرف  وال  يقرأ  يعرف  وال  التعليم  يرفض  الدراسية 

القلم ليكتب...! 

عبدالعزيز خريبط
@AKhuraibet
akhuraibet@hotmail.com 
khuraibet.blogspot.com

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com

الشخصية الهيستيرية
هي شخصية تعاني من اضطرب مفرط جدا تبحث فيه باستمرار 
عن االهتمام من قبل االخرين بها، وتشعر دائما بعدم والتقدير 
إذا ام تكن مركز اهتمام االخرين، وهي منفتحة على االخرين، 

وتحب الظهور اإلعالمي، وهي انانية فيما تملك.
معنى الهيستيريا في اللغة: هو الهلع الناتج عن صراع واضطراب 

داخلي نفسي و عقلي.
ما هي الدالالت واالعراض.

• تعاني من اكتئاب دائم.
• تالحظ هذه الشخصية غير مرتاحة في مكان ليس لها دور في 

هذا المكان. بمعنى انه ظاهر عليه هذا الشيء.
•  تغير الحالة العاطفية بسرعة، عندها انقالب في المشاعر من 

حب الى كراهية بشكل دائم او شبه دائم.
• تحب ان تظهر بأفضل المالبس وبأفضل األجساد. لجذب االنتباه.

• ليس لديها الصبر او المثابرة.
• التغاضي عن عيوبها وعدم السعي إلصالح عيوبها او اخطائها. 
رأيهم  لو كان  حتى  بسهوله.  لها فقط  المقربين  براي  تتأثر   •

خطا.
• متهورة في قراراتها بدون تفكير.

ولكن  عالقات،  عندها  انها  مع  بالناس.  بعالقتها  تحتفظ  ال   •
سرعان ما تفقدهم. 

• شخصية تحب الظهور امام االخرين.
• عدم النضوج النفسي والجسدي والجنسية. تشعر دائما بالنقص 

في هذا الجانب. 
باالنتحار.  سلوكيات  المبالغة والتهويل، دائما تهدد  الى  الميل   •

يعالج  يجب  المرحلة  لهذه  وعند وصولها  الطبيعية.  وغير  شاذة 
عند طبيب نفسي. للعالج الدوائي.

أسباب تكوينها.
1- مكافأة الطفل على ممارساته الخاطئة. 

2- العقاب المتكرر لدرجة انه الطفل وصل لمرحلة ما يخاف من 
العقاب. 

كيفية التعامل معها: 
لها  وترك  الهيستيرية.  نوبتها  اثناء  معها  االصطدام  عدم   -1
مسافة ألنك تخدمها باالقتراب في هذا الوضع ولن تخدم نفسك.

الطلب »مثل طلب منك  حاله  لحاجتها في  المؤقت  اشباعها   -2
السكوت«. وأيضا االهتمام بها وعدم تجاهلها.

الطويلة  االعمال  المدى،  قصيرة  اعمال  على  تدريبها  يتم   -3
ممكن توصلها لنوبة هستيرية.

4- عند دخولها للحالة اعطيها فرصة للظهور. وجعلها تشعر 
بالحب والقرب من االخرين.

على  التركيز  نحاول  لالنتقاد.  قابلة  غير  ألنها  انتقادها.  عدم   -5
مميزاتها واالبتعاد عن سلبياتها حتى ال يزداد اإلحساس بالسوء 

لديها.
الخالصة: 

الشخصية الهيستيرية هي شخصية تتميز بردود الفعل العاطفية 
ان  حيث  واألشخاص،  المواقف  وصف  في  المبالغة  الى  والميل 
هذه الشخصية تخرج عن المألوف في التعامل والقيام بتصرفات 
غير منطقية. حيث انها ال تخاف من أحد وال تخاف على نفسها 

وممكن ترتكب جريمة عند دخولها النوبة.

بكر العواذل في الصباح
يلمنني وألومهنه

الشاهدالشاهد

الشاهد365 يوم

الملوك يموتون ويدفنون وينقلون ملوكًا
في موكب جنائزي مهيب. نقلت السلطات المصرية 
من  القديمة  مصر  لملوك  الفرعونية  المومياوات 
الفراعنة. من المتحف الوطني والذي بنى عام 1902 
التحرير  ميدان  من  أثرية.  قطعة  ألف   100 وفيه 
القومي  المتحف  الى  القاهرة  العاصمة  قلب  في 
حديثا.  شيد  والذي  بالفسطاط،  الجديد  للحضارات 
أن  لها  اهلل  شاء  ما  المومياوات  هذه  ستبقى  حيث 
تبقى فرجة، وعبرة للناس. النقل تم بأسلوب الملوك، 
صنعت  ملوكية  سيارات  وفي  ملوكية.  وبطريقة 
الصدمات  ضد  خاصة  وبمواصفات  الحدث.  لهذا 
وحفر  بتموجات،  المومياوات  هذه  تتأثر  ال  لكي 
الطريق فتؤدي الى تحطمها، أو تفكيكها. عملية 
دقيقة.  دولية  ومعايير  مواصفات  وفق  تمت  النقل 
اآلثار.  مجال  في  والعلماء  العلم،  رأي  فيها  أخذ 
وبكل تأكيد أخذ برأي خبراء، ومراكز أبحاث عالمية 
المختصين في  المحليين  الخبراء  على  أجنبية. عالوة 
بهذا  الملكي  باالحتفال  قامت  مصر  المجال.  هذا 
لها  أعد  جنائزي، ومواكب رسمية  النقل في عرش 
مسبقا. وحشد لها الكثير من الفنانين، والمختصين، 
الذين  بالملوك  يليق  رسمي  موكب  والمتطوعين. 
البالد،  شيدوا الحضارة الفرعونية القديمة. وسخروا 
تزيين  على  والعمل  قصورهم،  لزخرفة  والعباد 
كل  وتوفير  ومالبسهم.  مجوهراتهم،  وصناعة 
وسائل الرفاهية، والثراء. على حساب عرق، وأجساد، 

وآمال األلوف من العمال السخرة، والمهندسين الذين 
الرفاه  تحقيق  سبيل  في  وماتوا  أعمارهم،  قضوا 
والنعيم لملوك الفراعنة. في حياتهم وبعد وفاتهم. 
وبعد مئات السنين من احتضان المتحف القديم ألثنان 
مدينة  في  أكتشافها  تم  والتي  مومياء.  وعشرين 
نقلت  الملوك.  وادي  في   1890 العام  في  األقصر 
للحضارات  القومي  المتحف  في  األخير  مثواها  الى 
الذهبي  الموكب  وبدء  الغرض.  لهذا  بنى  وال��ذي 
المتحف مرورا  القاهرة من  الجنائزي يخترق شوارع 
بالكورنيش. في موكب يعيد الذاكرة الى الحضارة 
التي  الفرعونية. وعظمة وبذخ ملوكها ومنجزاتها. 
والطب،  العمارة  وفنون  باألهرامات،  العالم  اتحفت 
 18 وملكات.  لملوك  مهيب  موكب  والصناعة. 
قاهر  رع  سقنن  الملك  من  أبتداء  ملكات  و4  ملك 
تحتمس  والملك  نفرتاري،  وزوجته  الهكسوس 
الثالث وزوجته حمس توت ، والذي أشتهر بشجاعته 
وبراعته العسكرية ، والملك أمنحتب الثالث وأمنحتب 
الرابع )أخناتون( والملك تحتمس الرابع والملك سيتي 
والذي   ، والثالث  الثاني  رمسيس  الملك  وأبنائه  األول 
بهؤالء  يليق  موكب  عاما.   67 لمدة  مصر  حكم 
الملوك وتاريخهم وحدث لن يتكرر اال في أم الدنيا 
مصر. والذي رجع بعجلة الزمن ليعيد التاريخ من جديد 
ويدفنون  ملوكا  يموتون  الملوك  أن  للعالم  وليثبت 

ملوكا وينقلون ملوكا أيضا.  

الشاهدولنا رأي
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يُقسَم اسم تركيا )باللغة التّركيّة: Türkiye( إلى كلمتين؛ مقاالت
أحد  أو  تركيا،  سكان  إلى  وتشير   )Türk( األول��ى  الكلمة 
التركيّة  اللغة  التّركي، كما تعني القوي في  أفراد الشّعب 
االسم  وهي   ،)tu-kin( كلمة  إلى  أصلها  ويعود  القديمة، 
جبال  سكان  على  177ق.م  عام  في  الصّينيون  أطلقه  الذي 
ألتاي في آسيا الوسطى، أما الكلمة الّثانية )iye( فتعني مالكًا، 

 ،)Türk( لمصطلح  مسجّل  استخدام  أول  يرجع  صلة.  ذا  أو 
إلى  التركيّة  اللغة  على  تدل  أسماء  باعتبارها   ،)Türük( أو 
يُعرَف  ما  أو  أورخون،  كتابات  في   )Göktürks( غوكتورك 
تركيا  اسم  أما  الميالديّ،  الّثامن  القرن  في  أورخون  بنقوش 
)باللغة اإلنجليزيّة: Turkey( فقد اشتُقّ في القرون الوسطى 

.)Turchia( من الكلمة الالتينيّة

أصل تسمية تركيا

رأي آخر

د.نايف العدواني
Al_adwani_nayef@hotmail.com

محمد عبدالرضا دشتي

كلمات ال تنسى

مالحظات حول آلية إختيار »األعضاء 
المستقلين« بالقطاع المصرفي  »2-1«

قبل  من  المشكلة  اللجنة  آلية  تشوب 
طلبات  لفحص  المركزي  البنك  محافظ 
واختيار األعضاء المستقلين بمجالس إدارة 
البنوك المحلية  وشروط الترشح  لألعضاء 
التنظيمية   العيوب  بعض  المستقلين 
اللجنة  .ف��ق��رار  واإلداري����ة  والقانونية 
المشكلة من نائب محافظ البنك المركزي 
ومن بعض مدراء قطاعات البنك المركزي 
والتي  بعضها تتبع لالشراف المباشر لنائب 
المحافظ ال تدل على المهنية والشفافية 
واتباع أنظمة وقواعد الحوكمة في اتخاذ 
القرار !حيث يفترض  أن يتم اختيار أعضاء 
إدارة  مجلس  أعضاء  من   اللجنة  هذه 
البنك المركزي  أو تشكيل لجنة مستقلة 
الخبرة  أصحاب  من  خارجيين   أعضاء  من 
المصرفي  لضمان  بالقطاع  واالختصاص 
يكون  بأن  ضرر  وال  والحيادية   الشفافية 
المركزي عضوًا  البنك.  نائب  نائب محافظ 

في هذه اللجنة وأن توكل أمانة سر  هذه 
اللجنة إلى البنك المركزي للقيام باألعمال 
المتقدمين   طلبات  واستقبال  السكرتارية 
مواعيد  وت��ح��دي��د  معهم  وال��ت��واص��ل 

المقابالت مع اللجنة.
إلجراءات   الشخصية  متابعتي  خالل   ومن 
األع��ض��اء  ترشيح  عملية  ومتطلبات 
البنوك  إدارة  مجالس  في  المستقلين 
الكويتية،أتضح  لي طول اإلجراءات وكثرة 
وتعدد المستندات المطلوبة وطول الدورة 
المستندية والمدة الزمنية من تقديم طلب 
كذلك   . بالطلب  البت  قرار  حتى  الترشح 
عن  المعلن  البنك  موظفي  تواصل   عدم 
شغر وظيفة »العضو المستقل« فيه مع 
حالة  عن  واعالمهم  للوظيفة  المتقدمين 
على  اتحاذها  تم  التي  واإلجراءات  الطلب 

طلبهم .!!
يتبع

الشاهد مجالس

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

سفينة في البحر األحمر

عبدالعزيز التميمي

قبل ايام اصطدمت السفينة الرابضة امام 
بحري  مغناطيسي  بلغم  ارتيريا  سواحل 
دمرها وقضى عليها ، تلك السفينة كانت 
المالكة  الجمهورية  سواحل  عن  بعيدة 
طوال  مخفيًا  كان  الذي  االمر  فانفضح   ،
سنوات حرب »عاصفة الحزم « التي تدور 
قبل  السلطة  الحوثي من  التمرد  بين ضد 
بقيادة  العربي  والتحالف  اليمنية  الشرعية 
المملكة العربية السعودية حماية للشعب 
 ، الجنوبية  السعودية  والحدود  اليمني 
قرب  الجاثمة  السفينة  تلك  كانت  وقد 
مراقبة  كمركز  تستخدم  ارتيريا  جزر 
البحر  في  المالحة  حركة  على  وتجسس 
االسلحة  تهريب  ينطلق  ومنها   ، االحمر 
هذه   ، اليمنية  الحديدة  في  الحوثيين  الى 
تصلح  ال  خ��ردة  ظاهرها  في  السفينة 
لها  الموكلة  المهام  لمثل  ترقى  وال 
ولطاقمها العسكري الذي يمول الحوثيين 
بغية  بالعتاد واالموال والسالح  والمليشيات 
االراض��ي  على  والتعدي  االم��ن  زعزعة 
السعودية  العربية  المملكة  في  العربية 
سرهم  لتفضح  االلغام  تلك  فجاءت   ،

في  مالكها  ان  لدرجة  امرهم  وتكشف 
وفتحوا  باصابتها  اعترفوا  الجمهورية 
تم  وكيف  العملية  بمالبسات  تحقيًقا 
يخفونه  كانوا  ال��ذي  امرهم  اكتشاف 
سبحانه  اهلل  ارادة  لكن   ، سنة  من  الكثر 
ينصر  ال��ذي  وهو  الجميع  فوق  وتعالى 
يؤكد  ال��ذي  ،االم���ر  المخلصين  ع��ب��اده 
المستاجرة  االرتيرية  الجزر  وعمل  اهداف 
 ، المدمرة  السفينة  اصحاب  نفس  من 
في  تواجدهم  خطورة  مدى  ويكشف 
تلك الجزر بالقرب من باب المندب الهدف 
لديهم  ما  بكل  وي��ردون  لهم  المنشود 
البحر  دول  لخنق  عليه  السيطرة  قوة  من 
االحمر ، والسيطرة او التاثير على االقتصاد 
المصري القادم من قناة السويس ، لكن 
الحقة  العقيدة  اهل  يخذل  ال  العباد  رب 
الخير  فعل  في  البيضاء  االيادي  واصحاب 
تجاه البشرية ، فرد كيدهم في نحورهم 
وانكشف   ، التجسس  سفينة  ودم��رت 
للعالم امرهم ، وبقى ان نعيد نحن العرب 
 ، الفاسقين   حساباتنا ضد هؤالء الفجرة 

اعداء الصحابة وامهات المؤمنين .

