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غير مخصص للبيع

ريال مدريد يفرض التعادل 
السلبي على ليفربول

15ويعبر إلى نصف النهائي
الناصر: حماية األرواح 

والممتلكات... 
25مسؤولية عظيمة

الكويتيون في رمضان
... »وفي ذلك فليتنافس 

المتنافسون«

غابت الحكمة والحنكة عن رئاسة البرلمان والحكومة في التعامل مع النواب باستفزازهم ومنعهم من ممارسة دورهم النيابي

• أحداث الجلسة الماضية نتيجة أحداث جلسة انتخابات مكتب المجلس
• مطرقة الرئيس حجبت آراء النواب وتجاوزت الدستور واللوائح واألعراف

• قطع الميكروفون ومونتاج الجلسات قلبا الحقائق أمام الرأي العام
• الغانم: أسأل اهلل الهداية لي وللجميع حتى ال نحرق البلد بأيدينا

لكل فعل ردة فعل
الصحافي  مؤتمره  في  الغانم  مرزوق  االمة  مجلس  رئيس  قال 
امس ان ما جرى من احداث مؤسفة في الجلسة السابقة امر غير 
الجلسات  انه سيحاول تكرارها في  البعض يزعم  اذ ان  مقبول، 
المقبولة ولن  انه سيتصدى لهذه االساليب غير  المقبلة، مؤكدا 
بقسمه،  يحنث  ان  يمكن  وال  به  المناط  الدور  اداء  عن  يتوانى 
واضاف الغانم: نسأل اهلل الهداية للجميع وال استثني نفسي حتى 

ال نحرق بلدنا بأيدينا.
قبل  من  توجها  هناك  ان  لـ»الشاهد«  نيابية  مصادر  وكشفت 
مكتب المجلس لمنع النواب محمد المطير وثامر السويط وخالد 
مونس ونواب آخرين من حضور ثالث جلسات تطبيقا للمادة 89 
ان  »للمجلس  على:  تنص  والتي  للمجلس  الداخلية  الالئحة  من 
يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو ال يمتثل لقرار المجلس 
احد الجزاءات التالية »اإلنذار«، »توجيه اللوم«، »منع العضو من 
الحرمان  مع  االجتماع  قاعة  »اإلخراج من  الجلسة«،  بقية  الكالم 
من االشتراك في بقية أعمال الجلسة«، »الحرمان من االشتراك 

في أعمال المجلس ولجانه مدة ال تزيد على أسبوعين«.
نائبا   17 وألن مكتب المجلس ال يملك اغلبية، فكل ما لديه هو 

فإنه بحاجة الى أن تقوم الحكومة بالتصويت معه.   
آخر  في  حدث  ما  ان  يظن  من  مخطئ  انه  نيابي  مصدر  وذكر 
جلستين هو امر مستحدث والمسؤول عنه النواب وهذا غير واقع 
ونتيجة  طبيعي  امتداد  هي  جلستين  آخر  فأحداث  حصل،  ما  مع 
حتمية الحداث جلسة االفتتاح وما صاحبها من حالة شاذة ودخيلة 
على الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية، فلم يسبق ان تطاول 
على النواب اشخاص من الحضور من غير النواب وقذفهم بسيل 
من السب والتحقير دون ان تتخذ رئاسة المجلس حينها اي اجراء 
وانتهاكها من قبل  السالم  للمحافظة على هيبة قاعة عبداهلل 
رفضهم  عن  وعبروا  النواب  امتعاض  ذلك  اثار  وقد  الجمهور، 
وضرورة محاسبة هؤالء والتحقيق معهم، خصوصا ما قام به 
بعد دخوله مكتب  او  المجلس  الرئيس سواء داخل قاعة  شقيق 
الرئيس او في ممرات المجلس، ولقد استمرت رئاسة المجلس 

واالمانة العامة والحكومة باستفزاز النواب وعدم تمكينهم من 
النظام،  نقاط  او  المقترحات  طرح  او  الحديث  في  آرائهم  ابداء 
النواب بهذه الطريقة، فرئاسة  ومن الطبيعي ان تأتي ردة فعل 
المجلس هي من دفعت النواب الى التصعيد البداء آرائهم التي 

حجبت ومنعت في المجلس.
العامل  هو  االغرب  ان  سياسي  محلل  لـ»الشاهد«  ذكر  وقد 
وتصعيدا  ومرجا  هرجا  شهدت  التي  الجلسات  في  المشترك 
اما  النواب  ــارة  اث ــداث  اح كل  ارتبطت  فقد  للتشابك،  وصــل 
بموظفين من االمانة العامة  وحرس المجلس او مكتب الرئيس 
او الجمهور وهو ما نتج عنه ردة فعل عنيفة ومنطقية من النواب، 
واالغرب هو استخدام الرئاسة لهذا النهج المستفز رغم امتالك 
لتمرير  االصوات  من  الكافي  العدد  المجلس  ورئاسة  الحكومة 
ما يريدون من قرارات، وكأن هناك توجها الهدف منه اظهار 
التخريب،  وثوب  الغوغاء  بصورة  للرئيس  المعارضين  النواب 
الصوت  مكبرات  واستخدام  للتسجيل  النواب  لجوء  ان  مؤكدًا 

ان  بعد  الشعب  امام  الحقيقة كاملة  هو سعي منهم إلظهار 
في  عنهم  الميكروفونات  قطع  في  المجلس  رئاسة  استمرت 
ما  وكل  يفيدها  ما  كل  واظهار  تقطيعها  بعد  الجلسات  نشر 
آراء  حجبت  كذلك  الرئيس  مطرقة  ان  مؤكدًا  للنواب،  يسيء 
أكثر  في  والالئحة  الدستور  وانتهكت  الجلسات  وعطلت  النواب 

من مرة.
واختتم قوله باستغرابه من غياب الحكمة والحنكة من قاموس 
رئيس المجلس والحكومة في طريقة تعاملهم مع النواب، فمن 
يملك اغلبية التصويت يفترض فيه اال يضجر من تمكين النواب 
البداء آرائهم وتقديم المقترحات التي يتبنونها والتي حتما ستقر 
تقوم  ما  اما  والحكومة،  الرئيس  يملكها  التي  االغلبية  قبل  من 
الكويتية  الديمقراطية  للتجربة  لالساءة  االاّ  يهدف  ال  الرئاسة  به 
الرأي وكذلك  التعبير عن  الذي يفرض حرية  الكويتي  والدستور 
االساءة لخصومه واظهارهم بمظهر الغوغاء امام الرأي العام 

والقيادة السياسية او لحل مجلس االمة.

يقولون

أمثالالوكيح

اذا عّورك راسك اكرمهخروع
واذا عّورك بطنه هينه

بواحمد: مصارين البطن تتعارك، واألخوة 
واألشقاء عند الورث يتخاصمون، والسياسيين 

يلعبون لعبة الموجوعين من الظلم  الواقع 
 عليهم، وكل منهم يدعي أنه المظلوم
ويتهم خصمه بأنه الظالم، واالعالميين 

دكاكين تبيع للي يدفع اكثر، مع ان الحل 
بسيط: ملين مسهل يخرج كل الغثا من البطن.

صندوق النقد الدولي: 8% انكماش االقتصاد 
الكويتي في 2020

الدولي  النقد  صندوق  بعثة  توقعت 
االقتصاد  تحقيق  الكويت  ــدى  ل
تعافيًا تدريجيًا في عام 2021، بدعم 
والخارجي  الداخلي  الطلب  انتعاش 
التطعيم،  عمليات  مواصلة  مــع 
امس،  النقد  لصندوق  بيان  ووفــق 
أجــواء  تكتنفها  ــاق  اآلف تلك  فــإن 
ألسباب  اليقين،  عــدم  من  كثيفة 

وإجراءات  الجائحة،  استمرار  منها 
االحتواء ذات الصلة على المستويين 
الصندوق  وأشار  والمحلي،  العالمي 
دول  ــرار  غ على  الكويت  أن  ــى  إل
األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس 
صدمة  جانب  ــى  إل الجائحة  أدت 
في  وتخفيضات  النفط،  بأسعار 
منظمة  من  المقررة  الفعلي  االنتاج 

وحلفائها  للنفط  المصدرة  البلدان 
ــى إلــقــاء عــبء على  ـــك+« ال »أوب
المالية  وأرصدة  االقتصادي  النشاط 
ان  المقدر  ومــن  لــــ2020،  العامة 
 8% بنحو  الكويت  اقتصاد  ينكمش 
غير  النمو  تسجيل  مع   ،2020 في 
فضال   ،6% قدره  انكماشا  النفطي 

عن تدهور المالية العالمية.

»أنصار اهلل«: استهدفنا أرامكو ومنصات صواريخ في جيزان

الرئيس العراقي: هذا العمل يمثل جريمة إرهابية

التحالف: دمرنا 3 طائرات مسيرة ملغومة

كردستان: الهجوم على مطار أربيل 
نتيجة التوتر بين أميركا وإيران

أرامكو  شركة  استهدفت  أنها  اهلل،  أنصار  جماعة  أعلنت 
ومنصات صواريخ باتريوت في جيزان بأكثر من عشرة صواريخ 
بالستية وطائرة مسيرة، فيما أكد التحالف العربي اعتراض أربع 

طائرات مسيرة وخمسة صواريخ بالستية.
المالكي،  تركي  العربي  التحالف  قوات  باسم  المتحدث  وقال 
إن جماعة أنصار اهلل حاولت استهداف عدد من األعيان المدنية 
محاولة  ومنها  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  والمحمية 
استهداف جامعة جيزان، وقد نتج عن عملية االعتراض والتدمير 

سقوط وتناثر شظايا االعتراض في حرم الجامعة، ما نتح عنه 
نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بالمدنيين.

للتحالف  المشتركة  القوات  قيادة  أن  المالكي  العميد  وأكد 
تتخذ وتنفذ جميع اإلجراءات العملياتية لحماية المدنيين واألعيان 
المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون 

الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.
وكان التلفزيون الرسمي السعودي، قال إن التحالف العربي دمر 

ثالث طائرات مسيرة ملغومة ُأطلقت باتجاه مدينة جيزان.

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق أن 
الهجوم على مطار أربيل مساء أمس حيث 
للمرة  ذ  نفاّ أميركيون،  عسكريون  يتمركز 
جديد  فصل  في  مسيرة،  طائرة  عبر  األولى 
من فصول التوتر بين الواليات المتحدة وإيران 

في العراق.
الذي  أربيل  هجوم  بعد  جهة  أي  تتبن  ولم 
المدينة،  أرجاء  في كل  انفجاره  دوي  سمع 
هجوم  من  شهرين  حوالي  بعد  يأتي  لكنه 

في  عسكريًا  مجمعًا  استهدف  صاروخي 
تابعة  أجنبية  قــوات  فيه  تتمركز  المطار، 
للتحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة 
لدعم العراق في مكافحة اإلرهاب، وسقط 
فيه قتيالن أحدهما متعاقد مدني أجنبي يعمل 

مع التحالف.
أن  كردستان  إقليم  داخلية  ــوزارة  ل وتبين 
نفذته طائرة مسيرة مفخخة على  الهجوم 
المطار  داخل  الدولي  التحالف  لقوات  قاعدة 

مخلفا أضرارا مادية بالمبنى.
وبالتزامن مع ذلك  استهدف هجوم صاروخي 
منفصل قاعدة عسكرية تركية في بعشيقة 
الواقعة على بعد خمسين كيلومترا عن أربيل، 
ما  وفق  تركي  مقتل عسكري  إلى  أدى  ما 

أفادت وزارة الدفاع التركية.
العراقي  الرئيس  وصف  ذلك  غضون  وفي 
برهم صالح استهداف مطار أربيل بالصواريخ 

بالجريمة اإلرهابية.

واشنطن: قادة لبنان 
فشلوا بالتزاماتهم

شدد وكيل وزارة الخارجية األميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل 
الفتًا  لبنان،  بدعم  أميركا  التزام  على  عون  اللبناني  الرئيس  لقائه  بعد 
وبحل  بالتزاماتهم  فشلوا  القادة  ألن  يعاني  اللبناني  الشعب  أن  الى 

المشاكل االقتصادية.
ورأى هيل أنه من الممكن اليوم تشكيل حكومة قادرة على وقف 
المتحدة،  الواليات  دعم  على  وستحصل  اإلصالحات  وإجراء  اإلنهيار 
مضيفًا أن أميركا مستعدة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل 

حول الحدود البحرية، واإلتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف.

بعد اجتماعها التشاوري.. الحكومة: أسبوعان للتقييم بهدوء وروية وتعقل ومن دون استعجال

استقالة الوزراء ذهبت أدراج الرياح
• بعض الوزراء طالبوا بإصدار بيان حكومي امتعاضًا من أحداث جلسة مجلس األمة السابقة

باسم  الرسمي  الناطق  فيه  نفى  الذي  الوقت  في 
تم  التي  األنباء  صحة  المزرم  طــارق  الحكومة 
تداولها مساء أمس في وسائل التواصل االجتماعي 
حول استقالة عدد من الوزراء، فقد أكدت مصادر 
الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب  امتعاض  مطلعة 
مجلس  رئيس  ونائب  العلي  حمد  الشيخ  الدفاع 
تعزيز  لشؤون  الدولة  وزير  العدل  وزير  ــوزراء  ال
حدث  مما  الظهيرة  منذ  الرومي  عبداهلل  النزاهة 
في جلستي مجلس األمة ليومي الثالثاء واألربعاء 
وإصدار  واضح  بموقف  طالبا  اللذين  الماضيين، 
بيان حول ما حدث في تلك الجلستين من مخالفات 

صريحة للدستور والالئحة الداخلية لمجلس األمة.
وقالت المصادر: إن آمال هذين الوزيرين ذهبت أدراج 
الرياح بعدما قرر مجلس الوزراء في االجتماع التشاوري 
الذي عقد مساء أمس عدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي 
موقف حيال ذلك، خصوصًا أن هناك أسبوعين كاملين 
للجلسة المقبلة، والتي سيتم من خاللها تقييم األوضاع 

بكل هدوء وروية وتعقل ومن دون أي استعجال.
قبل  من  قــرار  أي  اتخاذ  عدم  أن  المصادر  وذكــرت 
مجلس الوزراء هو بمثابة عدم غلق الطريق، ومحاولة 
مد يد التعاون مع مجلس األمة وخلق أجواء إيجابية بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الصالح العام. • عبداهلل الرومي• الشيخ حمد العلي

الرئيس الفلسطيني: ال رجعة عن إجراء االنتخابات
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومته 
ماضية في إجراء االنتخابات في جميع أنحاء األراضي 

المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي من المستشارة األلمانية 
المستجدات  آخر  الجانبان  بحث  حيث  ميركل،  أنجيال 
إلى  إضافة  والدولي،  الفلسطيني  الصعيدين  على 

العالقات الثنائية المميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.
أطراف  من  طلبت  بالده  أن  عباس  الرئيس  وأضاف 
الجهود  بذل  وألمانيا  أخرى  ودول  الدولية،  الرباعية 
الموافقة على  للضغط على كيان االحتالل من أجل 
وفق  المحتلة  القدس  مدينة  في  االنتخابات  عقد 
االتفاقيات الموقعة وما جرى من انتخابات فلسطينية 

فيها سابقًا.
عن  األلمانية،  المستشارة  أعربت  جانبها،  ومــن 
إلى  مشيرة  الفلسطينية،  االنتخابات  إلجراء  دعمها 
أجل  من  وجهودها  اتصاالتها  ستجري  المانيا  أن 
عقد االنتخابات الفلسطينية وبما فيها مدينة القدس 

الشرقية.
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مدير »الموانئ«: للمال العام حرمة يجب على كل مواطن حمايتها
إن  العبداهلل  يوسف  الشيخ  الموانئ  لمؤسسة  العام  المدير  قال 
ألموال الدولة حرمة يجب على كل مواطن حمايتها تطبيقا لبنود 

الدستور الكويتي.
جاء ذلك في تصريح للشيخ يوسف العبداهلل خالل فعالية تكريم 
مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل جمعية النزاهة الوطنية وذلك 
العام،  المال  على  والحفاظ  الفساد  محاربة  في  المؤسسة  لدور 

بسواعد كوادر  قائمة  زالت  ال  الفساد  إن عملية محاربة  وأوضح: 
المؤسسة معربا عن تفاؤله بمستقبل واعد ومشرق للمؤسسة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية محمد 
العتيبي في تصريح مماثل إن »الموانئ« تعتبر نموذجا يحتذى به 
العام من خالل استرداد  المال  الفساد والحفاظ على  في محاربة 

أموال الدولة من جهات تعدت على المال العام. 
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التخصيص على 
مشروع شرق تيماء 
لمن باع بيته حتى 

نهاية 2006 

وكيل الداخلية: سرعة التعامل
مع أي سلوكيات خاطئة

مخالفة للقوانين 
عصام  الفريق  الداخلية  وزارة  وكيل  أكد 
مع  التعامل  وسرعة  اليقظة  ضرورة  النهام 
أي سلوكيات خاطئة مخالفة للقوانين واالنتباه 
أثناء إقامة النقاط األمنية وتسهيل أمور كبار 
على  مثنيا  الخاصة  االحتياجات  وذوي  السن 
جهود رجال األمن في الحفاظ على أمن البالد 
واستقرارها وتواجدهم في مواقع عملهم.

العامة  اإلدارة  عن  صادر  بيان  في  ذلك  جاء 
بالوزارة عقب قيام  األمني  للعالقات واإلعالم 
النقطة  الى  تفقدية  بزيارة  النهام  الفريق 

األمنية في منطقة الروضة.
تأتي  ال��زي��ارة  ه��ذه  أن  اإلدارة  وأوض��ح��ت 

التفقدية  ال��وزارة  قيادات  لجوالت  استكماال 
في  المنتشرة  األمنية  والمفارز  النقاط  على 
رجال  تواجد  على  لالطالع  البالد  أنحاء  جميع 
وآلية  عملهم  رأس  على  األمنية  المؤسسة 
األمن خالل  رجال  العمل ومدى جاهزية  سير 

أيام شهر رمضان المبارك.
وذكرت أن الفريق النهام نقل للعناصر األمنية 
الداخلية  وزي��ر  تهاني  المتواجدة  الميدانية 
رمضان  شهر  بمناسبة  العلي  ثامر  الشيخ 
االستعداد  ض��رورة  على  مشددًا  المبارك، 
الظروف  لمواجهة  التامة  والجاهزية  الكامل 

االستثنائية التي تمر بها البالد.

بوزارة  التعاون  لقطاع  المساعد  الوكيل  قال 
المعتمدة  اآللية  إن  الرشيدي  سالم  الشؤون 
شهر  خالل  التعاونية  الجمعيات  أعمال  لمتابعة 
مع  المتابعة  ألعمال  تكثيفا  تشهد  رمضان 
ال يكون هناك  الشرائية، حتى  السياسة  متابعة 
الوقت  وفي  السوق،  داخل  للبضائع  تكدس  أي 
ممكن  ق��در  بأكبر  السلع  كل  توفير  ذات��ه 

للمساهمين.
في  فريق  تفتيشية،  فرق   6 وجود  إلى  وأشار 
الدوام  على  عملهم  يقتصر  ال  محافظة،  كل 
الرسمي بل في أي وقت وعلى مدار الساعة مع 

تنفيذ جوالت تفتيشية بشكل مستمر.
وحول تخفيض النسبة المخصصة للمحافظات 
إلى %2 بين أن تحديد النسبة صادر وفق مرسوم 
أن  تحدد  مواده  من  والذي  المحافظات  إنشاء 
بند  في  يخصص  مما  المحافظات،  موارد  أحد 
الخدمة االجتماعية بعد عرض وزير الشؤون على 
المجلس األعلى للمحافظات، وال يتم التغيير إال 
للمحافظات  األعلى  المجلس  على  العرض  بعد 
وليس قطاع  الشؤون  وزير  وهو من صالحيات 

التعاون.

وذكر الرشيدي أن حملة التطعيم في الجمعيات 
الجمعيات  بعض  بدأت  وقد  انطلقت،  التعاونية 
وكانت  لذلك،  المخصصة  الصاالت  بتسلم 
مشرف  صالة  تسلمت  من  أول  مشرف  جمعية 
لتغطية تطعيم عمالة جمعيات محافظة حولي 
في  اجتهاد  هناك  كان  األول  وأمس  بالكامل، 
أن  عمالتها، كما  تطعيم  وتم  الخالدية  جمعية 
جمعية الروضة وحولي تسلمت الصالة الخاصة 
بمحافظة العاصمة، كما تسلمت جمعية الرقة 
الصالة وباقي الجمعيات جار تسليمها الصاالت 

المخصصة للتطعيم.
توزيع  التعاونية  الجمعيات  بعض  مبادرة  وحول 
بين  المساهمين،  على  رمضانية  سلة  من  أكثر 
غيرها  أو  الرمضانية  سواء  السالل  توزيع  أن 
يعود إلى الوفرة المالية لدى الجمعيات في هذا 
البند، ويحق للجمعية توزيعها إذا توافر لديها 
الوفر المالي، والوزارة ال تتدخل في ذلك، وقانون 
يتيح ذلك وهو يتم من ميزانية معتمدة  التعاون 
وبالنسبة  للجمعية،  العمومية  الجمعية  من 
ميزانية  لديها  يكون  ال  توزع  ال  التي  للجمعيات 

تكفي لذلك وهو أمر عائد للجمعية.

»الشؤون«: 6 فرق تفتيشية 
لمتابعة عمل التعاونيات

على مدار الساعة 

للرعاية  العامة  المؤسسة  دع��ت 
المشمولين  المواطنين  السكنية 
لهم  والمقيد  بيته  باع  من  بقانون 
سجالت  في  مالئم  مسكن  طلب 
أحكام  عليهم  وتسري  المؤسسة 
بأحكامه  والمخاطبين  القانون  هذا 
تاريخ  بعد  مسكنه  ببيع  قام  لمن 
حتى   20/1992 بالقانون  العمل 
في  وال��راغ��ب��ي��ن   31/12/2006
التخصيص على مشروع شرق تيماء، 
الى مراجعتها، وذلك اعتبارا من يوم 
الخميس الموافق 15 الحالي، وذلك 
www.pahw. التالي:  الرابط  عبر 

. gov.kw
المواعيد  حجز  إن  المؤسسة  وقالت 
أرق��ام  تحديث  بعملية  مرتبط 
لدى  بالمواطنين  الخاصة  الهواتف 

المؤسسة مسبقا.

ستتسلم الهيئة العامة للغذاء واألغذية 
مباني مسالخ الماشية بشكل رسمي من 

بلدية الكويت.
في  تقع   4 الرئيسية  المسالخ  وع��دد 
وال��ف��روان��ي��ة،  ال��ج��ه��راء،  محافظات 
واالنتقال  واألح��م��دي،  وال��ع��اص��م��ة، 
رمضان،  شهر  خالل  سيتم  الرسمي 
داخلة  المسالخ  ستصبح  خالله  وم��ن 
جهة  من  الهيئة  اختصاصات  ضمن 
عن  فضاًل  ومتابعتها،  المباني  صيانة 
المطابخ  تخصيص  آلية  في  تحكمها 
فقط  ليس  نطاقها،  داخل  الموجودة 
ومراقبة  الذبح  عملية  على  باإلشراف 
كل  متابعة  بل  بداخله،  الماشية  أسواق 
بالمسالخ  الخاص  واألرشيف  المستندات 
األربعة، التي ستنتقل بالكامل إلى هيئة 

الغذاء.

هيئة الغذاء تتسلم 
مسالخ الماشية

من »البلدية«

األمير هنأ رئيس جيبوتي بمناسبة 
فوزه في االنتخابات الرئاسية

• صاحب السمو أمير البالد

الكويت تدين وتستنكر استمرار الهجمات 
نائب وزير الخارجية عقد اجتماعًا »عن بعد«لجماعة أنصار اهلل على السعودية

مع رؤساء بعثات الكويت لدى الدول األوروبية عن  الخارجية  وزارة  أعربت 
إدانة واستنكار الكويت وبأشد 
الهجمات  الستمرار  العبارات 
جماعة  تشنها  التي  اإلرهابية 
المدنيين  على  اهلل  أن��ص��ار 
والمناطق المدنية في المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
أن  أم��س  ال���وزارة  وأوضحت 
الهجمات  ه��ذه  اس��ت��م��رار 

وتيرتها  وزي���ادة  اإلره��اب��ي��ة 
يتحرك  أن  أهمية  على  يؤكد 
بشكل  ال��دول��ي  المجتمع 
لتلك  حد  لوضع  ورادع  حاسم 
تشكله  لما  نظرا  اإلعتداءات 
القانون  لقواعد  انتهاك  من 
الدولي اإلنساني وما تمثله من 
العربية  المملكة  ألمن  تهديد 
واستقرار  الشقيقة  السعودية 

تمثله  م��ا  إض��اف��ة  المنطقة 
الدولية  للجهود  تقويض  من 
الهادفة إلى وضع حد للصراع 

الدائر في اليمن.
وأك����دت وق����وف ال��ك��وي��ت 
السعودية  جانب  إل��ى  ال��ت��ام 
وتأييدها في كل ما تتخذه من 
أمنها  على  للحفاظ  إج��راءات 

واستقرارها وسيادتها. 

السفير  الخارجية  وزي��ر  نائب  عقد 
عبر  إقليميا  اجتماعا  الظفيري  مجدي 
والمسموع  المرئي  االتصال  تقنية 
»عن بعد« مع رؤساء بعثات الكويت 

لدى الدول األوروبية.

أوجه  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 
العالقات التاريخية بين الكويت والدول 
وتوطيدها  تعزيزها  وسبل  األوروبية 
يخدم  وبما  ال��م��ج��االت  كافة  ف��ي 

مقاصد السياسة الخارجية للكويت.

الخارجية  وزير  مساعد  اللقاء  حضر 
الخبيزي  وليد  السفير  أوروبا  لشؤون 
لشؤون  الخارجية  وزي��ر  ومساعد 
أيهم  السفير  الوزير  نائب  مكتب 

العمر.

رعى حفل تخريج الضباط الجامعيين بقوة اإلطفاء

الناصر: حماية األرواح والممتلكات... مسؤولية عظيمة

• الناصر متوسطًا الخريجين

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
سموه  فيها  عبر  جيبوتي  جمهورية  رئيس  جيله  عمر  إسماعيل 
في  الرئاسية  االنتخابات  في  فوزه  بمناسبة  تهانيه  خالص  عن 
جمهورية جيبوتي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد 

من التطور والنماء.
إلى  تهنئة  ببرقية  األحمد  الشيخ مشعل  العهد  ولي  وبعث سمو 
ضمنها  جيبوتي  جمهورية  رئيس  جيله  عمر  إسماعيل  الرئيس 
في  الرئاسية  االنتخابات  في  فوزه  بمناسبة  تهانيه  خالص  سموه 

جمهورية جيبوتي متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد. 
كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة. 

حضر وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور 
أحمد الناصر حفل تخريج وأداء القسم للضباط الحاصلين على مؤهل 
اإلطفاء  قوة  في  الدراسية  واإلجازات  البعثات  طريق  بسلوك  جامعي 

العام وعددهم 29 ضابطا برتبة مالزم وذلك في مبنى رئاسة القوة.
بالنهوض واالرتقاء بمستوى  أبناءه الخريجين وطالبهم  الناصر  وهنأ 
أداء مهامهم الجسام التي هي أمانة في أعناقهم، مشددًا على إن 
حماية األرواح والممتلكات مسؤولية عظيمة تجسد ما بذله زمالؤهم 
لتحقيق  العالي  المستوى  هذا  إلى  وصلوا  أن  إلى  السنين  تلك  طوال 

األمن والطمأنينة في المجتمع.
اإلطفاء  علوم  آخر  على  واالطالع  التدريبات  مواصلة  بضرورة  ووجه 
ليظل هذا الجهاز األحدث والمتطور لمجارات التنمية في دولتنا الغالية.
وحضر حفل التخريج رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد 

وعدد من قيادات قطاع تنمية الموارد البشرية بالقوة.
على  التخرج  بتوزيع شهادات  المكراد  الفريق  قام  الحفل  ختام  وفي 
للحفاظ على  وذلك  الصحية  باالشتراطات  االلتزام  الخريجين مع  أوائل 

• تكريمسالمتهم. 
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 »الزراعة« ترفع حظر استيراد الطيور الحية من تشيلي وأستراليا والدومينيكان 
قرارا  السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة  أصدرت 
برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ 
من  كل  من  والالحم  البياض  للدجاج  واحد  يوم  عمر  والصيصان 
الدول من مرض  تلك  لخلو  وذلك  والدومينيكان  وأستراليا  تشيلي 

إنفلونزا الطيور.
وقالت الهيئة أمس: إن القرار أكد على ضرورة أن تخضع جميع 
اإلرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة 

الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة 
الحجر  الئحة  من  عليه  المنصوص  واإلج��راء   »OIE« الحيوانية 
وأضافت:  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  الكويت  في  البيطري 
إنه سوف يتم رفض اإلرساليات المصابة بأي من األمراض الوبائية 
يكلف  أن  على  الهيئة  بمختبر  العينات  فحص  بعد  والمعدية 
التي  الجهة  إلى  المصابة  والحيوانات  الطيور  بإعادة  المستورد 
وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية. 
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لوزارة  التابعة  االنتخابات  شؤون  إدارة  إلى  مرشحين  أربعة  تقدم 
لالنتخابات  الترشح  باب  فتح  أيام  أول  في  الترشح  بطلبات  الداخلية 
وحماد  الرشيدي  بادي  بكر  وهم:  الخامسة  للدائرة  التكميلية 

مناحي الدوسري وخالد عبدالعزيز العجمي ونهار ثقل العتيبي.
الحقوقي  العقيد  الداخلية  بوزارة  االنتخابات  شؤون  مدير  وأكد 
المرشحين  الستقبال  اإلدارة  استعداد  أمس  الهاجري  أحمد  د. 
واحد  الختيار مرشح  الخامسة  للدائرة   2021 التكميلية  لالنتخابات 
في  أيام  عشرة  سيستمر  الطلبات  استقبال  إن  وأضاف:  فقط، 
الرسمي  العمل  ساعات  خالل  وذلك  االنتخابات  شؤون  إدارة  مقر 
اتباع  على  الحرص  مع  ظهرا   1.30 إلى  صباحا   10 الساعة  من 

االشتراطات الصحية.