الشاهد ثقافيات
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األردن يدين استمرار استهداف المناطق المدنية في السعودية 
 دان األردن امس استمرار في استهداف المناطق المدنية 
بدون  مسيرة  مفخخة  طائرة  إطالق  وآخرها  بالسعودية 
الناطق  وأع��رب  مشيط«،  »خميس  مدينة  باتجاه  طيار 
اهلل  ضيف  االردن��ي��ة  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 
واستنكارها  بالده  إدانة  عن  صحفي  تصريح  في  الفايز 
الشديدين الستمرار »األفعال اإلرهابية المتكررة والجبانة 

تقويض  بهدف  والحيوية  المدنية  المنشآت  واستهداف 
المطلق  بالده  وقوف  الفايز  وأكد  واالستقرار«،  األمن 
إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن 
يتجزأ  ال  واحد  والسعودية  األردن  أمن  ان  قائال  شعبها 
واستقرار  ألمن  تهديد  السعودية  ألمن  تهديد  أي  وان 

المنطقة بأكملها.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

خارجيات

القطريون 
يستعدون ألداء 

العمرة
أصدرت وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية القطرية أول تعليمات 
مواطنيها  دخ��ول  بشأن  لها 
شهر  عمرة  ألداء  السعودية 
رمضان المبارك، وتأتي التعليمات 
القطرية ألول مرة بشأن العمرة 
أكثر  دامت  مقاطعة  إنهاء  بعد 
نحو ثالثة أعوام من الرياض وأبو 
ظبي والمنامة والقاهرة للدوحة 
كانت  حيث  ينايرالماضي  في 
عمرة  بحمالت  تقوم  ال  األخيرة 
وإغالق  الخالف  ظل  في  رسميا 

المجال البري والجوي.
وذكرت الوزارة القطرية في 
اإلجراءات  أن  تعريفي  فيديو 
المواطنين  على  المطبقة 
التسجيل  تشمل  القطريين 
والحجر  توكلنا  تطبيق  في 
أحد  في  أيام  ثالثة  الصحي 
الفنادق وطلب تصريح عمرة 
من تطبيق اعتمرنا السعودي. 
وشددت على ضرورة تقديم 
المعتمر  خلو  تؤكد  شهادة 

من فيروس كورونا.

»حماس«: نسعى لمنع إسرائيل من التدخل باالنتخابات

المركزية  اللجنة  سر  أمين  جدد 
لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب 
الوطنية  ال��وح��دة  على  التأكيد 
األج��ي��ال  لمستقبل  ك��ض��م��ان��ة 
الشعب  وقضية  الفلسطينية 
في  الرجوب  وق��ال  الفلسطيني، 
يتحقق  لن  إنه  اعالمية  تصريحات 
معنى  ادراك  تم  إذا  إال  األمر  هذا 
التي  الفلسطينية  الوطنية  الوحدة 
تحقيقها  الى  فتح  حركة  تتطلع 
الى  الحركة  تطلع  ال��ى  مشيرًا 
بعد  وطنية  وحدة  تشكيل حكومة 

االنتخابات.
أعلنت حركة حماس  ومن جهتها 

أطراف  مع  اتصاالت  تجري  أنها 
االحتالل  كيان  على  للضغط  دولية 
في  التدخل  لوقف  اإلسرائيلي 
العملية االنتخابية الفلسطينية، وقال 
للحركة  السياسي  المكتب  عضو 
حسام بدران إن حماس تتابع إصرار 
كان  اعتقاالت  تنفيذ  على  العدو 
قائمة  عن  المرشح  اعتقال  آخرها 
القدس موعدنا تابعة لحماس حسن 
اعتقال  أن  بدران  واعتبر  الورديان، 
االنتخابات  مرشحي  واس��ت��دع��اء 
حجر  لتشكيل  محاولة  التشريعية 
عثرة أمام العملية االنتخابية بقصد 
مطالبًا  إجرائها  ومنع  عليها  التأثير 

بمخاطبة  الفلسطينية  السلطة 
المجتمع الدولي والمنظمات األممية 
وحثهم  الشأن،  بهذا  المختصة 
بالكف  االحتالل  إللزام  التدخل  على 
عن العبث في العملية الديمقراطية 

من خالل الضغط عليه.
ال���ى ذل����ك، ت����رددت أن��ب��اء عن 
حركة  من  قيادات  بين  اتصاالت 
الحركة  في  القيادي  واالسير  فتح 
سحب  على  لحثه  البرغوثي  مروان 
ناصر  مع  شكلها  التي  قائمته 
الوطني  الملتقى  رئيس  القدوة 
االنتخابات  لخوض  الديمقراطي 

القادمة للمجلس التشريعي.

الرجوب: »فتح« تتطلع لتشكيل حكومة وطنية

قوات االحتالل اعتقلت قياديًا ونجله في جنين
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، قياديًا في حركة 
حماس ونجله خالل مداهمات في بلدة اليامون غرب مدينة جنين 
شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر مطلعة إن قوة عسكرية 
اعتقلت األسيرين المُحررين الشيخ جهاد محمد نواهضة ونجله 

وفتشت منزلهما في البلدة، قبل نقلهما إلى جهة مجهولة.
ضد  واسعة  اعتقاالت  حملة  سياق  في  نواهضة  اعتقال  ويأتي 
كوادر حماس في الفترة األخيرة في مناطق مختلفة من الضفة 

الغربية قبيل االنتخابات التشريعية.

الرئيس الجزائري: لن نتساهل
مع المنحرفين

تبون  عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وجه 
بالتطبيق الصارم والفوري للقانون لوضع 
واالنحرافات  التحريضية  لألعمال  حد 
أوس��اط  وراءه���ا  تقف  التي  الخطيرة 
التي  شرعية  غير  وحركات  انفصالية 

تستغل مسيرات الحراك الشعبي.
أن  الجمهورية  لرئاسة  بيان  في  وج��اء 
المجلس األعلى لألمن درس خالل اجتماع 
ما  تبون  برئاسة  لألمن  األعلى  للمجلس 
وانحرافات  تحريضية  أعمال  من  سجل 
انفصالية  أوس���اط  قبل  م��ن  خطيرة 

وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة 
من اإلرهاب تستغل المسيرات األسبوعية
وأكد البيان أن الرئيس الجزائري شدد على 
أن الدولة لن تتسامح مع هذه االنحرافات 
وحقوق  للديمقراطية  بصلة  تمت  ال  التي 
الفوري  بالتطبيق  أوامره  موجها  االنسان 
لهذه  ح��د  ووض��ع  للقانون  وال��ص��ارم 
غير  والتجاوزات  البريئة  غير  النشاطات 
المسبوقة ال سيما تجاه مؤسسات الدولة 
المسار  عرقلة  تحاول  والتي  ورموزها 

الديمقراطي والتنموي في الجزائر.

البرهان في الدوحة تلبية لدعوة 
الشيخ تميم
السيادة  مجلس  رئيس  توجه 
أول  الفريق  السوداني  االنتقالى 
صباح  البرهان  عبدالفتاح  ركن 
ام��س ال��ى ال��دوح��ة في زي��ارة 
تلبية  يومين  تستغرق  رسمية 
حمد  بن  تميم  الشيخ  من  لدعوة 

آل ثانى أمير دولة قطر. 

البرهان  ان  مصادر  وقالت 
الزيارة العالقات  ناقش خالل 
وسبل  البلدين  بين  الثنائية 
دعمها في مختلف المجاالت 
إضافة  المقبلة  الفترة  خالل 
االقليمية  ال��ت��ط��ورات  ال��ى 
التوافق  ظل  في  والدولية 

القطري – السوداني حيالها.
الزيارة  خالل  البرهان  رافق 
إبراهيم،  جبريل  المالية  وزير 
مريم  الخارجية  ووزي����رة 
ووزي��ر  المهدي  ال��ص��ادق 
ياسين  الركن  الفريق  الدفاع 

إبراهيم ياسين.

السيسي: أقول لإلثيوبيين إن الخيارات مفتوحة 
إذا تم المساس بنقطة مياه لمصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح 
الخيارات  إن  ام��س  السيسي 
المساس  ت��م  إذا  مفتوحة 
بنقطة مياه لمصر، فيما يتعلق 
وأضاف  النهضة،  سد  بمسألة 
له  تصريحات  في  السيسي 
خالل افتتاحه المجمع المتكامل 
المؤمنة  ال��وث��ائ��ق  إلص����دار 
والذكية بالعاصمة اإلدارية، أن 
حول  السودان  مع  المفاوضات 

»نحترم  وتابع:  مستمرة.  السد 
لكن  إثيوبيا  في  التنمية  خطط 
مصر«،  على  ضرر  وقوع  دون 
الدولة  موقف  أن  على  وأك��د 
سد  م��ش��روع  م��ن  المصرية 
مشرفا،  موقفا  كان  النهضة 
وتم احترام رغبة الشعوب في 
أن يكون لها شكال من أشكال 
في  قلت  »أنا  وأضاف:  التنمية، 
مصر نقدر التنمية بشرط أنه ال 

وكالمنا  مصر..  مصالح  يمس 
كالم  قولنا  مش  يتغير..  لم 
فضلكم..  من  عنه..  وتراجعنا 
وقولت  يتغير  لم  الكالم  نفس 
فى  البرلمان  أمام  ده  الكالم 
كالمى  غيرت  مش  أنا  إثيوبيا.. 
إثيوبيا  في  التنمية  احترام  في 
شعوبهم..  أح��وال  لتحسين 
عدم  األم��ر  هذا  أن  إط��ار  في 
مصر..  بمصالح  المساس 

وهذا الكالم واضح«.
قلق  أن  إلى  السيسي  وأش��ار 
النهضة  سد  من  المصريين 
قائال: »قلقكم مستحق  مبرر، 
كل  ترى  يا  لكن  وم��ش��روع.. 
واحد قلقان على الميه حريص 
على المية، أنا قلقت على الميه 
وال  ارت��اح  مبقتش   ،2011 من 
تحديدا   2011 من  أطمن  أقدر 
من 25 يناير عرفت إن هايبقى 

قوى«،  كبيرة  مشكلة  عندنا 
مصر  في  »المياه  وأض���اف: 
الدلتا..  حتى  أسوان  من  بداية 
إلى  منخفض  منسوب  م��ن 
االنحدار  وفق  مرتفع  منسوب 
من  جاية  ل��ألرض..  الطبيعى 
والبنية  المنخفض..  إلى  العالي 
كانت  ال��ت��رع  مثل  األساسية 
وفق  األم��ر  ه��ذا  فى  تساعد 

االنحدار الطبيعى لألرض«.

لبنانيون يطالبون ماكرون بتجميد 
األصول المشبوهة للبنانيين في فرنسا

الرئيس  مفتوحة  رسالة  حضت 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
على تجميد األصول المشبوهة 
اللبنانيين في فرنسا  للمسؤولين 
سياسية  مافيا  تفكيك  بهدف 
في  لبنان  أغرقت  اقتصادية 
األزم����ات وال���ب���ؤس، وق��ال��ت 
أكثر  وقعها  التي  الرسالة 
من  لبنانية  شخصية  مئة  من 
في  ونُشرت  المدني  المجتمع 

إن  الفرنسية  لوموند  صحيفة 
تعليمات  إصدار  ماكرون  على 
القانونية  اآللية  تطبيق  اجل  من 
المشكوك  األص���ول  لتجميد 
يملكها  التي  مصدرها  في 
سياسيون  ق��ادة  فرنسا  ف��ي 
واعتبرت  لبنانيون،  واقتصاديون 
المستشري  الفساد  أن  الرسالة 
بشكل  ساهم  قد  لبنان  في 
فاضح في إثراء قادة سياسيين 

الخزينة  إفراغ  خالل  من  لبنانيين 
على  احتيالية  بطرق  واالستيالء 
بعد  أرسلت  التي  المساعدات 

الحرب األهلية.
ومحامون  أطباء  الرسالة  ووقع 
وصحافيون ونشطاء من بينهم 
األسبق  اللبناني  الثقافة  وزي��ر 
المتحدة السابق  ومبعوث األمم 
والنائبة  سالمة  غسان  ليبيا  إلى 

المستقيلة بوال يعقوبيان.

في  الخارجية  وزي���ر  كشف 
ح��ك��وم��ة ت��ص��ري��ف األع��م��ال 
الرئيس  أن  اللبنانية شربل وهبة 
بنظيره  اتصل  ع��ون  ميشال 
السوري بشار األسد للبحث في 
ملف ترسيم الحدود البحرية بين 

البلدين.

تصريحات  ف��ي  وهبة  وق��ال 
أكد  عون  الرئيس  إن  تلفزيونية 
يقبل  لن  لبنان  أن  االتصال  خالل 
بالمياه،  سيادته  من  االنتقاص 
مؤكدا أن بالده تتمسك بترسيم 
السوري  الجانب  وتدعو  الحدود، 

للتفاوض.

أن  اللبناني  ال��وزي��ر  وكشف 
أرسلت  السورية  الحكومة 
مذكرة إلى لبنان في مايو الفين 
فيها عقد  وتسعة عشر طلبت 
اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين 
البلدين وأن الجانب اللبناني رحب 
بهذا االجتماع، لكنه لم يحصل.

عون اتصل باألسد لبحث ترسيم 
الحدود البحرية

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري الى 
اجتماعا  وصوله  عقب  وعقد  امس،  صباح  بيروت 
رسالة  له  ناقال  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  مع 
شفوية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

اطار  في  تندرج  شكري  زيارة  ان  مصادر  وقالت 

االزمة  اطراف  بين  القاهرة  بها  تقدمت  وساطة 
ال��وزراء  ورئيس  عون  الرئيس  خاصة  اللبنانية 
التغلب  في  للمساعدة  الحريري  سعد  المكلف 
على المشاكل التي تحول دون تشكيل الحكومة 

اللبنانية المرتقبة.

شكري نقل رسالة الرئيس 
السيسي للرئيس عون

حسن  العراقي  ال��وزراء  مجلس  باسم  المتحدث  قال 
ناظم إن وزارة الصحة تعاقدت لشراء واحد وعشرين 
للبالد،  تباعًا  وستأتى  كورونا  لقاح  من  جرعة  مليون 
وذكرت وسائل إعالم عراقية أن وزارة الصحة والبيئة 
كانت قد أعلنت تسجيل حصيلة إصابات غير مسبوقة 
بجائحة كورونا فى عموم البالد،مشيرة إلى أنها سجلت 
7300 حالة إصابة مقابل 5225 حالة شفاء و33 وفاة.

العراق: 21 مليون جرعة 
لقاح ستصل قريبًا

حفتر: لن نسمح ألي كان 
بـ»المساس بالجيش

أو التالعب به«
الوطني  »الجيش  قائد  ش��دّد 
الليبي« المشير خليفة حفتر أنه 
لن يسمح »ألي كان بالمساس 
بالجيش أو التالعب به«، مشيرا 
إلى أن الجيش ال يزال قويا وقد 
وقال  واستعدادا،  ق��وة  ازداد 
للضباط:  ملتقى  أم��ام  حفتر 
لن  والكرامة  الشرف  »معركة 
إرجاع  إلى  نصل  حتى  تنتهي 
حدودها،  وتامين  الدولة،  هيبة 
وق���واع���ده���ا ال��ع��س��ك��ري��ة 
عليكم  اإلقليمية،  ومياهها 
التامة  دائما االستعداد واليقظة 
ألداء مهامكم بكل قوة وفي 

الموعد«.
»معارك  أن  المشير  ورأى 
ودرنة  بنغازي  في  الكرامة 
النفطية  والموانئ  والحقول 
الليبي  ال��غ��رب  أقصي  إل��ى 
صفحات  سنوات،  سبع  طيلة 
م��ش��رف��ة ب��دم��اء ط��اه��رة 
في  نظيرها  قل  نادرة  زكية 

عن  حفتر  وأع��رب  التاريخ«، 
حكومة  تعمل  أن  في  أمله 
المؤقتة  الوطنية  ال��وح��دة 
»وبكل قوة إلخراج المرتزقة، 
ووضع الترتيبات األمنية ودعم 
العربية  المسلحة  ال��ق��وات 
الشرطية  واألجهزة  الليبية، 
دعم  ف��ي  مهامها  لتولي 
واالس��ت��ق��رار، وفرض  األم��ن 
أينما  المجرمين  ضد  القانون 
والسالم  األمن  ليعم  وج��دوا، 
عن  عبّر  كما  ليبيا«،  رب��وع 
المجموعات  ل�»انتشار  االسف 
دون  والمليشيات  المسلحة 
رادع من الحكومات المتعاقبة 
اليوم«،  حتى   2011 سنة  من 
أن  إلى  السياق  هذا  في  الفتا 
»القوات المسلحة هي صمام 
السياسي  لالستقرار  األم��ان 
واالجتماعي.  واالق��ت��ص��ادي 
والدول تبني بالقوات المسلحة 

النظامية«.