4 مرشحين في اليوم األول لفتح 
باب الترشح لالنتخابات التكميلية 

للدائرة الخامسة 
الصحة  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
 4400 تطعيم  من  االنتهاء  السند  عبداهلل  د. 
والمخابز  الدقيق  مطاحن  شركة  في  موظف 
فيروس  ضد  الجنسيات  جميع  من  الكويتية 

كورونا المستجد »كوفيد19-«.
وأكد السند ل�»كونا« أمس استمرار فرق وزارة 
الصحة الميدانية المتنقلة لتطعيم العاملين في 
التابعة  التجارية  واألنشطة  التعاونية  الجمعيات 
المناطق  في  الخدمات  تقديم  وأماكن  لها 
في  ال��وزارة  استمرار  إلى  وأش��ار  السكنية، 
تطعيم كافة العاملين من جميع الجنسيات في 

التجارية  واألنشطة  التعاونية  الجمعيات  بقية 
السكنية  بالمناطق  الخدمات  تقديم  وأماكن 
شريحة  توسيع  على  الحرص  إطار  في  وذلك 
المستفيدين من اللقاح المضاد ل�»كوفيد–19« 

إضافة إلى تسريع وتيرة التطعيم.
تخصيص  سابق  وقت  في  أعلن  السند  وكان 
منطقة  كل  في  متنقلتين  لوحدتين  ال��وزارة 
صحية تستهدف تطعيم الموظفين والعاملين 
التعاونية  الجمعيات  في  التجارية  باألنشطة 
وأماكن  التجارية  األنشطة  وبعض  والمساجد 

تقديم الخدمات في المناطق السكنية. 

 تطعيم 4400 موظف
في »المخابز الكويتية«

حماية  بجهاز  العاملين  من  عدد  قدم 
التجارة،  وزير  إلى  شكوى  المنافسة 
بإعادة  استبشروا  أنهم  إلى  مشيرين 
تسكينهم على الالئحة المالية واإلدارية 
والتي  الجديدة  الموظفين  ل��ش��ؤون 
 2020  72- القانون  بموجب  ص��درت 
بشأن حماية المنافسة إال أنهم تفاجأوا 
والبركة  الخير  شهر  أي��ام  أول  في 
رواتبهم  صرف  بإيقاف  بتوجيهكم 

لهذا الشهر . 
إعادة  تمت  الموظفين  إن  وأوضحوا: 
مجلس  رئيس  من  بقرارات  تسكينهم 

اعتماد  وتم  الشهر،  بداية  في  اإلدارة 
الجهاز  ميزانية  ف��ي  ال��روات��ب  سلم 
الجديدة، وهو ما يعني حصولهم على 
مراكز قانونية، موضحين: إن أي تغيير 
بحقوق  يعد مساسًا  المراكز  في هذه 
الموظفين المالية واإلدارية، وهو ما يعد 

مخالفة للحقوق التي أقرها الدستور.
حماية  ج��ه��از  ف��ي  العاملون  وق���ال 
أال  نتمنى  إننا  المنافسة في شكواهم: 
الشهر  لكم في هذا  قرار  أول  يكون 
الموظفين  رواتب  إيقاف  هو  الفضيل 

والمساس بحقوقهم المالية.

»جهاز حماية المنافسة«: المساس بحقوق 
الموظفين المالية واإلدارية... مخالفة دستورية

العالقات  تطوير  على  الحرص  أردنيون  برلمانيون  أكد 
عن  معربين  أوس��ع  آف��اق  نحو  الكويت  مع  »المتميزة« 
تطلعهم لتعاون اقتصادي ثنائي متكامل ضمن إطار العمل 

العربي المشترك.
جاء ذلك خالل لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
عزيز  األردن  لدى  الكويت  دولة  سفير  مع  األردني  النواب 
الديحاني في مقر المجلس بالعاصمة عمان حيث جرى بحث 

سبل وآليات تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس اللجنة النائب ميرزا بوالد خالل اللقاء إن الكويت 
أن  إلى  مشيرا  األردن،  مع  للعالقات  »فريدا«  نموذجا  تمثل 
موحدا  سياسيا  وخطابا  مشتركة  رؤى  يمتلكان  البلدين 
القضية  السيما  واإلقليمية،  العربية  القضايا  مختلف  تجاه 

الفلسطينية.
التعاون  أيضا  العالقة  ه��ذه  يعزز  ما  أن  ب��والد  وأض��اف 
عن  فضال  واألمن  والطب  التعليم  قطاعات  في  المشترك 
التعاون التجاري واالقتصادي الذي تتوجه استثمارات كويتية 
أمريكي  مليار دوالر   18 بنحو  األردن  األكبر عربيا في  هي 
اللجنة بعمق العالقات  في مجاالت عدة، كما أشاد أعضاء 
الجهود  مثمنين  والتاريخية«  »الراسخة  الكويتية   - األردنية 
التي تبذلها القيادة الكويتية وعلى رأسها سمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح بدعم األردن والوقوف إلى 

جانبه وسط الظروف التي يمر بها.
القيادة  حرص  على  التأكيد  الديحاني  السفير  جدد  وبدوره 
لتبلغ  األردن  مع  العالقات  تطوير  على  الكويتية  السياسية 
دولة  أن  إلى  الفتا  والتكامل  التعاون  من  مستوياتها  أعلى 
العمل  في  أساسية  عربية  »ركيزة  األردن  تعتبر  الكويت 
العربي المشترك«، وشدد على األهمية البالغة التي توليها 
الكويت في دعم مواقف األردن تجاه القضية الفلسطينية 
مثمنا  القدس،  في  المقدسات  على  الهاشمية  ووصايتها 
الثاني  عبداهلل  الملك  األردني  العاهل  يقودها  التي  الجهود 

وتوجيهاته في هذا الشأن.

برلمانيون أردنيون: 
نتطلع لتعاون اقتصادي 

متكامل مع الكويت 

»الصحة«: 1391 إصابة جديدة بـ»كورونا« و5 حاالت وفاة 

معدل االصابات ثابت ... رغم الحظر

لوزارة  الرسمي  المتحدث  أعلن 
أمس  السند  عبداهلل  د.  الصحة 
جديدة  إصابة   1391 تسجيل 
المستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��روس 
الساعات  ف��ي  »ك��وف��ي��د19-« 
بذلك  ليرتفع  الماضية  ال���24 
المسجلة  الحاالت  عدد  إجمالي 
حالة   253066 إل��ى  البالد  في 
وفاة  حاالت  خمس  سجلت  فيما 
الوفاة  ح��االت  مجموع  ليصبح 

المسجلة 1428.
تسجيل  تم  أنه  السند  وأض��اف 
االصابة  من  شفاء  حالة   1331
الساعات  في  ب�»كوفيد19-« 
بذلك  ليرتفع  الماضية  ال���24 
إجمالي عدد المتعافين في البالد 

الى 236384 حالة.
من  التأكد  تم  أنه  السند  وأوضح 
بعد  للشفاء  الحاالت  تلك  تماثل 
إجراء الفحوصات الطبية الالزمة 

ذلك  في  المتبعة  والخطوات 
الشأن، الفتا الى أن نسبة مجموع 
مجموع  م��ن  ال��ش��ف��اء  ح���االت 

االصابات بلغت 93.41%.
الرعاية  يتلقى  من  عدد  أن  وبين 
العناية  أق��س��ام  ف��ي  الطبية 
ليصبح  حالة   244 بلغ  المركزة 
للحاالت  الكلي  المجموع  بذلك 
بالمرض  اصابتها  ثبتت  التي 
الطبية  الرعاية  تتلقى  والزال��ت 

الالزمة 15254 حالة.
التي  المسحات  عدد  بأن  وأف��اد 
ال�24  الساعات  في  اجراؤها  تم 
ليبلغ  8628 مسحة  بلغ  الماضية 
 2195787 الفحوصات  مجموع 
نسبة  ان  ال��ى  مشيرا  فحصا، 
خالل  المسحات  لعدد  االصابات 
بلغت  الماضية  ساعة  ال����24 

.16.12%
المواطنين  دع��وة  السند  وج��دد 

بسبل  األخذ  لمداومة  والمقيمين 
اآلخرين  مخالطة  وتجنب  الوقاية 
والحرص على تطبيق استراتيجية 
بزيارة  موصيا  البدني،  التباعد 
ل���وزارة  الرسمية  الحسابات 
في  الرسمية  والجهات  الصحة 
االرش��ادات  على  لالطالع  الدولة 
شأنه  من  ما  وكل  والتوصيات 
االس���ه���ام ب��اح��ت��واء ان��ت��ش��ار 

الفيروس.     

• مركز التطعيم
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بلدية الجهراء: إصدار 64 رخصة بناء و106 شهادات أوصافمحليات
إن  المطيري  ثامر  الجهراء  محافظة  بلدية  فرع  مدير  قال 
المحافظة كثفت  بلدية  بفرع  اإلدارات  بمختلف  الرقابية  الفرق 
من جوالتها الميدانية على كافة األنشطة التجارية بالمجمعات 
والبقاالت والمطاعم  للتأكد من التزام المحالت بلوائح وأنظمة 
 2021/1316  ،2021/1010 اإلدارية  القرارات  البلدية وتطبيق 

المتعلقة بمواعيد فتح  الموقر  الوزراء  لتعليمات مجلس  تنفيذا 
وغلق المحالت واألسواق خالل فترة الحظر الجزئي، فضال عن 
الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  باتخاذ  العاملين  التزام  من  التأكد 
الجسدي  والتباعد  والكمامات  القفازات  بارتداء  واالحترازية 

لتجنب انتشار فيروس كورونا. 

• إهمال واضح للطرق• التشققات تنتشر في الطرق الرئيسية في المنطقة 

لم تعد كما كانت.. ولم يبق منها إال اسمها

• الطرق لم تسلم من التشققات والحفريات وكأن »الجدري« أصابها فأحالها إلى جثة هامدة 
• مرافقها العامة متهالكة ومهملة لم يتم ترميمها أو إصالحها منذ فترة طويلة

يوم  في  كانت  الفيحاء..  منطقة 
من  مسمى،  على  اسما  األيام  من 
مرور  ومع  الكويت،  مناطق  أجمل 
األيام تغير كل شيء ولم يبق منها 
بات  فقد  رسمها  أما  اسمها..  إال 
كل  عن  ومختلفًا  للحقيقة،  مغايرًا 
وكل  وعرفها،  المنطقة  ألف  من 
ذلك بسبب اإلهمال والالمباالة الذي 
الطرق  من  بداية  المنطقة  ط��ال 
والنفايات  األنقاض  إلى  المتهالكة 

التي تمأل شوارعها.
في  وأن��ت  انتباهك  يلفت  ما  وأول 
المنطقة هو  إلى  متوجهًا  الطريق 
إليك  يخيل  التي  الرئيسية  طرقها 
التعب  أصابها  أن��ه  تراها  حينما 
واإلنهاك وشاخت قبل أوانها.. وفي 
قضى  اإلهمال  أن  األم��ر  حقيقة 
عليها، حيث أن الكثير منها  انتهت 
فيها،  اإلسفلتية  الخلطة  صالحية 
أن  لدرجة  منها،  الصلبوخ  وظهر 

السير عليها بات يضر المركبات.
من  تسلم  لم  الطرق  تلك  أن  كما 
كل  في  انتشرت  التي  التشققات 
جزء منها وكأنه أصابها »الجدري« 
تقوى  ال  هامدة  جثة  إلى  فأحالها 
على الحراك. وإذا حاول مرتادو هذه 
فإن  التشققات  تلك  تجاوز  الطرق 
ألنها  محالة..  ال  الفشل  مصيرهم 
وكأنها  مكان  كل  في  منتشرة 
من  تمنعك  بالمرصاد  إليك  تقف 
محاولة تجاوزها، أما إذا فشلت في 
تجاوز  تستطع  ولم  مرادك  تحقيق 
تلك الحفريات والتشققات فال شك 
أنفاسها  تلفظ  باتت  مركبتك  أن 

األخيرة.
يتذكر  م��ن  ك��ل  ف��إن  وبالتأكيد 
باألسى  يشعر  س��وف  »الفيحاء« 
وطرقها  المنطقة  حال  إليه  آل  لما 
ال  ج��زءًا  أصبحت  أن  بعد  الرئيسية 
الكويت  طرق  مشاكل  من  يتجزأ 

عمومًا.
طرق  أن  على  اث��ن��ان  يختلف  وال 
بعد  اليوم جريحة حزينة  »الفيحاء« 
أن تغير بها الحال وتبدل، وهي اليوم 

بأمس الحاجة إلى الترميم والتصليح 
فضاًل  جديد،  من  سفلتتها  وإعادة 
عن ضرورة تغيير الخلطة اإلسفلتية 
العيوب في  أن ظهرت  بعد  السيما 
تلك القديمة، والتي لم تعد صالحة 

على اإلطالق.
فبالتأكيد  فإنه  إلى كل ذلك  ونتيجة 
إن الطرق الرئيسية لمنطقة الفيحاء 
وتصليح  شاملة  صيانة  إلى  تحتاج 
كامل قبل أن يزداد وضعها سوءا.

أما إذا دخلت المنطقة فإن ستشعر 
أهون  كان  ربما  الطرق  وضع  أن 
ألنك  المنطقة،  وضع  من  وأفضل 
في  أنك  نفسك  تصدق  لن  حينئذ 
الفيحاء.. وإنما في منطقة  منطقة 
قديمة أو بمعنى أصح وأدق كهلة.. 

طالها الهجر والنسيان.
تشعر  يجعلك  الذي  السبب  ولعل 
في ذلك بسبب ما ستراه بأم عينيك.. 
حيث سترى النفايات في كل مكان 
طويلة  فترة  منذ  وج��وده��ا  رغ��م 
إزالتها.. أو  رفعها  يتم  لم  أنه  إال 

وأغلقت  سدت  وقد  ستراها  حيث 

يندى  الطرق، في منظر  العديد من 
ال  شاهدته  إذا  ومنظر  الجبين،  له 
يمكن أن تصدق أن هناك شركات 
المنطقة  ه��ذه  في  تمر  تنظيف 
إطالقًا.. إضافة إلى المرافق العامة 
المتهالكة التي إذا رأيتها ستعتقد 
من أول وهلة أنك في إحدى مناطق 
القرن  العشرينيات من  الكويت في 
من  العديد  سترى  كما  الماضي، 
لم  التي  األخ��رى  العامة  المرافق 
والتصليح  الترميم  يد  لها  تقترب 
كالمحوالت  طويلة!.  سنوات  منذ 
عليها  بدا  التي  للكهرباء،  الخاصة 
الشخابيط  على  ع��الوة  اإلن��ه��اك.. 
معنى  ال  التي  العشوائية  والكتابة 
ل��ه��ا، وع��ن��دم��ا ت��رى وض��ع هذه 
المحوالت فحتمًا سوف تحتار وربما 
السنين،  مئات  قبل  بنيت  أنها  تظن 
بينما في الحقيقة قد بنيت منذ بضع 
المخلفات  ناهيك عن   سنين فقط، 
مختلف  في  المنتشرة  واألنقاض 
فإن  هذا  ورغم  المنطقة  ش��وارع 
البلدية ال تبالي في ذلك.. وال تفكر 

حتى في إزالتها.
ليس هذا فحسب بل سترى الكثير 
بالقرب  المجمعة  »الكراتين«  من 
وضع  في  التعاونية..  الجمعية  من 
بالبيئة ويشوه  غير حضاري، ومضر 
كل منظر جميل.. هذا إذا وُِجد هذا 

المنظر الجميل من األساس. 
أما عن الساحات الترابية فإن الوضع 
وسترى  شيء  كل  يختصر  فيها 
فقط  وحينها  اإلهمال  كل  فيها 
»الفيحاء«  وضع  آل  كيف  ستعلم 
في  وخصوصًا  إل��ي��ه،  آل  م��ا  إل��ى 
الجمعية  إل��ى  المؤدية  المداخل 

التعاونية.
اإلهمال  تعاني  الفيحاء  منطقة  إن 
منى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل 
والوضع فيها سيئ جدًا، ورغم هذا 
صعبًا  وال  مستحياًل  ليس  فالوضع 
إلى  المنطقة  تحتاجه  ما  كل  إنما 
إخالص وتفاني مسؤولي البلدية في 
عملهم واجتهادهم وحينها فقط 
ستعود الفيحاء شابة صغيرة جميلة 

كما كانت من قبل.

»الفيحاء« منطقة باتت كهلة... وطالها الهجر والنسيان

• سور »محول الكهرباء« متهالك

• النفايات تغلق المداخل

• شخابيط على السور

)تصوير فؤاد الشيخ(
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»األشغال« أنهت خدمات 247 موظفًا وافدًا
قال مدير إدارة شؤون الموظفين في وزارة األشغال 
إدارات  تزويد  تتولى  اإلدارة  ان  البربر،  محمد  العامة 
الوظيفية  المعامالت  وإنجاز  العاملة  بالقوى  الوزارة 
في  الموظفين  عدد  ان  إلى  مشيرا  بهم،  المتعلقة 
الوزارة 14800 موظف، وان عدد الموظفين الذين تم 

تعيينهم خالل العام الماضي 400 موظف تقريبا.
غير  موظفا   247 خدمات  أنهت  الوزارة  ان  وأضاف 
خالل  المتبقي  العدد  خدمات  إنهاء  وسيتم  كويتي 
الوزارة  في  التكويت  نسبة  لتكون  المقبلة  الفترة 

.%100
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محليات

جبلوا على فعل الخير... وأجود ما يكونون في الشهر الفضيل

الكويتيون في رمضان... »وفي ذلك فليتنافس المتنافسون«
ي��ق��ول أح��د األث��ري��اء: قمة 
العطاء  في  تكمن  السعادة 
فعندما  األخ���ذ..  في  وليس 
تعطي ما لديك لمحتاج فتعلو 
ويغمره  وجهه  االبتسامة 
ذل���ك قمة  ي��ك��ون  ال��ف��رح 
سعادتك.. والعطاء ال يقتصر 
وإنما  واألثرياء،  األغنياء  على 
يشمل الكل من دون استثناء.. 
على  يتوقف  ال  العطاء  ألن 
المال فحسب وإنما كل شيء.

الذين  الكويتيين  فإن  ولهذا 
العطاء  شعار  من  يتخذون 
يكون في السعادة، جبلوا منذ 
العطاء ومساعدة  القدم على 
المحتاجين، ومد يد العون لكل 
بقاع  مختلف  في  المعوزين 
األرض، حتى بات هذا الشعب 
كبيرًا  ب��ت��ع��داده،  الصغير 

بعطائه، وبفعل الخير حكومة 
أن  ذلك  بعد  غرو  فال  وشعبًا، 
على  المتحدة  األم��م  تُطلق 
المغفور  الراحل  األمير  سمو 
له بإذن اهلل تعالى الشيخ صباح 
بعدما  اإلنسانية  أمير  األحمد 
عُرف عنه رحمه اهلل بمساعدة 
المحتاجين من شعوب العالم.

والمؤسسات  الهيئات  وكانت 
الخيرية متجددة في نشاطها 
العمل  دائم في مجال  بشكل 
تقدمه  ما  خالل  من  اإلنساني 
للمنكوبين  مساعدات  م��ن 
للحروب  ضحية  كانوا  الذين 
وأيضًا  الطبيعية،  والكوارث 
في مختلف الفصول، والسيما 
في فصل الشتاء حيث البرودة 
الشديدة،  لذلك أبهرت العالم، 

ونالت إعجابهم جميعًا.

ورغم الظروف االستثنائية التي 
النتشار  نتيجة  العالم  بها  يمر 
هذه  ف��إن  ك��ورون��ا،  جائحة 
المساعدات لم تتوقف إطالقًا 
بسبب  وتيرتها  قلت  وإن 

ظروف الطيران المختلفة.
اعترف  األس��اس  ه��ذا  وعلى 
تقدمه  بما  والداني  القاصي 
وشعبًا  الكويت حكومة  دولة 
من مساعدات ال يرجون منها 
سوى رضا اهلل عز وجل كي 
أعمالهم  ميزان  في  تكون 

يوم القيامة.
أكثر  الكويتي  الخير  وه��ذا 
رمضان  شهر  في  يكون  ما 
من  يتخذون  فهم  المبارك.. 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رس��ول 
ألنهم  لهم،  ق��دوة  وسلم 
يكونوا  م��ا  أج��ود  يكونون 

فكانت  رمضان..  شهر  في 
كورونا  جائحة  انتشار  قبل 
التي  الرمضانية  الخيم  تنتشر 
إلفطار  الوجبات  فيها  تقدم 
قوله  من  انطالقًا  المحتاجين، 
»من  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
فّطر صائمًا كان له مثل أجره 
أجر  م��ن  ينقص  ال  أن��ه  غير 

الصائم شيئًا«. 
ويتسابق في هذا العطاء كل 
البسطاء  حتى  الكويت  أهل 
وحتى  ونساًء  رج��ااًل  منهم، 
األطفال وكل همهم إطعام 
هم  الذين  الدخل  محدودي 
دينار  كل  إلى  الحاجة  بأمس 

لديهم.
تتسابق  األي���ام  ه��ذه  وف��ي 
ال��م��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات 
وال��ج��م��ع��ي��ات وال��م��ب��رات 
العطاء  تقديم  في  الخيرية 
وال��م��س��اع��دات ف��ي ال��داخ��ل 
والمعوزين،  المحتاجين  على 
كل  ف��ي  إليهم  ويذهبون 
تقديم  أج���ل  م��ن  م��ك��ان 
المختلفة  الغذائية  الوجبات 
صيام  على  تعينهم  التي 
الكريم،  رم��ض��ان  شهر 
تتوقف  ل��ن  أي��ض��ًا  وه���ي 
ال��ش��ه��ر ك��ل��ه، ألن  خ���الل 
هي  الكويتية  المساعدات 
ومتكررة  متجددة  دائ��م��ًا 
التي  الوجبات  أن  خصوصًا 
لفترة  تكفي  لهم  تقدم 
تسابق  أن  إال  م���ح���دودة، 
الخيرية  الجمعيات  وتنافس 
الخير  فعل  في  والمبررات 
العون  يد  وم��د  والمعروف 
لديهم  المحتاجين  يجعل 
والمشرب  المأكل  من  وفرة 
يأتي  ذل��ك  وك��ل  والملبس، 
انطالقًا من قوله تعالى »وفي 

ذلك فليتنافس المتنافسون«.

)تصوير فؤاد الشيخ(
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»هيئة األسواق« توافق على تخفيض رأسمال »مدينة األعمال«
أعلنت شركة مدينة األعمال الكويتية عن حصولها على موافقة هيئة 
أسواق المال على تخفيض رأسمال الشركة من 62.732 مليون دينار 
إلى 60.540 مليون دينار بمبلغ قدره 2.192 مليون دينار، بنسبة خفض 
الكويتية،  للبورصة  بيان  في  األعمال«  »مدينة  %3.5.وقالت  قدرها 
أمس، إن التخفيض سيتم على مرحلتين. األولى، من 62.732 مليون 
دينار إلى 62.412 مليون دينار بقيمة 320.064 ألف دينار؛ وذلك بعد 
إلغاء عدد 3.201 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة االسمية 

بعد  وذلك  المتراكمة  الشركة  خسائر  إلطفاء  للسهم؛  فلس   100
المرحلة  واإلجباري.أما  االختياري  االحتياطي  من  كل  رصيد  تسوية 
الثانية، سيتم فيها تخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة من 62.412 
دينار؛  مليون   1.872 بقيمة  دينار  مليون   60.540 إلى  دينار  مليون 
وذلك بإلغاء عدد 18.724 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة 
االسمية 100 فلس للسهم، وسداد القيمة االسمية نقدًا لمساهمي 

الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

اقتصاد

بدعم من زخم التداوالت

عودة نغمة الصعود لمؤشرات البورصة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها 
السوق  ارتفاع مؤشر  على  أمس 
العام 12.02 نقطة ليبلغ مستوى 
صعود  بنسبة  نقطة   5953.58
كمية  ت��داول  0.20%.وت��م  بلغت 
مليون   258.2 بلغت  أس��ه��م 
8706 صفقات  سهم تمت عبر 
نقدية بقيمة 58 مليون دينار »نحو 
دوالر«.وارت��ف��ع  مليون   179.8
 9.13 الرئيسي  السوق  مؤشر 
 4805.36 مستوى  ليبلغ  نقطة 
نقطة بنسبة صعود بلغت %0.19 
بلغت  أسهم  كمية  خ��الل  من 
عبر  تمت  سهم  مليون   179.6
بقيمة  نقدية  صفقة   5484
 37.82 »نحو  دينار  مليون   12.2
مؤشر  ارتفع  دوالر«.كما  مليون 
ليبلغ  نقطة   13.4 األول  السوق 
بنسبة  نقطة   6530.04 مستوى 
خالل  من  21ر%0  بلغت  صعود 
78.6 مليون  بلغت  كمية أسهم 
صفقة   3222 عبر  تمت  سهم 
»نحو  دينار  مليون   45.7 بقيمة 
دوالر«.وارتفع  مليون   141.67
 5.14 نحو   »50 »رئيسي  مؤشر 
 4978.38 مستوى  ليبلغ  نقطة 
نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر%0 
بلغت  أسهم  كمية  خ��الل  من 
عبر  تمت  سهم  مليون  8ر88 
5ر7  3012 صفقة نقدية بقيمة 
مليون  25ر23  »نحو  دينار  مليون 
»وربة  شركات  دوالر«.وك��ان��ت 
و»عقار«  ع«  و»المصالح  كبيتل« 
أما  ارتفاعا  األكثر  و»األنظمة« 
و»بيتك«  »وط��ن��ي«  ش��رك��ات 
و»أجيليتي«  متحد«  و»أه��ل��ي 
حيث  من  ت��داوال  األكثر  فكانت 
شركات  كانت  حين  في  القيمة 
»الراي« و»منشآت« و»فجيرة أ« 

و»ثريا« األكثر انخفاضا.
وعادت بورصة الكويت إلى نغمة 
نهاية  مع  أخ��رى،  مرة  الصعود 
بدعم  وذل���ك  أم���س؛  تعامالت 
ال��ت��داوالت  نشاط  م��ن  أس��اس��ي 
أيام  ثالث  في  الزخم  واستعادة 
شهر رمضان بعد غيابه في أول 
العام  المؤشر  جلستين.وأنهى 
أمس  جلسة  الكويتية  للبورصة 
السوق  وصعد   ،%0.20 مُرتفعًا 
المؤشران  وسجل   ،%0.21 األول 
نموًا  والرئيسي   »50 »رئيسي 
على  و%0.19   %0.10 بنسبة 

التداوالت  وتيرة  الترتيب.وتزايدت 
السيولة  ارتفعت  حيث  ام��س 
مليون   58.03 إلى  لتصل   %72
مليون   33.74 مقابل  دي��ن��ار 
ارتفعت  كما  ام��س،  أول  دينار 
 258.29 إلى   %41.6 الكميات 
 182.40 مقابل  سهم  مليون 
األربعاء  بجلسة  سهم  مليون 
 9 مؤشرات  وسجلت  الماضي، 
بصدارة  أمس  ارتفاعًا  قطاعات 
 ،%8.71 نسبته  بنمو  التكنولوجيا 
أخرى  قطاعات   3 تراجع  بينما 
بانخفاض  التأمين  يتصدرها 

»وربة  0.57%.وجاء سهم  قدره 
القائمة  رأس  على  كابيتال« 
المُدرجة  لألسهم  الخضراء 
فيما   ،%35.92 نسبته  كبير  بنمو 
القائمة  »ال��راي«  سهم  تصدر 
.%9.59 بنحو  مُتراجعًا  الحمراء 

وحقق سهم »الكويت الوطني« 
بقيمة  بالبورصة  سيولة  أنشط 
مُرتفعًا  دينار  مليون   30.98
بنسبة 0.48%، بينما تصدر سهم 
بتداول  الكميات  نشاط  »بيان« 
مُرتفعًا  سهم  مليون   42.79

بواقع %3.14.