• جبريل الرجوب

• ميشال عون وسامح شكري

• سد النهضة
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تركيا: السجن مدى الحياة لـ22 عسكريًا سابقًا بتهمة محاولة االنقالب
كشف محام بأن محكمة في أنقرة أصدرت امس أحكاما بالسجن مدى 
الحياة على 22 عسكريا سابقا، لدورهم في محاولة االنقالب العسكري 
محكمة  قضت  حيث  أردوغ��ان،  طيب  رجب  الرئيس  ضد   2016 عام 
الحرس  »في  سابقا  22 عسكريا  على  الحياة  مدى  بالسجن  أنقرة  في 
على  الفاشلة  العسكري  االنقالب  محاولة  في  لدورهم  الجمهوري« 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016.
ويندرج العسكريون السابقون ضمن مجموعة من 497 مشتبها فيهم 

محاولة  قضايا  في  ويحاكمون  الجمهوري  الحرس  في  جميعا  خدموا 
االنقالب تلك، حسبما أفادت وكالة »فرانس برس«.

وأطلقت تركيا منذ محاولة االنقالب حملة اعتقاالت شملت كافة 
القطاعات العامة وأسفرت عن القبض على نحو 80 ألف شخص 
العمل  عن  تعسفيا  أوقف  أو  عُزل  وقد  المحاكمة،  انتظار  في 
حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة 

وغيرهم، ارتباطا بتلك المحاولة.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

خارجيات

»نيويورك تايمز«: إسرائيل 
استهدفت السفينة اإليرانية

أن  تسنيم  وك��ال��ة  ذك���رت 
ساويز  اإلي��ران��ي��ة  السفينة 
بألغام  ل��ه��ج��وم  ت��ع��رض��ت 
األحمر،  البحر  ف��ي  الصقة 
السفينة  إن  الوكالة  وقالت 
األحمر  البحر  في  تمركزت 

القليلة  السنوات  م��دى  على 
الماضية لدعم القوات الخاصة 
بمهام  المكلفة  اإلي��ران��ي��ة 
التجارية  السفن  م��راف��ق��ة 

للحماية من القرصنة.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز 

أميركي  م��س��ؤول  ع��ن  نقال 
الواليات  أبلغت  إسرائيل  بأن 
استهدفت  بأنها  المتحدة 
وأن  ساويز  اإليرانية  السفينة 
لضربات  انتقاما  ك��ان  ذل��ك 
إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية.

الحكم على مسؤولين سابقين اثنين في إقليم 
شينجيانغ باإلعدام بتهمة »االنفصالية«

سابقين  مسؤولين  على  حكم 
باالعدام  األويغور  من  اثنين 
ب�«نشاطات  القيام  بتهمة 
منطقة  ف��ي  ان��ف��ص��ال��ي��ة« 
بحكم  تحظى  التي  شينجيانغ 
الصين،  غرب  شمال  في  ذاتي 
بوقف  الحكمان  هذان  وأرفق 
ويعني  سنتين،  لمدة  التنفيذ 
ذلك عمليا تخفيف العقوبة الى 

السجن مدى الحياة.
يتوليان  ال��م��س��ؤوالن  وك���ان 
العدل  إدارت���ي  التوالي  على 
المنطقة  هذه  في  والتعليم 
الغالبية  بين  توترا  تشهد  التي 
بشكل  »األوي��غ��ور  المسلمة 
أساسي« وأقلية الهان »العرق 

الصيني«.
بينها  دول،  ع��دة  وت��ح��دث��ت 
»إبادة«  عن  المتحدة،  الواليات 
لها  ي��ت��ع��رض  ي��ك��ون  ق���د 
منظمات  وتتهم  األوي��غ��ور، 
اإلنسان  حقوق  عن  مدافعة 
من  أكثر  احتجزت  بأنها  بكين 
األويغور  من  شخص  مليون 
مراكز  في   2017 العام  منذ 

إعادة تأهيل سياسي.
ذلك  الشيوعي  النظام  وينفي 
تدريب  »مراكز  أنها  ويؤكد 
إبعاد  إل��ى  ت��ه��دف  مهني« 
األويغور عن النزعة اإلسالموية 
من  سلسلة  بعد  واالنفصالية، 

الهجمات التي نُسبت إليهم.

وزير  أدين  اإلط��ار،  هذا  وفي 
شينجيانغ،  في  السابق  العدل 
مع  بالتآمر  ب��اودون،  شيرزات 
لتركستان  اإلسالمية  الحركة 
اجتماعه  بعد  »ميتو«  الشرقية 
المنظمة  تلك  أعضاء  أحد  مع 
عمله  أثناء   2003 العام  في 
في الشرطة آنذاك، كما أفادت 
الجديدة،  الصين  انباء  وكالة 
على  مدرجة  الحركة  وه��ذه 
الئحة األمم المتحدة للمنظمات 
من  شطبت  لكنها  اإلرهابية، 
لالرهاب  األميركية  القائمة 
حيث  الماضي،  نوفمبر  في 
إنها تشك في  قالت واشنطن 

استمرار وجود هذه الحركة.

الواليات المتحدة: يمكن تخفيف العقوبات على إيران

على  يتعين  أن��ه  الصين  أك��دت 
إلى  تعود  أن  المتحدة  الواليات 
االتفاق النووي اإليراني وأن تلغي 
حظرها غير القانوني المفروض 
المبعوث  وق���ال  إي���ران،  على 
الصيني لدى األمم المتحدة وانغ 
واشنطن  على  ينبغي  انه  تشون 
رفع جميع العقوبات غير القانونية 
ضد طهران، معتبرا أن انسحاب 
االتفاق  من  المتحدة  ال��والي��ات 
وضغوطها  اإلي��ران��ي  ال��ن��ووي 
هو  ط��ه��ران  على  القصوى 
وصل  ما  وراء  األساسي  السبب 
عودة  وأن  الحالي  الوضع  إليه 
مبكرا  لالتفاق  المتحدة  الواليات 

هي مفتاح حل المشكلة.
المتحدة  األم��م  قالت  وبدورها 
الموقع  النووي  االتفاق  عودة  إن 
خمسة  ومجموعة  اي��ران  بين 
سوف  2015ر  عام  واح��د  زائ��د 
الكثير  هناك  وأن  وقتا  يستغرق 

من العمل يتعين القيام به.
صحافي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 
ع��ق��ده س��ت��ي��ف��ان دوج���اري���ك 
األمم  عام  أمين  باسم  المتحدث 
الدولية  المنظمة  بمقر  المتحدة 
أسئلة  على  ردا  نيويورك  في 
األمين  موقف  بشأن  الصحافيين 
من  غوتيريس  انطونيو  العام 
العمل  لجنة  اجتماعات  انطالق 
في  النووي  لالتفاق  المشتركة 
للمرة  أميركية  بمشاركة  فيينا 
الرئيس  إدارة  األولى منذ وصول 
األبيض،  البيت  إل��ى  بايدن  جو 
األمم  إن  قائال  دوجاريك  وأضاف 
عن  أع��رب��ت  لطالما  المتحدة 

الشاملة  العمل  لخطة  دعمها 
المشتركة وهي اتفاقية مهمة 
متعددة األطراف، وتأمل أن تعود 

إلى مسارها الصحيح.
المتحدث  رحب  آخر  شأن  وفي 
األمن  مجلس  بتصديق  األممي 
حالة  إع��الن  بالسودان  والدفاع 
في  الوضع  الحتواء  ال��ط��وارئ 

والية غرب دارفور.
المتحدة  ال��والي��ات  ووص��ف��ت 
المحادثات غير المباشرة مع إيران 
في فيينا بأنها خطوة بناءة، وقد 

عودة  سبيل  في  مفيدة  تكون 
الطرفين لالمتثال لالتفاق النووي 
الموقع في الفين وخمسة عشر 
واشنطن  منه  انسحبت  وال��ذي 
وأشارت  سنوات،  ثالث  نحو  قبل 
إمكانية  إلى  المتحدة  الواليات 
المفروضة  العقوبات  تخفيف 
برنامجها  بسبب  إي���ران  على 
ذاته،  الوقت  لكنها في  النووي، 
من  القصوى  المطالب  رفضت 

جانب طهران.
وزارة  باسم  المتحدث  وأك��د 

برايس  نيد  األميركة  الخارجية 
أن فريق المفاوضين األميركيين 
على  اهتمامه  يركز  فيينا  في 
لتحقيق  بالنسبة  بناء  هو  ما 
وه��و  أال  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ه��دف 
وأعرب  النووي،  االتفاق  تنفيذ 
بأن مصالح  قناعته  المتحدث عن 
مع  تتطابق  المتحدة  الواليات 
عندما  والصين  روسيا  مصالح 
األزمة  تجاوز  عن  الحديث  يدور 
النووي  بالبرنامج  المتعلقة 

اإليراني.

الصين: على أميركا العودة لالتفاق النووي

بايدن: نواجه انتشارًا سريعًا للسالالت الجديدة

العصر  جائحة  ت��ط��ورات  في 
رص����دت م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
عدد  ف��ي  ارت��ف��اع��ا  العالمية 
العالم  حول  الجديدة  الوفيات 
وأشارت  األخير،  األسبوع  خالل 
أن  إلى  لها  بيان  في  المنظمة 
عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
لألسبوع  ارت��ف��اع  في  ك��ورون��ا 
وخالل  التوالي  على  السادس 
تسجيل  ت��م  األخ��ي��ر  األس��ب��وع 
إصابة  ماليين  أربعة  من  أكثر 
أن  المنظمة  وأضافت  جديدة، 
ارتفع  الجديدة  الوفيات  ع��دد 
مقارنة  بالمئة  عشر  أحد  بنسبة 
باألسبوع الماضي، وتم تسجيل 
واحد وسبعين ألف وفاة جديدة.

األميركي  الرئيس  حذر  وبدوره 
ال��والي��ات  أن  ب��اي��دن م��ن  ج��و 
سريعا  انتشارا  تواجه  المتحدة 
فيروس  من  الجديدة  للسالالت 
كورونا المسبب لعدوى كوفيد 

تسعة عشر.
مؤتمر  خ���الل  ب��اي��دن  وق���ال 
جيدة  أخبارا  هناك  إن  صحافي 
بعض  أيضا  ثمة  لكن  كثيرة، 
ان  مضيفا  السيئة  األخ��ب��ار 
السالالت الجديدة من الفيروس 
سريع  بشكل  االنتشار  تواصل 
الجديدة  اإلصابات  وع��دد  جدا 
حاالت  وع��دد  جديد  من  يرتفع 
لم  للمستشفيات  المرضى  نقل 

يعد ينخفض.
اإلدارة  كشفت  ه���ذا  إل���ى 
في  يبحث  بايدن  أن  األميركية 
الحدودي  الجدار  بناء  استئناف 
الجنوبي الذي بدأت إدارة الرئيس 
لسد  ببنائه  ترمب  دونالد  السابق 
الفجوات في الحاجز الحالي بين 

الواليات المتحدة والمكسيك.

»الصحة العالمية«: 4 ماليين إصابة 
جديدة بكورونا

موسكو: ال عودة 
لسفيرنا إلى واشنطن

اس��ت��ب��ع��د ن��ائ��ب وزي���ر 
الخارجية الروسي سيرغي 
السفير  ع��ودة  ريابكوف 
واشنطن  إل��ى  ال��روس��ي 
القريب،  المستقبل  في 
المسألة  أن  م��وض��ح��ا 
استعداد  بمدى  مرتبطة 
العالقات  لتطبيع  واشنطن 
م���ع م��وس��ك��و، وق���ال 
تحديد  ح��ول  ري��اب��ك��وف 
السفير  ع���ودة  توقيت 
أنتونوف  أناتولي  الروسي 
إنه  المتحدة  الواليات  إلى 
التوقيت  تحديد  سيتم 
الخطوات  على  اعتمادا 

واشنطن  ستتخذها  التي 
على المسار الثنائي.

واستدعت وزارة الخارجية 
لدى  سفيرها  الروسية 
شهر  خ���الل  واش��ن��ط��ن 
للتشاور  الماضي  مارس 
وتقييم آفاق العالقات مع 
وذلك  المتحدة  الواليات 
الرئيس  تصريحات  بعد 
التي  بايدن  جو  األميركي 
الرئيس  إن  فيها  ق��ال 
بوتين  فالديمير  الروسي 
مقابل  ال��ث��م��ن  س��ي��دف��ع 
ت��دخ��ل��ه ال��م��زع��وم في 

االنتخابات األميركية.

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، إن الجزيرة ستحارب 
أن  وو،  جوزيف  وأضاف  الصين،  هاجمتها  إذا  للنهاية 
الواليات المتحدة توقعت خطر حدوث ذلك وسط تصاعد 
الضغط العسكري الصيني، بما في ذلك إجراء تدريبات 

بحامالت طائرات قرب الجزيرة.
وشكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، 
من تكرار أنشطة بكين العسكرية في األشهر القليلة 
الماضية، إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يوميا تقريبا في 
منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، حسب ما أفادت به 
»رويترز«، وقالت الصين يوم االثنين، إن مجموعة حاملة 

طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.
للصحافيين  وو،  جوزيف  التايواني،  الخارجية  وزير  وقال 
في مقر الوزارة: »حسب فهمي المحدود لصناع القرار 
من  المنطقة،  في  التطورات  يراقبون  الذين  األميركيين 
الواضح أنهم يرون خطر احتمال أن تشن الصين هجوما 
على تايوان«، وتابع: »نحن مستعدون دون شك للدفاع عن 
وإذا  خوضها،  علينا  تعين  إذا  الحرب  وسنخوض  أنفسنا، 
النهاية سندافع عن  إلى  أنفسنا  ندافع عن  أن  علينا  تعين 
على  عازمة  »تايوان  إن  وو،  وقال  النهاية«،  إلى  أنفسنا 
تحسين قدراتها العسكرية وإنفاق المزيد على الدفاع«.

تايوان: سنحارب حتى 
النهاية إذا هاجمتنا الصين

إن  األمن  مجلس  في  روسيا  مندوب  نائب  بوليانسكي  دميتري  قال 
إذا  الكيميائية  سورية قد توقف تعاونها مع منظمة حظر األسلحة 
في  دمشق  حقوق  من  للحد  الغربية  الدول  من  اقتراح  قبول  تم  ما 
أيضا  أعداء سورية هم  إذا كان  انه  بوليانسكي  واضاف  المنظمة، 
أنحاء  جميع  في  الكيمياوية  لألسلحة  الحقيقي  للتدمير  معارضون 
أراضيها وحققوا ما يريدون فإن الجميع سيواجه أوقاتا صعبة للغاية.