• مستثمرون يتابعون التداوالت في بورصة الكويت 

»المركزي المصري«: طرح أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري، أمس، أذون 
بالتنسيق  جنيه،  مليار   17.5 بقيمة  خزانة 
الموازنة.  عجز  لتمويل  المالية  وزارة  مع 
وأضاف المركزي عبر موقعه اإللكتروني، 
مليارات   10.5 تبلغ  األول  الطرح  قيمة  أن 
قيمة  تبلغ  بينما  يومًا،   182 ألجل  جنيه 
 357 ألجل  جنيه  مليارات   7 الثاني  الطرح 
يومًا. وتستدين الحكومة من خالل سندات 
مختلفة،  زمنية  آجال  على  الخزانة  وأذون 
المشتريين  أكبر  الحكومية  البنوك  وتعتبر 
في  المصرية،  المالية  وزارة  له.وأعلنت 
الكميات  تقليص  احتمالية  عن  سابق،  وقت 
والسندات  األذون  عطاءات  من  المقبولة 

بالعملة  المصدرة  العامة،  الخزانة  على 
الحالي. المالي  العام  نهاية  حتى  المحلية 

مليار   2.7 مبلغ  تسلمت  قد  مصر  كانت 
النقد الدولي الذي يُمثل  دوالر من صندوق 
الممنوح  السريع  االئتماني  التمويل  قيمة 
معيط  محمد  المصرية.وأصدر  للحكومة 
بمكتب  وحدة  بإنشاء  قرارًا  المالية،  وزير 
مسؤولية  تتولى  الضرائب  مصلحة  رئيس 
متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد 
أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة 
مصر  شركة  مع  بالتنسيق  العوائد،  هذه 
المركزي،  والحفظ  واإلي��داع  للمقاصة 
المعنية  الجهات  وجميع  البنوك،  وقطاع 

الوحدة  تتولى  المالية  األخرى.وبحسب 
أيضًا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على 
خارج  المتداولة  لألوراق  الرأسمالية  األرباح 
بالبورصة«،  المقيدة  »غير  أي  المقصورة 
واألرباح،  العوائد  هذه  ومراجعة  وفحص 
للمقاصة  مصر  شركة  م��ع  بالتنسيق 
لجنة  المركزي.وقررت  والحفظ  واإليداع 
المصري  المركزي  للبنك  النقدية  السياسة 
سعر  من  كل  خفض  الماضي،  نوفمبر 
وسعر  واحدة  لليلة  واإلقراض  اإليداع  عائد 
 50 العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 
و9.25%   8.25% إلى  ليصل  أساس؛  نقطة 

الترتيب. و%8.75، على 

»المركزي«: شروط جديدة 
ألعمال الدفع اإللكتروني

»ساكسو بنك«: جيم ستوب في صدارة 
األسهم األكثر رواجًا في دول الخليج

كشف ساكسو بنك، البنك المتخصّص في التداول 
عن  اإلنترنت،  عبر  المتعددة  األصول  في  واالستثمار 
في  عمالئه  قبل  من  ت��داواًل  األسهم  أكثر  قائمة 
من  األول  الربع  خالل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
ستوب،  جيم  طفرة  شهد  وال��ذي  الجاري،  العام 
مستويات  ومالمسة  الفيديو،  أللعاب  التجزئة  متجر 
التقنيات  مجال  في  كبرى  تجارية  لعالمات  منافسة 
أشهر  ثالثة  خالل  وآبل،  وأم��ازون  ونيو  تِسال  مثل 
األسهم  وبيع  للخيارات،  المحموم  بالتداول  اتسمت 
وتعليقًا  الدردشة.  غرف  وحروب  المكشوف،  على 
على الموضوع، قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات 
األسهم  »استأنفت  بنك:  ساكسو  لدى  األسهم 
األول  الربع  في  االرت��ف��اع  نحو  زخمها  العالمية 
كبير  عدد  بيع  في  اتضحت  متزايدة،  تقّلبات  وسط 
العام، مثل  بداية  المكشوف في  من األسهم على 
جيم ستوب وإيه إم سي. وما زالت العديد من هذه 

األسماء تستقطب اهتمام األفراد بالرغم من تراجع 
تشجيع  ونواصل  رافقها.  الذي  المفاجئ  االهتمام 
المخاطر  ومراقبة  الحذر،  توخّي  على  المستثمرين 
عن كثب عند التداول في هذه األسهم ذات التقلبات 

العالية بشكل غير مسبوق«.
األسهم  بين  الثانية  المرتبة  في  تِسال  وج��اءت 
المفضلة لدى المتداولين عبر ساكسو بنك في دول 
مجلس التعاون الخليجي ؛ وأضاف غارنري في هذا 
مكانتها  على  محافظة  تِسال  زالت  »ما  السياق: 
المنافسة  وتتعارض معدالت  العمالء،  بين  المتميزة 
ولكنها  للشركة،  الحالي  التقييم  مع  نسبيًا  القوية 
تفاجئنا بأرقام التسليم في الربع األول والتي تتخطى 
ذلك  واستند  ألف سيارة.   170 ب�  المحللين  تقديرات 
بشكل أساسي إلى مبيعات الطراز واي في الصين، 
والذي ساهم في تعزيز زخم أسعار أسهم تِسال 

على المدى القريب. 

المركزي  الكويت  بنك  طلب 
نظم  أعمال  مزاولي  جميع  من 
ووكالئهم  اإللكتروني  الدفع 
بالرسوم  الحصول على موافقته، 
تقدم  التي  للخدمات  والعموالت 
تكون  أن  على  مشددًا  للعمالء، 
للعميل. حقيقية  منفعة  مقابل 

بنك  تعليمات  يأتي ذلك في ضوء 
تنظيم  بشأن  المركزي  الكويت 
لألموال،  اإللكتروني  الدفع  أعمال 
وحرصًا على تحديد اآللية المناسبة 
المرتبطة  والعموالت  للرسوم 
ب��ن��ش��اط أع��م��ال ن��ظ��م ال��دف��ع 
يجب  التي  اإللكترونية،  والتسوية 
حقيقية. منفعة  مقابل  تكون  أن 

وحدد »المركزي« 7 إجراءات على 
الدفع  نظم  أعمال  مزاولي  جميع 
اتخاذ  ووكالئهم  اإللكتروني 
وهي  بشأنها  الالزمة  اإلج��راءات 
بنك  موافقة  يلي:استيفاء  كما 
الرسوم  على  المركزي  الكويت 
لكل  منفصل  بشكل  والعموالت 

منتج/ خدمة على حدة.
على  الموافقة  طلب  وتقديم 
سيتم  التي  والعموالت  الرسوم 
مزاول  لمصلحة  سواء  خصمها 
لمصلحة  أو  الوكيل  أو  النشاط 
الكويت  لبنك  آخ��ر  ط��رف  أي 
ال��م��رك��زي م��ن ج��ان��ب م���زاول 
التعديل  طلب  تقديم  النشاط.و 
التي  والعموالت  ال��رس��وم  على 
عليها  الموافقة  تمت  أن  سبق 
جانب  من  المركزي  الكويت  لبنك 

كل  تحديد  ال��ن��ش��اط.و  م���زاول 
الموافقة/  طلب  ضمن  يلي  مما 
عمولة  على مستوى كل  التعديل 
خصمه:-وطبيعة  يتم  رس��م  أو 
العمولة.والتكلفة  أو  ال��رس��م 
المؤيدة  الفعلية.والمستندات 
العمل  يتم  الفعلية.وال  للتكلفة 
على  بناًء  إال  والعموالت  بالرسوم 
بنك  من  ص��ادرة  خطية  موافقة 
الكويت المركزي.وإعالن مزاولي 
جميع  ع��ن  وال��وك��الء  ال��ن��ش��اط 
تخصم  التي  والعموالت  الرسوم 
النهائي »مستخدم  المستفيد  من 
المنتج أو الخدمة« مقابل الخدمات 
لمصلحة  كانت  سواء  المقدمة 

أي  أو  الوكالء  أو  النشاط  مزاول 
أخ��رى؛ وذل��ك من خالل  أط��راف 
علمه  تضمن  التي  اإلعالن  وسائل 
في  اإلع��الن  ذل��ك  في  بما  بها، 
والوكالء  النشاط  مزاولي  مقار 
اإللكترونية  التطبيقات  والمواقع/ 
إطالع  ضرورة  مع  بهم،  الخاصة 
والعموالت  الرسوم  على  العميل 
إتمام  قبل  عليها  والموافقة 
عملية الدفع.و تحديد كل الرسوم 
ثابت  مبلغ  على صيغة  والعموالت 
أو نسبة مئوية من المبلغ المدفوع، 
أعلى  سقف  تحديد  يتم  أن  على 
حال  في  لها  مناسب  أدن��ى  وحد 

كانت نسبًا مئوية.

• مقر بنك الكويت المركزي

»أسواق المال« أطلقت تقريرها »مسيرة 
خصخصة مرفق سوق الكويت لألوراق المالية«

هواوي: تعزيز نطاق األعمال لزيادة 
المرونة والتغلب على التحديات

أعلنت هيئة أسواق المال عبر موقعها اإللكتروني 
عن إطالق تقريرها بشأن مسيرة خصخصة مرفق 
 .2020  –  2010 المالية  ل��ألوراق  الكويت  سوق 
جوانب  لتغطي  التقرير  هذا  موضوعات  وتنوعت 
عدة في مسيرة هذا المرفق المهم والحيوي الذي 
أدى دورًا محوريًا في تطوير سوق المال الكويتي 
أهداف  مع  يتوافق  بما  الوطني  االقتصاد  وتنويع 
التقرير  بدأ  وقد  2035.هذا،  جديدة  كويت  رؤية 
تاريخية  لمحة  صاحبته  الماضي  عبق  في  بجولة 
عن سوق األسهم في دولة الكويت، ثم انعطف 
 2010- التنموية  الكويت  دولة  رؤية  على مشروع 
إطار هذه  الكويت في  دولة  اتخذت  2035، حيث 
االقتصاد وتحسين  لتنويع  إجراءات حاسمة  الرؤية 
بيئة األعمال واالستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص 
باعتبارها محاور أساسية، وقطعت أشواطًا كبيرة 
القطاع  دور  لتعزيز  االقتصادي  اإلص��الح  نحو 

الخاص وإصالح البورصة وتعديل قوانين كالتأمين 
وحماية المنافسة وقانون الشركات والشراكة بين 

القطاعين الحكومي والخاص، والخصخصة.
باستفاضة  لتغطي  التقرير  زوايا  توالت  ثم  ومن 

أربعة فصول رئيسية كانت على النحو التالي:
مرت  التي  الزمنية  األحداث  أهم  األول:  1.الفصل 

في مسار أنشطة سوق الكويت لألوراق المالية.
2.الفصل الثاني: خصخصة سوق الكويت لألوراق 

المالية.
خصخصة  وإج��راءات  مراحل  الثالث:  3.الفصل 

سوق الكويت لألوراق المالية.
-المرحلة األولى – ما قبل تأسيس شركة البورصة.

-المرحلة الثانية – تأسيس شركة البورصة.
-المرحلة الثالثة – نقل األعمال والمهام والترخيص 

الرسمي.
4.المرحلة الرابعة – طرح وتخصيص أسهم رأس 

مال شركة بورصة الكويت لألوراق المالية.
لمصاف  الكويت  دولة  ترقيات  الرابع:  5.الفصل 

األسواق الناشئة.
وكذلك، البد من اإلشارة إلى أن النجاح الالفت في 
إنجاز مشروع خصخصة السوق وترقياته يكتسي 
االعتبارات،  من  للعديد  ومضاعفة  خاصة  أهميًة 
أن  إذ  محليًا  التجربة  ري��ادة  مقدمتها  في  يأتي 
المشروع يعتبر أول وأهم عملية خصخصة لواحدٍ 
من  ملكيته  وانتقال  االقتصادية  مرافقنا  أهم  من 
لما  إضافًة  الخاص،  القطاع  إلى  العام  القطاع 
منها  تجعل  مقومات  من  التجربة  تلك  امتلكته 
المؤسسي  عملها  بطابع  ب��دءًا  به،  يحتذى  مثااًل 
المجالس،  وتعاقب  اللجان  بتغير  يتغير  لم  الذي 
مواعيدها  في  المهام  إنجاز  على  الحرص  فكان 
المحددة، األمر الذي ساعد على إنجاز المشروع في 

وقتٍ قياسي ووفق المعايير المطلوبة

هواوي  قمة  هواوي  شركة  عقدت 
االتصاالت  صناعة  لمحللي  العالمية 
الثامنة عشرة في  المعلومات  وتقنية 
شينجن. وشارك في القمة هذا العام 
أكثر من 400 شخص من النخبة في 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع 
ال��رأي  وق��ادة  الماليين  والمحللين 
بالحضور  اإلع��الم  وسائل  وممثلي 
إلى  المؤتمر،  موقع  في  الشخصي 
جانب انضمام مجموعة من المحللين 
مختلف  من  اإلعالم  وسائل  وممثلي 
شو،  اإلنترنت.إريك  عبر  العالم  أنحاء 
رئيس مجلس اإلدارة الدوري لشركة 
الرئيسية  الكلمة  يلقي  ه���واوي 
لمحللي  العالمية  ه��واوي  قمة  في 
المعلومات  وتقنية  االتصاالت  صناعة 
الثامنة عشرةتحدث إريك شو، رئيس 
لشركة  ال���دوري  اإلدارة  مجلس 
العام  الشركة في  أداء  عن  هواوي، 
2020 مؤكدًا اعتزام الشركة تطبيق 

للمضي  استراتيجية  مبادرات  خمس 
ستعمل  شو،  السيد  وبحسب  قدمًا. 
محفظة  نطاق  تعزيز  على  ه��واوي 
وستعمل  المرونة.  لتعزيز  األعمال 
الجهود على  إطار هذه  هواوي في 
واالستثمار  البرمجية  قدراتها  تعزيز 
التجارية  األعمال  في  أكبر  بشكل 
العمليات  تقنيات  على  اعتمادًا  األقل 
في  االستثمار  وكذلك  المتقدمة، 
الذكية.وتحقيق  المركبات  مكونات 
الخامس  الجيل  من  قيمة  أقصى 
وتحديد معايير الجيل 5,5 مع أطراف 
أجل  من  األخ��رى  االت��ص��االت  قطاع 
المتنقلة. االتصاالت  تطور  تحفيز 

تركز  وذكية  سلسة  تجربة  وتوفير 
جميع  عبر  وذكية  المستخدم  على 
السيناريوهات.وتقديم االبتكارات من 
لعالم  الطاقة  استهالك  تقليل  أجل 
تحديات  الكربون.ومعالجة  منخفض 
شو  إريك  وشدد  التوريد.  استمرارية 

واستعادة  الثقة  بناء  »إعادة  أن  على 
أشباه  توريد  سلسلة  عبر  التعاون 
الموصالت العالمية أمرٌ بالغ األهمية 

إلعادة القطاع إلى المسار الصحيح«.
وأضاف: »نجد أنفسنا في بيئة عالمية 
قدمًا.  مضينا  كلما  ومتقلبة  معقدة 
وستؤدي عودة ظهور جائحة كوفيد-

الجيوسياسي  االستقرار  19وع��دم 
باستمرار  جديدة  تحديات  إلى ظهور 
ودولة.  وشركة  مؤسسة  كل  تواجه 
الرقمية  التكنولوجيا  قدرة  في  ونثق 
للمشاكل  جديدة  حلول  توفير  على 
التي نواجهها جميعًا. لذلك سنواصل 
إلى  الرقمي  التحول  ودفع  االبتكار 
لتوفير  وشركائنا  عمالئنا  مع  األمام 
شخص  لكل  الرقمية  التقنيات 
عالم  بناء  أجل  من  ومؤسسة  ومنزل 
ويليام  بالكامل«.وبدأ  متصل  ذكي 
معهد  إدارة  مجلس  رئيس  ش��و، 
للبحوث االستراتيجية، كلمته  هواوي 

على  ستؤثر  التي  التحديات  بمناقشة 
العقد  خ��الل  االجتماعية  الرفاهية 
شيخوخة  تتضمن  والتي  المقبل، 
الطاقة  استهالك  وزي��ادة  السكان 
عن  الحديث  وتابع  متواصل.  بشكل 
للعام  الذكي  للعالم  ه��واوي  رؤي��ة 
أن  »نتوقع  شو:  ويليام  2030.وق��ال 
من  العديد  القادم  العقد  في  نرى 
المجتمع.  في  الكبيرة  التحسينات 
نأمل  الجهود،  تعزيز هذه  أجل  ومن 
في تضافر جهود مختلف الصناعات 
ومعاهد  األك��ادي��م��ي��ة  واألوس����اط 
للتعامل  التطبيقات  ومطوري  البحث 
البشرية.  تواجه  التي  التحديات  مع 
الرؤية  لتحقيق  يؤديه  دور  منا  فلكل 
كيفية  نستكشف  بينما  المشتركة 
الحوسبة،  وتسريع  االتصاالت،  تعزيز 
دعونا  النظيفة.  الطاقة  نحو  والتحول 
نمضي معًا قدمًا نحو عالم ذكي في 

العام 2030«.
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على اقتصاد جديدة  عقوبات  عن  ستعلن  المتحدة  الواليات  إن  مطلعة  مصادر  قالت 
الخبيث  روسيا ربما أمس بسبب ما قيل عن تدخلها في االنتخابات ونشاطها 
أحد  وقال  أفراد وكيانات،  العقوبات ستستهدف عدة  وإن هذه  االنترنت  على 
المصادر إن العقوبات التي يتوقع أن تدرج 30 كيانا في قائمة سوداء ستقترن 
بأوامر بطرد حوالي عشرة مسؤولين روس من الواليات المتحدة.وذكر مصدر 
تستهدف  جديدة  إج��راءات  المتحدة  الواليات  تعلن  أن  المتوقع  من  أن  آخر 
الديون السيادية الروسية من خالل فرض قيود على قدرة المؤسسات المالية 

الخارجية  ووزارة  األبيض  البيت  يرد  الديون.ولم  هذه  تداول  على  األميركية 
إلى  القرارات  للتعقيب.وستؤدي هذه  على طلبات  الفور  على  الخزانة  ووزارة 
الغرب  صبر  تختبر  التي  وموسكو  واشنطن  بين  العالقات  في  الفتور  تزايد 
على  ردا  منها  جانب  في  العقوبات  أوكرانيا.وستكون  قرب  بحشد عسكري 
عملية تسلل إلكتروني استهدفت البرامج التي تصنعها شركة سوالر ويندز 
وقالت الحكومة األميركية إن روسيا وراءها على األرجح. وأتاح هذا االختراق 

للمتسللين الوصول إلى اآلالف من الشركات.

أميركا تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

الدينار استقر أمام الدوالر
... وارتفع مقابل الفرنك

»منظمة التعاون«: على االقتصادات إعادة 
تشكيل نفسها لمقاومة تداعيات الجائحة

والتنمية  االق��ت��ص��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  طالبت 
تصبح  لكي  نفسها،  تشكيل  بإعادة  االقتصادات 
فيروس  جائحة  تداعيات  مقاومة  على  قدرة  أكثر 
كورونا.وقال أنجيل جوريا األمين العام للمنظمة خالل 
أول أمس، »يجب على  باريس  افتراضي في  مؤتمر 
الحكومات التحرك«، مضيفا أنه يجب اإلعداد للتعافي 
في  االقتصاديين  كبير  األزمة.وقال  بعد  االقتصادي 
كان  الذي   2020 عام  »بعد  بون  لورانس  المنظمة 
مدمرا، تتحسن التوقعات«، مضيفا أن جائحة كورونا 
كشفت نقاط ضعف مثل البطالة طويلة المدى، التي 
المساعدات  حزم  خالل  من  عليها  القضاء  يمكن  ال 
الدوالرات. كما طالب  التي تقدر بمليارات  الحكومية 
جوريا بفرض ضرائب أعلى على االنبعاثات الكربونية 
العالمي  االقتصاد  المناخي.وكان  التغير  لمواجهة 
لتقديرات  ووفقا  الماضي،  العام   3.4% انكمش  قد 
خالل   5.6% ينمو  أن  المتوقع  من  فإنه  المنظمة، 
تجاوزت  ألمانيا  أن  المنظمة  الجاري.وأعلنت  العام 
الهدف العالمي الذي كان محددا لقيمة المساعدات 

لدول  الغنية  المانحة  الدول  تقدمها  التي  التنموية 
في  المنظمة  الماضي.وذكرت  العام  خالل  فقيرة 
التي تعد أكبر  ألمانيا،  باريس أن  الفرنسية  العاصمة 
الناتج  إجمالي  أنفقت %0.73 من  أوروبا،  اقتصاد في 
المحلي الخاص بها على المساعدات الموجهة لدول 
فقيرة بصفة خاصة.ونفقات ألمانيا على المساعدات 
الناتج  إجمالي  من   0.6% بلغت   2019 في  التنموية 
للنفقات  محددا  كان  الذي  والهدف  لها،  المحلي 
يبلغ %0.7 من إجمالي  2020 كان  التنموية في عام 
الناتج المحلي. وبشكل إجمالي رفعت الدول المانحة 
الفقيرة  للدول  إسهاماتها  من  للمنظمة  التابعة 
بقيمة  قياسيا،  رقما  وحققت   ،3.5% نحو   2020 في 
 135.3 »نحو  دوالر  مليار   161.2 بلغت  مساعدات 
مليار يورو«.وتظل الواليات المتحدة األميركية المانح 
األكبر في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بقيمة 
الماضي،  العام  خالل  تقريبا  دوالر  مليارات   5.35
وتليها ألمانيا بقيمة 4.28 مليارات دوالر. وجاءت كل 

من بريطانيا، واليابان، وفرنسا بعد ألمانيا.

أمس  الدينار  صرف  سعر  استقر 
عربية.  عمالت  و5  ال��دوالر،  أم��ام 
الدينار  ارتفع  اآلخر،  الجانب  وعلى 
تقدمها  أجنبية  عمالت   3 مقابل 
بينما  ب�0.37%،  السويسري  الفرنك 
ب���0.05%  اليورو  مقابل  انخفض 
الماضي،  األربعاء  مستويات  عن 
أدنى  إل��ى  ال���دوالر  ن��زل  وعالميًا، 
مقابل  أسابيع  أربعة  في  مستوى 
أمس  األخ��رى  الرئيسية  العمالت 
بعد  الخزانة  ع��ائ��دات  تراجع  مع 
ارتفاعها الشهر الماضي، إذ يزداد 
مجلس  بأن  اقتناعا  المستثمرون 
االحتياطي االتحادي سيبقي أسعار 
الفائدة متدنية لبعض الوقت.وهبط 
الروبل الروسي أكثر من واحد% إلى 
76.65 للدوالر بفعل تقارير ذكرت 
عن  ستعلن  المتحدة  الواليات  أن 
ربما  قريبا  موسكو  على  عقوبات 
أمس بسبب ما قيل عن تدخلها في 
على  الخبيث  ونشاطها  االنتخابات 
ال��دوالر،  مؤشر  وتراجع  االنترنت، 
األميركية  العملة  أداء  يتتبع  الذي 
مقابل ست عمالت أخرى، إلى أدنى 
مستوى منذ 18 مارس آذار مسجال 
األوروبية  الجلسة  في   91.535
مستقرا  ليصبح  يتعافى  أن  قبل 
وصعد   .91.590 عند  باألساس 
مستوى  أعلى  إلى  وصوال  اليورو 
 1.1990 عند  أسابيع  أربعة  في 
منذ  مستوى  أعلى  مسجال  دوالر، 
الرابع من مارس، قبل تداوله بتغير 
بسيط عند 1.19735 دوالر.وجرى 

ين   108.87 عند  ال��دوالر  ت��داول 
ثالثة  في  مستوى  أدنى  بلغ  بعدما 

أسابيع عند 108.755 أول أمس.
وت��راج��ع��ت ع��ائ��دات ال��س��ن��دات 
إلى  سنوات  عشر  ألجل  األميركية 
األوروبية،  التداوالت  %1.6165 في 
عند  شهرا   14 ذروة  من  ن��زوال 
أواخر  في  بلغتها  التي   1.776%
جاذبية  قلص  مما  آذار،  م��ارس 
تأكيدات  ال��دوالر.س��اع��دت  عوائد 
م��ت��ك��ررة م��ن م��س��ؤول��ي��ن في 
بأنهم  االتحادي  االحتياطي  مجلس 
منخفضة  الفائدة  أسعار  سيبقون 

األميركية،  السندات  استقرار  في 
األجل. قصيرة  السوق  في  خاصة 
لدعم  أيضا  ال��دوالر  تراجع  وأدى 
األولية.  بالسلع  المرتبطة  العمالت 
بما  األسترالي  الدوالر  ارتفع  فقد 
أمس  دوالر   0.7754 إلى  يصل 
للمرة األولى منذ 23 مارس بعدما 
الذي  السابق  اليوم  في   1% صعد 
تداوله  نطاق  من  خروجه  شهد 
القليلة  األسابيع  مدار  على  الضيق 
الماضية.وصعد الدوالر النيوزيلندي 
عند  أسابيع  ثالثة  ذروة  إلى  أيضا 

0.7174 دوالر.

وسط ضغوط شرائية من قبل المواطنين والمقيمين

ُعمان: 1.22 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة 
جديدة خالل فبراير

»التجارة القطرية«: إضافة خدمات جديدة 
لبرنامج التموين للموزعين

وسط تحذيرات من نفاد المال الالزم لتمويل الواردات األساسية

لبنان: التضخم عند 84%... واحتياطيات 
النقد األجنبي في مأزق

تصريف  حكومة  المركزي  لبنان  مصرف  طالب 
اإلنفاق  من  للحد  بسرعة  خطة  بوضع  األعمال 
النقد  احتياطيات  الدعم، لحماية ما تبقى من  على 
األجنبي، وقال المصرف المركزي أول أمس، »إنه 
الماضية  الشهور  خالل  دوالرات  بيع  إلى  اضطر 
لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل %84، من االرتفاع 
حماية  الضروري  من  وإن   ،275% إلى  يصل  بما 
االحتياطيات المتبقية«. تأتي تصريحات البنك حاملة 
صدى تحذيرات من غازي وزني، وزير المالية في 
حكومة تصريف األعمال، الذي قال قبل أسبوعين 
»إن المال الالزم لتمويل الواردات األساسية سينفد 

بحلول نهاية »مايو«، وإن التأخر في خفض الدعم 
500 مليون دوالر شهريا«.كما قال  البالد  يكلف 
وزني »إن احتياطيات النقد األجنبي تبلغ نحو 15.8 
لشهرين  باق  الدعم  أن  هذا  ويعني  دوالر.  مليار 
االحتياطي  مستوى  بلوغ  قبل  تقدير  أفضل  على 
بالعملة  المحلية  البنوك  تودعه  ما  وهو  اإللزامي، 
وزني  قدره  الذي  المركزي«،  البنك  في  األجنبية 
المركزي  المصرف  دوالر.وق��ال  مليار   15 بنحو 
نظرا  بسرعة  التحرك  الحكومة  على  يتعين  »إنه 
االقتصادية  والتأثيرات  الوضع  خطورة  إل��ى 
التأخر«.ويفاقم  عن  تنتج  قد  التي  واالجتماعية 

إلى  يصل  ما  العملة  فيه  فقدت  مالي،  انهيار 
أخطر  في  واالضطراب  الجوع  قيمتها،  من   90%
أزمة يشهدها لبنان منذ حربه األهلية التي دارت 
خطة  و1990.وتهدف   1975 عامي  بين  رحاها 
الحكومة إلى خفض اإلنفاق السنوي على الدعم 
البالغ ستة مليارات دوالر إلى النصف، لكنها تحتاج 
بعض  األمر  يستغرق  وقد  برلمانية،  موافقة  إلى 
إنقاذ  خطة  على  بعد  الساسة  يتفق  الوقت.ولم 
مالي أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في 
»أغسطس« على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الذي 

أودى بحياة 200 شخص.

والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  ع��دد  بلغ 
المؤسسات  لتنمية  العامة  بالهيئة  المسجلة 
فبراير  بنهاية  »ري��ادة«  والمتوسطة  الصغيرة 
الماضي 50.558 ألف مؤسسة، بزيادة 1.221 ألف 
مؤسسة عن عددها بنهاية يناير.وتراكميًا، ارتفع 
بواقع  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  عدد 
1.889 ألف مؤسسة عن عددها في نهاية العام 

لإلحصاء  الوطني  المركز  بيانات  وفق  الماضي، 
الجديدة  المؤسسات  توزيع  والمعلومات.وحول 
مسقط  محافظة  حصلت  الماضي،  فبراير  خالل 
على العدد األكبر من لتضم 414 مؤسسة، وتمثل 
الجديدة،  ريادة  مؤسسات  إجمالي  من   33.91%
وتالها شمال الباطنة بتسجيل 225 مؤسسة خالل 
الجديدة. المؤسسات  من   18.43% تمثل  الشهر 

وتعمل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة 
بقطاع  النهوض  على  »ري���ادة«،  والمتوسطة 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها 
الخدمات  خالل  من  الوطني  االقتصاد  تنمية  في 
المختلفة.وُأنشئت  واالستشارية  والتدريبية  الفنية 
اعتبارية  كشخصية  وتعمل   2013 عام  الهيئة 

مستقلة ماليًا وإداريًا.

والصناعة  التجارة  وزارة  أضافت 
لبرنامج  جديدة  خدمات  القطرية 
وذلك  بالموزعين؛  الخاص  التموين 
المتاحة  التموين  خدمات  منصة  عبر 
للوزارة. اإللكتروني  الموقع  في 
الجديدة،  الخدمات  إضافة  وتأتي 
جهود  إط��ار  في  لوسيل،  بحسب 
مسيرة  الستكمال  الرامية  ال��وزارة 
خدماتها  وتطوير  الرقمي  تحولها 
متطلبات  وتلبية  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 
استكمال  من  وتمكنيهم  الموزعين 
الحاجة  دون  إلكترونيًا  معامالتهم 
والمخزون  التموين  إدارة  إلى مراجعة 
االستراتيجي بالوزارة.وتشمل الخدمات 
إلى  إضافتها  تمت  التي  اإللكترونية 
بالموزعين،  /التموين/الخاص  برنامج 
الذكي،  البطاقة  قارئ  نظام  تطبيق 
وتحديث  الموزع،  رخصة  وتجديد 
خدمات  عدد  بذلك  ليرتفع  بياناته؛ 
خدمة.  24 إلى  اإللكترونية  التموين 

ويتضمن تطبيق نظام قارئ البطاقة 

الذكي، خدمة صرف المواد التموينية 
في  التموينية  البطاقة  باستخدام 
جهاز الحاسب اآللي الخاص بالموزع، 
يتيح  الذي  اليومية،  المبيعات  وتقرير 
اليومية  الموزع  مبيعات  على  االطالع 
وتقرير  ببيعها،  قام  التي  والكميات 
يتيح  ال��ذي  المبيعة  غير  الكميات 
الخاصة  المعلومات  على  االط��الع 
الموجودة  والكميات  الموزع  بمخزن 
في محله التجاري التي لم يتم بيعها 
بعد، وخدمة صرف المواد عبر تطبيق 
صرف  وتشمل  ال��ج��وال،  الهاتف 
تطبيق  عبر  شراؤها  تم  التي  المواد 
التجاري  المحل  من  الجوال  الهاتف 

الخاص بالموزع.
قارئ  نظام  تطبيق  يتضمن  كما 
إدارة  خ��دم��ة  ال��ذك��ي،  البطاقة 
إنشاء  للموزع  تتيح  التي  المستخدم، 
حساب مستخدم على نظام البرنامج، 
وبما  م��ح��دودة  بصالحيات  ولكن 
التموينية،  المواد  خدمات  مع  يتوافق 

خالل  الشراء  عملية  إلغاء  وخدمة 
إجرائها،  موعد  من  فقط  ساعتين 
هذه  خالل  خطأ  أي  حدوث  حال  في 
كذلك،  التطبيق  العملية.ويشمل 
من  المستلمة  غير  الكميات  تقرير 
قبل مخازن الوزارة، حيث يحدد التقرير 
طرف  من  شراؤها  تم  التي  المواد 
من  تسلمها  يتم  لم  التي  ال��م��وزع 
مخازن الوزارة، وتقرير المبيعات الذي 
تم  التي  الكميات  على  االطالع  يتيح 
الهاتف  تطبيق  خالل  من  شراؤها 
محل  م��ن  تسلمها  يتم  ل��م  التي 
الموزع.وتشمل خدمة تجديد رخصة 
الموزع، تجديد الترخيص السنوي لبيع 
المواد التموينية واألعالف؛ وذلك قبل 
واحد  بشهر  الترخيص  مدة  انتهاء 
اإلدارة  قبل  من  الطلب  اعتماد  وإثر 
المعنية.فيما تتيح خدمة تحديث بيانات 
الموزع إمكانية تحديث بيانات السجل 
على  التجارية  والرخصة  التجاري 
الوثائق  من  نسخ  إرفاق  مع  البرنامج 

للمستخدم  يمكن  كما  المطلوبة، 
عنوان  مثل  االتصال  بيانات  تعديل 
الهاتف،  رقم  أو  اإللكتروني،  البريد 
أو تعديل المدير المسؤول.يشار إلى 
كانت  والصناعة  التجارة  وزارة  أن 
الخدمات  من  مجموعة  أطلقت  قد 
تمت  التي  الجديدة  اإللكترونية 
التموين  خدمات  لبرنامج  إضافتها 
خدمات  تسع  وشملت  اإللكتروني، 
جديدة مُقسمة إلى ثالث فئات، تمثلت 
في خدمات اإلصدار، وخدمات التعديل 
الموزعين.وتأتي  وخدمات  والتحديث، 
للخدمات  استكمااًل  الخطوة  ه��ذه 
تشمل  التي  سابقًا  إطالقها  تم  التي 
الموزعين  قائمة  على  االطالع  خدمة 
كلمة  تغيير  وخدمة  المعتمدين، 
التموينية،  بالبطاقة  الخاصة  السر 
بمعلومات  المتعلقة  وال��خ��دم��ات 
في  المتمثلة  التموينية  البطاقة 
والمخصص  الصرف  وسجل  البيانات 

الشهري.