من  بمبادرة  الغربية،  الدول  من  مجموعة  اقترحت  سابق،  وقت  وفي 
قرار  مشروع  اعتماد  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  على  فرنسا 
يؤكد عدم امتثال سورية المزعوم التفاقية حظر األسلحة الكيميائية.

أن  الالجئين  لعودة  السوري  الروسي  التنسيق  مقر  ذلك، كشف  الى 
الواليات المتحدة وحلفاءها يواصلون تنفيذ حملة دعائية غير مسبوقة، 

تهدف إلى إبقاء الالجئين في أراضي الدول المجاورة لسورية.

بوليانسكي: أعداء سورية معارضون 
للتدمير الحقيقي لألسلحة الكيماوية

• السفينة اإليرانية ساويز

• مفاعل نووي إيراني

• إصابات كورونا في أميركا
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مؤمن زكريا يسلم كأس اإلمارات لـ»بطل الخمسين«
أن  اإلماراتية،  المحترفين  رابطة  إدارة  مجلس  عضو  الشبيبي،  علي  طارق  أكد 
مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية السابق، سوف يسلم كأس اإلمارات للبطل، 

مع مرور 50 عاما على إقامة البطولة.
المصرية  الكرة  نجم  زكريا،  مؤمن  أن  اإلماراتية،  المحترفين  رابطة  وأعلنت 
العربي »كأس  الخليج  نهائي كأس  الرابطة في  السابق، سيكون ضيف شرف 

الخمسين«.
وتجمع المباراة النهائية لكأس المحترفين اإلماراتية، بين النصر وشباب األهلي، 

مع العلم أن الفريقين التقيا في المباراة النهائية للنسخة األخيرة موسم 2019-
2020، وتوج النصر باللقب بعد فوزه »2-1«، على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

جديدة  ليست  »الخطوة  سبورت«:  تايم  »أون  لقناة  تصريح  في  الشبيبي،  وقال 
وامتداد للتعاون المصري اإلماراتي في إقامة السوبر المصري باإلمارات ونفس 
الماضية«،  السنوات  خالل  حدث  وال��ذي  مصر،  في  اإلماراتي  للسوبر  الحال 
بين  التعاون  باستمرار  أمنياته  المحترفين، عن  رابطة  إدارة  وأعرب عضو مجلس 

االتحادين المصري واإلماراتي في المستقبل.

• فرحة سابقة لالعبي النصر 

العدواني: النتائج لم تخدم النصر بسبب 
الهفوات البسيطة... والعربي األوفر حظًا

النصر،  الكرة في  رئيس جهاز  العدواني،  أكد فيصل 
أن فريقه قدم أداء مميزا، منذ انطالقة دوري التصنيف 
العدواني  وأضاف  الممتاز،  الكويتي  للدوري  وصوال 
بعض  في  النصر  تخدم  لم  النتائج  أن  له ،  في تصريح 
المباريات بسبب الهفوات وكذلك األخطاء التحكيمية، 
»عملنا  العدواني  وتابع  عذرا،  ليس  ذلك  أن  إلى  الفتا 
خالل فترة التوقف الدولي األخيرة، على تجهيز الالعبين 

من  واستفدنا  عام،  بشكل  الفريق  وتحضير  المصابين 
التوقف لتصحيح بعض األخطاء«، وواصل »مازال أمامنا 
على  حافظنا  ما  إذا  الثاني  بالقسم  للمنافسة  فرصة 
المستوى الجيد«، وأشار إلى أن العربي يعد األوفر حظا 
في سباق القمة لتفوقه بفارق 6 نقاط ما يمنحه أريحية 
الثاني كأنه  الثاني، وأن العربي سيدخل القسم  بالقسم 

دوري جديد للحفاظ على تقدمه في سباق الدوري.

يخوض 4 مباريات ودية مع منتخبات إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلند

معسكر تدريبي لألزرق في دبي عقب 
انتهاء الجولة الـ15 من الدوري

تشافي: قدمنا مباراة
مذهلة أمام الريان

الزنكي: تحضيرات الشباب لعودة 
الدوري تسير بشكل جيد

بدأت األندية الكويتية تحركاتها من أجل إقناع 
االتحاد بضرورة إنهاء بطولة الدوري، قبل بدء 
تحضيرات منتخب الكويت للتصفيات اآلسيوية 
 ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  المشتركة 
االتحاد  ويخطط   ،2023 بالصين  آسيا  وكأس 
وفقا للبرنامج الموضوع من قبل اللجنة الفنية 
انتهاء  قبل  المقبل،  مايو   9 الدوري  إليقاف 
المسابقة لتجهيز األزرق مع استكمال الدوري 

عقب التصفيات، وكشف جابر الزنكي، عضو 
الكرة،  جهاز  ورئيس  الشباب  إدارة  مجلس 
عن أن هناك تنسيق بين أغلب األندية من أجل 
لالتحاد  لتقديمها  توافقية  لصيغة  الوصول 
الزنكي  وبين  التصفيات،  قبل  الدوري  إلنهاء 
في  مهمة  محطة  تمثل  الدوري  مباريات  أن 
رحلة إعداد المنتخب في ظل الندية والتنافسية 

بالمسابقة. 

مجلس  عضو  أك��د  متصل،  سياق  وف��ي 
األحمدي  أبناء  تحضيرات  أن  الشباب،  إدارة 
 13 يعود  الذي  الدوري  منافسات  الستئناف 
»الشباب  وأتم:  ثابتة،  بخطى  تسير  الحالي 
حقق فوائد عدة خالل فترة التوقف من خالل 
تجهيز الالعبين األساسيين والبدالء، من أجل 
بالقسم  النادي  وتطلعات  طموحات  تحقيق 

الثاني للمسابقة«.

تشافي  اإلسباني  أع��رب 
السد،  مدرب  هيرنانديز، 
الذي  بالفوز  سعادته  عن 
الريان  فريقعلى  حققه 
من   21 بالجولة   ،1-2
وقال  القطري،  ال��دوري 
تصريح  ف��ي  ت��ش��اف��ي، 
لنادي  الرسمي  للموقع 
مباراة  »قدمنا  ال��س��د: 
حققنا  ورائعة،  مذهلة 
على  نستحقه  ف����وزا 
حساب فريق كبير، وكنا 
تسجيل  أيضا  نستحق 
عدد أكبر من األهداف«، 
مباراة  »كانت  وأض��اف: 
السد  العبي  من  رائعة 
أنا  وهجوميا،  دفاعيا 
وسعيد  بالفوز  سعيد 
اليوم«،  الالعبين  ب��أداء 
أن  في  »الصعوبة  وزاد: 
ال��دوري  حسم  الفريق 
وما زلنا نلعب بقوة ونفوز 
عقلية  وه��ذه  ونستمتع 
الفترة  في  السد  العبي 
يشعرني  ه��ذا  الحالية، 
هدفنا  زال  وما  بالفخر 
ال��دوري  مسابقة  إنهاء 
وأت��م:  خ��س��ارة«،  دون 
أخيرة  ج��ول��ة  »أم��ام��ن��ا 
أم��ام قطر  ال��دوري  في 
بعدها  الجمعة،  ي��وم 
بالكامل  تركيزنا  يبدأ 
آسيا،  أبطال  دوري  على 
ال��م��س��اب��ق��ة األص��ع��ب 

دائما«.

بأن  االخ��ي��رة  اآلون��ة  ت��ردد في 
كاراسكو  االسباني  المدرب 
سوف يقال من منصبه كمدير 
لكرة  الوطني  لمنتخبنا  فني 
مدرب  يخلفه  وس��وف  القدم 
االسباني  االول��م��ب��ي  األزرق 
الكالم  ولكن هذا  غونزاليس، 
تردد كان وراءه عضوان  الذي 
اقالة  ارادا  الفنية  اللجنة  من 
اعضاء  باقي  لكن  كاراسكو 
وقيادة  تواجده  يؤيدون  اللجنة 
مشوار  ب��اق��ي  ف��ي  ال��ف��ري��ق 
التصفيات المشتركة لتصفيات 
الدوحة   2022 العالم  كأس 

وكأس اسيا الصين 2023.
الفنية  اللجنة  ام��ر  واستقر 
بقوة  كاراسكو  دع��م  على 
واعتماد  المقبلة  المرحلة  في 
الع��داد  ال��ت��دري��ب��ي  برنامجه 
للتصفيات  استعدادًا  األزرق 
االتحاد  سيستضفيها  التي 
مايو   31 خ��الل  الكويت  في 
المقبل،  يونيو   12 الى  المقبل 
ينظم  ان  التدريب  برنامج  وابرز 
في  ل��أزرق  تدريبي  معسكر 
منافسات  انتهاء  عقب  دب��ي 
من  عشرة  الخامسة  الجولة 
مباريات   4 اقامة  مع  ال��دوري 
المجموعة  منتخبات  مع  ودية 
تستضيفها  ال��ت��ي  السابعة 
وفيتنام  واندونيسيا  االم��ارات 

وتايلند وماليزيا.
امس  اجتماع  عقد  ت��م  وق��د 

وحضره  الشمري  خالد  ترأسه 
والفني  االداري  ال��ج��ه��ازان 
خالله  تم  كاراسكو  والمدرب 
القامة  االخيرة  اللمسات  وضع 
وايضًا  التدريبي  المعسكر 
وااليجابيات  السلبيات  مناقشة 

اضافة  السابقة  المرحلة  خالل 
ال���ى ب��ح��ث ك��ل االح��ت��ي��اج��ات 
في  االخذ  مع  ل��أزرق  الخاصة 
االجراءات  جميع  تنفيذ  االعتبار 
المسحات  عمل  من  الصحية 
لجميع  ل��أزرق  والتطعيمات 

الجهازين  واعضاء  الالعبين 
الفني واالداري.

وسوف تقف اللجنة الفنية بكل 
طاقتها خلف المنتخب من اجل 
التصفيات  عبور  في  ينجح  ان 

بنجاح.

• كاراسكو في تدريبات سابقة لأزرق

• تشافي

80 دولة تشارك في بطولة أبوظبي 
العالمية في الجوجيتسو

أبو ظبي  بطولة  من   12 النسخة  منافسات  انطلقت، 
الشيخ  رعاية  تحت  الجوجيتسو،  لمحترفي  العالمية 
نائب  ظبي،  أبو  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
 2000 بمشاركة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 

العب والعبة من 80 دولة حول العالم.
االتحادين  رئيس  الهاشمي  عبدالمنعم  ورح��ب 
االتحاد  لرئيس  األول  النائب  واآلسيوي،  اإلماراتي 
من   12 النسخة  أن  إلى  للجوجيتسو، مشيرًا  الدولي 
للفنون  العالم  رياضي في  أكبر حدث  تعد  البطولة، 

القتالية، بعد ظهور كورونا.
لم  للجوجيتسو،  اإلم��ارات  »اتحاد  الهاشمي  وقال 
االختبار  هذا  مواجهة  عن  واح��دًا  يومًا  يتوقف 

األول  االتحاد  وكان  ظهوره،  منذ  العالمي  الصحي 
ينظم معسكر  الذي  الرياضات  في كل  العالم  في 

مغلًقا لالعبي منتخبه في مايو 2020«.
الوزن  بإجراءات  اليوم،  ب��دأت  قد  البطولة  وكانت 
الالعبين  على  اإللزامية  الطبية  والفحوص  الرسمية، 
والالعبات، لمنحهم بطاقة المشاركة في المنافسات 

التي ستنطلق غدًا الثالثاء.
ويتم تخصيص منافسات اليوم األول لالعبين والالعبات 
اليوم  منافسات  تخصيص  يتم  فيما  سنة،   18 تحت 
الخميس  األخيرين  واليومين  بعد غد لأساتذة،  الثاني 

والجمعة، لمنافسات المحترفين.
ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية قدرها 

في  األول��ى  المراكز  ألصحاب  دره��م  مليون   2.7
العالم،  في  األوائل  والمصنفين  البطولة،  منافسات 
ألبطال  العالم  في  للفائزين  تمنح  جوائز  أكبر  وهي 

الجوجيتسو. 
المدير  ليموس،  رامون  البرازيلي  أكد  ناحيته،  ومن 
الفني لمنتخب اإلمارات، أنه سيتابع من داخل الصالة، 
في  مستواهم  تطور  ليرصد  المنتخب،  العبي  أداء 
كل  إليها  وصل  التي  الحالة  على  ويقف  البطولة، 
مؤشر  أكبر  ستكون  البطولة  أن  وأوض��ح  منهم، 
يعكس الحالتين البدنية والفنية لكل العب، وستكون 
مختلف  في  للمنتخبات  جديدة  عناصر  الختيار  منصة 

المراحل السنية. • جانب من المنافسات

• جانب من تدريبات الشباب
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ياسين الولي يودع ظفار العماني... رسميًا
الولي،  الشيخ  ياسين  الموريتاني  ودّع 
الموسم  نهاية  بعد  ظفار،  الحالي  فريقه 
مظلة  تحت  البطوالت  جميع  بإلغاء  الكروي، 
الالعب  وقال  القدم،  لكرة  العماني  االتحاد 
الموريتاني، عبر حسابه على »تويتر«: »أتقدم 
بقيادة  ظفار،  نادي  ألسرة  الجزيل  بالشكر 
رئيس النادي الشيخ علي الرواس، والجهازين 

على  الفريق  العبي  وزمالئي  واإلداري  الفني 
الجميلة  بالذكريات  المليئة  القصيرة  الفترة 
واللحظات االستثنائية في مسيرتي الكروية«، 
وأضاف: »تمنياتي بالتوفيق لكم وممتن لكل 
» أسأل  وزاد:  الدعم«،  على  بعمان  الجماهير 
اهلل لكم السالمة والعافية وربنا يرفع البالء 
أقرب  في  الرياضي  النشاط  ويعيد  والوباء، 

مع  جميلة  تجربة  »قضيت  وأتم:  فرصة«، 
الزعيم، وأضافت لرصيدي بطولة غالية وهي 
كأس السلطان وأسال اهلل أن يكتب لي الخير 
في القادم«، وحقق ياسين موسما رائعا مع 
بطولة  حيث حقق  الدوري،  إلغاء  رغم  ظفار 
المباراة  في  هدفا  وسجل  السلطان  كأس 

النهائية.

•  جانب من مباراة السد والريان

السد يحسم كالسيكو قطر أمام الريان

مبولحي  راي��س  الحارس  انتظم 
في  ميتس،  ك���ارول  وال��م��داف��ع 
لالتفاق، بعد  الجماعية  التدريبات 
صحي  لحجر  الثنائي  خ��ض��وع 
مع  مؤخرا  المشاركة  إثر  منزلي، 
خالل  وإستونيا،  الجزائر  منتخبي 
فترة أيام الفيفا، واستأنف االتفاق 
 ، الماضي  الثالثاء  مساء  تدريباته 
بالنادي،  الدبل  اهلل  عبد  ملعب  على 
للمباريات  االستعدادات  أجل  من 
السعودي  ال��دوري  في  المقبلة 

للمحترفين،  وبدأ التدريب الذي قاده 
المدرب خالد العطوي، بكلمة شدد 
المرحلة  أهمية  على  خاللها  من 
المقبلة بعد استئناف الدوري، حيث 
تتطلب مضاعفة  مباريات   6 تبقت 
ترتيب  سلم  في  للتقدم  الجهود 
على  التدريب  واشتمل  ال��دوري، 
تمارين لياقية لتقوية العضالت عبر 
العطوي  قسم  ثم  محطات،  عدة 
مجموعات،   4 إلى  الفريق  العبي 
تكتيكية  جمل  مجموعة  لتطبيق 

واخ���ت���ت���م 
ال����م����ران 

على  بمناورة 
جزء من الملعب. 

وفي سياق متصل، شهد التدريب 
السالم  عبداهلل  المهاجم  خروج 
بآالم  شعوره  بعد  الملعب،  من 
وسيخضع  الحوض،  مستوى  على 
لفحوصات طبية من أجل الكشف 
ن��وع اإلص��اب��ة وم���دة فترة  ع��ن 

التأهيل.

الدوري  في  انتصاراته  السد  واصل 
على  جديدا  فوزا  وحقق  القطري، 
المباراة  في   »1-2« الريان  حساب 
اليوم  مساء  بينهما  أقيمت  التي 
بنادي  حمد  بن  جاسم  بستاد  الثالثاء، 
 21 الجولة  مباريات  إطار  في  السد 
السد  وسجل هدفي  المسابقة،  من 
بونجاح  بغداد  الجزائري  من  كل 
ركلة  من  واإلسباني سانتي كازروال 
بينما  و66،   4 الدقيقتين  في  جزاء 
هدف  بولي  يوهان  اإليفواري  أحرز 

الريان الوحيد في الدقيقة 28.
المستوى  متوسطة  المباراة  جاءت 
السيطرة  الفريقين  خاللها  تبادل 
في  خاصة  األم��ور  مجريات  على 
السد  افتتحه  ال��ذي  األول،  الشوط 
في  نجح  الريان  لكن  مبكر  بهدف 

نهاية  قبل  وتعادل  بقوة  العودة 
الشوط األول.

الفريقان  حاول  الثاني،  الشوط  وفي 
حسم أمورهما، حتى نجح السد في 
تسجيل هدف من ركلة جزاء أنهى 
الناجحة  مسيرته  وواصل  اللقاء،  به 
الذي كان  الدوري  بدون هزيمة في 
قد حسمه قبل عدة جوالت، وارتفع 
 57 إل��ى  الفوز  بهذا  السد  رصيد 
بينما  القمة،  على  بهم  تربع  نقطة 
نقطة   34 عند  الريان  رصيد  تجمد 

بقي بهم في الترتيب الثالث.
تشافي  اإلسباني  اعرب  جانبه  ومن 
هيرنانديز، مدرب السد، عن سعادته 
على  فريق  حققه  ال��ذي  بالفوز 
تصريح  في  تشافي،  وقال  الريان، 
السد:  ل��ن��ادي  ال��رس��م��ي  للموقع 

»قدمنا مباراة مذهلة ورائعة، حققنا 
فريق  حساب  على  نستحقه  ف��وزا 
تسجيل  أيضا  نستحق  وكنا  كبير، 
وأضاف:  األه��داف«،  من  أكبر  عدد 
»كانت مباراة رائعة من العبي السد 
بالفوز  سعيد  أنا  وهجوميا،  دفاعيا 
وزاد:  اليوم«،  الالعبين  بأداء  وسعيد 
حسم  الفريق  أن  في  »الصعوبة 
ونفوز  بقوة  نلعب  زلنا  وما  ال��دوري 
السد  العبي  عقلية  وهذه  ونستمتع 
يشعرني  هذا  الحالية،  الفترة  في 
بالفخر وما زال هدفنا إنهاء مسابقة 
الدوري دون خسارة«، وأتم: »أمامنا 
قطر  أمام  الدوري  في  أخيرة  جولة 
تركيزنا  يبدأ  بعدها  الجمعة،  يوم 
آسيا،  أبطال  دوري  على  بالكامل 

المسابقة األصعب دائما«.

البسيتين البحريني في مهمة صعبة 
لتفادي الهبوط

قوسين  ق��اب  البسيتين  أصبح 
دوري  إلى  الهبوط  من  أدنى  أو 
الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز 
ال��ع��اش��ر »األخ���ي���ر« ب��ال��دوري 
يقدم  ول��م  الممتاز،  البحريني 
في  المطلوب  المستوى  البسيتين 
كلفه  ما  وهو  األخيرة،  الجوالت 
التواجد في ذيل الترتيب، واقترابه 

من الهبوط إلى الدرجة الثانية.
تغيرات ملحوظة في أداء الفريق، 
الجوالت  في  منافسًا  كان  حيث 
األولى على المراكز األولى ووقع 
جولتين  في  الثالث  المركز  في 
األخ��ي��ر،  للمركز  وص��ل  حتى 
حتى  مباراة   13 الفريق  وخاض 
وتعادل  وحيد  انتصار  حقق  اآلن، 
ل�7  وتعرض  مواجهات   5 في 
هزائم، ولديه 8 نقاط فقط بفارق 
نقطتين عن التاسع البديع، ويحتاج 
فريق البسيتين إلى انتصارات في 
أجل  من  األخيرة  ال���5  الجوالت 
بدوري  والبقاء  الهبوط،  تفادي 

ناصر بن حمد الممتاز.
جيدة  بحالة  البسيتين  يمر  ولم 
كان  ال��ذي  الفني  ج��ه��ازه  م��ع 
بقيادة خالد تاج، حيث قدم األخير 
استقالته إلى مجلس اإلدارة، بعد 
أن  إال  للفريق،  المتتالية  الهزائم 
اإلدارة رفضت االستقالة وطالبت 
من المدرب االستمرار، وخاض تاج 
تحدي جديد بالنسبة له بعد رفض 
لم  التحدي  أن هذا  إال  االستقالة، 
الفريق  ناجحا، حيث تعرض  يكن 
يرفض  أن  قبل  جديدة،  لهزائم 
مرة  استقالته  وقدم  االستمرار، 
مجلس  عليها  وواف���ق  أخ��رى 

البسيتين  إدارة  وأسندت  اإلدارة، 
عدنان  البحريني  للمدرب  المهمة 
في  الفريق  قاد  الذي  إبراهيم، 
إلى خسارة  وتعرض   ،13 الجولة 
-1« الشرقي،  الرفاع  من  متأخرة 

تنتظر  القاتل،  الوقت  في   »2
غاية  في  مواجهات   5 البسيتين 
القادمة،  الجوالت  في  الصعوبة 
في  المحرق  مع  سيلتقي  حيث 
المتصدر  الرفاع  ثم   ،14 الجولة 

15، وبعدها سيواجه  الجولة  في 
البسيتين نظيره النجمة في الجولة 
17 سيلعب مع  الجولة  16، وفي 
بلقاء  مشواره  وسيختتم  البديع، 

الحد حامل اللقب.

• البسيتين البحريني

مبولحي وكارول ينتظمان
في تدريبات االتفاق السعودي

رابطة اإلمارات تدعم األندية
في دوري أبطال آسيا

رابطة  رئيس  الجنيبي،  ناصر  ع��ب��داهلل  أك��د 
سفراء  مع  ال��وق��وف  اإلم��ارات��ي��ة،  المحترفين 
اإلمارات في منافسات دوري أبطال آسيا، متمنيًا 
التوفيق لهم والنجاح في رفع راية الدولة، وأكد 
الجنيبي، أن الرابطة تضع كافة قدراتها لخدمة 
بداية  المنافسات،  المشاركة في  األربعة  األندية 
مباراة  في  األربعاء،  غدًا  الوحدة،  خوض  مع 
إلى  المقبل،  السبت  والعين  المؤهلة،  التصفيات 
وشباب  لمجموعته،  المستضيف  الشارقة  جانب 
األهلي الذي يخوض المنافسات في السعودية، 
ولفت إلى حرص الرابطة على إنجاح مهمة الفرق 
األربعة بالمقام األول، على وضع أفضل روزنامة، 

القارية  البطولة  في  المشاركة  للجميع  وتكفل 
المقبلة، وفق فترة زمنية مناسبة، وأضاف أنه تم 
لها  الالزم  اإلداري  الدعم  أوجه  تخصيص جميع 
أنديتنا  بأن  ثقة  »كلنا  وقال  المهمة،  هذه  في 
يؤكد  الذي  األمر  راقية،  فنية  ستقدم مستويات 
للمستويات  انعكاسًا  الرابطة،  مسابقات  تطور 
البارزة التي قدمتها أنديتنا هذا الموسم«، وأتم 
بالفرق  الخاصة  التفاصيل  جميع  تتابع  »الرابطة 
جهود  ودعم  القارية،  البطولة  في  المشاركة 
من  طيبة  مجهودات  بذلت  التي  األندية  إدارات 
للكرة  المشرف  الوجه  المشاركة، وتقديم  أجل 

اإلماراتية«.

• كارول خالل تدريبات االتفاق

االتحاد اآلسيوي يلزم األندية السعودية 
بقواعده في دوري األبطال

الشكوك تحاصر مدرب النصر السعودي
... والعقاب يطال حمداهلل 

تحيط الشكوك حول مصير الكرواتي ألين 
السعودي،  النصر  نادي  مدرب  هورفات، 
في ظل رغبة اإلدارة االستغناء عن خدماته 
الفريق  لقيادة  آخ��ر  بمدرب  وتعويضه 
بالنصر،  مصدر  وقال  اآلسيوية،  بالبطولة 
معمر،  آل  مسلي  بقيادة  الجديدة  اإلدارة 
حسين  بحضور  ه��ورف��ات  م��ع  اجتمعت 
مباراة  عقب  التنفيذي،  المدير  الغني،  عبد 
ملعب  على  العالمي  خسرها  التي  الفيصلي 
نصف  من  الملك  كأس  وودع  بارك،  مرسول 

النهائي.
لهورفات  ألمحت  »اإلدارة  المصدر:  وأضاف 
بنيتها االستغناء عن خدماته، لكنه رد بأنه -حال 
فريق  لقيادة  العودة  يفضل  ال  عنه-  االستغناء 
المصدر،  وأوضح  أخرى«،  مرة  بالنادي  الشباب 

مرشحة  تدريبية  أسماء  أي  تحديد  يتم  لم  أنه 
لقيادة العالمي حتى اآلن، وكذلك لم يتحدد موعد 
المدرب الكرواتي،  النهائي لحسم موقف  القرار 
عبد  لحسين  شديدا  لوما  وجهت  »اإلدارة  وتابع: 
الغني، بسبب البرنامج اإلعدادي لمباراة الفيصلي، 
وكان لديها تحفظ على السماح بسفر الثنائي عبد 
الرزاق حمد اهلل ونور الدين أمرابط، باإلضافة إلى 
المباراة«، وأردف:  أيام قبل   6 الالعبين إجازة  منح 
»اإلدارة أبلغت الالعبين بأنه سيكون هناك متابعة 
دائمة لما يحدث أثناء وعقب المباريات بالمؤتمرات 
على  مشددة  التلفزيونية،  والمقابالت  الصحافية 
أنه ستكون هناك عقوبات لمن يسيء التصرف«، 
اهلل،  حمد  راتب  من  جزء  خصم  »تقرر  وختم: 
بسبب ما بدر منه تجاه مصور القناة الناقلة لكأس 

الملك، عقب الخسارة أمام الفيصلي«.

ألزم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
األن��دي��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ث��الث 
لمباريات  المستضيفة 
أبطال  بدوري  مجموعتها 
واألهلي  الهالل  آسيا، 
السكن  على  والنصر، 
محددة  ف��ن��ادق  ف��ي 
منذ أول يوم النطالق 
وذكر  المنافسات، 
اآلسيوي  االتحاد  أن 
رف�����ض ت���واج���د 
المذكورة  األندية 
في معسكراتها 
بها  ال��خ��اص��ة 
ب��م��ق��رات��ه��ا، 
وت����اب����ع����ت 
ال��ص��ح��ي��ف��ة 
أن  ذات����ه����ا 
ق���رار االت��ح��اد 
يأتي  اآلس��ي��وي 
ضمن اإلجراءات 
التي  االح��ت��رازي��ة 

تم فرضها على األندية التي تستضيف مباريات مجموعتها.
الذي تدرس فيه األندية المستضيفة مخطابة االتحاد  الوقت  يأتي ذلك في 
القاري من أجل السماح لالعبين بالخروج لفترات حرة رغم القواعد التي تمنع 

ذلك إال في حاالت التدريبات أو الضرورة القصوى.
وبموجب نظام الفقاعة الذي سيعمل به االتحاد اآلسيوي في البطولة، فإن 
مغادرة  من  تمنعهم  التي  الفقاعة  في  المشاركة ستدخل  الفرق  جميع 
خارج  من  أطراف  أي  استضافة  منع  وكذلك  الملعب،  إلى  إال  مقراتهم 

القائمة المتواجدة.
األهلي  شباب  فرق  جانب  إلى  األولى  المجموعة  في  الهالل  فريق  ويتواجد 
اإلمارتي واالستقالل بطل طاجيكستان وأحد الفرق الفائز بمباراة الملحق المؤهل 

لدور المجموعات.
العراقة  والشرطة  القطري  الدحيل  جانب  إلى  الثالثة  المجموعة  في  األهلي  ويلعب 
واالستقالل اإليراني، وتضم المجموعة الرابعة فريق النصر إلى جانب السد القطري 

والوحدات األردني وأحد الفرق المتأهلة عن طريق الملحق.
وتنطلق مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا يوم 14 من الشهر الحالي.

• كأس دوري أبطال آسيا
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غوارديوال: سنلعب للفوز في مباراة العودة خارج أرضنا
يشعر بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، بالرضا بعد فوز فريقه 1-2 
على ضيفه بوروسيا دورتموند، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 
األفضل  »من  سبورت  تي  بي  لشبكة  تصريحات  في  غوارديوال  وقال 
تحقيق الفوز عن التعادل، لكن حتى مع نتيجة »1-1«، كان ال يزال أمامنا 
90 دقيقة إلتمام المهمة«، وتابع »حققنا االنتصار بنتيجة 2-1 في دوري 
الشوط  وأضاف »في  الفوز«،  أجل  دورتموند من  إلى  األبطال، سنذهب 
األول لم نتسم بالذكاء عند امتالك الكرة، لكن كنا أفضل في الشوط 

الثاني«.

ونوه »حصلنا على أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، لكن لسوء الحظ لم 
يحدث ذلك، وعندما سجلوا التعادل، نجحنا في تسجيل الهدف القاتل«، 
مع  الالعبين،  في  الجودة  يملكون  قوي،  فريق  »دورتموند  وأوضح 
نتيجة »2-1«، لدينا فرصة جيدة األسبوع المقبل«، وواصل »سنشاهد 
أمامنا  اآلن  الفوز،  تحقيق  وسنحاول  األمور  بعض  وسنعدل  المباراة 
ليدز ثم السفر إلى ألمانيا«، وأتم »فودين شكل الخطورة في الشوط 
هز  من  تمكن  النهاية  وفي  للتسجيل،  فرصتين  على  حصل  الثاني، 

الشباك.