غياب العروض الترويجية... وتزايد 
أسعار السلع الرمضانية بنسبة %150

والجمعيات  األس����واق  سجلت 
االس��ت��ه��الك��ي��ة ف���ي ال��ك��وي��ت 
السلع  أسعار  في  ملحوظا  ارتفاعا 
والمنتجات الغذائية مع حلول شهر 
شرائية  ضغوط  وس��ط  رمضان، 
في  والمقيمين  المواطنين  قبل  من 
تفرضه  الذي  الجزئي  الحظر  ظل 
العروض  غابت  بينما  الحكومة، 
األسواق.وبحسب  عن  الترويجية 
الجمعيات  اتحاد  عن  صادر  تقرير 
في  الزيادة  نسبة  بلغت  التعاونية، 
 ،150% المنتجات  بعض  أسعار 
األس��ع��ار  زي���ادة  أن  إل��ى  مشيرا 
من  الكبير  االندفاع  بسبب  ج��اءت 
لشراء  والمقيمين  المواطنين  جانب 
كميات كبيرة من المنتجات، بسبب 
للشراء  المسموح  الوقت  ضيق 
خالل الحظر. وقرر مجلس الوزراء، 
التجول  حظر  فرض  تمديد  مؤخرا، 
مع  الحالي،  إبريل   22 حتى  الجزئي 
ليبدأ  الحظر  ساعات  عدد  تعديل 
وحتى  مساًء  السابعة  الساعة  من 
مع  ص��ب��اح��ًا،  الخامسة  الساعة 
السماح لخدمة توصيل الطلبات إلى 
المنازل بالعمل حتى الساعة الواحدة 
مع  األسعار  ارتفاع  صباحا.وتزامن 
التي  الترويجية  العروض  اختفاء 
طالما كانت األسواق تشهدها في 
عام.  من كل  المناسبات  مثل هذه 
وزارة  في  مسؤول  قال  أن  وسبق 
تصريح  في  والصناعة،  التجارة 
إلى  تضطر  قد  ال��وزارة  إن  خاص، 
تقديم  طلبات  من  العديد  رفض 
توافر  ع��دم  من  خوفا  ال��ع��روض، 
التي  والضوابط  الصحية  الشروط 

أقرتها وزارة الصحة.
الجمعيات  اتحاد  رئيس  وطالب 
الحكومة  الكشتي  فهد  التعاونية 

التجول  حظر  ف��ت��رات  بتقليص 
على  ال��زح��ام  لتخفيف  البالد  في 
ضرورة  إلى  باإلضافة  الجمعيات، 
تعديل فترات الذهاب إلى الجمعيات 
من خالل الباركود أو ما يعرف بنظام 
إنه  الكشتي  المواعيد.وقال  حجز 
يجرى التنسيق مع كافة الجمعيات 
التركيز  أج��ل  م��ن  الكويت  ف��ي 
إلى  الطلبات  توصيل  خدمات  على 
الجمعيات  أن  مضيفا  ال��م��ن��ازل، 
التعاونية واألفرع التابعة لها اتخذت 
كافة اإلجراءات االحترازية من أجل 
واإلقبال  الكبير  الضغط  مواجهة 
الشراء.ودعا  على  المسبوق  غير 
الشراء  تجنب  إلى  المستهلكين 
أن  حيث  السلع،  وتخزين  بكثافة 
للسلع  االستراتيجي  ال��م��خ��زون 

 6 م��ن  ألكثر  يكفي  األس��اس��ي��ة 
أشهر.

الوزارة  أن  مصادر،  أكدت  بدوره، 
نظمت حمالت رقابية على الجمعيات 
الموازية  واألس��واق  االستهالكية 
المخالفين، مشيرا  لضبط  والمتاجر 
إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
كما  باألسعار،  المتالعبين  بحق 
اإلجراءات  من  عددًا  الوزارة  اتخذت 
والمستوردين  التجار  مع  بالتنسيق 
السلع  استيراد  تسهيل  أجل  من 
البيع.وقال  منافذ  إلى  ووصولها 
الخبير االقتصادي مروان سالمة، إن 
غالء أسعار السلع والمنتجات خالل 
اآلونة األخيرة كان بسبب اإلجراءات 
الحكومية، وخصوصا في ما يتعلق 
بإجراءات حظر التجول التي قلصت 

السلع. ل��ش��راء  السماح  أوق���ات 
وأضاف سالمة أن غالبية المواطنين 
بالغة  صعوبة  يجدون  والمقيمين 
لشراء  المناسب  الوقت  إيجاد  في 
إلى  مشيرا  التسوق،  أو  السلع 
من  اإلج���راءات  تسهيل  ض��رورة 
التصاريح  منح  في  التوسع  خالل 

لألسواق المركزية.
وفي سوق التمور بمنطقة الشويخ؛ 
أحد أهم األسواق في الكويت لبيع 
مبارك  قال  الرمضانية،  المنتجات 
الذي أكد أن أسعار السلع  حمدان، 
وغيرها،  التمور  مثل  الرمضانية، 
مطالبا  كبيرة،  بصورة  ارتفعت 
بالتدخل  والصناعة  التجارة  وزارة 
في  المسبوقة  غير  الزيادات  لكبح 

األسعار.

• الحظر الجزئي يتسبب في ارتفاع معدالت شراء السلع 
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رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خالل العام الحالي اقتصاد
لكنها حذرت في الوقت نفسه من »المخاوف العالقة« بشأن قوة تعافي االستهالك 
في  باريس  الفرنسية  العاصمة  في  مقرها  الموجود  المنظمة  العالمي.وقالت 
تقريرها الشهري الصادر أمس إن »األسس تبدو قوية« عند مقارنتها بشهر أبريل 
عقود  منذ  مستوياتها  أقل  إلى  النفط  أسعار  انخفضت  عندما  الماضي،  العام  من 
مليون   5.7 بمقدار  للنفط  العالمي  الطلب  نمو  تتوقع  إنها  المنظمة  عديدة.وقالت 
برميل يوميا خالل العام الحالي إلى 96.7 مليون برميل يوميا، في حين كانت تتوقع 

قبل ذلك نمو الطلب بمقدار 230 ألف برميل يوميا فقط. وكان الطلب العالمي على 
النفط قد تراجع خالل العام الماضي بمقدار 8.7 مليون برميل يوميا، مقارنة بالعام 
البلدان  المستجد.كانت منظمة  تداعيات جائحة فيروس كورونا  السابق على خلفية 
بمقدار  العالمي  للطلب  توقعاتها  أمس  أول  رفعت  قد  »أوبك«  للبترول  المصدرة 
الحالي  العام  خالل  المتوقع  العالمي  الطلب  متوسط  ليصل  يوميا  برميل  ألف   190
التحفيز االقتصادي وتخفيف إجراءات  إلى 96.46 مليون برميل يوميا بفضل برامج 

اإلغالق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط

بسبب محدودية األراضي وارتفاع أسعارها

في مقدمتها عقد مع إيران بـ148.44 دوالرًا

طاقة الرياح... هونغ كونغ تلجأ إلى البحر 
لتوليد الكهرباء

سورية تستعين بـ»الدول الصديقة« لتأمين 
احتياجات محطات الكهرباء

القابضة  بي«  إل  »سي  شركة  تدرس 
لتوليد  مشروع  بناء  كونغ  هونغ  في 
البحرية،  الرياح  طاقة  من  الكهرباء 
ودفع   ،2010 ع��ام  اق��تُ��ِرح  قد  ك��ان 
إلغائه.وسي إل بي  التكلفة إلى  ارتفاع 
لتوليد  الرئيستين  الشركتين  إحدى  هي 
حسبما  كونغ،  هونغ  في  الكهرباء 
بلومبرغ.وتتّجه الشركة  ذكرت وكالة 
إلى بناء محطة طاقة الرياح في البحر، 
األراض��ي،  مساحات  محدودية  بسبب 
ما  اإلقليم،  في  أسعارها  وارت��ف��اع 
مشروعات  بناء  إمكانات  من  يحدّ 
إنها  الشركة،  نظيفة.قالت  طاقة 
على  لعرضه  المشروع  دراسة  ستعيد 
لتنفيذه  تمهيدًا  المحلية،  الحكومة 

التي  القادمة،  الخمسية  الخطة  خالل 
-وهو  اإلقليم  2023.وك��ان  عام  تبدأ 
جمهورية  تتبع  خاصة  إدارية  منطقة 
الجنوبي،  الصين  بحر  بين  ويقع  الصين 
لتحقيق  خطة  اعتمد  قد  اللؤلؤة-  ودلتا 
.2050 عام  بحلول  الكربوني  الحياد 
ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يتخلص 
الذي  األحفوري،  الوقود  من  اإلقليم 
يمّثل مصدرًا لنحو %75 من الكهرباء 
المولدة.ويغطي اإلقليم باقي احتياجاته 
من الكهرباء عبر االستيراد من الصين.
وقال المدير التنفيذي ريتشارد النكاستر 
لوسائل إعالم محلية األسبوع الماضي: 
وارتفاع  األراضي  لندرة  ننظر  »عندما 
إلى  التفكير  يقودنا  أن  بدّ  ال  سعرها، 

التساؤل حول المياه«.
حاليًا  »المشروع  أن  النكاستر،  أضاف 
بشكل  اقتصادية  ج��دوى  ذا  أصبح 
أفضل منذ 10 سنوات، حيث انخفضت 
اقترحت  »الشركة  التكلفة«.وتابع: 
المشروع في عام 2010، لكن التكلفة 
سنوات   10 جدًا«.قبل  مرتفعة  كانت 
ميغاواط/ساعة  توليد  تكلفة  كانت 
في  أميركيًا  دوالرًا   134 إلى  تصل 
دوالرًا   89 إلى  انخفضت  المشروع، 
»بلومبرغ  لبيانات  وفًقا  الجاري،  العام 
بيان،  في  الشركة  إف«.وقالت  إي  إن 
يتعلق  فيما  أسهل  األم��ر  أصبح  إنه 
ببناء المشروع بالقرب من هونغ كونغ، 
كوريا  من  كل  تقدّم  سيسهم  حيث 

هذا  في  والصين،  وتايوان،  الجنوبية، 
الزمة  حديثة  معدّات  بتوفير  المجال 
التنفيذي  المدير  للمشروع.وأضاف 
على  سيعتمد  »المشروع  أن  للشركة، 
أحدث التوربينات، والتي تتميز بأنها أكثر 
الرياح  طاقة  مشروعات  من  كفاءة 
كونغ  هونغ  في  الموجودة  المياه  في 
حاليًا«.أوضح النكاستر أن دور الطاقة 
مزيج  في  محدودًا  سيكون  الشمسية 
الطاقة في هونغ كونغ، بينما سيكون 
للهيدروجين وبطاريات التخزين مساحة 
أن  الطاقة.وأضاف  قطاع  في  كبيرة 
في  االستثمار  تستبعد  لم  شركته 
من  كل  في  جديدة  طاقة  مشروعات 

الصين وفيتنام.

تعاني سورية أزمة كهرباء، تصاعدت بشكل كبير 
للوقود  الشديد  النقص  في  الماضية،  األيام  خالل 
وقطع الغيار الالزمة لتشغيل المحطات، التي عانت 
الطويلة.وكشف  الحرب  سنوات  من  األخرى  هي 
تعاقدات  وجود  إلى  الزامل  غسان  الكهرباء  وزير 
مع »الدول الصديقة« لتأمين قطع الغيار للمحطات 
الحصار  بسبب  سورية  تنقص  التي  والمستلزمات 
االقتصادي عليها، منها عقد مع إيران بقيمة 124 
لتأهيل  أميركيًا«  دوالرًا   148.44« يورو  مليون 
نحو  الكهربائية.فقدت سورية  المحطات  عدد من 
%70 من محطات الكهرباء وخطوط النفط والغاز، 
جراء الحرب التي عاشتها سورية على مدار ال�10 
الكهرباء  من  إنتاج سورية  الماضية.ويبلغ  سنوات 
 7 إلى  يوميًا  تحتاج  بينما  ميغاواط،   2700 يوميًا 
إمّا  إنتاجها  في  االعتماد  ويجري  ميغاواط،  آالف 
عدد  ذكرت  حسبما  الخام،  الغاز  أو  الفيول  على 

أن  إلى  الزامل  المحلية.أشار  اإلعالم  وسائل  من 
بينما  ليرة سورية،   150 نحو  يكّلف  كيلوواط  كل 
تشتري  والوزارة  فقط،  ليرة  ب�14  للمواطن  يُباع 
مضاًفا  المبالغ،  بذات  المستثمرين  من  الكهرباء 
الكهرباء  وزير  ولفت   .10% تعادل  أرب��اح  إليها 
جديدة  مرحلة  في  ب��الده  دخ��ول  إل��ى  ال��س��وري 
الجديدة،  الطاقات  من  الكهرباء  إنتاج  خالل  من 
أمام  المجال  تفتح  تشريعات  وجود  إلى  مشيرًا 
النظيفة،  الطاقة  قطاع  في  للدخول  المستثمرين 
أو  للصناعيين  إمّا  منها،  الموّلدة  الكهرباء  وبيع 
السورية،  الحكومة  التوليد.ووافقت  محطات  إلى 
إستراتيجية  تنفيذ  بدء  على   ،2019 أكتوبر  في 
تنفيذ  وتتضمن   ،2030 حتى  المتجددة  للطاقات 
باالعتماد على الطاقات المتجددة،  عدّة مشروعات 
بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنويًا »897.84 
وزارة  المكافئ.وذكرت  النفط  من  دوالر«  مليون 

إنتاج  إجمالي  أن  الجاري  العام  مطلع  الكهرباء 
»الشمسية  المتجددة  الطاقات  من  الكهرباء 
والرياح« في القطاعين العام والخاص يقارب 28.9 
من  كيلوواط  مليون   22.2 منه  كيلوواط،  مليون 
الرياح. من  كيلوواط  ماليين   6.7 ونحو  الشمس، 

لسان  على  مؤخرًا،  السورية،  الحكومة  وأقرّت 
وزير الكهرباء أنها تمرّ بمرحلة هي األسوأ في 
تاريخ البالد، لصعوبة توافر المشتقات النفطية، ما 
أمام  البالد.ولجأت  الحياة في  نواحي  أّثر في جميع 
الثقيل-  -النفط  الغاز والفيول  الوقود خاصة  نقص 
زيادة  إلى  الكهرباء  إنتاج  محطات  لتشغيل  الالزم 
التيار  انقطاع  ساعات  عدد  -زيادة  التقنين  ساعات 
الكهربائي- حتى المولدات الخاصة التي كانت تفي 
توّقفت  للكهرباء  المواطنين  احتياجات  من  بجزء 
هي األخرى عن العمل في ظل عدم توافر المازوت 

والبنزين الالزمين لتشغيلها.

سعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع إلى 63.52 دوالرًا

صعود أسعار الذهب
مع استقرار الدوالر

النفط  برميل  سعر  ارت��ف��ع 
الكويتي خالل جلسة أول امس 
سعر  ليصل  سنتًا؛   97 بواقع 
دوالرا،   63.52 إل��ى  البرميل 
للبرميل  دوالرا   62.55 مقابل 
وفقًا  وذل��ك  الماضي،  الثالثاء 
مؤسسة  من  المُعلن  للسعر 
الكويتية.وعالميًا،  البترول 
بشكل  النفط  أسعار  ارتفعت 
التعامالت  خالل  نسبيًا  طفيف 
ارتفاعها  بعد  أمس  اآلسيوية 
ال��ق��وي أم���س ع��ق��ب ت��راج��ع 
بأكبر  األميركية  المخزونات 
في  تقريبًا  شهرين  في  وتيرة 
وارتفعت  الماضي.  األسبوع 
العقود اآلجلة لخام برنت بنسبة 
 66.89 عند  سنتًا   31 أو   0.5%
بعدما  وذل��ك  للبرميل،  دوالرا 
الماضية  الجلسة  في  ارتفعت 
وهو  دوالرا   66.58 إلى   4.6%
السابع  منذ  األعلى  المستوى 
ارتفعت  عشر من مارس. كما 

األميركي  للخام  اآلجلة  العقود 
سنتًا   26 أو   0.4% مايو  تسليم 
للبرميل،  دوالرا   63.41 إل��ى 
بعدما قفزت أمس بحوالي 5%. 
الدولية  الطاقة  وكالة  وذكرت 
الصادر  الشهري  تقريرها  في 

إع��ادة  المقرر  م��ن  أن��ه  أم��س 
والعرض  الطلب  بين  ال��ت��وازن 
العالميين على النفط في النصف 
تبخر  بعد  العام،  الثاني من هذا 
مع   2020 ع��ام  ف��ي  الطلب 

تفشي جائحة »كوفيد19-«. 

خالل  ال��ذه��ب  أس��ع��ار  ارتفعت 
استقرار  وسط  أمس  تعامالت 
بيانات  ص���دور  وق��ب��ل  ال����دوالر 
»بيج  تقرير  اقتصادية.وأشار 
الفيدرالي  االحتياطي  لبنك  بوك« 
الصادر أول امس إلى أن المجلس 
في  االقتصادي  النشاط  أن  يرى 
تسارعًا  شهد  المتحدة  الواليات 
تحسن  مع  الماضية  الفترة  في 
المستهلكين.وعلى  إن��ف��اق 
العقود  ارتفعت  التداوالت،  صعيد 
يونيو  تسليم  للذهب  اآلج��ل��ة 
دوالر   1745.20 إلى   0.5% بنحو 
التسليم  سعر  زاد  كما  لألوقية، 
 0.3% األصفر  للمعدن  الفوري 
لألوقية. دوالر   1745.69 عند 

للفضة  اآلجلة  العقود  وصعدت 
 25.58 عند   0.2% مايو  تسليم 
التسليم  سعر  لألوقية.وزاد  دوالر 
مسجًال   1.1% للبالتين  الفوري 
كما  لألوقية،  دوالر   1188.74
الفوري  البالديوم  سعر  ارتفع 
دوالرًا   2723 عند   1.7% بنحو 
الدوالر  مؤشر  لألوقية.واستقر 
العملة  أداء  ي��ق��ي��س  -ال����ذي 
ست  من  سلة  أم��ام  األميركية 
عمالت- مسجًال 91.639 نقطة.

• برميل النفط الكويتي يرتفع بواقع 97 سنتًا

تراجع المخزونات األميركية يوفر دعمًا قويًا ألسعار الخام

نفطيون: المكاسب السعرية تحققت 
بفضل توقعات »أوبك«

»خام دبي« ثالث أفضل نفط سعرًا عالميًا 
من خارج سلة »أوبك«
شهر  خالل  للبرميل  دوالرا   64.4 إلى  دبي  خام  سعر  متوسط  قفز 
أفضل  قائمة  في  الثالث  المركز  متصدرًا   2021 عام  من  مارسآذار 
أوبك/ وذلك  /خارج سلة  العالم  القياسية على مستوى  الخامات  أسعار 
للنفط. المصدرة  الدول  منظمة  الصادرة عن  االحصائيات  وفقا ألحدث 

تقريبًا   5.8% بنسبة  ارتفع  دبي  خام  أن  المنظمة  احصائيات  وأظهرت 
خالل شهر مارسآذار 2021 مقارنة مع سعره المسجل في فبراير من 
وذلك  اآلسيوية،  لإلمدادات  رئيسيًا  مرجعًا  دبي  خام  ويعتبر  ذاته،  العام 
باإلضافة إلى كونه يعد معيارا قياسيا لتحديد سعر النفط في السوق 

بقية  مع  مقارنة  كبيرة  بسرعة  لها  الوصول  يمكنه  الذي  العالمي 
الخامات القياسية األخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.ويتم عرض 
خام دبي القياسي للشرق األوسط، من خالل منصة »ستاندرد آند بورز 
جلوبال بالتس« للتسعير.ويشار إلى أن سلة »أوبك« تتكون من 13 خاما 
تنتجها الدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وتعتبر السلة 
األخرى  النفط  خامات  بعض  إلى  باإلضافة  وذلك  للنفط  عالميا  مقياسا 
المتداولة ومن ضمنها خام دبي الذي يتم االسترشاد بها لتحديد األسعار 

على مستوى العالم.

يقول مختصون ومحللون نفطيون 
تحققت  السعرية  المكاسب  إن 
في  »أوب����ك«  ت��وق��ع��ات  بفضل 
الطلب  بنمو  الشهري  تقريرها 
على النفط بشكل كبير هذا العام، 
الذي  ال��دوالر،  تراجع  إلى  إضافة 
النفط  مع  عكسية  بعالقة  يرتبط 
االرتفاعات  يقاوم  بينما  الخام، 
الجديد  كورونا  لقاح  إطالق  توقف 
إضافة  جونسون«،  آند  »جونسون 
أميركية  اقتصادية  بيانات  إل��ى 
يقول  اإلط��ار،  هذا  مختلطة.وفي 
مدير  مساعد  ج��ي��راس  ج���وران 
إن  كرواتيا  في  إف«  أيه  »زد  بنك 
للغاية  إيجابية  »أوبك« قدمت رؤية 
لتعافي الطلب وبثت حالة من الثقة 
السوق وساعدت على تسجيل  في 
مزيد من التعافي في األسعار، وقد 
برامج  إلى  توقعاتها  في  استندت 
والتخفيف  االقتصادي  التحفيز 
بسبب  اإلغ��الق  لتدابير  اإلضافي 
كورونا في آسيا وأميركا وبريطانيا.

اإليجابية  ال��رؤي��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
»أوب��ك«  تطرحها  التي  للسوق، 
تستند فيها إلى تنامي االستهالك 
صيفا وهو ما دفع المجموعة في 
بتخفيضات  القيام  إلى  »أوب��ك+« 
الشهر  من  بدءا  تدريجية  إنتاجية 
مماثل  تدريجي  إنهاء  مع  المقبل 
جانب  من  الطوعية  للتخفيضات 
أن  المقرر  من  حيث  السعودية، 
يوميا  برميل  مليوني  نحو  يضاف 
إلى المعروض العالمي في شهور 
يقول  جانبه،  المقبلة.ومن  الصيف 
»إم  شركة  مدير  جروس  أندريه 
للطاقة  األلمانية  س��ي«  أي��ه  إم 
اإليجابية  »أوب���ك«  توقعات  إن 
على  سريعا  انعكست  للسوق 
تتواصل  أن  المتوقع  ومن  األسعار 

الفترة  في  السعرية  المكاسب 
»أوبك«  طمأنة  ضوء  في  المقبلة 
للسوق أن الزيادة في اإلنتاج يمكن 
خالل  من  بسهولة  امتصاصها 
السوق  تلقت  كما  الطلب،  زي��ادة 

دعما إضافيا من ضعف الدوالر.
النفط  أس���واق  أن  إل��ى  وأش���ار 
التقارير،  كبير  حد  إلى  تجاهلت 
توزيع  أزمة  تجدد  إلى  تشير  التي 
ببعضها  العمل  ووقف  اللقاحات 
الفاعلية  ح��ول  الشكوك  بسبب 
متلقي  على  الجانبية  واآلث����ار 
شركة  دف��ع  ما  وه��و  اللقاحات، 
التي  جونسون«،  آن��د  »جونسون 
وقف  إلى  حاليا  اللغط  حولها  يثار 
الدكتورة  أوروبيا.وترى،  توزيعه 
محللي  كبير  كومندانتوفا  ناجندا 
الطاقة  لتطبيقات  الدولي  المعهد 

أن حالة من التفاؤل القوي تسيطر 
على سوق النفط مع بيانات مبشرة 
صيفا  خاصة  الطلب،  تعافي  عن 
إضافة إلى استمرار ضعف الدوالر 
االختناقات  ب��أن  السوق  وقناعة 
توزيع  ف��ي  ال��راه��ن��ة  واألزم����ات 
طويال  تستمر  لن  كورونا  لقاحات 
وستكون مؤقتة للغاية.ولفتت إلى 
األميركية  المخزونات  تراجع  أن 
لألسعار  قويا  دعما  بالفعل  يوفر 
في ظل مؤشرات على تسارع وتيرة 
السحب من المخزونات بفعل قيود 
من  حاليا  المطبقة  الفعالة  اإلنتاج 
إضافة  »أوبك+«  مجموعة  جانب 
من  األميركيين  المنتجين  حذر  إلى 
اإلنتاج  لزيادة  المتسرعة  العودة 
العرض  وضعي  استقرار  قبل 
ناحية  السوق.ومن  في  والطلب 

أخرى، وفيما يخص األسعار، صعد 
أمس،  تعامالت  خالل  الخام  النفط 
القطاع  بيانات في  أن أظهرت  بعد 
بأكثر  األميركية  المخزونات  تراجع 
رفعت  حين  ف��ي  المتوقع،  م��ن 
على  للطلب  التوقعات  »أوب���ك« 
الخام، لكن المخاوف حيال فيروس 
كبحت  اإلم��دادات  وزي��ادة  كورونا 
اليومي  التقرير  وقال  المكاسب. 
للبترول  المصدرة  الدول  لمنظمة 
»أوبك« أول امس إن سعر السلة، 
 13 أسعار  متوسطات  تضم  التي 
في  األعضاء  الدول  إنتاج  من  خاما 
المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على 
بضعة  كسبت  السلة  وأن  التوالي، 
من  نفسه  باليوم  مقارنة  سنتات، 
األسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 

61.33 دوالر للبرميل.

• حفارة تنقيب عن النفط البحري



«ألفا دوغ« ... كلب ال ينبح وال يعض
»أل��ف��ا دوغ «ه��و اس��م كلب يطيع 
ً أقل  وال ينبح وال يعض ويترك آث��ارا
على سجادة البيت ،وبالتالي هو كلب 
مُحّسَن ألنه روبوت ،يؤكد مخترعه 
الصيني أنه األسرع في العالم ،وجُّهِز 

هذا الكلب العالي التقنية بأجهزة 
االستشعار ،ويعمل بواسطة تقنيات 
ال��ذك��اء االصطناعي التي تتيح له 
»س��م��اع «بيئته و»رؤي��ت��ه��ا .«ولكن 
يمكن أيضاً اصطحابه في نزهة ،ومع 

أن ال ذيل له وال رأس» ،هو ِمثل كلب 
حقيقي ،«على ما وصفه ما جي ،مدير 
التكنولوجيا في شركة» ويالن «التي 
صممت النموذج األولي منه وتتخذ من 

نانجينغ» شرق الصين «مقراً لها.
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طريقة جديدة الستخدام فيتامين 
E في عالج سرطان البنكرياس

باحثون ينجحون في ابتكار تقنية 
جديدة لمحو الذكريات المؤلمة

توصل باحثون بجامعة تكساس االميركية ،وفقا 
لدراسة جديدة إلى تقنية يمكنها محو الذكريات 
المؤلمة ،من خ��الل استعادة ه��ذه النوعية من 
الذكريات وإضعافها بشكل غير مباشر ،طبقا 
لما نشر في موقع ميديكال اكسبريس ،وقالت 
الدراسة ،إن النتائج األولية تشير إلى أن أن اتباع تقنية 
إعادة تنشيط الذكريات المؤلمة بشكل غير مباشر 
تمكن الباحثون من تغييرها أو محوها ،حيث يتم 
السيطرة على إشارات الصدمة والعمل على تخفيف 
استجابات الخوف المرتبط بتلك الذكريات ،واستعان 
الباحثون بأحد المحاربين القدامى الذين أصيب بعبوة 
ناسفة ،حيث تم إعادة تجربة إشارات الصدمة مثل 
أضواء وأصوات االنفجار ،ثم تم العمل على تخفيف 
استجابات الخوف المرتبطة بتلك الواقعة ،وأوضحت 
الدراسة أيضا أن الباحثون تمكنوا من عزل الذاكرة 
وإثارة استجابات الخوف من خالل إعادة تنشيطها 

بشكل مصطنع ،ثم العمل على تعطيل الذاكرة 
األصلية نفسها ،مما يخلق فرصة لتغيير الذكريات 

المؤلمة والقضاء.
واستند الباحثون على استخدام اإلشارات المرتبطة 
بحدث أو واقعة مخيفة ،من خالل تشيط الذاكرة 
حول تلك الواقعة من خالل منطقة دماغية مهمة 
بالدماغ يطلق عليها منطقة» الحصين «وهى 
منطقة مغطاه بطبقة من األلياف النخاعينية على 
سطحها البطيني وتلعب دورا  في عملية اختزان 
ال��ذاك��رة ،ويعمل الباحثون على تنشيط بعض 
اإلشارات من خالل تلك المنطقة ،من أجل العمل 
على تغيير أو محو الذكريات المؤلمة لألشخاص، 
وعلى الرغم من ذلك إال أن الباحثين يخشون من 
األضرار التي قد تلحق الذاكرة عند تعرضها للعديد 
من اإلشارات األمر الذى قد يعرضها لالضطراب 
وبالتالي حدوث خسارة دائمة في الذكريات األخرى.

رائد أعمال أسترالي في  طور 
الحيوية  التكنولوجيا  مجال 
المواد  لتوزيع  جديدة  طريقة 
الموجودة  القوية  الكيميائية 
يمكن  والتي   ،E فيتامين  في 
لسرطان  كعالج  استخدامها 
الكبد  وأم��راض  البنكرياس 
للمواد  ويمكن  الدهنية، 
باسم  المعروفة  الكيميائية، 
توكوترينول «T3»، أن تعمل 
باإلضافة  لاللتهابات،  كمضاد 
تراكم  التندب ووقف  إلى منع 
األداء  نتائج  وكانت  الدهون، 
اختبارها  تم  عندما  ممتازة 
ألول مرة على الفئران، لكنها 
أثبتت أنها أقل فاعلية إلى حد 
ما في التجارب البشرية، حتى 
أن  تونج  جلين  الدكتور  أدرك 
على  تحصل  كانت  الفئران 
مضغت  ألنها  أفضل  جرعة 
الدواء قبل البلع، وقال الدكتور 
المضغ  طريقة  إن  ت��ون��ج، 
مكونات  توصيل  على  تساعد 
مجرى  إلى  مباشرة  الفيتامين 
األمعاء  عبر  المرور  دون  الدم 
الدكتور  وقرر  أواًل.  الكبد  أو 
الشيء  نفس  تجربة  تونغ 
تطوير  خالل  من  البشر،  مع 
تحت  ال��دواء  لوضع  طريقة 

اللسان.

أزور  ش��رك��ة  حصلت  وق��د 
لتكنولوجيا الصحة على براءة 
وتسويقه  الدواء  إلنتاج  اختراع 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  في 
والصين.  واليابان  األوروب���ي 
الشروع  أنها على وشك  كما 
في المرحلة الثانية من التجارب 
يتم  التي   T3 ل���  السريرية 
إجراؤها تحت اللسان لمرضى 
وس��رط��ان  ال��ده��ن��ي  الكبد 
المتوقع  وم��ن  البنكرياس، 
النهائية  النتائج  تظهر  أن 
عامين،  غضون  في  للتجارب 

الغذاء  إدارة  أش��ارت  بينما 
أنها  إلى  األمريكية  وال��دواء 
ستكون على استعداد لتسريع 
موافقتها على دواء T3 لهذه 

األمراض.
فإن  تونج،  الدكتور  وبحسب 
الخاليا  معالجة  يمكنه   T3
تحفيز  طريق  عن  السرطانية 
ومنع  الخلية،  دورة  م��وت 
أن  يمكن  الذي  الخبيث  الورم 
السرطان  انتشار  إلى  ي��ؤدي 
نقلت  ما  وف��ق  الجسم،  في 
صحيفة ديلي ميل البريطانية.  

الصين تدرس خلط لقاحات كورونا لتوفير 
مزيد من الفاعلية ضد سالالت الفيروس

تجارب على عقار جديد لعالج
سرطان الدماغ

يمكن لرجل بريطاني أن يكون أول 
شخص في العالم يُشفى من نوع قاتل 
من سرطان الدماغ عن طريق عالج تجريبي 
جديد ،وكان األطباء قد أخبروا المريض 
ً فقط  وهو أب لطفلين أن لديه أشهرا
ليعيشها ،ولكن بعد مرور عام ،اختفى 
ال��ورم الخبيث ،وأش��اد األطباء بتعافيه 

ووصفوه بأنه استثنائي.
هذا المريض هو واحد من 10 مرضى 
مصابين بسرطان الدماغ المتقدم المعروف 
بالورم األرومي الدبقي ،يخضعون لعالج 
تركيبي جديد ال يزال في مراحل التجربة 
المبكرة .وتشير النتائج األولية إلى أن 
العقار يعمل بشكل جيد مع مرضى الورم 
األرومي الدبقي الذين لديهم أيضًا عيب 
جيني معين ،وستكون هناك حاجة إلى 
مزيد من البحث ،لكن الخبراء يعتقدون أن 

العالج يمكن أن يمثل أحد أكبر االختراقات 
منذ سنوات في ع��الج أح��د أكثر أن��واع 

السرطانات عدوانية.
العالج الجديد الذي يعمل باحثون من معهد 
أبحاث السرطان البريطاني على تطويره 
بالتعاون مع مؤسسة روي��ال مارسدين 
ه��و م��زي��ج م��ن ع��ق��اري أت��زول��ي��زوم��اب 
وإباتاسيرتيب ،والذين يساعدان الجهاز 
المناعي على اكتشاف وتدمير السرطان.

بين  صلة  العلماء  وجد  حاسم،  وبشكل 
استجابا  الذين  التجربة  في  المريضين 
يعاني  وكالهما  للعالج،  جيد  بشكل 
تسمى  معيبة  جينات  ذات  أورام  من 
الجسم  أنحاء  جميع  في  PTEN توجد 
وتُعرف باسم الجين «المضاد للورم» ألنها 
توقف تكاثر الخاليا بشكل مفرط، وغالبًا 
ما تتطور السرطانات عندما تتسبب عيوب 

في الجسم في توقف جين PTEN وحوالي 
ربع مرضى الورم األرومي الدبقي لديهم 
ديلي  بحسب صحيفة  جين PTEN معيب، 

ميل البريطانية.
أخصائية  لوبيز،  خوانيتا  الدكتورة  وتقول 
 Royal  The م��ؤس��س��ة ف��ي  األورام 
تزال  «ال  ال��دراس��ة  Marsden وم��ؤل��ف��ة 
البحث،  عملية  في  األول��ى  األي��ام  ه��ذه 
من  المزيد  إج��راء  هي  التالية  والخطوة 
من  المزيد  تجنيد  إلى  ونتطلع  التجارب، 
دبقي  أرومي  بورم  المصابين  المرضى 
مزيد  إل��ى  ونحتاج  للمشاركة  متقدم 
لوبيز  الدكتورة  وأضافت  التمويل»،  من 
إليها  توصلنا  التي  النتائج  أن  «نعتقد 
يمكن  لما  التطوير  من  لمزيد  الباب  تفتح 
أن يصبح عالجًا يغير قواعد اللعبة لبعض 

مرضى أورام المخ. 

ق���ال ج���او ف���و ،رئ��ي��س مركز 
مكافحة األمراض والوقاية منها 
الصيني ،إن الصين تدرس خيار 
خلط لقاحات كورونا المختلفة 
لتوفير ال��م��زي��د م��ن الفاعلية 
ً إن البالد تدرس  للقاحات ،مضيفا
طريقتين لحل مشكلة فعالية 
اللقاحات الحالية وأحد الخيارات 
هو تعديل الجرعة أو الفاصل 
الزمني بين الجرعات أو زي��ادة 
عدد الجرعات ،والطريقة الثانية 
هي خلط اللقاحات التي تستخدم 
تقنيات مختلفة ،ويتفق خبراء 
الصحة بشكل عام على أن خلط 
لقاحات كورونا المختلفة يجب 
أن يكون آمنًا ،وتجري التجارب 
السريرية في بريطانيا ودول أخرى 
لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي 
إلى حماية أفضل ،وأوض��ح جاو 
فو،إن الصين تدرس موعد إعادة 
فتح ح��دوده��ا ،وم��ا إذا كانت 
ستبقي على إجراءات مثل ارتداء 
القناع اإللزامي واالختبار بعد ذلك 
كما أنها تكثف األبحاث حول 
اللقاحات التي يمكنها مواجهة 

المتغيرات الجديدة للفيروس.
وقال خبير اللقاحات في شنغهاي، 
اللقاحات  ي��ق��ارن  ك��ان  ج��او  إن 
مادة  تستخدم  التي  المعطلة، 

جهاز  لتحفيز  الفيروس  من  ميتة 
المناعة، وتلك التي تستخدم ناقاًل 
مع لقاحات MRNA التي تستخدم 
إنه  تاو  وأكد  المتقدمة،  الجينات 
أولئك  يُنصح  أن  الممكن  من 
لقاح  من  جرعتين  يتلقون  الذين 

لقاح  ثالثة من  بأخذ جرعة  معطل 
يتم  أن  يجب  ذل��ك،  ومع  مختلف 
وأضاف  بأقصى سرعة،  التطعيم 
يتوفر  حتى  ننتظر  أال  «يجب  تاو: 
تشجيع  يجب  لكن  مثالي،  لقاح 
إنه  البالد»، وقال  التطعيم لحماية 

االهتمام  من  مزيد  إي��الء  يجب 
قائال   ،mRNA لقاحات  لتطوير 
فرصة  توفر  التكنولوجيا  إن 
مثل  األمراض  أنواع  جميع  لعالج 
والسرطان  المعدية   األم��راض 

واألمراض الوراثية.

 • لقاحات كورونا في الصين

عالمات تظهر بالفم واللسان تؤكد اإلصابة 
بفيروس كورونا

اإلجهاد النفسي يزيد فرص إصابة النساء بأمراض القلب

أعراض  أكثر  أحد  والتذوق  الشم  حاسة  فقدان 
يستغرق  أن  ويمكن  الكالسيكية  كورونا  فيروس 
تكون هذه هي  ال  قد  ولكن  التام،  للشفاء  أسابيع 
كورونا  فيروس  بها  يؤثر  التي  الوحيدة  الطريقة 
لدراسة جديدة  التذوق  ويغيرها، ووفًقا  براعم  على 
أجراها المعهد الوطني للصحة «NIH» األميركي، 
 Nature العلمية  المجلة  في  نشرها  تم  والتي 
Medicine، فإن ما يقرب من نصف ضحايا كورونا 

يعانون من أعراض فموية أثناء اإلصابة.
ونظرًا ألن العالمات الكالسيكية فقط هي التي 
تظهر بوضوح ،يشير الخبراء اآلن إلى أن الكثير 
من هذه األعراض الفموية ،والتي قد تظهر قبل 
أيام من ظهور العالمات األخرى قد تمر دون أن 

يالحظها أحد ،وفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا.
تحدث معظم حاالت العدوى المصحوبة بأعراض 
عندما يبدأ الفيروس في التكاثر ويهاجم أعضائنا 
على الرغم من عدم وجود دليل حالي يشير إلى أن 
فيروس كورونا يصيب أو يتكاثر بشكل مباشر على 
طول تجاويف وأنسجة الفم ،لكن البعض يعتقد 
أن السبب وراء االنتشار هو األنماط التي ينتشر من 
خاللها كورونا بشكل أساسي وهى السعال أو 

التحدث أو مجرد التنفس.
كما الحظت دراسة المعاهد الوطنية للصحة أن 
األع��راض الفموية المتعلقة بالمرض يمكن أن 
تظهر أيضًا في الحاالت غير المصحوبة بأعراض، 

أو الحاالت الخفيفة.
جفاف الفم :عادة ما ترتبط متالزمة جفاف الفم 
بالكثير من االلتهابات الفيروسية واضطرابات 
المناعة الذاتية واآلن أصبحت مصاحبة لفيروس 
كورونا أيضًا ،تعني تجربة جفاف الفم في األساس 
أن الفم يمر بوقت عصيب في إفراز اللعاب ،مما 
يحافظ على ترطيب الفم ،ويساعد على الهضم، 
واألهم من ذلك أنه يحمي الفم من البكتيريا الضارة 
ومسببات األمراض األخرى يمكن أن يشعرك جفاف 
الفم بإحساس بالجفاف أو اللزوجة في الفم ،كما 

يجعل اللعاب أكثر سمكًا.
تعد رائحة الفم الكريهة أحياًنا عالمة شائعة على 
جفاف الفم يمكن أن يسبب أيضًا صعوبات في 
مضغ الطعام والتحدث وتجعلك تشعر بإحساس 
قاسي وحرق في سقف فمك األعراض غير العادية 
مثل هذه ،في الوقت الحالي ،تحتاج إلى الفحص مرة 

واحدة.
نتوءات باللثة واللسان :عندما تمر بعدوى فيروسية 
مثل كورونا ،فإن أحد األحاسيس النموذجية التي 
يمكن أن تواجهها هو التهاب واسع النطاق ،عندما 
يهاجم الفيروس ألياف العضالت ،وبطانات األعضاء 
يمكن أن يظهر هذا االلتهاب على شكل آفات، 

نتوءات مؤلمة ،بما في ذلك مناطق اللسان واللثة.
بالنسبة لبعض الناس ،يمكن أن تظهر عدوى 
فيروسية في الفم على شكل ق��رح وتهيجات 

وحساسية على الرغم من عدم وجود طريقة مثبتة 
لمكافحة هذه اآلفات ،إال أن المعاناة من النتوءات 
المؤلمة قد تمنعك من تناول الطعام وتتجنب بعض 

الطعام.
لسان كورونا :لسان كورونا هو أحد األع��راض 
الفيروسية التي تمت مناقشتها كثيرًا في الوقت 
الحالي على الرغم من عدم وجود سبب محدد نعرفه 
اآلن لما يسببه ،إال أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر 
بالتأكيد على لسانك ،يعاني المرضى أي��ضًا من 
إحساس حارق والتهاب على سطح اللسان يتفق 
بعض األطباء أيضًا على أن إحساس اللسان الناتج 
عن فيروس كورونا يمكن أن يكون مرتبًطا بالطفح 

الجلدي الذي أصبح مرتبًطا ب�كورونا.
تغيرات في لون و إحساس اللسان :طريقة أخرى 
يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على تجاويف 
الفم ،وعلى وجه الخصوص ،اللسان عن طريق تغيير 
لون وملمس اللسان ،تهيج الفم وتورمه يمكن أن 
يجعل لسانك يشعر بالغراب  يمكن أن يسبب أيضًا 
تهيجًا في الفم ،أو جعل شفتيك ،أو وخ��زًا في 
اللسان ،أو تشعر بتهيج أكبر بكثير مما ينبغي أن 
تكون عليه عادة يمكن أن يتسبب أيضًا في تغيير 
اللون الذي ستعتاد على رؤيته على سبيل المثال ،على 
عكس اللسان الطبيعي ال��وردي الصحي ،يمكن 
مالحظة احمرار غير عادي أو بقع بيضاء أو لسان 

داكن اللون عند إصابة الفيروس.

كشفت دراس��ة جديدة أجرتها 
جامعة دريكسيل األميركية ،عن 
أن اإلجهاد النفسي بسبب العمل 
والعالقات االجتماعية - الناتج عادًة 
عن صعوبة التكيف مع البيئات 
الصعبة - قد يزيد تعرض النساء 
لخطر أكبر لإلصابة بأمراض القلب 
ً لموقع» نيوز  التاجية ،وذلك وفقا
ميديكال ،«وأوضحت الدراسة أن 
تأثيرات إجهاد الوظيفة والضغط 
االجتماعي - ال��ج��ان��ب السلبي 
للعالقات االجتماعية - على النساء 
يرتبط كالهما معًا بخطر أعلى 
بنسبة ٪21 لإلصابة بأمراض 
القلب التاجية وي��ح��دث إجهاد 

الوظيفة عندما ال تتمتع المرأة 
بالقوة الكافية في مكان العمل 
لالستجابة لمتطلبات الوظيفة 
وتوقعاتها ،ووج��دت الدراسة 
أي��ضًا أن األح��داث الحياتية ذات 
الضغط العالي ،مثل وفاة الزوج 
أو الطالق أو اإلساءة الجسدية أو 
اللفظية ،باإلضافة إلى اإلجهاد 
االجتماعي ،كانت مرتبطة بشكل 
مستقل بخطر اإلصابة بأمراض 
القلب التاجية بنسبة ٪12 و9٪  

على التوالى.
واس��ت��خ��دم��ت دراس����ة جامعة 
دريكسيل بيانات 80825 امرأة 
بعد سن اليأس من دراسة مراقبة 

مبادرة صحة المرأة ،والتي تتبعت 
المشاركات من 1991 إلى،2015  
إلي��ج��اد ط��رق أف��ض��ل للوقاية 
من السرطان وأم���راض القلب 

وهشاشة العظام لدى النساء.
وقام الباحثون بتقييم تأثير اإلجهاد 
النفسي االجتماعي الناتج عن 
إجهاد الوظيفة ،وأح��داث الحياة 
المجهدة والضغط االجتماعي 
»من خالل دراسة استقصائية،« 
واالرتباطات بين هذه األشكال 
من اإلجهاد ،على أمراض القلب 

التاجية.
وأصيب ما يقرب من ٪5 من النساء 
بأمراض القلب التاجية خالل14  

عامًا وسبعة أشهر من الدراسة.
وارتبطت أح���داث الحياة عالية 
اإلج��ه��اد ب��زي��ادة خطر اإلصابة 
ب��أم��راض القلب التاجية بنسبة 
 ،٪12وارتبط اإلجهاد االجتماعي 
المرتفع ب��زي��ادة خطر اإلصابة 
بأمراض القلب التاجية بنسبة9٪  
ولم يكن إجهاد العمل مرتبًطا 
بشكل مستقل بمرض القلب 

التاجي.
ويحدث مرض القلب التاجي ،وهو 
أحد األسباب الرئيسية للوفاة عندما 
تصبح شرايين القلب ضيقة وال 
يمكنها نقل ال��دم المؤكسج 

الكافي إلى القلب .

E فيتامين •

دهنية  م��ادة  الكوليسترول 
الكبد  يصنع  الدم  عبر  تنتقل 
كل الكوليسترول الذي يحتاجه 
أيضًا  جسمك، ولكن يمكنك 
خالل  من  الكوليسترول  تناول 
تتناولها، تعتمد  التي  األطعمة 
كمية الكوليسترول لديك على 
في  بما  العوامل،  من  العديد 
والنظام  الوراثية  العوامل  ذلك 
والنشاط  والعمر  ال��غ��ذائ��ي 

وعناصر أخرى.
ووف���ق���ا ل��ت��ق��ري��ر ل��م��وق��ع 
اإلنسان  يحتاج   healthline
الكوليسترول  بعض  إل��ى 
التي  الهرمونات والمواد  إلنتاج 
لهضم  جسمك  يستخدمها 
منه  الكثير  لكن  األطعمة 
يمكن أن يتراكم في الشرايين 
ويؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة 

دماغية.
كوليسترول  على  يُطلق 
منخفض  الدهني  البروتين 
الكثافة «LDL» الكوليسترول 
يسد  أن  يمكن  ألنه  «الضار» 
كوليسترول  ينقل  الشرايين، 
عالي  ال��ده��ن��ي  ال��ب��روت��ي��ن 
الملقب   ،«HDL» الكثافة 
«ال��ج��ي��د»،  بالكوليسترول 
مما  الكبد،  إلى  الكوليسترول 

يزيله من مجرى الدم.
ال��م��ث��ال��ي��ة هي  ال��م��ع��ادل��ة 
من  عالية  نسبة  على  الحصول 
«الجيد»  الحميد  الكوليسترول 
الكوليسترول  وان��خ��ف��اض 
تساعدك  أن  يمكن  ال��ض��ار 
تحتوي  التي  األطعمة  معرفة 
الدهون  من  عالية  نسبة  على 
اتخاذ  ف��ي  والكوليسترول 
الغذائية  الخيارات  من  المزيد 

الصديقة للقلب.

من أين يأتي الكولسترول؟
يأتي الكوليسترول في جسمك 

الكبد  رئيسيين:  مصدرين  من 
الكبد  ينتج  الغذائي،  ونظامك 
والخاليا  األخ��رى  واألع��ض��اء 
األخرى في جسمك حوالي 80 

% من الكوليسترول في الدم.
من  األخ��رى   %  20 نسبة  تتأثر 
جسمك  في  الكوليسترول 
تتناولها  ال��ت��ي  ب��األط��ع��م��ة 
على  تحتوي  التي  األطعمة 
ال��ده��ون  م��ن  ع��ال��ي��ة  نسبة 
يمكن  والمشبعة  المتحولة 
مستويات  ف��ي  تسهم  أن 

الكوليسترول غير الصحية.
من  ال��م��زي��د  ت��ت��ن��اول  عندما 
ه����ذه ال����ده����ون، ي��ع��وض 
تقليل  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ك��ب��د 
وإزال��ة  للكوليسترول  إنتاجه 
الكوليسترول الزائد ومع ذلك، 
ال يصنع الجميع الكوليسترول 
ويزيله بنفس الكفاءة، يمتلك 
جينات  األش���خ���اص  ب��ع��ض 
المزيد  بإنتاج  الكبد  تخبر 
إبطاء  أو  الكوليسترول  من 
الكوليسترول في  إزالة  عملية 
ورثت  قد  كنت  إذا  الجسم 
هذه الجينات، فقد يكون لديك 
ارتفاع في نسبة الكوليسترول 
تتناول  لم  لو  حتى  ال��دم  في 
أو  بالدهون  الغنية  األطعمة 

الكوليسترول.
ترفع  التي  األطعمة  هي  ما 

نسبة الكوليسترول الضار؟
والمنتجات  األطعمة   تحتوي 
الكوليسترول،  على  الحيوانية 
أن��واع  ال��واق��ع  ف��ي  لكنها 
ال��م��وج��ودة في  ال���ده���ون 
األطعمة التي يمكن أن يكون 
على  ض��ررا  أكثر  تأثير  لها 
في  الكوليسترول  مستويات 

الدم.
على  تحتوي  التي  األطعمة 
ال��ده��ون  م��ن  ع��ال��ي��ة  نسبة 
على  الكبد  تشجع  المشبعة 

الكوليسترول  من  المزيد  إنتاج 
هذه  من  تحد  أن  يجب  الضار 

األطعمة:
الدسم،  كاملة  األلبان  منتجات 
في  بما  ال��ح��م��راء  ال��ل��ح��وم 
العجل  ولحم  البقر  لحم  ذلك 
الباردة  اللحوم  الضأن،  ولحم 
المخبوزة،  السلع  والسجق، 

األطعمة المصنعة
على  تحتوي  التي  األطعمة 
ال��ده��ون  م��ن  ع��ال��ي��ة  نسبة 
من  أي��ضً��ا  ت��زي��د  المتحولة 
تشمل  الضار  الكوليسترول 

هذه األطعمة:
كيك، بسكويت، المقرمشات، 

األطعمة المقلية، سمن.
ترفع  التي  األطعمة  هي  ما 

نسبة الكوليسترول الحميد؟
مثل  ال��ده��ن��ي��ة  األس���م���اك 
والرنجة  والسردين  السلمون 
التي  األطعمة  والماكريل، 
تحتوي على فول الصويا، بذور 
الجوز  الشيا،  وب��ذور  الكتان 
الخضار  األخرى،  والمكسرات 
األطعمة  الخضراء،  الورقية 
للذوبان،  القابلة  باأللياف  الغنية 
وال��ف��واك��ه  ال��ش��وف��ان  مثل 
زيت  والبقوليات،  والخضروات 

الزيتون.
في  الكوليسترول  يفعل  ماذا 

جسمك؟
سيًئا  ليس  الكوليسترول 
الواقع،  في  لك  بالنسبة  تمامًا 
لصنع  جسمك  يستخدمه 
األساسية،  الهرمونات  بعض 

بما في ذلك:
ه���رم���ون االس��ت��روج��ي��ن 
النساء،  عند  والبروجسترون 
الرجال،  عند  والتستوستيرون 
يساعد  ال���ذي  ال��ك��ورت��ي��زول 
جسمك على االستجابة للتوتر، 
تنظيم  هرمون  األلدوستيرون 

ضغط الدم بالجسم. 

من أين يأتي الكوليسترول
... وما دوره في جسمك؟
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 العراق: هجوم صاروخي على قوات الحشد في الموصل
تعرض  عن  عراقي  أمني  مصدر  كشف 
الشعبي  الحشد  لهيئة  تابعة  أمنية  نقطة 
موجه،  صاروخي  لهجوم  الموصل  شرق 

امس.

نقطة  استهدف  صاروخا  إن  المصدر  وقال 
أمنية تابعة للواء ثالثين بشكل مباشر، ونتج 
الحشد  عناصر  أحد  إصابة  الهجوم  عن 

الشعبي.

وأفادت تقارير إعالمية بأن التحقيقات ال تزال 
الذي  الصاروخي  الهجوم  بشأن  مستمرة 
استهدف مقر الحشد الشعبي للكشف عن 

الجهة أو الجماعة المنفذة لذلك الهجوم.
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alshahed_daily
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خارجيات

 منصور: حكومة االحتالل تنتهك القانون الدولي

عباس: ال رجعة عن إجراء االنتخابات

الفلسطيني محمود  الرئيس  قال 
في  ماضية  حكومته  إن  عباس 
أنحاء  االنتخابات في جميع  إجراء 
فيها  بما  المحتلة  األراض���ي 

القدس الشرقية.
هاتفي  اتصال  خالل  ذلك  جاء 
إنجيال  األلمانية  المستشارة  من 
آخر  الجانبان  بحث  حيث  ميركل، 
الصعيدين  على  المستجدات 
إضافة  وال��دول��ي،  الفلسطيني 
الثنائية المميزة بين  إلى العالقات 

البلدين وسبل تعزيزها.
بالده  أن  عباس  الرئيس  وأضاف 
الرباعية  أط���راف  م��ن  طلبت 
وألمانيا  أخ��رى  ودول  الدولية، 
للضغط على كيان  الجهود  بذل 
على  الموافقة  أجل  من  االحتالل 
عقد االنتخابات في مدينة القدس 
المحتلة وفق االتفاقيات الموقعة 
وما جرى من انتخابات فلسطينية 

فيها سابقا.
المستشارة  أعربت  جانبها،  ومن 
إلج��راء  دعمها  عن  األلمانية، 
مشيرة  الفلسطينية،  االنتخابات 
إلى أن المانيا ستجري اتصاالتها 

عقد  أج���ل  م���ن  وج��ه��وده��ا 
االنتخابات الفلسطينية وبما فيها 

مدينة القدس الشرقية.
ناصر  أعلن  ذل��ك  غضون  وف��ي 
الفلسطيني  القيادي  ال��ق��دوة، 
أن  فتح  حركة  من  المفصول 
مروان  األسير  بالحركة  القيادي 
مرشح  س��ي��ك��ون  ال��ب��رغ��وث��ي 
االنتخابات  لخوض  الحرية  قائمة 

الرئاسية الفلسطينية المقبلة. 
صحافي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
عقده القدوة لدى وصوله قطاع 
من  قادما  رفح  معبر  عبر  غزة 
عدة  استمرت  زي��ارة  في  مصر 

أيام.
يوافق  اليوم  إن  القدوة  وق��ال 
العتقال  العشرين  ال��ذك��رى 
البرغوثي لدى االحتالل اإلسرائيلي 
ذلك  يكون  بأن  أمله  عن  معبّرا 
سراحه  إطالق  باتجاه  خير  فأل 

وانتخابه رئيسا لدولة فلسطين.
أعلن  مناسبة  م��ن  أكثر  وف��ي 
اعتزامه  البرغوثي  من  مقرّبون 
الرئاسية  لالنتخابات  الترشح 
عنه  يصدر  ل��م  لكن  القادمة 

شخصيا ما يؤكد أو ينفي ذلك.
الدائم  المندوب  أك��د  وب���دوره 
األم��م  ل��دى  فلسطين  ل��دول��ة 
رياض منصور،  السفير  المتحدة 
االحتالل  سلطات  انتهاكات  إن 
الشعب  أبناء  ضد  اإلسرائيلي 
األماكن  وحرمة  الفلسطيني 
إلى  العبادة،  وحرية  المقدسة 
ممارسة  من  حرمانهم  جانب 
الديمقراطية  حقوقهم  أبسط 
ص��ارخ��ة  ان��ت��ه��اك��ات  تشكل 
األمم  وقرارات  الدولي،  للقانون 
بالقدس  المتعلقة  المتحدة 

الشرقية المحتلة.
في  منصور  السفير  وأش���ار 
إلى  بعثها  ثالث رسائل متطابقة 
المتحدة،  األمم  في  المسؤولين 
حول تصاعد التوترات في القدس 
استمرار  نتيجة  المحتلة  الشرقية 
ضد  انتهاكاتها  في  إسرائيل، 
األماكن  وحرمة  الفلسطينيين 
و  ال��ع��ب��ادة،  وح��ري��ة  المقدسة 
إلى  الوصول  على  القيود  فرض 
الشريف، حتى في شهر  الحرم 

رمضان المبارك.

الفلسطيني  المسؤول  ولفت 
إل���ى م��واص��ل��ة إس��رائ��ي��ل 
االنتخابية  العملية  في  التدخل 
الفلسطينية  الديمقراطية 
ف���ي ال���ق���دس ال��ش��رق��ي��ة 
للعديد  واعتقالها  المحتلة، 
الفلسطينيين  المرشحين  من 
وإصدار  الغربية،  الضفة  في 
لمختلف  اس����ت����دع����اءات 
المقدسيين  ال��م��رش��ح��ي��ن 
لالستجواب، إلى جانب قيودها 
على  المفروضة  المتكررة 

محافظ القدس عدنان غيث.
ومن جانب آخر اقتحم مستوطنون 
يهود، امس، يتقدمهم الحاخام 
المسجد  باحات  غليك،  إيهودا 

األقصى المبارك.
اليهود  المستوطنون  وق��ام 
تحت  تلمودية  ق��راءات  بتقديم 
فيما  االحتالل،  شرطة  حراسة 
الفلسطينيين  من  ع��دد  أصيب 
االحتالل  ق��وات  استهداف  إث��ر 
باب  منطقة  في  للمتواجدين 
الليلة  المحتلة  بالقدس  العامود 

الماضية.