السيتي يخطف فوزًا غير مطمئن أمام 
دورتموند بهدفين لهدف

تغلب مانشستر سيتي اإلنكليزي 
بوروسيا  ضيفه  على  بصعوبة 
-2« بنتيجة  األلماني،  دورتموند 

في   ، االتحاد،  ملعب  على   ،»1
أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب 
السيتي  ثنائية  وسجل  أوروب��ا، 
الدقيقة  في  بروين  دي  كيفين 
»19« وفيل فودين في الدقيقة 
ه��دف  س��ج��ل  بينما   ،»90«
الوحيد ماركو رويس  دورتموند 
ليتأجل   ،»84« الدقيقة  ف��ي 
اإلياب على ملعب  للقاء  الحسم 
األسبوع  ب��ارك  إيدونا  سيجنال 

المقبل.
في  األول���ى  المحاولة  وأت���ت 
ال��م��ب��اراة ل��ص��ال��ح ب��وروس��ي��ا 
الثامنة،  الدقيقة  في  دورتموند 
بيلينجهام  من  بتسديدة  وذلك 
من داخل منطقة الجزاء، تصدى 
السيتي  وافتتح  إديرسون،  لها 
 ،»19« الدقيقة  في  التسجيل 
بروين  ل��دي  محرز  م��رر  حين 
لينطلق األخير في العمق ويمرر 
عرضية  أرس��ل  ال��ذي  لفودين 
الجزائري  ليمهدها  لرياض، 
كرة  البلجيكي  ليسدد  لكيفن، 
الشباك،  سكنت  قوية  أرضية 
وح���اول دورت��م��ون��د ال���رد في 
تلقى  بعدما   ،»23« الدقيقة 
انفرد  بينية  تمريرة  روي���س 
أنه  إال  بإديرسون،  إثرها  على 
الكرة  ترويض  من  يتمكن  لم 
السيتي  ب��ح��ارس  ليصطدم 

مرتكبًا مخالفة.
وتحصل السيتي على ركلة جزاء 
إعاقة  بعد   ،»30« الدقيقة  في 
الحكم  أن  إال  لرودريجو،  تشان 
إلى  العودة  بعد  الركلة  ألغى 
تقنية الفار، والتي أظهرت عدم 
الثنائي،  بين  احتكاك  أي  وجود 
وكاد إديرسون أن يكلف السيتي 
في  تأخر  بعدما  التعادل،  هدف 
إبعاد الكرة ليفتكها بيلينجهام 
ويسدد في الشباك الخالية، إال أن 
مخالفة  احتسب  المباراة  حكم 

عليه في الدقيقة »38«.

من  أرضية  كرة  محرز  وس��دد 
في  الجزاء  منطقة  حدود  على 
اصطدمت   ،»1+45« الدقيقة 
بدفاع دورتموند ووصلت سهلة 
في يد الحارس، لينتهي الشوط 
األول بتقدم السيتي »1-0«، وبدأ 
بقوة،  الثاني  الشوط  دورتموند 
مميزة  بينية  داوود  مرر  بعدما 
دياز  على  تفوق  ال��ذي  لهاالند 
الدقيقة  في  بإديرسون  وانفرد 
أرضية  ك��رة  مسددًا   ،»48«

تألق حارس السيتي في التصدي 
لها، وظهر السيتي بعدها في 
من  بتسديدة   »52« الدقيقة 
القائم،  جوار  إلى  مرت  فودين 
ثم أجرى جوارديوال التبديل األول 
للسيتي في الدقيقة »59«، بنزول 
بيرناردو،  حساب  على  جيسوس 
محققة  فرصة  السيتي  وأهدر 
بعدما   ،»65« الدقيقة  ف��ي 
الكرة  بروين ممهدًا  توغل دي 
أرضية  سدد  ال��ذي  فودين  إلى 

التصدي  تألق هيتز في  مباشرة 
لها، وتابعها كانسيلو بتسديدة 
قوية مرت بجوار القائم، وأطلق 
دي بروين صاروخية أرضية في 
إلى  بقليل  مرت   »76« الدقيقة 
في  فودين  وتبعه  القائم،  جوار 
الدقيقة »77«، بتسديدة تصدى 
بصعوبة،  دورتموند  حارس  لها 
مسددًا  للظهور  فودين  وعاد 
عن  بعيدًا  ذهبت  أرضية  كرة 
الدقيقة »80«، ثم  المرمى في 

نجح دورتموند في تعديل النتيجة 
مرر  بعدما   »84« الدقيقة  في 
لرويس،  سحرية  كرة  هاالند 
ويسجل  ب��إدي��رس��ون  لينفرد 
السيتي  وتمكن  الشباك،  في 
الثاني  ال��ه��دف  تسجيل  م��ن 
مرر  بعدما   ،»90« الدقيقة  في 
إلى  فودين  إلى  الكرة  جوندوجان 
جواره داخل منطقة الجزاء ليسدد 
مباشرة في الشباك، لينتهي اللقاء 

بفوز السيتي »1-2«.

زيدان: واجهنا صعوبة في بداية الشوط الثاني 

ريال مدريد يقهر ليفربول بثالثية ويقترب من التأهل
حقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا 
مواجهة  خالل   »1-3« بنتيجة 
نهائي  ربع  ذهاب  في  ليفربول، 
معقله  في  أوروبا،  أبطال  دوري 

ألفريدو دي ستيفانو.
توقيع  ريال مدريد، حملت  ثالثية 
»هدفين«  جونيور  فينيسيوس 
في الدقيقتين 27 و65، وماركو 
بينما   ،36 الدقيقة  في  أسينسيو 
ه��دف  ص���الح،  محمد  س��ج��ل 

ليفربول في الدقيقة 51.
تُقام مواجهة  أن  المُقرر  ومن 
اإلياب يوم 14 أبريل الحالي، في 
علمًا  »أنفيلد«،  الريدز  معقل 
الذهاب  لقاء  خاض  الملكي  بأن 
غرار  على  مؤثرة  غياب  وسط 
سيرجيو راموس ورافائيل فاران 

وإيدين هازارد.
كان  المباراة،  في  تهديد  أول 
عبر أصحاب األرض، حيث أرسل 
أرضية،  تصويبة  بنزيما،  كريم 
بين أحضان أليسون بيكر حارس 

ليفربول في الدقيقة الثانية.
وط��ال��ب ل��وك��ا م��ودري��ت��ش، 
بالحصول على خطأ، على حدود 
 ،11 منطقة الجزاء في الدقيقة 
العب  فينالدوم  مع  التحام  بعد 
كرة  ميندي  وأرس���ل  ال��ري��دز، 
وصلت  المنطقة،  داخل  عرضية 
الذي  جونيور  فينيسيوس  لزميله 
بجانب  مرت  رأسية  كرة  سدد 
وسدد   ،14 الدقيقة  في  القائم 
حدود  على  ك��رة  كاسيميرو، 
يمين  أقصى  الجزاء،  منطقة 
في  القائم  بجانب  مرت  أليسون، 

فينيسيوس  ونجح   ،25 الدقيقة 
لريال  التقدم  تسجيل هدف  في 
حيث   ،26 الدقيقة  في  مدريد 
في  كروس  من  عرضية  تلقى 
وس��دد  ليفربول،  دف��اع  عمق 
وأض��اع  أليسون،  يمين  أسفل 
تسجيل  ف��رص��ة  فينيسيوس 
مدريد  ل��ري��ال  الثاني  ال��ه��دف 

تلقى  حيث   ،32 الدقيقة  في 
كرة  وسدد  بنزيما،  من  تمريرة 
أن  قبل  بالدفاع  ارتطمت  قوية 
ونجح  األيمن،  القائم  بجانب  تمر 
الهدف  تسجيل  في  أسينسيو 
الدقيقة  في  مدريد  لريال  الثاني 
كروس،  توني  أرسل  حيث   ،36
معها  تعامل  العمق،  في  كرة 

لتصل  س���اذج،  بشكل  أرن��ول��د 
ال��ذي  أسينسيو  أم��ام  ال��ك��رة 
بنجاح،  الشباك  داخل  أسكنها 
الهدف  يُضيف  أسينسيو  وكاد 
حيث   ،43 الدقيقة  في  الثالث 
مدافع  كاباك  من  خطأ  استغل 
ليفربول، وسدد الكرة بين قدمي 
عن  بعيدًا  مرت  لكنها  أليسون 

األول  الشوط  لينتهي  المرمى، 
بتقدم الملكي 0-2.

ومن  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
مرمى  على  للريدز  تسديدة  أول 
في  صالح  محمد  نجح  كورتوا، 
لفريقه  األول  الهدف  تسجيل 
استغل  بعدما   ،51 الدقيقة  في 
اصطدمت  جوتا،  سددها  كرة 
بمودريتش داخل المنطقة لتصل 
توني  وسدد  صالح،  أقدام  أمام 
ريال  وسط  خط  العب  كروس 
مدريد، كرة صاروخية من خارج 
مرمى  أعلى  م��رت  المنطقة، 
 ،61 الدقيقة  في  بيكر  أليسون 
تسجيل  في  فينيسيوس  ونجح 
في  مدريد  لريال  الثالث  الهدف 
تلقى تمريرة  65، حيث  الدقيقة 
مودريتش  زميله  من  أرضية 
داخل المنطقة، وسدد من لمسة 
أليسون،  يسار  أسفل  واح��دة 
مهاجم  بنزيما  كريم  وأرس��ل 
أرضية  تصويبة  مدريد،  ري��ال 
أليسون  لكن  المنطقة،  داخ��ل 
أمسك  ليفربول  مرمى  حارس 
 ،71 الدقيقة  في  بسهولة  بها 
العب  ألكانتارا  تياجو  وس��دد 
خارج  من  قوية  كرة  ليفربول، 
مرمى  أعلى  م��رت  المنطقة، 
وزاد   ،77 الدقيقة  في  كورتوا 
في  ليفربول  العبي  من  الضغط 
لتقليص  سعيًا  دقائق،   10 آخر 
ري��ال  العبو  وت��راج��ع  ال��ف��ارق، 
ونجحوا  لمنطقتهم،  مدريد 
حتى  النتيجة،  على  الحفاظ  في 

صافرة النهاية.

لريال  الفني  المدير  زي��دان،  الدين  زين  الفرنسي  أعرب 
مواجهة  خالل   »1-3« باالنتصار  سعادته  عن  مدريد، 
ليفربول، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله 
تصريحات  خالل  زي��دان،  وقال  ستيفانو«،  دي  »ألفريدو 
نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »إنه شعور جيد للغاية، 
بعد أن لعبنا مباراة رائعة، رغم أننا واجهنا صعوبة أيضًا 
في بداية الشوط الثاني، وفخور جدًا بجميع الالعبين، لكن 
أي  نغير  لم  فاران؟  »غياب  وأضاف:  إياب«،  مباراة  هناك 
لنا الكثير من  شيء، فقط شارك ميليتاو بدال منه، وحدث 
اإلصابات، لكننا مستعدون«، وتابع: »فينيسيوس؟ أنا سعيد 

ألنه كان يحتاج للتسجيل مثل أسينسيو وبنزيما، وهو يلعب 
ذلك  يمنحه  يسجل  وحين  الفريق،  ويساعد  جيد،  بشكل 

المزيد من الطاقة«.
»ال  أجاب:  لفينيسيوس،  مباراة  أفضل  كانت  إذا  وعما 
أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة، لكن تسجيله هدفين 
»أنا سعيد من  وأردف:  للغاية«،  النهائي مهم  ربع  في 
أجل الالعبين، ولدينا ديناميكية جيدة، والالعبون متعبون 
للغاية وعلينا أن نرتاح »قبل الكالسيكو««، واستكمل: 
»دوري األبطال أقرب؟ لم نفز بأي شيء، ونحن سُعداء 
بما نقوم به، وما يفعله الالعبون أمر هائل مع الصعوبات 

التي واجهناها«، وأشار زيدان، إلى أنه كان يُدرك القوة 
بهم  الضرر  إلحاق  في  ونجح  لليفربول،  الهجومية 
أجاد  فريقه  أن  مؤكدًا  العمق،  في  الطولية  بالكرات 
بوجود  »سواء  وواصل:  الدفاعي«،  الجانب  في  أيضًا 
لديه  ما  أقصى  سيبذل  ليفربول  دونهم،  أو  الجماهير 
نفسه  الشيء  فعل  علينا  وسيتعين  الملعب،  أرض  على 
في مباراة اإلياب«، وختم: »تصريحات كلوب عن ملعب 
أن  يمكنني  التدريب«؟  ساحات  مثل  »بأنه  ستيفانو  دي 
أقول فقط إننا فخورون باللعب على ملعب ألفريدو دي 

ستيفانو«.

• فرحة العبي السيتي 

ماريات اليوم
القناةالتوقيتالفريقان

الدوري األوروبي »ربع النهائي«
10.00beIN HD1PR مساءغرناطة X مانشستر يونايتد

10.00beIN HD2PR مساءارسنال X سالفيابراغ
10.00beIN HD3PR مساءاياكس امستردام X روما
10.00beIN HD1XTRA مساء دينامو زغرب X فياريال

كلوب يعترف: لم نلعب 
بالشكل المطلوب

• كلوب

على  مدريد  ريال  بأفضلية  ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورغن  اعترف 
-3« لصالحه  اإلسباني  الفريق  أنهاها  التي  المباراة  في  فريقه 

1«، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
وقدم ليفربول مباراة متواضعة، ولم يستطع مجاراة مضيفه الذي 
الكرات  الكثير من  الخاطفة، واستغل  كان سريعا في الهجمات 
المقطوعة للمنافس، وقال كلوب في تصريحات لشبكة »بي تي 
أن تكسب  يجب  النهائي  إلى نصف  التأهل  أردت  إذا  سبورتس«: 
الحق في ذلك، لم نفعل ذلك الليلة، خصوصا في الشوط األول«، 
وأضاف: »األمر الوحيد الجيد الذي يمكنني قوله إلى جانب الهدف، 
أن المباراة ليست سوى القسم األول من المواجهة، لم نلعب كرة 
»جعلنا  وتابع:  مدريد«،  لريال  بمشاكل  للتسبب  كافية  جيدة  قدم 
األمور سهلة جدا بالنسبة لهم، هذه األخطاء تحدث، لم نستحق 
أكثر من ذلك، لكن ذلك الهدف في الشوط الثاني كان جيدا، منحنا 

حبل نجاة«.
قال  األول،  الشوط  انتهاء  قبل  كيتا  نابي  الغيني  استبداله  وعن 
كلوب: »ليست قضية ضخمة، ال أحب األمر، لم يكن الوحيد، كان 

أمرا فنيا، في تلك اللحظة كان يمكنني إجراء تبديالت أخرى«.
الثاني، قال كلوب: »ال  الفريق يحتاجه في الشوط  وحول ما كان 
الكرة  أن تدافع أمام سرعة ريال مدريد عندما تمنحهم  يمكنك 
وقت  في  الكرة  فقدت  »إذا  كلوب:  وختم  الخاطئ«،  الوقت  في 
خالل  من  كثيرا  الكرة  فقدنا  عاديا،  األم��ر  يكون  فربما  ع��ادي 
العالمي  الطراز  تمريرات سهلة، هناك العبون سريعون حقا من 
في المواجهات الثنائية، يجب أن نكون أفضل عند االستحواذ على 

الكرة«.

تيرزيتش يرفع راية 
التحدي قبل لقاء العودة

م��درب  تيرزيتش  إي��دن  ش��دد 
بوروسيا دورتموند المؤقت على 
مانشستر  مع  المواجهة  أن 
ل��دوري  الثمانية  ب��دور  سيتي 

أبطال أوروبا لم تُحسم بعد.
وأشاد غوارديوال بأداء دورتموند 
تيرزيتش،  لكن  المباراة  بعد 
التعادل  فريقه  أدرك  ال��ذي 
النهاية  من  دقائق   6 قبل   1-1
ف��ودن  فيل  يسجل  أن  وقبل 
الدوري  لمتصدر  الفوز  هدف 
فريقه  إن  ق��ال  اإلن��ك��ل��ي��زي، 
لخوض  مستعدا  س��ي��ك��ون 

مواجهة قوية مقبلة.
بيب  »أدل��ى  تيرزيتش:  وق��ال 

ببعض الكلمات اللطيفة لي بعد نهاية المباراة لكن المهمة لم تحسم 
بعد«، وأردف: »سنلتقي مجددا في غضون 8 أيام. وصلنا إلى منتصف 
مستعدين  »سنكون  وأضاف:  مفتوحة«،  المنافسة  والتزال  المباراة 
لبذل قصارى جهدنا لقلب النتيجة والوصول إلى الدور التالي«، وأوضح: 
»قلصنا فرص المنافس ألقل قدر ممكن وصنعنا خطورة عند التقدم 
في  بالنتيجة  محبطون  نحن  لذا  متكافئة  مواجهة  كانت  األمام.  إلى 

النهاية«.
سماح  طريقة  من  إحباطه  دورتموند  مهاجم  رويس  ماركو  وأبدى 
فريقه بدخول هدف سيتي، ليحصل المنافس على أفضلية قبل اللعب 
تجنب  يمكن  كان  باالنزعاج.  نشعر  »نحن  رويس:  وقال  ألمانيا،  في 
الكرة  منع  يجب  كان  مباشرة...  النهاية  قبل  الثاني  الهدف  استقبال 

العرضية. بصفة عامة أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة«.
يخوض  عندما  الدفاع  إلى  يلجأ  لن  سيتي  أن  بوضوح  غوارديوال  وأكد 
غوارديوال:  وقال  المقبل،  األسبوع  من  األربعاء  يوم  اإلي��اب  مباراة 
لم  الليلة،  األول  الشوط  في  بالمباراة.  للفوز  دورتموند  إلى  »سنذهب 
نكن نلعب بذكاء عند االستحواذ على الكرة«، وقال: »ظهرنا بشكل 
أفضل كثيرا في الشوط الثاني وصنعنا فرصتين أو ثالث فرص خطيرة 
لتسجيل الهدف الثاني أو الثالث عندما كانت النتيجة 1-0«، وتابع: »حتى 
نلعب بالشكل الذي نريده، فإننا نحتاج إلى بناء الهجمة بشكل صحيح. 
لدينا فرصة أخرى األسبوع المقبل«، وأضاف: »بوروسيا دورتموند هو 
فريق نموذجي لدوري األبطال. إنه يلعب في هذه المسابقة منذ سنوات 

ويعرف ما يفعله. نحن سنذهب إلى هناك من أجل التسجيل«.

• تيرزيتش

• صالح يحاول المرور من كروس 
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إنكلترا توفر اختبارين أسبوعيًا للكشف عن كورونا 
لجميع األشخاص لمواجهة الفيروس

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه
بعد اقتحام أحد اللصوص لمطعم في مدينة أوغوستا بوالية جورجيا 
األميركية خالل عطلة نهاية األسبوع ،جاءت استجابة صاحب المطعم 
بطريقة غير معتادة ،حيث أنه عرض على المشتبه به وظيفة عنده ،وكتب 
صاحب المطعم كارل واالس في تدوينة على» فيسبوك «تضمنت صورة 
للباب المهشم» :ال شرطة ،وال أسئلة ،دعنا نجلس ونتحدث عن كيفية 
مساعدتك وإصالح الطريق التي تسلكها ،«وواالس الذي يمتلك مطعم 
»ديابلوس ساوث ويست غريل «منذ حوال 8 سنوات ،أشار إلى أن أحد 

األشخاص اقتحم المطعم في نحو الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 
الماضي ،وسرق في غضون 45 ثانية ماكينة النقود الفارغة في أثناء 
انطالق جرس اإلنذار ،وقال واالس إنه غضب أوال من ثم شعر باإلحباط، 
غير أنه عاد وشعر بأسف شديد ،حيال الشخص الذي نفذ عملية السرقة،« 
مضيفا» :أشعر باألسف واألسي ألنه اختار هذه الطريق لحياته .كما أفكر 
أيضا في حجم المخاطر التي يعرض نفسه لها مع كل مرة يقوم بذلك 

األمر

  TiMi Studiosحقق استوديو األلعاب
التابع لشركة Tencent وصانع ألعاب 
الفيديو الشهيرة Honor of Kings و
  Call of Duty Mobileإيرادات بلغت 
 10مليارات دوالر العام الماضي، 
وتقول المصادر إن العشرة مليارات 
دوالر ستجعل تيمي أكبر مطور 
في العالم ،وه��و ما يشتبه كثير 
من مراقبي الصناعة في حدوثه، 
كما أنها توفر أس���اسًا ق��ويًا 
لطموحاتها لتجاوز ألعاب الهاتف 
المحمول والتنافس مباشرة مع 
الشركات العالمية ذات الوزن الثقيل 
لتطوير عناوين األلعاب باهظة الثمن 
على منصات مثل أجهزة الكمبيوتر 

المكتبية ،وب��الي ستيشن سوني، 
ونينتندو سويتش ،وإكس بوكس   من 

مايكروسوفت.
وفي إشعار توظيف الشهر الماضي، 
كتب مهندس Timi أن الشركة 
تهدف إلى إنشاء لعبة AAA جديدة 
تشبه المجتمع االفتراضي من فيلم 
 ،Ready Player Oneوستتنافس 
ً لوجه ض��د ال��ق��وي الكبرى  وج��ه��ا
من اليابان وكوريا ،أوروبا والواليات 
المتحدة ،«فيما تقوم Tencent ببناء 
استوديوهات في الخارج ،بما في ذلك 
 Lightspeed�وواحدة لTimi �واحدة ل
و ،Quantumوكالهما في لوس 
أن��ج��ل��وس ،ب��ه��دف إن��ش��اء محتوي 

بملكية فكرية أصلية له جاذبية 
عالمية ،حيث تهدف Tencent في 
النهاية إلى جني نصف إيراداتها من 
األلعاب من الخارج ،من ٪23 في الربع 
األخير من عام ،2019 وهو أحدث 

رقم متاح.
يذكر أنه في األسبوع الماضي ،أعلنت 
شركة Tencent عن إجمالي عائدات 
لأللعاب عبر اإلنترنت بقيمة 156.1 مليار 
يوان 23.79» مليار دوالر «لعام،2020  
لكنها لم تقسم إيرادات االستوديوهات 
الفردية ،التي تُدار بشكل مستقل 
وتتنافس مع بعضها البعض ،وقال 
الشخصان إن عائدات تيمي شكلت40%  

من عائدات اللعبة.

كشفت صحيفة اإلندبندنت ،عن 
أنه سيتم إجراء اختبارين لفيروس 
كورونا لجميع السكان في إنكلترا 
أسبوعيًا في محاولة لوقف تفشي 
فيروس كورونا ،وقالت الحكومة، 
إن االختبارات ،ستكون متاحة للجميع 
بغض النظر عما إذا كانت لديهم 
أع��راض أم ال» ،حيث تعمل هذه 
االختبارات على وقف تفشي المرض 
 ،»مع استمرار طرح اللقاح ،وقالت 
الصحيفة ،تأتي هذه األخبار قبل 
إعالن بوريس جونسون اليوم اإلثنين، 
إلى أي مدي ستستخدم المملكة 
المتحدة» ج��وازات سفر «كورونا 
س��واء في ال��داخ��ل أو في السفر 
الدولي ،واقترح جونسون سابقًا أن 
الشهادات يمكن أن تحمل معلومات 
حول ما إذا كان شخص ما قد تم 
اختباره ،باإلضافة إلى حالة التطعيم 
الخاصة به ،وقال بوريس جونسون إن 
الجمهور بذل» جهودًا هائلة لوقف 
انتشار الفيروس «وأن» االختبارات 
السريعة المنتظمة «كانت» مهمة 
ل��ل��ت��أك��د م��ن ع���دم إه����دار ه��ذه 
الجهود ،«لم يكن االختبار السريع 
متاحًا حتي اآلن إال لألشخاص األكثر 
تعرضًا للخطر ،وألشخاص معينين 
ممن يحتاجون إلى مغادرة منازلهم 
للعمل ،ومع ذلك ،تقول الحكومة إن 
مثل هذه االختبارات قد حددت بالفعل 

 120ألف حالة جديدة منذ طرحها.
لقد كان برنامج اللقاح بمثابة جرعة 
في ذراع الدولة بأكملها ،ولكن 
استعادة حرياتنا المفقودة والعودة 
إلى المفصالت العادية علينا جميعًا 

الخضوع لالختبار بانتظام.
»لقد أظهر الجمهور البريطاني 

خالل العام الماضي أنهم يتأقلمون 
بسرعة ،ويفعلون دائ���مًا ما هو 
ص���واب لصالح الصحة العامة، 
وأن��ا أعلم أنهم سيؤدون دوره��م 
من خالل إج��راء االختبارات بانتظام 
في األشهر المقبلة ،«وستكون 
االختبارات متاحة اعتبارًا من 9 أبريل، 
حيث سيتمكن ال��ن��اس م��ن طلب 
توصيلها إلى منازلهم ،ستتوفر 
أيضًا مواقع االختبارات المجتمعية 
واالخ��ت��ب��ارات ال��م��درس��ي��ة وجمع 
االختبارات من الصيدليات ،وهذا 
األخير لألشخاص الذين ال يعانون من 
أع��راض ،باإلضافة إلى ذلك ،يقول 
المسئولون إن أكثر من 100 شركة 
في إنجلترا سجلت اهتمامها بتقديم 

االختبارات لموظفيها ،على الرغم 
من المخاوف المبكرة بشأن دقة 
االختبارات السريعة ،تقول الحكومة 
إن هناك أقل من 1 إيجابي خاطئ 
لكل1000 اختبار تم إجراؤها ،توفر 
االختبارات النتائج في حوالي30  
دقيقة ،حيث إنه من المتوقع أن تبدأ 
حملة حكومية يوم الجمعة لتذكير 

الناس بالخضوع لالختبار.
وأوضحت الصحيفة ،إنه تم اإلشادة 
ب��دول أخ��ري ،مثل ألمانيا وكوريا 
الجنوبية ،لقدرتها على ما يبدو 
على الحد من نطاق تفشي المرض 
باستخدام أنظمة اختبار وتتبع أكثر 
كفاءة تسمح لألشخاص بالعزل قبل 

أن ينشروا الفيروس لآلخرين.

وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، 
م��دي��رة االستجابة االستراتيجية 
لفيروس كورونا بالصحة العامة 
بإنجلترا PHE وكبير المستشارين 
الطبيين بهيئة الخدمات الصحية 
البريطانية «يساعدنا االختبار السريع 
ف��ي العثور على ح��االت كورونا 
التي لم نكن نعرف عنها شيئا، 
مما يساعد على كسر سالسل 
انتقال العدوي ،«موضحا إن هذه 
االخ��ت��ب��ارات فعالة ف��ي الكشف 
عن األشخاص المصابين بالعدوي 
وبالتالي من المرجح أن ينقلوا عدوي 
كورونا لآلخرين ،إنها أداة أخرى 
لدينا اآلن للمساعدة في الحفاظ على 

معدالت إصابة أقل .

•  إنكلترا... تواجه كورونا

تستخدم ش��رك��ات التبغ وس��ائ��ل عديدة 
للترويج لمنتجاتها ،ومن ضمن هذه الوسائل 
االستعانة بالمؤثرين من الفنانين ،من خالل 
األف��الم والمسلسالت ،وتعمدهم تدخين 
جميع منتجات التبغ للترويج لهذه المنتجات، 
وبمناسبة قرب بدء شهر رمضان الكريم، 
تحذر منظمة الصحة العالمية وخبراء 
الصحة من الترويج لمنتجات التبغ من خالل 

درام��ا رمضان ،واستغالل فرصة الصيام 
لإلقالع عن التدخين ،وقالت منظمة الصحة 
العالمية ،إن النيكوتين الموجود في التبغ 
يسبب اإلدمان بشكل كبير وتعاطيه يمثل 
عامل خطر رئيسيا ألمراض القلب واألوعية 
الدموية والجهاز التنفسي ،مؤكدة أن أكثر 
من 20 نوعًا من السرطان يصيب األشخاص 
نتيجة التدخين ،مشيرة إلى أنه في كل عام 

يقتل التدخين أكثر من 8 ماليين شخص، 
وكشفت منظمة الصحة العالمية ،إنه 
لسنوات طويلة ،استخدمت شركات التبغ 
عمدًا تكتيكات جديدة وجيدة الموارد لجذب 
الشباب إلى منتجاتها والنيكوتين ،حيث 
تكشف وثائق صناعة التبغ عن األساليب 
المحسوبة والمصممة لجذب جيل جديد من 

مستخدمي التبغ.

  Tencent TiMi Studiosاستوديو ألعاب
حقق 10 مليارات دوالر إيرادات خالل2020 

ما هي األطعمة الغنية ببكتيريا البروبيوتيك 
المفيدة للقلب والجهاز الهضمي؟

بكتيريا البروبيوتيك 
كائنات حية دقيقة لها 
ف��وائ��د صحية ،إنها 
بكتيريا مفيدة لها 
ف��وائ��د ق��وي��ة لعقلك 
وجسمك تساعد في 
تحسين صحة القلب 
وال��ج��ه��از الهضمي 
وت��ق��ل��ي��ل االك��ت��ئ��اب، 
وك��ذل��ك ه��ن��اك أدل��ة 
على أن البروبيوتيك قد 
تحسن بشرتك أيضًا، 
ويمكنك الحصول 
على البروبيوتيك من 
المكمالت الغذائية، 
ولكن يمكنك أيضًا 
الحصول عليها من 
األط��ع��م��ة ،ف��ي هذا 

التقرير نتعرف على أشهر األطعمة الغنية 
بالبروبيوتيك ،وفقاً لموقع» تايمز أوف إنديا.«

ويعتبر الزبادي من أفضل مصادر البروبيوتيك، 
حيث يحتوي على بكتيريا صديقة لألمعاء ويمكن 
أن يحسن صحتك يرتبط تناول الزبادي بالعديد 
من الفوائد الصحية ،بما في ذلك صحة العظام 

وتقليل ارتفاع ضغط 
الدم.