واشنطن: قادة لبنان فشلوا 
بالتزاماتهم

التحالف: دمرنا 3 طائرات مسيرة ملغومة

»أنصار اهلل«: استهدفنا أرامكو 
ومنصات صواريخ في جيزان

أنها  اهلل،  أنصار  جماعة  أعلنت 
أرام��ك��و  ش��رك��ة  استهدفت 
في  باتريوت  صواريخ  ومنصات 
جيزان بأكثر من عشرة صواريخ 
فيما  مسيرة،  وطائرة  بالستية 
اعتراض  العربي  التحالف  أكد 
وخمسة  مسيرة  طائرات  أرب��ع 

صواريخ بالستية.
ق��وات  باسم  المتحدث  وق��ال 
التحالف العربي تركي المالكي، 
حاولت  اهلل  أنصار  جماعة  إن 

اس��ت��ه��داف ع��دد م��ن األع��ي��ان 
بموجب  والمحمية  المدنية 
ومنها  اإلنساني  الدولي  القانون 
محاولة استهداف جامعة جيزان، 
االعتراض  عملية  عن  نتج  وقد 
شظايا  وتناثر  سقوط  والتدمير 
ما  الجامعة  االعتراض في حرم 
محدود  حريق  نشوب  عنه  نتح 
تمت السيطرة علية دون خسائر 

بالمدنيين.
قيادة  أن  المالكي  العميد  وأكد 

القوات المشتركة للتحالف تتخذ 
وتنفذ جميع اإلجراءات العملياتية 
لحماية المدنيين واألعيان المدنية 
التهديد  مصادر  وتدمير  بتحييد 
الدولي  القانون  مع  يتوافق  وبما 

اإلنساني وقواعده العرفية.
الرسمي  التلفزيون  وك���ان 
التحالف  إن  ق��ال  ال��س��ع��ودي، 
العربي دمر ثالث طائرات مسيرة 
مدينة  باتجاه  ُأطلقت  ملغومة 

جيزان.

للشؤون  األميركية  الخارجية  وزارة  وكيل  شدد 
السياسية ديفيد هيل بعد لقائه الرئيس اللبناني عون 
على التزام أميركا بدعم لبنان، الفتًا الى أن الشعب 
اللبناني يعاني ألن القادة فشلوا بإلتزاماتهم وبحل 

المشاكل اإلقتصادية.
تشكيل  اليوم  الممكن  من  أن  هيل  ورأى 

وإجراء  اإلنهيار  وقف  على  قادرة  حكومة 
الواليات  دعم  على  وستحصل  اإلصالحات 
المتحدة، مضيفًا أن أميركا مستعدة لتسهيل 
الحدود  حول  وإسرائيل  لبنان  بين  المفاوضات 
هذا  في  للمساعدة  بخبراء  واإلتيان  البحرية، 

الملف.

•  طاذرة مسيرة

•  االحتالل ينتهك حرمة المقدسات

بالده  إن  عباس  ياسر  السوداني  الري  وزير  قال 
إثيوبيا،  ضد  عديدة  تصعيدية  خطوات  تدرس 
أولها تقديم دعاوى قضائية ضدها ثم دعاوى 
لسد  المنفذة  اإليطالية  الشركة  ضد  قضائية 

النهضة.
الثالثة هي  التصعيدية  الوزير أن الخطوة  وأضاف 

التوجه بالقضية برمتها إلى مجلس األمن، مشيرًا 
في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات حتى اآلن لم 

تصل بعد إلى نقطة الالعودة.
الخرطوم  لدى  أن  السوداني  المسؤول  وأوضح 
النهضة سيجري  لسد  الثاني  الملء  أن  معلومات 

في الفترة ما بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

•  سد النهضة

•  الفرقاطة المصرية برنيس

وزير الري السوداني: ندرس 
خطوات تصعيدية ضد إثيوبيا

الفرقاطة برنيس انضمت إلى أسطول 
البحرية المصرية

الفرقاطة  وص��ل��ت 
برنيس التي تم بناؤها 
م���ن ق��ب��ل ش��رك��ة 
ألحدث  وفقا  إيطالية 
العالمية  ال��ن��ظ��م 
ف����ي م��ن��ظ��وم��ات 
قاعدة  إلى  التسليح، 
لتنضم  اإلسكندرية 
البحرية  أسطول  إلى 

المصرية.
برنيس هي الفرقاطة 
تنضم  ال��ت��ي  الثانية 
البحرية  ألس��ط��ول 
ال���م���ص���ري���ة ب��ع��د 
وقد  الجاللة  فرقاطة 
عليهما  التعاقد  تم 

بين مصر وإيطاليا.
وتتمتع برنيس بالعديد 
م���ن ال��خ��ص��ائ��ص 
ومنظومات  التقنية 
الحديثة،  التسليح 
من  تمكنها  ال��ت��ي 
المهام  جميع  تنفيذ 

القتالية.

أوغلو: بدأنا عهدًا جديدًا مع مصر
التركي مولود تشاووش  قال وزير الخارجية 
مطلع  مصر  سيزور  تركيا  وفدا  إن  أوغلو 
شهر مايو المقبل استجابة لدعوة من الجانب 

المصري.
في  يبدأ  جديدا  عهدا  أن  أوغلو  وأض��اف 
زي��ارات  وستحدث  مصر،  م��ع  ال��ع��الق��ات 
مصر  مع  اجتماع  هناك  وسيكون  متبادلة، 
الخارجية  وزي��ري  مساعدي  مستوى  على 

والدبلوماسيين وسيتم تعيين سفير.
وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أنه سيلتقي 
نظيره المصري سامح شكري بعد محادثات 

للوفد المرافق مايو القادم في القاهرة.
المصرية  التركية  االتصاالت  وتحقق  هذا 

البلدين  بين  العالقات  بناء  إعادة  إلى  الهادفة 
االتصال  شكل  على  ظهر  ملموسًا  تقدمًا 
والرسالة  البلدين  خارجية  وزيري  بين  األخير 
لنظيره  التركي  البرلمان  رئيس  أرسلها  التي 
الخارجية  وزي��ر  تأكيد  وأخ��ي��رًا  المصري، 
عقد  قرب  أوغلو  ج��اووش  مولود  التركي 
خارجية  وزيري  مساعدي  مستوى  على  لقاء 

البلدين.
المباحثات  على  مطلعة  تركية  مصادر  لكن 
حقيقي  تقدم  حصول  يعيق  ما  إن  قالت، 
موضحًا  الجانبين،  بين  األولويات  اختالف  هو 
في  تقدم  إحراز  على  بقوة  تركز  أنقرة  أن 
أجل  من  والسياسية  الدبلوماسية  المباحثات 

بحث ملفات مهمة لكال البلدين على مستوى 
األمن القومي، بينما تركز القاهرة على ملفي 
اإلخوان واإلعالم وال تبدي أي حماسة للتقدم 

في الملفات األخرى في الوقت الحالي.
عن  الكشف  رفض  الذي  المصدر  ويؤكد 
المرحلة  هذه  في  ترغب  أنقرة  أن  اسمه 
الملف  حول  السياسية  االتصاالت  تتعزز  أن 
جميع  االعتبار  بعين  األخذ  يضمن  بما  الليبي 
التخوفات المصرية من التطورات العسكرية 
والسياسية في ليبيا، إلى جانب العمل بسرعة 
الحدود  لترسيم  اتفاق  توقيع  على  أكبر 
البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، حيث 

يمثل ذلك أولوية كبيرة لتركيا.

العاهل األردني لمواطنة
»أطالت لسانها«: أنت مثل أختي

الملك  األردن���ي  العاهل  ق��ال 
اتصال  ف��ي  ال��ث��ان��ي،   ع��ب��داهلل 
هاتفي أجراه، مع المواطنة أثار 
الدباس، التي أدينت بتهمة إطالة 
مالسنة  إثر  الملك  على  اللسان 
بينها وبين سيدة أخرى، قال لها 
إجعلي معنوياتك عالية وأنت مثل 

أختي.
الثاني  عبداهلل  الملك  اتصال 
بالدباس خطوة تؤكد أن القصر 
فقد  المواطنة،  لحماية  تدخل 

الحملة  يتجاهل  أال  الملك  قرر 
العاصفة على منصات التواصل 
وقرر  الفتاة  مع  تعاطفت  التي 
ودون  بها  هاتفيا  االت��ص��ال 
هي  أعلنته  لما  وفقا  وسيط، 
حيث  التواصلية،  صفحتها  على 
الحكم  بخصوص  طمأنها 
الصادر بحقها من محكمة أمن 

الدولة.
الدباس  ضد  الحكم  وكان 
ق���د ص��ع��د م���ج���ددا إل��ى 

ال��ذي  التعسف  ال��واج��ه��ة 
يمكن أن يصدر عن قرارات 
التوسع  بحبس مواطنين عند 
في استخدام عقوبات“إطالة 
على  بناء  خصوصا  اللسان 
حصل  كما  كيدية  شكاوى 
التي  ال��دب��اس  مسألة  ف��ي 
مع  لمالسنة  ثمنا  دف��ع��ت 
عبارة  بسبب  أخ��رى  سيدة 
عندي  أبوي  بانفعال  قالتها 

أحسن من الملك.
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تركيا تبني حدودًا مصطنعة في األراضي السورية
مدعومة  مصطنعة  حدودا  تبني  تركيا  إن  إعالمية  تقارير  قالت 
بقواعد عسكرية على عمق اثنين وثالثين كيلومترا داخل األراضي 

السورية.

لعزل  مساعي  هناك  أن  الذاتية  لإلدارة  التابعة  الوكالة  وذكرت 
المناطق الواقعة شمال الطريق الدولي في عين عيسى من خالل 

بناء خمس قواعد عسكرية.
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خارجيات

اشتباكات مسلحة بين قوات حفتر وميليشيات

الدبيبة في روسيا لدعم المرحلة االنتقالية

برهم صالح: هذا العمل يمثل جريمة إرهابية

كردستان: الهجوم على مطار أربيل 
نتيجة التوتر بين أميركا وإيران

العراق  كردستان  إقليم  داخلية  وزارة  أعلنت 
أمس  مساء  أربيل  مطار  على  الهجوم  أن 
نّفذ  أميركيون،  عسكريون  يتمركز  حيث 
فصل  في  مسيرة،  طائرة  عبر  األولى  للمرة 
جديد من فصول التوتر بين الواليات المتحدة 

وإيران في العراق.
الذي  أربيل  هجوم  بعد  جهة  أي  تتبن  ولم 
المدينة،  أرجاء  كل  في  انفجاره  دوي  سمع 
هجوم  من  شهرين  حوالي  بعد  يأتي  لكنه 
في  عسكريًا  مجمعًا  استهدف  صاروخي 
تابعة  أجنبية  ق��وات  فيه  تتمركز  المطار، 
للتحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة 

العراق في مكافحة اإلرهاب وسقط  لدعم 
فيه قتيالن بينهم متعاقد مدني أجنبي يعمل 

مع التحالف.
أن  كردستان  إقليم  داخلية  ل��وزارة  وتبين 
على  مفخخة  مسيرة  طائرة  نفذته  الهجوم 
المطار  داخل  الدولي  التحالف  لقوات  قاعدة 

مخلفا أضرارا مادية بالمبنى.
وبالتزامن مع ذلك  استهدف هجوم صاروخي 
منفصل قاعدة عسكرية تركية في بعشيقة 
الواقعة على بعد خمسين كيلومترا عن أربيل 
ما  وفق  تركي  عسكري  مقتل  إلى  أدى  ما 

أفادت وزارة الدفاع التركية.

العراقي  الرئيس  وصف  ذلك  غضون  وفي 
برهم صالح استهداف مطار أربيل بالصواريخ 

جريمة إرهابية.
في  حسابه  على  تغريدة  في  صالح  وأك��د 
تويتر أن تكرار استهداف منشآت في أربيل، 
جرائم  أخ��رى  ومناطق  بغداد  في  وقبلها 
إرهابية مدانة تستهدف أمن المواطن وتعيق 
استقرار  لحماية  القائمة  الوطنية  المساعي 
الهجمات  هذه  أن  وأضاف،  وسيادته،  البلد 
األجهزة  لدعم  الصف  توحيد  تستوجب 
األمنية في فرض القانون وحماية المواطنين 

ومكافحة اإلرهابيين الخارجين عن القانون.

 نواب في البنتاغون: قلقون
من قرار بايدن بيع أسلحة لإلمارات

بكين: االتفاق النووي يمر بمنعطف حرج

أميركا: إعالن طهران بدء 
التخصيب... خطوة استفزازية

األميركي  الخارجية  وزير  اعتبر 
إي��ران  إع���الن  بلينكن  أنتوني 
تخصيب  في  البدء  على  عزمها 
خطوة   60% حتى  اليورانيوم 

استفزازية.
مشترك  صحفي  مؤتمر  وفي 
بمقر حلف شمال األطلسي في 
هذه  أن  بلينكن  اعتبر  بروكسل 
حيال  ت��س��اؤالت  تثير  الخطوة 
المحادثات  في  طهران  جدية 

النووية في فيينا.
ح��ي��ن تظهر  ف��ي  إن���ه  وق���ال 
العودة  في  جديتها  واشنطن 
الموقع عام  النووي  االتفاق  إلى 
الفين وخمسة عشر بين طهران 
إي��ران  ف��إن  العالمية  وال��ق��وى 

ستظهر بعد جدية مماثلة.
باسم  المتحدث  قال  بكين  وفي 
تشاو  الصينية  الخارجية  وزارة 
مع  النووي  االتفاق  إن  ليجان 
حرج،  بمنعطف  اآلن  يمر  إيران 
مشيرا إلى أنه من الضروري أن 
في  طبيعته  إلى  االتفاق  يعود 

أقرب فرصة ممكنة.
وردا على أسئلة الصحفيين في 
إن  تشاو  قال  صحفي  مؤتمر 
الصين تدين بشدة التخريب الذي 
تعرضت له منشأة نطنز النووية 
هجوم  أي  وتعارض  إيران  في 
معتبرا  النووية  المنشآت  على 
ويمكن  خطيرة  مسألة  أنها 
يمكن  ال  عواقب  لها  يكون  أن 

التنبؤ بها وال يمكن تصورها.
العاجلة هي  المهمة  أن  واعتبر 
الواليات  عودة  أجل  من  العمل 
إلى  المشروطة  غير  المتحدة 
االتفاق النووي ورفع الحظر عن 
االتفاق  هذا  أن  لضمان  إي��ران 

يسير على الطريق الصحيح.
سياسيون،  مراقبون  وق��ال 
ال��ذي  األخ��ي��ر  ال��ه��ج��وم  إن 
استهدف منشأة نطنز النووية 
إيران وجه ضربة موجعة  في 
الذي  الثوري  الحرس  لصورة 
أمين  كحارس  نفسه  يقدم 
سلطة  لوراثة  ويستعد  للثورة 

بعد  خامنئي  على  المرشد 
التي  الكبيرة  والثروة  وفاته، 
عن  فضال  عليها،  يده  يضع 
لالنتخابات  منافس  ترشيح 

الرئاسية القادمة.
ي��أت��ي ه��ذا ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
إيران  على  العالم  فيه  يضغط 
نسبة  رف���ع  إع��الن��ه��ا  بسبب 
ستين  إلى  اليورانيوم  تخصيب 
استعراضية  خطوة  في  بالمئة، 
تهدد طهران بالمزيد من العزلة 
ملفها  ح��ل  ج��ه��ود  وتعطل 

النووي عن طريق المفاوضات.
فشل  إن  م��راق��ب��ون  وي��ق��ول 
حماية  ف��ي  ال��ث��وري  ال��ح��رس 
والسفن  النفطية  المنشآت 
أحد  حماية  عن  فضال  اإليرانية، 
قاسم  التاريخيين  قادته  أب��رز 
تهدد  عناصر  كلها  سليماني، 
لالنتخابات  مرشحه  ح��ظ��وظ 
الرئاسية المقبلة في يونيو، كما 
ثقة  من  وتهز  نفوذه  تهدد 

المرشد في دوره المستقبلي.

قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية 
آخرين  ومشرعين  إنه  األميركي  النواب  بمجلس 
قلقون بشأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن المضي 
وإنهم سيراجعون  لإلمارات  بيع أسلحة  قدما في 

الصفقة.
وكانت تقارير أميركية قد أفادت بأن إدارة الرئيس 
ستمضي  أنها  الكونغرس  أبلغت  الديمقراطي 
ثالثة  عن  قيمتها  تزيد  أسلحة  بيع  في  قدما 

ذلك  في  بما  اإلم��ارات،  إلى  دوالر  مليار  وعشرين 
طائرات إفخمسة وثالثين وطائرات مسيرة مسلحة 

ومعدات أخرى.
إدارة  من  األخيرة  األسابيع  في  الصفقة  وأبرمت 
وتم  ترمب  دونالد  السابق  الجمهوري  الرئيس 
االنتهاء منها قبل نحو ساعة فقط من تولي بايدن 
اإلدارة  وعلقتها  يناير  من  العشرين  في  منصبه 

الديمقراطية مؤقتا تمهيدا إلجراء المراجعة.

الوحدة  حكومة  رئيس  وص��ل 
عبدالحميد  ليبيا  في  الوطنية 
الدبيبة صباح أمس إلى العاصمة 
زي��ارة  في  موسكو  الروسية 
بين  التعاون  سبل  لبحث  رسمية 

البلدين.
الحكومة  باسم  الناطق  وأوضح 
الديبية سيلتقي نظيره  الليبية، أن 
ميشوستين  ميخائيل  الروسي 
ووزير الخارجيةٍ سيرغي الفروف، 
له  المرافق  والوفد  وسيبحث 
القضايا ذات االهتمام المشترك 
روسيا  دع��م  سبل  ج��ان��ب  ال��ى 

للمرحلة االنتقالية في ليبيا.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر 
ليبية أن اللقاءات التي سيعقدها 
الجانب  مع  الليبي  الوزراء  رئيس 
المناقشة  ستتضمن  الروسي 
حول سبل استئناف عمل السفارة 

الروسية في طرابلس.
الخاص  المبعوث  يقوم  وبدوره 
في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
أممية  بجولة  كوبيتش  يان  ليبيا 
االتحاد  ومقر  االم��ارات  شملت 
في  أبابا  أدي��س  في  اإلفريقي 
الوحدة  حكومة  لدعم  مسعى 
وترسيخ  مهمتها  ألداء  الوطنية 
دعائم األمن واالستقرار في ليبيا.

التي  القاهرة  الجولة  وتضمنت 
الخارجية  وزي��ر  فيها  التقى 
الذي  شكري  سامح  المصري، 
بالده  استمرار  اللقاء  خالل  أكدَّ 
إلى  الرامية  مساعيها  بذل  في 
الملف  مسارات  مختلف  تحريك 
الليبي وصواًل إلى تسوية سياسية 

شاملة.
األمين  مع  كوبيتش  بحث  كما 

أحمد  العربية  للجامعة  العام 
الداعم  الجامعة  دور  الغيط،  أبو 
ودعم  ليبيا،  في  التسوية  لمسار 
خارطة  تنفيذ  الستكمال  الليبيين 

الطريق السياسي.
باسم  المتحدث  أعلن  ذلك،  الى 
والجفرة  سرت  عمليات  غرفة 
الهادي دراه، أن مسلحًا ُقتل بينما 

جرح أربعة آخرون، في اشتباكات 
لحفتر  تابعة  قوات  بين  مسلحة 

في مدينة سرت وسط ليبيا.
جاءت  االصابات  أن  دراه  وأضاف 
الكتيبة  شنته  ه��ج��وم  ج���راء 
موقع  على  لحفتر  التابعة   166
بالمدينة، يضم تجمعا لميليشيات 
االتحاد  من  المعاقبة  الكانيات 

من  فارة  وميليشيات  األوروب��ي، 
منطقة ورشفانة غرب طرابلس.

غرفة  باسم  المتحدث  وأوض��ح 
أن  ال��ج��ف��رة،  س���رت  عمليات 
مقتل  ع��ن  أس��ف��ر  ال��ه��ج��وم 
وأن  ال��ك��ان��ي��ات،  م��ن  عنصر 
الشرطة  من  محاصرة  المنطقة 

العسكرية.

كندا: إقامة دائمة لـ90 ألف أجنبي 
عملوا في الصفوف األمامية

إسرائيل تستغل زيارة سعيد 
لمصر للترويج للتطبيع

التونسي قيس  الرئيس  زيارة  الخارجية اإلسرائيلية  استغلت 
إذ نشرت قبل  للتطبيع مع تونس،  للترويج  إلى مصر  سعيد 
تديرها  التي  بالعربية  تتكلم  صفحة“إسرائيل  عبر  أيام 
الخارجية على مواقع التواصل، مقطعا مصورا لفتاة تُدعى 
حين كورين طرابلسي، قالت إنها سفيرة الثقافة التونسية 

في إسرائيل. 
التونسية،  جربة  جزيرة  من  أصولها  إن  طرابلسي  وقالت 
مشيرة إلى أنها تنظم رحالت إلسرائيليين إلى تونس، كما 

تروّج لألطباق والبضائع التونسية في إسرائيل.
بينما عّلق إيدي كوهين المستشار في مكتب رئيس الوزراء 
مع  اضحكتموني،  خيانة،  التطبيع  ساخرا  بقوله  اإلسرائيلي 
من التقى قيس سعيد عندما كان في مصر، في إشارة إلى 

أن الرئيس التونسي التقى شخصيات إسرائيلية.

الكندي  الهجرة  وزير  أعلن 
بالده  أن  مينديسينو،  ماركو 
الدائمة  اإلق��ام��ة  ستمنح 
أل��ف  تسعين  م��ن  ألك��ث��ر 
عملوا  أجنبي  وعامل  طالب 
في الخطوط األمامية خالل 
كوفيد  وب��اء  تفشي  فترة 
في  وساعدوا  عشر  تسعة 

عالج المصابين.
هذا  إن  مينديسينو  وق��ال 
على  كندا  يساعد  اإلج��راء 
المتمثل  هدفها  تحقيق 
ف��ي اس��ت��ق��ب��ال أك��ث��ر من 

هذا  مهاجر  ألف  أربعمئة 
انخفاض  لتعويض  العام، 
م��ع��دل ال��ه��ج��رة خ��الل 
إغالق  بعد  الماضي  العام 
أن  الى  أشار  كما  الحدود، 
الجديدة  السياسات  ه��ذه 
الذين  هؤالء  تساعد  سوف 
مؤقتة  وضعيات  لديهم 
لمستقبلهم  التخطيط  على 
في كندا ولعب دور رئيسي 
االقتصادي  االنتعاش  في 
إع��ادة  على  ومساعدتهم 

البناء بشكل أفضل.

انسحاب القوات األميركية من أفغانستان... أول مايو

عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين روس
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  فرضت 
في  روس  مسؤولين  على  عقوبات  إلع��الن 
خطوة تستهدف العديد من األفراد والكيانات، 
على  المطلعين  األشخاص  من  للعديد  وفقا 

األمر.
حزمة  فستقترن  األش��خ��اص  ألح��د  ووف��ق��ا 
العقوبات التي تستهدف العديد من المسؤولين 
الواليات  من  بعضهم  بطرد  بأوامر  ال��روس 

المتحدة.
مجموعة  م��ن  ج��زءا  العقوبات  وستكون 
تسلل  عملية  على  األميركية  للحكومة  ردود 
إلكتروني رُصدت في ديسمبر وقالت واشنطن 

إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا.
أن  بايدن  األميركي جو  الرئيس  أعلن  ذلك  الى 
بالده ستبدأ سحب قواتها بصورة نهائية من 
أن  على  مايو  من  األول  من  اعتبارا  أفغانستان 

تكمل ذلك قبل الحادي عشر من سبتمبر.
واشار بايدن إلى  أن الواليات المتحدة لن تنفذ 
خروجا متعجال وستفعل ذلك بشكل مسؤول 
وآمن وبالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء 
في  منها  أكثر  ق��وات  اآلن  لديهم  الذين 

أفغانستان. 
جورج  السابق  الرئيس  مع  تحدث  أنه  وأضاف 
حركة  داعيا  القرار  هذا  بشأن  بوش  دبليو 
لجهة مكافحة  بالتزامها  الوفاء  على  طالبان 

اإلرهاب.
لوحدها  المتحدة  ال��والي��ات  تنسحب  ول��ن 
يكون  أن  على  تعمل  وهي  أفغانستان  من 
مع  ومُنسّقا  ش��روط  دون  االنسحاب  ه��ذا 
األوروبيين أيضا ما يترك المجال مفتوحا أمام 
وإعالن  األرض  على  للسيطرة  طالبان  حركة 
االنسحاب  قرار  تأثير  ظل  في  خاصة  النصر 
الحركة  بين  تسوية  عن  البحث  جهود  على 

• قوات أميركيةوالحكومة األفغانية.

• االتفاق النووي... إلى أين

• مواجهات
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اتحاد الكرة يضع خارطة طريق لنهاية الموسم 
موعدا  المقبل،  مايو   17 يوم  رسمي  بشكل  الكويتي  االتحاد  حدد 
النتهاء الدوري الكويتي الممتاز STC. وجاء قرار االتحاد الكويتي، 
األسيوية  التصفيات  قبل  الموسم  إنهاء  في  األندية  لرغبة  استجابة 
بالصين  آسيا  وكأس   ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  المشتركة 
وأعلن  المقبل.  يونيو   15 وحتى   3 من  الفترة  لها  والمقرر   2023
إدارة االتحاد ورئيس لجنة المسابقات،  فهد الهمالن عضو مجلس 
عبر الموقع الرسمي لالتحاد، عن تحديد يوم 17 مايو المقبل، موعدا 

لختام  دوري »stc« للدرجة الممتازة، فيما سيكون يوم 20 من نفس 
الشهر، موعدا لختام دوري »stc« للدرجة األولي.

ختام  بعد  األمير ستنطلق  أن مسابقة كأس سمو  الهمالن  وأضاف 
المؤهلة  التصفيات  في  القدم  لكرة  الكويت األول  منتخب  مشوار 
الفرق  لجميع  التوفيق  الهمالن  وتمنى  آسيا.  وكأس  للمونديال 
في البطولتين، معتبرة أن هذا القرار اتخذ حفاظا على مبدأ المساواة، 

ويصب في مصلحة جميع األندية.

• جانب من مباراة القادسية والفحيحيل

القادسية يواصل 
مطاردة العربي بثالثية 

في الفحيحيل 
الذي  اللقاء  في   »0-3« الفحيحيل  على  مهما  فوزا  القادسية  حقق 
جمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة أولى مراحل القسم الثاني 

لدوري stc الكويتي الممتاز.
وراشد  الرشيدي  عيد  المطوع،  بدر  من  كل  القادسية،  ثالثية  سجل 
األصفر  واصل  الفوز  وبهذا   ،»74  ،65 ،14« الدقائق  في  الدوسري 
السير بثبات في وصافة الترتيب خلف العربي، بعدما رفع رصيده إلى 
21 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن العربي، وفي المقابل، توقف فيه 

رصيد الفحيحيل عند النقطة 6 في المركز قبل األخير.
فرض القادسية إيقاعه على مجريات اللعب من بداية اللقاء، عبر نهج 
حماس  المتصاص  الفحيحيل  فيه  سعى  الذي  الوقت  في  هجومي، 
منافسه، على أمل الحفاظ على التعادل ومحاولة خطف هدف عكسي.
وتمكن بدر المطوع من استغالل سقوط عباس القالف، مصابا، وانفرد 
متأثر  القالف  وغادر   ،14 للقادسية  السبق  هدف  مسجال  بالمرمى 

بإصابته وشارك بدال منه ناجي العجمي.
واصل القادسية أفضليته بالشوط األول في غياب تام للفحيحيل، الذي 

لم يشن غير محاولة هجومية واحدة ضاعت من سيدريك هنري.
محاوالت  أمام  فريقه  مرمى  عن  ال��ذود  في  العجاجي  خالد  وتألق 
القادسية المتعددة لبدر المطوع، عيد الرشيدي وعدي الصيفي لينتهي 

الشوط األول »0-1«.
دخل االشاوس الشوط الثاني، بشكل مختلف بعد إشراك فواز الرشيدي 
وجاكوب وحقق الفريق حضورا هجوميا في عدة مناسبات، وقف لها 
دفاع األصفر والحارس خالد الرشيدي بالمرصاد، السيما في محاوالت 

فواز الرشيدي وهنري.
في المقابل، شن القادسية هجمات عكسية مستغال المساحات في 
تمريره من  بعد  األهداف،  ثاني  الرشيدي  عيد  الفحيحيل وسجل  دفاع 
بدر المطوع »65«، قبل أن يعود راشد الدوسري ويسجل هدفا على 

طريقة الرشيدي »74«.
من  ضاعت  ذهبية  فرصة  له  والحت  التسجيل  عبثا  الفحيحيل  حاول 
سيدريك، في المقابل حاول الوافد الجديد سولومون صناعة الخطورة 
للملكي، عقب إشراكه كبديل، إال أنه أخفق في ذلك لتنتهي المباراة 

بثالثية من دون رد.

فليطح: جمال يعقوب شاركني 
مشوار الكفاح واإلنجازات 

االتحاد اآلسيوي للمالكمة 
يدعم 8 اتحادات وطنية

للمالكمة،  اآلسيوي  االتحاد  قرر 
تخصيص  العتيبة،  أنس  برئاسة 
ودعم  لمساعدة  دوالر،  ألف   200
طاجيكستان،  »اليمن،  اتحادات   8
نيبال،  الوس،  بوتان،  بنجالديش، 

كمبوديا وأفغانستان«.
لجنة  اجتماع  خالل  القرار  واتخذ 
التطوير والدعم باالتحاد اآلسيوي، 
والذي عقد في العاصمة األوزبكية 
طشقند، وافتتحه العتيبة، بحضور 
سكين  األوزبكي  اللجنة  رئيس 
تطوير  الدعم،  ويهدف  بوالتوف، 

وتنمية المالكمة في تلك الدول.
تم  اللجنة  أن  العتيبة،  وأك���د 
الماضي،  يناير  في  تشكيلها 
بهدف تنشيط االستثمار والرعاية، 
لدعم التمويل الذاتي، وتم فتح باب 
االتحادات  كافة  أم��ام  التسجيل 
في  والراغبة  بالقارة،  الوطنية 
لتقديم  ال��دع��م  على  الحصول 
فبراير  نهاية  حتى  ملفاتها 
الماضي، وأشار إلى إنه تم حصر 
كل المتقدمين ودراسة حاالتهم، 
ثم  ومن  احتياجا،  األكثر  الختيار 
المختارة،  ال�8  الدول  إلى  التوصل 
من  دوالر  ألف   150 توفير  وتم 
جرين  شركة  قبل  من  ال��دع��م، 
دوالر  أل��ف  و50  ال��دول��ي��ة،  هيل 
االتحاد  ميزانية  من  دفعها  سيتم 

اآلسيوي.