وعند األط��ف��ال ،يمكن 
أن يساعد الزبادي في 
تقليل اإلسهال الناجم 
عن المضادات الحيوية 
ويمكن أن يخفف أيضًا 
م��ن أع���راض متالزمة 
القولون العصبي كما 
أنه خيار جيد لألشخاص 
الذين يعانون من عدم 

تحمل الالكتوز.
ومخلل الملفوف هو 
ملفوف ت��م تقطيعه 
جيدًا وتخليله بواسطة 
بكتيريا حمض الالكتيك 
ويتم استخدامه كطبق 
جانبي وله طعم حامض 
ومالح ويمكن تخزينه لشهور في وعاء محكم 
اإلغالق ،ومخلل الملفوف غني باأللياف وفيتامين C و
 Bو ،Kوهو غني بالصوديوم ويحتوي على المنجنيز 
والحديد ،ويحتوي مخلل الملفوف» الكرنب «على 
مضادات األكسدة اللوتين والثيانين ،وهو مهم 

لصحة العين.

الجينات تلعب دوراً في تحديد مستوى 
الدهون الضارة بالكبد

خبراء :طفرة كورونا الجديدة بالواليات 
المتحدة تصيب الشباب بشكل أكثر حدة

كشفت دراس��ة جديدة أجراها باحثون في جامعة 
كاليفورنيا األميركية ونشرت مؤخرًا في مجلة 
بيولوجيا النظم الجزيئية األميركية ،عن أن الجينات 
مهمة للسيطرة على كمية المواد الدهنية في الكبد 
والتي تلعب دورا في تطور مرض الكبد الدهني وتلف 

الكبد.
ولم يحدد الباحثون بعد كل العوامل التي تساهم 
في التحول من تراكم الدهون في الكبد إلى أضرار 
جسيمة ،لكن لديهم قدرًا كبيرًا من األدلة إلثبات 
أن الجينات تلعب دورًا ،حيث يعتقد الباحثون أيضًا 
أن بعض الدهون التي لم يتم تخزينها بشكل صحيح 

يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد.
وقال الدكتور نورهايم المؤلف الرئيسي للدراسة: 
»لقد فحصنا عدة مئات من المواد الدهنية في أكباد 

مئات السالالت المختلفة من الفئران ،وقد تم إجراء 
هذا الجزء من البحث على مدار ثالث سنوات في 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ،«وأضاف :ثبت 
أن الجينات تلعب دورا فيما يتعلق بالسمنة وتخزين 
الدهون ،المعروفة باسم الدهون الثالثية ،خصوصا 
الجين المسمي -Map2k6 كيناز كيناز البروتين 
المنشط ذي الخصوصية المزدوجة ،في الدراسة التي 
تم إجراء اختباراتها على الفئران ،وأوضح :أظهرت 
الدراسات السابقة أن توازن الدهون في الجسم مهم 
متابعا» :وتم تحديد الجينات المؤثرة على إمكانية 
تراكم الدهون في الكبد باستخدام ما يسمي 
بدراسات االرتباط على مستوى الجينوم ،هذه دراسات 
تبحث في تأثير المتغيرات الجينية على عدد كبير من 

الناس ،أو في هذه الحالة.«

ح��ذر الخبراء م��ن طفرة أخ��رى 
لفيروس ك��ورون��ا في الواليات 
المتحدة قد تبدو مختلفة ،وتصيب 
الشباب بشكل أكثر حدة ،وقال 
الدكتور بيتر هوتيز ،عميد المدرسة 
الوطنية للطب االستوائي في كلية 
بايلور للطب األميركية» :علينا 
  B.1.1.7أن نفكر في المتغير
باعتباره فيروسًا جديدًا تقريبًا 
إن��ه يتصرف بشكل مختلف عن 
أي شيء رأيناه من قبل ،من حيث 
القابلية لالنتقال ،من حيث التأثير 
على الشباب ،لذلك علينا أن نتعامل 

مع هذا بجدية بالغة.«

وبحسب موقع «CNN» األميركي 
قال الخبراء إن التطعيمات ضد 
ف��ي��روس ك��ورون��ا ف��ي ال��والي��ات 
المتحدة تسير بشكل جيد للغاية-  
لكن لم يتم حماية عدد كاف ٍمن 
األشخاص مضيفين أن البالد قد 

تواجه موجة أخرى من كورونا.
وسجلت الواليات المتحدة رقمًا 
ق��ي��اس��يًا ف��ي اللقاحات خالل 
عطلة نهاية األسبوع حيث تم 
إعطاء أكثر من 4 ماليين جرعة 
لقاح  ك��ورون��ا في غضون24  
ساعة ، وفقًا لمراكز السيطرة 
على األم��راض والوقاية منها 

لكن حوالي ٪ 18.5 فقط من 
األميركيين حصلوا على التطعيم 
ال��ك��ام��ل ،كما تظهر بيانات 
مراكز السيطرة على األمراض، 
وشهدت حاالت كورونا في البالد 

مؤخرًا زيادات مقلقة.
وقالت الدكتورة سيلين جوندر، 
أخصائية األمراض المعدية وعالمة 
األوبئة» :أعتقد أنه ال يزال أمامنا 
بضعة أسابيع صعبة أخ��رى ما 
نعرفه من العام الماضي للوباء 
هو أننا نميل إلى االتجاه نحو ثالثة 
إلى أربعة أسابيع خلف أوروبا فيما 

يتعلق بأنماط الوباء لدينا.

• فيروس كورونا
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جمعني لقاء قبل يومين بأحد النواب السابقين ، والذي كان احد 
صقور المجلس حينها، تحدثنا كثيرًا عن الواقع الحالي، ثم قادنا 
المجلس،  في  فيها عضوا  التي كان هو  الحقبة  عن  الحديث 
كان الحديث شيقًا، خصوصًا فيما يخص االزمات والمواجهات 

مع الحكومة وتفاصيل ما كان يدور في الغرف المغلقة.
في تلك الليلة بعد عودتي قضيت ما تبقى منها في اعادة تقييم 
الوضع السياسي بشكٍل عام، واداء الحكومات المتعاقبة منذ 
العام 2006. وجدت ان افضل الحكومات انجازًا واداًء سياسيًا 
الى  المحمد،  الشيخ ناصر  بين تلك الحكومات كانت حكومات 
العام  منذ  المتعاقبة  الحكومات  اما  االخيرة،  حكومته  قبل  ما 
بشكل  االقتصاد  على  ضررها  كان  فقد  اليوم  وحتى   2011
خاص، والوضع السياسي العام ، جسيمًا لدرجة انه اصابني بنوبة 
من الحزن والحسرة على ما تم في حق هذا الوطن الجميل في 

السنوات العشر االخيرة.
الكويت  انحاء  كل  في  مشاريع  من  اليوم  نراه  ما  ببساطة، 
هو جزء  مما سمي حينها بالخطة التنموية، والتي قدمت من 

حكومة المحمد واقرت من مجلس 2009. 
لألسف رغم اهمية تلك المشروعات وارتفاع كلفتها اال انها 
جميعًا شابها سوء التنفيذ من قبل الحكومات التي توالت منذ 

.2012
اخطاء من  الحالية  الحكومة  المنطق تحميل  ليس من  انه  اقر 
سبقها، خصوصا انها تضم  بعض الوزراء المتميزين، ولكن 
يختلف كثيرًا  لم  الحالي  الحكومي  النهج  ان  تمامًا  الكل يعي 
عن الحكومات التي سبقتها، وال دليل على ذلك اال برنامج العمل 
ويكفينا  رؤية،  بال  حكومة  امام  اننا  يؤكد  والذي  الحكومي، 

داللة على ذلك التناقضات التي يحويها البرنامج.
تالها من  وما  االخيرة  المحمد  بين حكومة  المشترك  العامل 
حكومات أن حلفاءها من بعض المتنفذين، ولألسف ما يجمع 
كل حلفاء تلك الحكومات هو اذكاء الخالف بين بعض ابناء 
الكل  رحل  الكل.  على  خطر  الكل  ان  الكل  واقناع  األسرة، 
الرؤساء  تغير  رغم  المستمرون  هم  الكل  حلفاء  وبقي 

والوزراء والنواب. 
لست من المهووسين بنظرية المؤامرة ، ولكن بنظرة سريعة 
للفاعلين في الساحة السياسية في آخر ١٥ عاما نجد انهم هم 
وقدراتهم،  قوتهم  تنامت  المجموعات،  او  االشخاص  نفس 
االصالح  اصوات  ارتفعت  وكلما  الخالف،  زاد  كلما  وتنامت 
يعتاشون ويتمددون من خالل اشعال الفتن بين »الشيوخ« وهم 
اول من يتخّلى عنهم لحظة سقوطهم، بدؤوا بأحمد الفهد، 
ثم ناصر المحمد، فمحمد العبداهلل، فجابر المبارك، وسيتخلون 

عن صباح الخالد يومًا ما، وقد يكون قريبا جدًا. 
 2010 العام  نهايات  في  شباكهم  من  المحمد  ناصر  نجا  لو 
وحل خالفاته مع ابناء عمه لكان حال الكويت اليوم غير حالها. 
نعم كانت الكويت اجمل حينها. والكويت اكبر من اي خالفات، 

فال تتركوا اخوان ابليس يسقطونكم واحدًا تلو اآلخر.

ليعذرنا الجميع على حدة المقالة ألن البدو قالت »ما دون 
الحالية،  الحكومة  له  .. وما تخطط  اليدين«  إال  الحلق 
ثقة  بمحل  ليس   ، عشر  سبعة  الـ  نوابها  من  وبدعم 
مطلقًا .. فمن يفشل في مكافحة الفساد، ومن في 
عهده تتعاضم قضايا الفساد، ومن في إدارته ترهلت 
مؤسسات الدولة، ال يمكن ان نعتقد بنجاحه مستقبال 
في أي مشروع قادم .. ألن هذه الحكومة هي امتداد 
لسابقاتها، ما جعل كل شيء في البلد شبه معطوب 
.. حتى إننا فقدنا أي أمل في أي اصالح قادم .. ولدرجة 

ان الوضع اصبح ميؤوسا منه الى حد كبير!!
بالطبع  العام - وهو  في ظل هذا اإلحساس الشعبي 
بهذه  نثق  أن  لنا  كيف   - بي  خاصا  احساسا  ليس 
الحكومة في مسألة »جباية اموال« الضرائب!! وكيف 
يمكن المحافظة على هذه االموال؟ وكيف لنا ان نثق 
الماليين  مئات  منها؟  واالستفادة  صرفها  بطريقة 
من الدنانير ضاعت في مؤسسات الدولة على مشاريع 
اين هي  احد  اي  يعلم  ان  دون  اختفت  انها  او  فاشلة 
مثاال  الحكومة  به  ضربت  الذي  الوقت  في  ذهبت!؟! 
في  العامة  االختالالت  معالجات  في  الفشل  في  رائعا 
الخدمات  الفاشلة،  الصحة  المتخلف،  التعليم  البلد: 
العامة ضعيفة المستوى، الشوارع المترهلة، الوظائف 
المخصصة فقط للواسطات والتنفيع في ظل ارتفاع 
 !!.. المتخلفة  االلكترونية  والخدمات  البطالة،  مستوى 
الواقع  طبعا، كل هذا كان وال زال يحدث على ارض 

رغم أننا نعد، ولالسف، من اغنى دول العالم!!
باختصار، كمواطن اعتقد ان الضرائب هي، وباختصار 
االدارة  لفشل  واقــعــي  غير  كحل  ــاءت  ج شــديــد، 
بمقاصد  تأت  ولم  الدولة،  مالية  ادارة  في  الحكومية 
فلو  ذاتها!!  الدولة  مالية  اختالالت  إلصالح  تنموية 
»ربع  يدعي  كما   - تنموية  نزعة  ذات  الضرائب  كانت 
عام  اقتصادي  باصالح  فعال  الرتبطت   - الحكومة« 
»مثل إلغاء قانون الوكيل المحلي، وفك عقدة االحتكار 
التجاري، واغالق حنفية التنفيع بالمناقصات والعطاءات 
 .. ذلك«  وغير  باالصل،  منتجة  غير  شركات  لصالح 
الشفافية  قوانين  تعزيز  »مثل  عام  سياسي  واصالح 
هو  االفق  في  يلوح  ما  والمحاسبة«!!  والمكاشفة 
لها  قوانين ضريبية فضفاضة ال عالقة  فقط فرض 
.. رفض  وبالتالي  اقتصادية وسياسية!!  تحسينات  بأي 
مثل هذا التوجه الحكومي يجب ان يرتبط بموقف نيابي 

وشعبي عام ال مجاملة او مهادنة به.

لو عاد ناصر المحمد رئيسًا للوزراء فرض ضرائب »على شنو«؟!
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د.أنور الشريعان أ.د. علي الزعبي

علماء يقترحون نظرية جديدة لبنية الكون
أعلن علماء جامعة كوبنهاجن الدنماركية عن شكوكهم بصحة نظرية 
بنية الكون الحالية ويقترحون نظرية بديلة لها، ويذكر أنه وفقا للنظرية 
السارية حاليا 5% من الكون يتكون من المادة االعتيادية، و25% من المادة 

المظلمة، و70% من الطاقة المظلمة.
النسب  الفيزياء في جامعة كوبنهاجن، يعتقدون أن هذه  ولكن علماء 
بالمادة  المظلمة  الطاقة  استبدال  يمكن  وأنه  صحيحة،  غير  تكون  قد 

المظلمة وتكون على شكل قوى مغناطيسية.
ووفقا لما ذكره موقع »RT«، يقول الباحث ستين هارلي هانسن، »لقد حذفنا 

الطاقة المظلمة من المعادلة، وأضفنا خصائص جديدة للمادة المظلمة، ويبدو أن 
لهذه الخصائص الجديدة، تأثير مماثل لتأثير الطاقة المظلمة في توسع الكون«.  
صفات  المظلمة  المادة  من   %25 العلماء  منح  الجديدة،  للنظرية  ووفقا 
ووفقا  الفائدة،  عديمة  عمليا  المظلمة  الطاقة  من   %70 تجعل  خاصة، 
المظلمة  للمادة  المغناطيسية  القوى  تؤثر  العلمي،  الفريق  الستنتاجات 

في توسع الكون بنفس الطريقة التي تؤثر بها الطاقة المظلمة.
االكتشاف، قد يكون مجرد مصادفة، وهم  بأن هذا  الباحثون،  ويعترف 

بحاجة إلى إجراء دراسات إضافية.

وجهة نظر أحد وخميس

إنا هلل وإنا إليه راجعون

العشاء  7.29المغرب  6.10العصر  3.23 الظهر  11.50الشروق  5.30 الفجر  4.09

مواقيت الصالة

• قيادي سرب معلومات ألحد النواب عن الوزارة لالنتقام من وكيل الوزارة!
• لماذا لم توفر وزارة التربية ممرضًا في كل مدرسة ضمن اجراءاتها االحترازية؟!

العصفورة

دجاج!

جحا

أن  القرية«  »مختار  على  اعرابي«   « اقترح 
كوخ  صاحب  كل  على  واحدة  دجاجة  يوزع 

موجود اسمه في بيانات دائرة اإلحصاء!
مختار القرية رد على األعرابي قائاًل: »اخشى 
يتذكرونني  أسبوع  وبعد  الدجاج  يأكلوا  أن 

ويطالبونني بدجاجة جديدة«!
رد االعرابي: اطمئن راح يقولون هذا. مسكين 

ما عنده اال دجاجة!
فقال له المختار: »حسنا.. لكنني أخشى من 

أن ينادوني أبو الدجاج، وينسون المختار«!
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