العامة  للهيئة  العام  المدير  قال 
في  فليطح  ح��م��ود  للرياضة 
عقب  وجهها  رسالة  معرض 
والمدرب  السابق  الالعب  وف��اة 
وصديقي  »أخي  يعقوب  جمال 
جمال  له  المغفور  دربي  ورفيق 
رحمه  إلى  انتقل  والذي  يعقوب، 
الفقيد  زاملت  تعالى   حيث  اهلل 
كاظمة  ن���ادي  ص��ف��وف  ف��ي 
15 عام، بدأناها  ولمدة تزيد عن 
سويًا  وتدرجنا  الناشئين  بفريق 
بمنتخب الناشئين وبعدها للفريق 
النادي  أو  بالمنتخب  سواء  األول 
خالل  الفقيد  بزمالة  وتشرفت 
استطعنا  حيث  ال��ف��ت��رة،  تلك 
من  العديد  م��ع  وبالمشاركة 
من  العديد  نحقق  أن  النجوم 
تلك  خالل  الرياضية  اإلنجازات 
تحقيق  م��ن  وتمكنا  ال��ف��ت��رة، 
مرة  وألول  العام  الدوري  بطولة 
وكأس  كاظمة  نادي  تاريخ  في 
التعاون  مجلس  وبطولة  األمير 
وتكررت هذه اإلنجازات لسنوات 
من  كاظمة  نادي  وأصبح  عديدة 
ألف  لها  يحسب  التي  الفرق 
حساب وكل ذلك كان المرحوم 

األساسي  الركن  يعقوب  جمال 
لهذه اإلنجازات.

كانت  المنتخب  صعيد  وعلى 
معًا  وانضمامنا  واح��دة  بدايتنا 
في  المشارك  الناشئين  لمنتخب 
كأس َاسيا في بنجالديش ومنها 
األول  المنتخب  إلى  سويا  انتقلنا 
فترة  في  تحققت  اهلل  وبفضل 
التى  اإلنجازات  أهم  مشاركتنا 
القدم  كرة  بها  وتفتخر  تعتز 
الكويتية، كالوصول إلى أولمبياد 
موسكو عام 80 والحصول على 

كأس َاسيا عام 80 والتأهل إلى 
كأس العالم عام 82 وكان جمال 
األساسية  الركائز  أحد  يعقوب 

لهذه اإلنجازات.
الشخصي  المستوى  وع��ل��ى 
من  بالعديد  يتحلى  الفقيد  كان 
ما  نادرًا  والتي  الحميدة  الصفات 
كان  فلقد  شخص،  في  تجتمع 
ووفيًا  وصادقًا  المعشر  حسن 
يتعامل مع أصدقائه ويحمل خلقًا 
رفيعًا ولم أرى أو أعرف أنه كان 
سببًا في أي مشكلة سواء على 
أو  الشخصية  العالقات  مستوى 

خالل مشاركتنا الخارجية. 
»جمال«  أخ��ي  ي��ا  اهلل  رحمك 
فسيح  يسكنك  أن  اهلل  ونسأل 
جناته ويغفر لك ويرحمك، فلقد 
إلى  ورحلت  بهدوء  بيننا  عشت 
وستظل  بهدوء  اآلخ��رة  ال��دار 
على  تُ��ذك��ر  العطرة  سيرتك 

ألسنة جميع محبيك.
عزاؤنا فيك أنك رحلت إلى دار خير 
من دارك وأهل خير من أهلك وال 
نقول في نهاية هذه الخاطرة إال 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون، وال حول 

وال قوة إال باهلل«.

• حمود فليطح

• أنس العتيبة أثناء االجتماع

• محمد الكمالي

الكمالي يترأس »النزاهة المستقلة« 
في »آسيوي القدم« لفترة ثانية

القدم،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أعاد 
الكمالي،  علي  محمد  اإلماراتي  المستشار  اختيار 
لشغل منصب رئيس النزاهة المستقلة التابعة لالتحاد 

اآلسيوي لفترة ثانية ما بين 2021 إلى 2025.
القاري  االتحاد  قبل  من  الكمالي  تعيين  تم  قد  وكان 
لهذا المنصب في عام 2017، ويعمل بشكل مستقل 
للتدقيق على النزاهة وعمليات استقبال المعلومات، بما 
المخالفات في االتحاد  يتماشى مع سياسة اإلبالغ عن 
اآلسيوي. ودأب االتحاد اآلسيوي لكرة القدم منذ عام 
وسياسة  رسالته  في  النزاهة  تضمين  على   ،2016

بالنسبة  سباقة  الوقت  ذلك  في  كانت  والتي  عمله، 
ألي منظمة رياضية دولية كبرى، لتعزيز لوائح االتحاد 
لحماية نزاهة وشفافية االتحاد والمسابقات واألحداث 

وكرة القدم اآلسيوية ككل.
ألي  آمنة  قنوات  توفير  السياسة،  هذه  من  والهدف 
شخص يواجه بعض المشاكل أو يشتبه في ارتكاب 
أو  مسابقات  في  أخالقي  غير  سلوك  أو  مخالفات 
أنشطة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إلبالغ شخص يثق 
محورًا  يشكل  للنزاهة  المستقل  الرئيس  وتعيين  به، 

رئيسيًا في تحقيق أهداف هذه السياسة.

يلتقي إنبي في دور الـ16

األهلي ينجو  من مفاجآت الكأس بهدفين في النصر 
فوز  تحقيق  ف��ي  األه��ل��ي  نجح 
دور  في   ،1-2 النصر  على  مهم 
ال�32 من كأس مصر، على ستاد 
األهلي  وت��أه��ل  اإلسكندرية، 

ليالقي فريق إنبي في دور ال�16.
سليمان  وليد  األهلي  ثنائية  سجل 
هدف  أح��رز  بينما  بواليا،  ووالتر 

النصر الوحيد أحمد الصعيدي.
في  عدة  فرصا  األهلي  وأض��اع 
تراجع مستواه  ثم  األول،  الشوط 
نشاط  مع  الثاني،  الشوط  في 
كبير من جانب النصر الذي سجل 

هدفه من هجمة نادرة.
طاهر  محمد  ط��اه��ر  وأه���در 
تصدى  مبكرا  خطيرة  فرصة 
جمال  أحمد  النصر  ح��ارس  لها 

وحولها للركنية في الدقيقة 3.
مبكرا  تغييرا  األهلي  وأج��رى 
الوسط  العب  بخروج  اضطراريا 
الذراع،  بإصابة في  توفيق،  أكرم 
ونزل مكانه المالي أليو ديانج في 

الدقيقة 12.
فرصة  محسن  ص��الح  وأض���اع 
من  جيدة  انطالقة  من  للتسجيل 
الجهة اليسرى، لكنه أودع الكرة 

بجوار القائم في الدقيقة 20.
بعد دقيقتين أهدر األهلي هدفين 
عن  واح��دة  فرصة  في  متتاليين 
ناصر  ثم  محسن  صالح  طريق 
ماهر وسط استبسال من حارس 

النصر ودفاعه.
لألهلي  الفني  الجهاز  واعترض 
سقوط  إثر  جزاء  بركلة  مطالبا 
منطقة  داخ��ل  محسن  م���روان 

الجزاء في الدقيقة 25.
نصف  بعد  األهلي  أداء  تراجع 
نشط  بينما  اللقاء،  من  ساعة 
دون  الملعب،  وسط  في  النصر 

خطورة حقيقية.
وواصل حارس النصر تألقه أمام 
التصدي  بعد  األه��ل��ي  هجوم 
من  سليمان  وليد  من  لتسديدة 
مقابلة  م��ب��اش��رة  ح��رة  ض��رب��ة 
في  لركنية  حولها  للمرمى 

الدقيقة 35.
إه��دار  محسن  ص��الح  وواص���ل 

فرص األهلي السهلة في لقطة 
سدد  حيث   ،43 بالدقيقة  جديدة 
النصر  ح��ارس  من  ارت��دت  ك��رة 

فوق العارضة بغرابة شديدة.
حتى  دقيقة   45 األهلي  احتاج 
وليد  النصر عن طريق  هز شباك 
الدقيقة  في  وتحديدا  سليمان، 
45+2 من الشوط األول، لينهي 

مسلسل إهدار الفرص.

شوط مختلف
جاء الشوط الثاني مغايرا، فشهد 

هبوط مستوى األهلي.
صالح  ظهر   50 الدقيقة  ف��ي 
كاد  إذ  جديدة،  بهجمة  محسن 
النصر،  مرمى  حارس  يغالط  أن 

فخرجت الكرة للركنية.

الدقيقة  في  األهلي  النصر  باغت 
عن  التعادل  ه��دف  ب���إدراك   54
طريق أحمد الصعيدي بعد تلقيه 
أودع��ه��ا  رائ��ع��ة  عرضية  ك��رة 

دفاع  من  غفلة  وس��ط  الشباك 
األحمر الذي اكتفى بدور المتفرج.
تغييرا  موسيماني  أجرى  الحقا، 
بخروج وليد سليمان الذي اشتكى 
من آالم في القدم، ودفع بمحمود 
كهربا، ثم والتر بواليا على حساب 

صالح محسن.
عن  م��ح��اوالت��ه،  النصر  واص���ل 
بتسديدة  كالوشا  أحمد  طريق 
مرت بجوار القائم األيمن للحارس 

علي لطفي في الدقيقة 69.
محمد  ش��ارك   71 الدقيقة  في 
شريف وأفشة على حساب مروان 
محسن وناصر ماهر في تشكيلة 

األهلي.
هجوم  افتقد  ال��وق��ت  ب��م��رور 
النشاط  رغ��م  للتركيز  األهلي 

والرغبة في تحقيق الفوز.
محمد  ح��اول   77 الدقيقة  في 
التقدم،  هدف  يسجل  أن  شريف 

لكن الكرة مرت بجوار القائم.
النصر على ضربة ركنية  وحصل 

لم   ،80 الدقيقة  في  له  أول��ى 
مرمى  على  خ��ط��ورة  تشكل 

األهلي.
المتواصل  األهلي  ضعط  أسفر 
على النصر عن الهدف الثاني عن 
طريق والتر بواليا في الدقيقة 84.

الكرة في  ارتطام  بواليا  واستغل 
من  تسديدة  بعد  المنافس  دفاع 
ليودعها  طاهر  محمد  طاهر 

الشباك.
فرصة  مجددا  بواليا  أه��در  ثم 
هدف مؤكد في الدقيقة 89، بعد 
تمريرة سحرية من كهربا، حيث 

تصدى له حارس النصر ببراعة.
دقيقتين  وبعد  الطريقة  بنفس 
هدف  فرصة  بواليا  أضاع  فقط، 
جديد من تمريرة كهربا، إذ فضل 

التسديد المباشر، دون جدوى.
األخيرة  الثواني  في  النصر  نشط 
التعادل  إدراك  أجل  اللقاء من  من 
تقدمه  على  حافظ  األهلي  لكن 

ليخرج منتصرا 1-2.

• وليد سليمان بعد أن سجل الهدف األول
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مدرب الوحدة اإلماراتي: لم نستحق الخسارة أمام بطل إيران
يكن  لم  فريقه  أن  اإلم��ارات��ي،  الوحدة  م��درب  كات  تين  أكد 
الجولة  في  اإليراني،  بيرسبوليس  من   1-0 الخسارة  يستحق 
العربي، وقال كات  الخليج  الخامسة من دوري  للمجموعة  األولى 
نظيره  أمام  فريقي  قدمه  بما  »فخور  الصحافي  المؤتمر  في 
التعويض  نتمنى  األقل،  على  التعادل  نقطة  نستحق  كنا  اإليراني، 

في المواجهات التالية«.

الخسارة صعبة علينا، خاصة مع احتمال وجود  وأضاف »بالتأكيد 
كانت  لنا،  مستحقة  كانت  جزاء  ركلة  ومنها  تحكيمية،  أخطاء 
كفيلة بأن نسجل منها التعادل إذا احتسبت«، ونوه »اإلفطار على 
الفواكة والمياه فقط قبل اللقاء مباشرة، أثر على لياقة الالعبين، 
أن  »أتمنى  وأتم  التالية«،  الجوالت  في  الوضع  يتحسن  أن  أتوقع 

ننجح في تحقيق هدفنا بالتأهل إلى الدور التالي«.

النصر السعودي يسقط في فخ التعادل أمام الوحدات األردني
تاريخية  نقطة  األردني  الوحدات  خطف 
السعودي  النصر  مضيفه  براثن  من 
السلبي،  التعادل  عليه  فرض  بعدما 
على ملعب مرسول بارك، في مستهل 
الرابعة  المجموعة  ضمن  مشوارهما 

لدوري أبطال آسيا.
التاريخية  المشاركة  ه��ذه  وتعتبر 
األندية  مسيرة  في  للوحدات  األول��ى 
فيما  له،  مرضيا  تعادله  فجاء  األردنية، 
للنصر  الخسارة  بطعم  النتيجة  جاءت 

السعودي.
المقبلة  مواجهته  الوحدات  ويخوض 
السبت المقبل أمام فوالذ االيراني، فيما 
يالقي النصر بذات اليوم السد القطري.

بداية  منذ  السعودي  النصر  وبحث 
المباراة، عن منافذ تقود إلى التسجيل، 
لكنه اصطدم بدفاعات مركبة من قبل 
المساحات  عليه  أغلق  الذي  الوحدات 
النصر  واعتمد  الملعب،  منتصف  من 
بيتروس  انطالقات  على  هجماته  في 
الدين  ون��ور  وعسيري  الغنام  وخالد 
أمرابط والصليهم، فيما لعب المغربي 
أنه  بيد  حربة،  رأس  عبدالرزاق حمداهلل 

عانى من بطء في عملية البناء.
زمع  أبو  اهلل  عبد  دفع  المقابل  وفي 
العبين  على  اعتمدت  واقعية  بتشكيلة 
في  بخاصة  الدفاعية  النزعة  يملكون 
وفادي  ثائر  بأحمد  فدفع  الوسط،  خط 
أحمد  خلف  ارتكاز،  كالعبي  عوض 
سوني  واللبناني  زري��ق  وأحمد  سمير 
في  ن��داي  السنغالي  وت��واج��د  سعد، 

المقدمة.
على  المباراة  في  األكبر  العبء  ووقع 
والعرب  خطاب  ال��وح��دات  مدافعي 
في  نجحوا  حيث  وإل��ي��اس،  وشلباية 
أمام  من  مرة  من  أكثر  الكرات  قطع 

الصليهم وحمداهلل.
ولم يخف الوحدات أطماعه الهجومية 
على  االعتماد  من خالل  بخطف هدف، 

الكرات  وارسال  المرتدة  الهجمات 
سوني  سدد  أحداها  ومن  الطويلة 
برادلي  مرمى  فوق  مرت  قوية  كرة 

جونز.
واستحوذ النصر على الكرة في منطقة 
العمليات، ونوّع من خياراته خاصة من 
بدفاع  ثغرة  إيجاد  في  أمال  األط��راف، 
حارس  فيه  كان  وقت  في  الوحدات، 
في  الستار  عبد  أحمد  األردني  الفريق 

الموعد أمام تهديدات »العالمي«.
كرة  من  للنصر  خطرة  فرصة  والحت 
اهلل  عبد  المدافع  لها  ارتقى  عرضية 
الستار يسيطر  عبد  برأسه وجدت  مادو 

عليها بثبات.
وواصل النصر احتفاظه بالكرة، دون أن 
الخطورة  تشكيل  في  محاوالته  تفلح 
الفعلية على مرمى عبد الستار لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني دفع مدرب الوحدات 
سعد  سوني  من  بدال  العوضات  بأنس 

بهدف تعزيز القدرات الهجومية.
لدى  أكبر  الهجومية  الجرأة  وظهرت 
الوحدات، وكان قريبا من تسجيل هدف 
أطلقها  مباغتة  تسديدة  عبر  السبق 
بصعوبة  جونز  حولها  زري��ق  أحمد 

للركنية.
بتراجع  فلورين  النصر  مدرب  وشعر 
دفعة  ف��زج  العبيه،  أداء  في  واض��ح 
النجعي  وسامي  الغامدي  برائد  واحدة 

لتنشيط الهجوم.
عصام  بخالد  ذلك  بعد  الوحدات  وزج 
وصالح راتب من ثم برجائي عايد إلعادة 
الحيوية لصناعة األلعاب الهجومية، مع 

تراجع اللياقة البدنية لالعبيه.
األخيرة  الدقائق  في  النصر  وح��اول 
عن  بحثا  الهجومية  طلعاته  تكثيف 
حافظ  ال��وح��دات  لكن  الفوز،  ه��دف 
بنقطة  ليخرج  الدفاعي،  تماسكه  على 

• جانب من مباراة النصر والوحداتتاريخية.

السد يخطف نقطة من فوالذ 
وتعادل بطعم الخسارة للريان 

ت��ع��ادل ال��س��د ال��ق��ط��ري مع 
بنتيجة  اإليراني،  نظيره فوالذ 
السعودية  1-1، بالعاصمة 
مباريات  ضمن  وذلك  الرياض، 
دور  م���ن  األول�����ى  ال��ج��ول��ة 
المجموعات بدوري أبطال آسيا.
سجله  ب��ه��دف  ت��ق��دم ف��والذ 
الدقيقة  في  بيريرا  لوسيانو 
61، وتعادل خوخي بوعالم في 

الدقيقة 89.
وجاءت المباراة جيدة المستوى 
من جانب العبي الفريقين، حيث 
لتحقيق  منهما  ك��ل  سعى 

االنتصار.
في  الفريقين  العبو  ينجح  ولم 
هز الشباك خالل الشوط االول، 

والذي انتهى بالتعادل السلبي.
العب  بيريرا،  لوسيانو  ونجح 
هدف  تسجيل  ف��ي  ف���والذ، 

التقدم في الدقيقة 61.
إدراك  ف��ي  نجح  السد  لكن 

عن   ،89 الدقيقة  في  التعادل 
من  ب��وع��الم،  خوخي  طريق 
أس��د،  علي  ق��اده��ا  هجمة 
الذي  بونجاح،  لبغداد  ولعبها 
حدود  على  لخوخي،  مررها 
داخل  ليودعها  الجزاء،  منطقة 

الشباك.
أول  ال��ق��ط��ري،  ال��ري��ان  فقد 
القاري،  مشواره  في  نقطتين 
وذلك بالتعادل السلبي أمام جوا 
األربعاء،  اليوم  الهندي، مساء 
في إطار  فاتوردا،  ملعب  على 
الخامسة  المجموعة  مباريات 

من دوري أبطال آسيا.
متوسطة  المباراة  وج��اءت 
المستوى، وسيطر الريان على 
لكنه  فتراتها،  من  الكثير 
الفرص  ترجمة  ف��ي  فشل 

ألهداف.
ج��اءت  األول  ال��ش��وط  ب��داي��ة 
لكن  الطرفين،  قبل  هادئة من 

 ، حالة الهدوء لم تستمر طويالاً
وكاد يوهان بولي العب الريان، 
أهدر  لكنه  الشباك،  يهز  أن 
 10 أول  في  التقدم  فرصة 
دقائق، بعدما سدد بغرابة على 

يسار حارس الخصم.
واستمر الحال على ما هو عليه 
وكان  األول،  الشوط  ط��وال 
بعدما  األفضل،  الطرف  الريان 
هدد المرمى الهندي أكثر من 

مرة.
في  كثيرًا  الوضع  يختلف  ولم 
الكرة  وظلت  الثاني،  الشوط 
الملعب،  وسط  في  محصورة 
الريان  محاوالت  استمرار  مع 

على مرمى الخصم.
نقطة  أول  وحصد الفريقان، 
كان  وإن  البطولة،  في  لهما 
التعادل بطعم الخسارة للفريق 
التأهل  عن  الباحث  القطري، 

للدور المقبل.

• سباق على الكرة في لقاء السد وفوالذ

الشارقة اإلماراتي يخطف القوة 
الجوية العراقي بهدف

 3 أول  اإلماراتي،  الشارقة  حصد 
آسيا،  أبطال  دوري  في  له  نقاط 
الجوية  القوة  على   0-1 بفوزه 
األولى  الجولة  إطار  في  العراقي، 
من دور المجموعات لدوري أبطال 

آسيا.
توقيع الالعب  حمل  اللقاء  هدف 

خالد باوزير في الدقيقة 62.
خالل  السيطرة  الفريقان،  وتبادل 
بشكل  بدأ  والذي  األول،  الشوط 
أداء  على  الحذر  وظهر  ه��ادئ، 

الفريقين.
أيمن  طريق  عن  بدأت  المحاوالت 
دفاعات  في  توغل  ال��ذي  حسين 
ورد  عرضية،  وم��رر  ال��ش��ارق��ة، 
لكن  كايو،  الالعب  عبر  الشارقة 
سعيد  بسامح  اصطدت  الكرة 

وتحولت إلى ركلة ركنية، ووقفت 
العارضة أمام رأسية علي كاظم 
في الدقيقة 33، فيما أنقذ حارس 
مرمى القوة الجوية، فهد طالب، 
 ،39 الدقيقة  في  كايو  تسديدة 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 

السلبي.
أفضلية  شهد  الثاني  ال��ش��وط 
الشارقة، بتسديدة بيريرا التي علت 
العارضة، وفي الدقيقة 62، ترجم 
بعد  بهدف،  أفضليته  الشارقة 
تمريرة عرضية من كايو إلى خالد 

باوزير، سجل منها الهدف األول.
سيطرته  الجوية  القوة  وف��رض 
بشكل واضح، وحصل على بعض 
الحارس  لكن  الخطيرة،  الفرص 
التصدي  في  تألق  الحوسني  عادل 

لتسديدة إبراهيم بايش.
علت  جديدة  بمحاولة  بايش  وعاد 
بينية  نبيل،  كرار  ومرر  العارضة، 
في  أحمد  حمادي  وضعت  رائعة 
الحوسني  المرمى، لكن  مواجهة 

تألق في إبعاد الكرة.
الجوية، همام  القوة  وتلقى العب 
في  ال��ح��م��راء  البطاقة  ط���ارق، 
على  حصوله  بعد   89 الدقيقة 

إنذارين.
خطوطه  ال��ش��ارق��ة،  وأح��ك��م 
على  المنافذ  وأغ��ل��ق  الخلفية، 
القوة الجوية رغم االندفاع الكبير 
المدرب  أجراها  التي  والتبديالت 
بكرار  بالدفع  أودي��ش��و،  أي��وب 
جبار  وحسين  أحمد  وحمادي  نبيل 

وشريف عبد الكاظم.

• فرحة العبي الشارقة بالفوز

التتويج المبكر بالدوري البحريني
... حلم الرفاع أمام البسيتين

نحو  البحريني،  الرياضي  الشارع  أنظار  تتجه 
الممتاز  حمد  بن  ناصر  لدوري  ال�15  الجولة 
الرفاع  فيها  يحسم  قد  التي  القدم،  لكرة 
فوزه  حال  ب�3 جوالت، في  الختام  قبل  اللقب 
على البسيتين، وتعثر أقرب منافسيه الشرقي 
اليوم، وستقام  الجولة  أمام األهلي. وتنطلق 
واحد »10 مساء  توقيت  المباريات في  جميع 
في  األولى  الجولة  أنها  حيث  مكة«،  بتوقيت 

األجواء الرمضانية.
عن  نقطة«   37« المتصدر  الرفاع  ويبحث 
 9« العاشر  البسيتين  يواجه  عندما  التتويج، 

نقاط« في االستاد الوطني.
أن  ال��رف��اع،  وي���درك علي ع��اش��ور، م��درب 
رغبة  ظل  في  سهلة،  تكون  لن  المواجهة 
خصمه في البقاء بالممتاز، حيث أنه في موقف 
للدرجة  ال يحسد عليه، ويواجه خطر الهبوط 
الثانية. وسيحتضن استاد خليفة قمة نارية، بين 
الثامن  والمالكية  نقطة«   26« الثالث  المنامة 
ما  دائما  النقاط،  فارق  ورغم  نقطة«.   12«
خاص،  طابع  ذات  الفريقين  مواجهات  تكون 

حيث تحمل في طياتها اإلثارة والندية.
فقد  أنه  جطل،  هيثم  المنامة،  مدرب  ويعلم 

الخسارة  بعد  اللقب،  على  المنافسة  فرصة 
في الجولة الماضية أمام األهلي، لكنه يأمل 
بينما  ق��وة،  بكل  الوصافة  على  ينافس  أن 

يطمح المالكية للبقاء في الممتاز.
للمواجهة  األب��رز  العنوان  الحذر  وسيكون 
نقطة«،   11« التاسع  البديع  بين  المرتقبة، 

والنجمة السابع »13 نقطة«.
على  قادرين  جيدين،  العبين  البديع  ويمتلك 
النجمة  ابتعاد  إيجابية، في ظل  نتيجة  تحقيق 
الجوالت  ف��ي  المطلوب،  المستوى  ع��ن 

الماضية.

كانو يرد على 
تصريحات مدرب 

عمان
ال��ع��م��ان��ي،  ال����دول����ي  رد 
أح��م��د م��ب��ارك ك��ان��و، على 
برانكو  الكرواتي،  المدرب 
استبعده  الذي  إيفانكوفيتش، 
من قائمة منتخب عمان، للمرة 

الثانية على التوالي.
قال  ك��ان��و،  استبعاد  وح��ول 
صحافي،  مؤتمر  في  برانكو 
أمس الثالثاء، إن الالعب بال ناد، 

وال يتدرب منذ 4 أو 5 أشهر.
فاجأ  ال���ذي  التصريح  وه��و 
ألن  نظرا  الرياضي،  الوسط 
صفوف  ف��ي  يلعب  ك��ان��و 
للموسم  القطري،  المرخية 
الثاني على التوالي، ولم يتوقف 
عن اللعب 5 أشهر كما ذكر 

برانكو
تصريحات  على  كانو  ورد 
الرسمي  حسابه  عبر  برانكو، 
قائال:  ش��ات«،  »سناب  على 
صحيح،  غير  المدرب  »ك��الم 
اللعب  في  مستمر  أنني  حيث 
مع فريقي، وعقدي سار حتى 
شهر يونيو »حزيران« المقبل، 

ومستمر في التدريبات«.
وواصل: »ال تعليق على كالم 
يُفترض  وك���ان  ال��م��درب، 
له  يوصل  أن  المنتخب  بمدير 
من  ألن  الصحيحة،  المعلومة 
يملك  ال  المدرب  أن  الواضح 
كان  وإذا  عني..  فكرة  أي 
يملك  ال  أيضا  المنتخب  مدير 
مشكلة  فهذه  عني،  فكرة 

أخرى«.
الالعبين  اختيار  وأتم: »عموما، 
مسؤولية المدرب في النهاية، 
الكاملة..  الحرية  يملك  وهو 
مع  مستمر  لي  بالنسبة  وأن��ا 
أي  ل��دي  توجد  وال  فريقي، 
التوفيق  وأتمنى  مشكلة، 
إلخواني الالعبين في المنتخب.
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محرز ينهي جفافه التهديفي في »األبطال«
أعاد النجم الجزائري رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي، في نتيجة 
بارك، في  إيدونا  اللقاء أمام بوروسيا دورتموند، على ملعب سيجنال 

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعد أن باغت دورتموند، الضيوف بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 
15 عبر جودي بيلينجهام، نجح محرز في تعديل النتيجة في الدقيقة 

55 من عالمة الجزاء.
وبحسب أرقام »أوبتا«، أنهى محرز مسيرة من 14 مباراة في دوري 

األبطال، دون تسجيل لمانشستر سيتي، بعدما سجل اخيرا، أول هدف 
له في المسابقة منذ سبتمبر 2019 أمام شاختار دونيتسك.

أبطال  دوري  الجزاء في  أهدافه من عالمة  ثالث  كما سجل محرز، 
أوروبا، حيث سبق وأن سجل ركلتين في شباك كلوب بروج. 

يذكر أن مانشستر سيتي حسم مباراة الذهاب على أرضه األسبوع 
الماضي، بالفوز بنتيجة »2-1« كما حسم مباراة العودة بنفس النتيجة 

ايضا.

السيتي ينهي مغامرة دورتموند بهدفين مقابل هدف ويتأهل
المتأهلين  بركب  سيتي  مانشستر  لحق 
إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد 
دورتموند  بوروسيا  مضيفه  على  تغلبه 
إيدونا  »سيجنال  ملعب  على   ،»1-2«

بارك« في إياب ربع النهائي.
جودي  عبر  التسجيل  دورتموند  وافتتح 
وعدل   ،»15« الدقيقة  في  بيلينجهام 
عالمة  من   »55« النتيجة  محرز  رياض 
فودين  فيل  يضيف  أن  قبل  ال��ج��زاء، 

الهدف الثاني »75«.
وتأهل السيتي لنصف النهائي مستفيدًا 
من فوزه على ملعبه في مباراة الذهاب 
أيضًا،   »1-2« بنتيجة  الماضي  األسبوع 
بعدما  النهائي،  ربع  بالتالي عقدة  لينهي 
الثالثة  المواسم  الدور في  ودع من هذا 

األخيرة. 
أتت المحاولة األولى في المباراة بالدقيقة 
7 لصالح دورتموند، وذلك بتسديدة قوية 

عبر داوود أمسك بها إديرسون.
التسجيل  افتتاح  في  دورتموند  ونجح 
بالدقيقة 15، وذلك بعدما تابع بيلينجهام 
كرة مبعدة من دفاعات السيتي، مسددًا 
لمست  الجزاء  منطقة  داخل  من  كرة 

أصابع إديرسون وسكنت الشباك.
وكاد دورتموند أن يضيف الهدف الثاني 
ارتقى  بعدما   ،18 الدقيقة  في  سريعًا 
ركنية،  ركلة  من  لعرضية  أكانجي 

مسددًا رأسية تصدى لها إديرسون.
للمرة  وظهر مانشستر سيتي هجوميًا 
بتسديدة  وذلك   ،24 الدقيقة  في  األولى 
والكر  عبر  الجزاء  منطقة  خ��ارج  من 

ذهبت بعيدًا عن المرمى.
داخل  من  صاروخية  بروين  دي  وأطلق 
بالعارضة،  اصطدمت  الجزاء  منطقة 
المرمى  أمام  برأسية  بيرناردو  وتابعها 
القائم  جوار  إلى  بغرابة  مسددًا  الخالي، 

في الدقيقة 26.
 وأهدر السيتي فرصة محققة للتسجيل 
فودين  أرسل  بعدما   ،32 الدقيقة  في 
استلمها  الجزاء،  منطقة  داخل  عرضية 
محرز وانفرد بهيتز، مسددًا كرة أرضية 
أبعدها بيلينجهام من على خط المرمى 

إلى ركلة ركنية.
وواصل السيتي بحثه عن تسجيل التعادل، 

برأسية قوية من زينشينكو في الدقيقة 
38، أمسك بها هيتز بصعوبة.

من  أرضية  بتسديدة  بروين  دي  وتبعه 
جوار  إلى  مرت  الجزاء،  منطقة  خارج 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي  القائم، 

دورتموند بهدف دون رد.
ركلة  على  سيتي  مانشستر  وتحصل 
حاول  بعدما   ،52 الدقيقة  في  ج��زاء 
برأسه، لكنها  إبعاد كرة عرضية  تشان 
اصطدمت بيده، ونفذ محرز ركلة الجزاء 
بنجاح في الدقيقة 55 مسددًا على يسار 

هيتز.
في  الثاني  الهدف  إضافة  السيتي  حاول 
رودريجو  ارتقى  بعدما   ،59 الدقيقة 
لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية 

اصطدمت بالعارضة.
خارج  من  قوية  كرة  جوندوجان  وسدد 
مرت   ،66 الدقيقة  في  الجزاء  منطقة 

إلى جوار القائم.
الهجومي  للظهور  دورتموند  وع��اد 
هوميلز  ارتقى  بعدما   ،69 الدقيقة  في 
رويس،  نفذها  مخالفة  من  لعرضية 
أعلى  بقليل  ذهبت  رأس��ي��ة  م��س��ددًا 

العارضة.
وانطلق دي بروين من الجانب األيسر في 
دورتموند  بدفاع  وتالعب   ،74 الدقيقة 
قبل أن يسدد كرة أرضية قوية من داخل 
إبعادها  في  هيتز  تألق  الجزاء  منطقة 

إلى ركلة ركنية.
وصلت  الركنية  ال��رك��ل��ة  تلك  وم��ن 
منطقة  حدود  على  فودين  إلى  الكرة 
اصطدمت  صاروخية  ليسدد  ال��ج��زاء، 
بالقائم وسكنت الشباك، ليسجل السيتي 

الهدف الثاني في الدقيقة 75.
وف��ي ظ��ه��ور ن���ادر ل��ه��االن��د، س��دد 
حدود  على  من  قوية  كرة  النرويجي 
ذهبت   80 الدقيقة  في  الجزاء  منطقة 

العارضة. أعلى 
في  اسمه  تدوين  زينشينكو  وح��اول 
من  قوية  بتسديدة  المسجلين،  قائمة 
خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82 عبر 
لينتهي  هيتز،  لها  تصدى  زينشينكو، 
إلى  السيتي »2-1«، وتأهله  اللقاء بفوز 

• فرحة العبي السيتي بالتأهل نصف النهائي.

كورتوا: ال أعلم إن كنت 
األفضل في العالم أم ال 

غوارديوال: لم نحقق إنجازًا حتى اآلن 
غوارديوال،  بيب  السعادة  غمرت 
بعد  سيتي،  مانشستر  م��درب 
نهائي  نصف  إلى  فريقه  تأهل 
أوروبا، عقب تخطيه  أبطال  دوري 

بوروسيا دورتموند األلماني.
بنفس  انتصاره  السيتي  وك��رر 
نتيجة الذهاب »2-1«، على ملعب 
ربع  إياب  بارك في  إيدونا  سيجنال 

النهائي.
تصريحات  في  غوارديوال  وقال 
تي  »بي  لشبكة  المباراة  عقب 
للغاية  سعيد  »أن��ا  س��ب��ورت«: 
ورئيسه  ال��ن��ادي  ه��ذا  أج��ل  م��ن 
هي  هذه  وللجميع،  وجماهيره 
فيها  يصل  التي  الثانية  المرة 
النادي إلى نصف النهائي، وبالتالي 

هذا ليس إنجازا تاريخيا«.
ط��وال  رائعين  »كنا  وأض���اف: 
 10 أول  ب��اس��ت��ث��ن��اء  ال��م��ب��اراة 
الطرف  هم  كانوا  حيث  دقائق، 
األفضل، أنا سعيد للغاية بالتواجد 
نكون  وأن  النهائي،  نصف  في 
4 فرق في أوروبا  من بين أفضل 
الفرق،  وأكبر  أقوى  نواجه  وأن 

وسنحاول أن نكون جيدين«.
رائعة،  مسابقة  »هذه  وواص��ل: 
حيث  أيضًا،  عادلة  غير  لكنها 
يحكم علينا بالفشل ويكون األمر 
أنت  اإلق��ص��اء،  ح��ال  في  كارثيا 
البريميرليج  في  11 شهرًا  تلعب 

ومسابقات أخرى«.
ركلة  على  تحصلنا  »اليوم  وتابع: 

ومن  ي��د،  لمسة  بسبب  ج���زاء 
تلك  احتساب  يتم  أال  الممكن 
وأن  وسبق  آخر،  يوم  في  الركلة 
يد  لمسة  بسبب  البطولة  ودعنا 
هذه  توتنهام،  أمام  تحتسب  لم 
المواقف،  على  تعتمد  المسابقة 
في  الشخصية  أظهرنا  لكننا 

شوط المباراة الثاني«.

فيل  احتفال  إل��ى  بيب  وت��ط��رق 
فودين معه عقب تسجيل الهدف 
نحوي،  وركض  »وجدني  الثاني: 
واألشخاص  النادي  أجل  من  هذا 
ما  لتحقيق  بقوة  عملوا  الذين 
حققناه حتى اآلن، أخبرته أحسنت، 

تسديدة جيدة، عليك المواصلة«.
انتصارات   3 إلى  »نحتاج  وأت��م: 

في  ونتواجد  بالبريمييرليغ،  للفوز 
أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
االتحاد  ك��أس  نهائي  ونصف 
اإلنكليزي ونهائي كأس الرابطة، 
اآلن  نتحدث  ال   ، ما حققناه مذهالاً
األربع،  البطوالت  بكل  الفوز  عن 
المقبلة  المباراة  على  نركز  بل 

وفقط«.

تيرزيتش يقلل من غياب هاالند 
التهديفي

إن  دورتموند،  بوروسيا  مدرب  تيرزيتش،  إيدين  قال 
كبيرة  مساهمة  يقدم  هاالند  إيرلينج  مهاجمه 

للفريق، حتى إذا فشل في التسجيل.
وفشل هاالند في هز الشباك، في آخر سبع مباريات 

مع دورتموند ومنتخب النرويج.
التعادل »2-2« مع كولن،  وجاء هدفه األخير خالل 
20 مارس آذار الماضي،  الدوري األلماني، يوم  في 
عن  بعدها  وغاب  دورتموند.  هدفي  أحرز  عندما 
التسجيل في أصعب توقيت بالموسم، إذ ودع الفريق 
مانشستر  أمام  الثمانية  دور  من  أوروبا  أبطال  دوري 
سيتي، أمس األربعاء، وابتعد عن المربع الذهبي في 
 21 أحرز  الذي  هاالند،  عن  تيرزيتش  وقال  الدوري. 

هدفا في البوندسليجا هذا الموسم »الجميع اعتادوا 
التفكير أنه يحرز األهداف للمتعة، وفي كل مباراة، 
لكنه بشر.. سيمر بلحظات لن يسجل فيها، لكنها 

ليست مشكلتنا.. إنه يقدم أداء جيدا حقا«.
قبل  األخيرة  اللمسة  أن  التفكير  »اعتدنا  وأردف 
المباريات  في  لكن  نصيبه،  من  ستكون  الهدف 
بالكرة  االحتفاظ  في  لنا،  مهما  دورا  لعب  األخيرة 

والركض خلف الدفاع وتشكيل الخطورة«.
التدريبات،  في  يفعل  مثلما  يجتهد  »إنه  وأض��اف 
لتسجيل  العودة  قبل  طويل  وقت  إلى  يحتاج  لن 
فيردر  منافسه  دورتموند  ويستضيف  األه��داف«. 

بريمن، في الدوري، األحد المقبل.

كورتوا،  تيبو  البلجيكي  ق��دم 
أداء  مدريد،  ريال  مرمى  حارس 
إلى  يصل  ما  مع  الثناء  يستحق 
رئيسية في مواجهة  3 تصديات 

ليفربول »0-0«، مساء األربعاء.
في  البلجيكي  الحارس  وأسهم 
نهائي  نصف  إلى  فريقه  تأهل 
دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من 

الفوز ذهابا في مدريد 1-3.
أنه  اللقاء  بعد  ك��ورت��وا  وأك��د 
يشعر بأنه في وضع »جيد للغاية« 
رغم أنه ال يستطيع أن يقول ما إذا 
كان هو األفضل في العالم في 
عقب  تصريحات  وفي  مركزه. 
»أشعر  كورتوا:  قال  المباراة، 
لقد قلت  للغاية،  بحالة جيدة  أنني 

بالفعل إننا نعمل بجد«.
بالعديد  أف��وز  أن  »أري��د  وأك��د: 
مدريد.  ري��ال  م��ع  األل��ق��اب  م��ن 
وأعطي كل شيء من أجل ذلك. 
إذا كنت  أخبرك ما  أن  ال أستطيع 

األفضل أم ال«.
وت��اب��ع: »ه��ن��اك ح��راس مرمى 
رائعون، لكننا جميعا في مستوى 
بشباك  هنا  م��ن  الرحيل  ع��ال. 

نظيفة يجعلني سعيدا جدا«.
األول  ال��ش��وط  وأض���اف: »ف��ي 
بشكل  مرتين  شباكي  أنقذت 
الثاني  الشوط  بداية  وفي  جيد. 
لتسديدة  أتصدى  أن  علي  كان 

أخرى«.
وشتت  جيدا،  »دافعنا  وأردف: 

ميليتاو الكرة مرتين بشكل جيد. 
أنا سعيد جدا بالمباراة«.

وفي نصف النهائي، سيواجه ريال 
لعب  ناد  وهو  تشيلسي،  مدريد 
 4 البلجيكي  المرمى  حارس  فيه 

مواسم.
»بالنسبة  قال:  الصدد،  وفي هذا 
خاصة،  م��ب��اراة  ستكون  ل��ي 
نريد  صعبة.  مواجهة  ستكون 
مرة  أوروب��ا  أبطال  بدوري  الفوز 

أخرى«.
يتمكن  أن  »ن��ت��م��ن��ى  وأت����م: 
ال���م���ص���اب���ون م���ن ال���ع���ودة 
على  دعمنا،  في  والمساهمة 
يقومون  جميعا  أنهم  من  الرغم 

بعمل جيد للغاية«.

• كورتوا يتصدى إلحدى الكرات ببراعة 
• غوارديوال

غوندوغان: شعرنا ببعض 
الخوف خالل المباراة 

مانشستر  العب  غوندوغان  إلكاي  أبدى 
دوري  نهائي  نصف  ببلوغ  سعادته  سيتي، 
بوروسيا  حساب  على  أوروب���ا،  أب��ط��ال 

دورتموند.
المتأهلين  بركب  سيتي  مانشستر  ولحق 
تغلبه  بعد  األبطال،  دوري  نهائي  لنصف 
دورتموند،   بوروسيا  مضيفه  على   1-2
بنفس  ذهابًا  فاز  السماوي  بأن  علمًا 

النتيجة.
وقال غوندوغان في تصريحات لشبكة بي 
النادي  الكثير،  يعني  سبورت »األمر  تي 
لتواجدنا  ممتنون  ذلك،  يستحقان  والفريق 
في مسابقة عظيمة، وأن نصل إلى نصف 
الفريق،  هذا  مع  األول��ى  للمرة  النهائي 

بالطبع نحن سعداء«.
وأض���اف »أظ��ه��رن��ا ال��ي��وم م��رة أخ��رى 
على  جيدة  بصورة  نلعب  لم  شخصيتنا، 
ولم  عانينا  دقيقة،   15 أول  في  اإلط��الق 
بالخوف  شعرنا  الكافية،  بالشجاعة  نتمتع 

حينها لخسارة شيء ما«.

في  نجحنا  الخصم،  تقدم  »بعد  وتابع 
الفرص،  وخلق  الكرة  على  االستحواذ 
في  األول  الهدف  تسجيل  كان  هدفنا 
الشوط الثاني، ومن ثم إعادة المباراة إلى 

أيدينا وهذا ما نجحنا فيه«.
تلك  صعوبة  م��دى  »ن��ع��رف  وواص���ل 
الخصم  المسابقة، في كل مباراة يكون 
دورتموند  الجودة،  يملك  الكل  صعبًا، 

يملكها وبإمكانه هزيمة أي فريق«.
في  بالبقاء  يتعلق  »األم��ر  واستكمل 
الشخصية، وخاصة في  وإظهار  المباراة 
مستعدون  المسابقة،  من  المرحلة  تلك 

للقتال«.
م��غ��ادرة  ف��ي  أح���د  ي��رغ��ب  وأت���م »ال 
دورتموند،  العبي  سألتم  وإذا  المسابقة، 
يرغب  الكل  الشعور،  نفس  سيملكون 
البطولة،  وهذا سبب صعوبة  النجاح  في 
القائمة  في  الجودة  امتلكت  إذا  ولكن 
فرص  ت��ك��ون  الصحيحة،  واألف��ك��ار 

مرتفعة«. النجاح 

• غوندوغان

مباريات اليوم
القناةالتوقيتالفريقان

الدوري اإلنكليزي »الجولة 32«
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فودين يبدأ التحدي مع مبابي مبكرًا للغاية 
سان  باريس  بين  ستجمع  التي  المنتظرة  الموقعة  مالمح  بدأت 
نهائي  نصف  في  اإلنكليزي  سيتي  ومانشستر  الفرنسي  جيرمان 
اإلنكليزي  الفريق  تأهل  بعد  الظهور  في  أوروبا،  أبطال  دوري 
اليوم األربعاء. وتخطى مانشستر سيتي عقبة بوروسيا دورتموند 
األلماني، بالتغلب عليه »2-1«، مساء األربعاء الماضي، بعد فوزه 
بلقاء الذهاب بنفس النتيجة، بينما تأهل باريس سان جيرمان إلى 

نصف النهائي بعد إقصائه حامل اللقب بايرن ميونخ الثالثاء.
عبر  فودين  كتب  دورتموند،  على  سيتي  مانشستر  تغلب  وعقب 
باريس  نجم  مبابي  كيليان  إلى  حديثه  موجهًا  تويتر  على  حسابه 
في  نجح  فودين  أن  يذكر  مستعد؟«.  أنت  »هل  جيرمان:  سان 
المباراة، وذلك من صاروخية من على  الثاني في  الهدف  تسجيل 

حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

ريال مدريد يفرض التعادل السلبي على ليفربول
ويعبر إلى نصف النهائي

• بنزيما محاط من العبي ليفربول

نهائي  لنصف  عبوره  مدريد،  ريال  حسم 
ليفربول  معقل  من  أوروب��ا،  أبطال  دوري 
»أنفيلد«، بعد التعادل السلبي، في إياب دور 

الثمانية.
على  ثمينًا  انتصارًا  مدريد،  ريال  وحقق 
في   »1-3« الذهاب  معركة  في  الريدز 
ملعبه »ألفريدو دي ستيفانو«، ساعده على 
التأهل، حيث سيواجه تشيلسي في نصف 

النهائي.
المباراة، كان من أصحاب  أول تهديد في 
تمريرة  صالح،  محمد  تلقى  حيث  األرض، 
داخل المنطقة، وسدد كرة أرضية، تصدى 
في  اليسرى  بقدمه  ك��ورت��وا  تيبو  لها 

الدقيقة الثانية.
من  بتسديدة  مدريد،  ريال  من  الرد  وجاء 
في  المنطقة  حدود  على  مودريتش  لوكا 
الدقيقة التاسعة، اصطدمت بدفاع ليفربول 

وخرجت لركلة ركنية.
لتسديدة  التصدي  في  ك��ورت��وا  وتألق 
ليفربول،  قائد  ميلنر  جيمس  من  صاروخية 
على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وحرم القائم األيمن لليفربول، كريم بنزيما 
هدف  تسجيل  من  مدريد،  ريال  مهاجم 
تسديدة  بعد   ،20 الدقيقة  في  التقدم 

أرضية داخل المنطقة.
وأرسل أرنولد، كرة عرضية داخل منطقة 
جزاء ريال مدريد، لزميله ساديو ماني الذي 
لكورتوا  األيمن  القائم  بجانب  الكرة  سدد 

في الدقيقة 38.
هدف  تسجيل  فرصة  ص��الح،  وأه��در 
حيث   ،41 الدقيقة  في  للريدز  التقدم 
منطقة  داخ��ل  أرض��ي��ة  تمريرة  تلقى 
الجزاء، من زميله ساديو ماني لكنه سدد 
لينتهي الشوط  كورتوا،  مرمى  أعلى 

السلبي بالتعادل  األول 
ليفربول،  واصل  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
الضغط بتسديدة من فيرمينو، تصدى لها 
كورتوا في الدقيقة 45، ثم تسديدة رأسية 

أخرى من البرازيلي مرت بجانب القائم.
وأضاع فينيسيوس جونيور، فرصة تسجيل 
هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 66، 
حيث انطلق وسدد كرة تصدى لها أليسون 
التألق  واص��ل  وال��ذي  ليفربول،  ح��ارس 
تصل  أن  قبل  أخرى  مرة  للكرة  بالتصدي 

أمام بنزيما.
ليفربول،  م��درب  كلوب  يورغن  وح��اول 
وجوتا  ألكانتارا  بإشراك  فريقه  تنشيط 
ميلنر  من  ب��دالاً  وشاكيري  وتشامبرلين 

وكاباك وماني وفيرمينو.
وعلى الجانب اآلخر، دفع زيدان مدرب ريال 
مدريد، بأودريوزوال ورودريجو وإيسكو بدالاً 

من كروس وفينيسيوس وأسينسيو.
ريال  بدفاع  اصطدمت  كرة  جوتا،  وسدد 
الخارجية  بالشباك  ترتطم  أن  قبل  مدريد، 

لمرمى كورتوا في الدقيقة 70.
وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 
كرة رأسية من داخل المنطقة، مرت أعلى 
في  ليفربول  حارس  بيكر  أليسون  مرمى 

الدقيقة 81.
من  النفراد  التصدي  في  كورتوا  وتألق 
من  العمق  في  تمريرة  بعد  صالح،  محمد 
من  ساذجًا  خطأ  استغل  الذي  ألكانتارا، 
العبي ريال مدريد، في التمرير في الدقيقة 

.»2+90«
محاوالتهم  في  ليفربول،  العبو  وفشل 
الميرنجي  ليحسم  شرفي،  هدف  لتسجيل 
المطلوب  ويُحقق  النهائي،  لنصف  تأهله 

من المباراة.

ميلنر: كنا األفضل بكل وضوح
ليفربول  ميلنر العب  بدا جيمس 
متفائال رغم خروج فريقه  المخضرم، 
بعد  أوروبا،  أبطال  دوري  مسابقة  من 
ريال مدريد، مساء  أمام  التعادل سلبيا 

األربعاء في إياب ربع النهائي.
لم  لكنه  جيدة،  مباراة  ليفربول   وقدم 
يتمكن من تحويل الفرص إلى أهداف، 
القسم  خسارته  تعويض  في  ليفشل 
األسبوع   ،»1-3« المواجهة  من  األول 
تصريحات  في  ميلنر  الماضي.  وقال 
لشبكة »بي تي سبورتس«: »العرض 
ال  لكن  جيدة،  كانت  والرغبة  والحدة 
يجب أن تهدر الفرص التي سنحت لنا 

وهذا ما أحدث الفارق«.
 وأضاف: »األمر اإليجابي هو أننا خلقنا 
الفرص وأظهرنا ردة فعل جيدة، كنا 
ما  فعلنا  األفضل،  الفريق  بوضوح 

يكفي للفوز بالمباراة«.
برتم  نتحكم  أن  »أردنا  ميلنر:  وأردف 
بالحدة  األولى  المباراة  لعبنا  إذا  اللقاء، 
نفسها كان األمر سيختلف جدا، األمر 
بما  جيدين  نكن  لم  أننا  هو  المهم 

يكفي خالل المباراتين«.
وفي  أنه  أهمية  األكثر  »األمر   وتابع: 
حال لعبنا بالرغبة والحدة نفسها، نأمل 
األربعة  بين  نتمكن من حجز مكان  أن 
• ميلنرالكبار »في الدوري اإلنكليزي الممتاز. • زيدان 

زيدان: كنت أعرف أننا 
سنعاني في األنفيلد

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سعادته ببلوع نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، من معقل ليفربول »أنفيلد«.

الريدز في معركة الذهاب  انتصارًا ثمينًا على  وحقق ريال مدريد، 
بنتيجة »3-1« في ملعبه »ألفريدو دي ستيفانو«، قبل التعادل السلبي 

في مباراة اإلياب.
من  صحيفة ماركا »كان  نقلتها  تصريحات  خالل  زي��دان  وق��ال 
المعروف أننا سنعاني، توقعنا مواجهة قوية جدًا ضد ليفربول في 

أول 15 دقيقة، وكان هذا طبيعيا«.
نحن  النهاية  في  لكن  األبطال،  دوري  نهائي  ربع  في  »نحن  وتابع 

تأهلنا وسُعداء للغاية«.
وأضاف »نحن جميعًا معًا، والفريق يريد المزيد، لم نفز بأي شيء، 

لكننا نقاتل في البطولتين«.
وعن مواجهة تشيلسي، علق »دعونا نستمتع قليالاً ونرتاح، ألنه ال زال 

لدينا مباريات قبل مواجهة تشيلسي، البلوز فريق جيد«.
ونوه »نستحق التأهل، أنا سعيد بكل الالعبين، المشاعر بعد التأهل 
فالفيردي  فيدي  على  االعتماد  وحول  القوة«.  من  الكثير  تمنحنا 
كظهير أيمن، أجاب »لقد اخترته لهذا المركز، ولعب مباراة جيدة، 
رغم أنه ليس مركزه، لكني سعيد بالجميع، الثالثي الهجومي حاول 
المدرب  وأردف  نعاني«.  أن  الطبيعي  من  لكن  الدفاع،  في  كثيرًا 

الفرنسي »كورتوا؟ إنه حارسنا ويفعل بعض األمور االستثنائية«.
، نتائجنا في المباريات الثالث  وواصل »الحالة البدنية؟ بذلنا جهدًا هائالاً
األخيرة تجعلني سعيدًا، الوصول إلى هنا ليس باألمر السهل، نحن 
على ما يرام«. وأتم »أكثر ما يجعلني فخورًا بالالعبين، الشخصية 
التي يمتلكونها، وكلما زادت معاناتهم وكانت األمور أسوأ، يزداد 

اتحادهم، هم لديهم الكثير من الكفاءة.

كلوب مستاء
من ضياع الفرص 
السهلة 
فريقه  إه��دار  من  مستاء  كلوب،  يورغن  ليفربول  مدرب  بدا 
ويودع  األربعاء،  مساء   0-0 مدريد  ريال  مع  ليتعادل  الفرص، 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان ليفربول خسر ذهابا أمام ريال مدريد 1-3، ولم يفلح اليوم 
الفريق  من  منظم  بدفاع  اصطدم  إذ  النتيجة،  قلب  في 

الملكي، وأهدر مهاجمو الريدز فرصا خطيرة عدة.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة بي تي سبورتس: 
المواجهة  نخسر  لم  المهمة،  للحظات  دائما  »تحتاج 
الليلة، خسرنا في مدريد، كان األمر غير مريح بالنسبة 
لهم، وكنا جيدين وسنحت لنا الفرص«، وأضاف: »لم 
دورها في  مدريد  ريال  خبرة  ولعب  األهداف،  نسجل 
المواجهة. نلوم أنفسنا هذا العام مع كيفية إنهاء 

الفرص«.
لنجمه  اللوم  أصابع  مبطن  بشكل  كلوب   ووجه 
للغاية  سهلة  فرصة  أهدر  الذي  صالح،  محمد 
ينهي  كيف  »نعرف  وقال:  الثاني،  الشوط  في 
لم  لكن  مغلقتين،  بعينين  الفرص  هذه  صالح 
تماما،  جيدا  األمر  الليلة كان  اليوم.  ذلك  يحدث 
المسابقة،  هذه  »نحب  خرجنا«، وواصل:  لكننا 
إلينا  بالنسبة  المهم  من  فإنه  أخرى  وألسباب 

العودة إليها«.
البريمييرليغ  على  التركيز  نستطيع  »اآلن  وختم: 
وهذا ما سنفعله، يجب أن نبذل ما بوسعنا »في 

اللقاء المقبل« أمام ليدز بالدوري«. 

كاسيميرو: الجماعية سر 
التتويج باأللقاب

العب  كاسيميرو،  البرازيلي  أبدى 
بالعبور  سعادته  م��دري��د،  ري��ال 
لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 

على حساب ليفربول.
وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا 
الذهاب  معركة  في  الريدز  على 
بنتيجة »3-1« في ملعبه »ألفريدو 
دي ستيفانو«، قبل التعادل السلبي 

في مباراة اإلياب.
تصريحات  خالل  كاسيميرو  وقال 
صحيفة ماركا »المفتاح  نقلتها 
نكون  أن  هو  باأللقاب  للتتويج 
نعلم  »كنا  وتابع  معًا«،  جميعًا 
ولديهم  جيد،  فريق  ليفربول  أن 
ومدرب  البدنية  والقوة  الجودة 

رائع، قمنا بالكثير من العمل«.
وعن ثنائية ناتشو وميليتاو في قلب 
الالعبان  أظهر  »لقد  علق  الدفاع، 
ريال  مع  للعب  مستعدان  أنهما 
اللعب  للغاية،  مدريد، من الصعب 
وفاران،  راموس  افتقدنا  للفريق، 

هما من القادة«.
وأتم »تشيلسي؟ نعلم أنه سيكون 
نصف  ألنه  للغاية،  صعبًا  خصمًا 
النهائي، لكننا ال نفكر في البلوز 
• كاسيميرو ولقب أفضل العباآلن، بل في المباراة التالية بالليغا«.

• كلوب
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مبارك عليكم الشهر جميعا يا أمة محمد في كل قارات االرض وعساكم 
من عواده باذن اهلل وانتم بافضل حال وبمشيئته وحكمته وقدره وارادته. 
الشك ان رمضان العام الحالي نسخة اخرى من رمضان العام الماضي . 
فاالفطار الجماعي والغبقة »الجماعية« ولقاء االصدقاء واالهل والجيران 
وتشترط  االختالط  تمنع  التي  الصحية  باالجراءات  العام  هذا  مشمول 
التباعد وحتى بين اهل البيت الواحد  وهي ظروف فرضتها ازمة الكورون 
وايا   . دقة وموضوعية  االكثر  الكويتي  الصحي  النظام  وليس  المستجد 
كانت االسباب والمسببات في استمرار هذا الفيروس  حتى االن فان في 
ذلك حكمة وفيها عضة للناس علها تستعيد وعيها وتعود الى انسانيتها. 
نظنز  مجمع  على  الكترونية  حربا  ابريل   9 الجمعة   يوم  اسرائيل  شنت 
النووي االيراني سيسجل الحقا على انه بداية اول حرب الكترونية او  بداية 
امتالك  تفضل  التي  الدول  بين  الصراع  ومظاهر  ادوات  من  جديد  عصر 
ثالثة  عالمية  حرب  باندالع  تتسبب  ان  يمكن  التي  المدمرة  القوة  ادوات  
بغمضة عين وباستخدام كل انواع االسلحة المدمرة للحضارة وللبشرية، 
على ادوات التوسع في تقليل الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة الصناعية 
الى  تلجأ  انها  العقائدية  الدول  . مشكلة  المستهلكة  والدول  والزراعية 
اال  العقل  لمنطق  مغالطة  انها  نقول  ال  ومفاهيم  ومعاجم  مصطلحات 
واالنتاج  واالب��داع  العلم  على  قائم  عصر  متطلبات  عن  تماما  بعيدة  انها 
الواسع. الفارق بين يومنا هذا ومئة عام من االن اشبه بالفارق بين العصور 
وال  الطاقة  النتاج  محطات  هناك  تكن  لم  العشرين.  والقرن  الوسطى 
جاسبات الكترونية مساعدة للباحثين والعلماء ومراكز الدراسات واالبحاث 

وصنع القرار وال في صناعة القرار واختيار السياسات. 
المجتهدين  بفضل  تم  الهائل  واالنتاجي  والصناعي  العلمي  التقدم  هذا 
ممن نذروا حياتهم في البحث عن حلول للمشاكل التي تؤرق حياة االنسان 
معدالت  وتزيد  منها  ميئوس  مسألة  االالم  تقليل  امكانية  من  وتجعل 
االرقام في  الوفيات. هنالك فوارق فلكية في  المواليد وتقلل من نسب 
الميزانيات وتكاليف الحياة ومستويات المعيشة، لها عالقة بمستوى الرفاه 
الذي بلغه البشر ومستوى االطمئنان والثقة بالقدرة على التصدي للصعاب 
حتى المرتبط منها بقدرات الطبيعة والمسائل الخارقة االخرى الواردة من 
السماء في اطار حركة الكواكب والنجوم والمجرات وهو ما يقال االن 
عن اقتراب اجسام فضائية كبيرة الحجم من شأن ارتطامها باالرض ان 
يسبب ويالت او مشاكل يحسبها العلماء اصحاب االختصاص بالمسطرة 
والقلم لكن لن يكون الي منهم القدرة على تفادي مثل هذه الحوادث 
وال تغيير مسار االرض لتكون خارج خطوط وزوايا القضايا المصيرية التي 
يقال انها كانت السبب وراء القضاء على الديناسورات قبل ماليين السنين. 
وعلى البشر بالتأكيد واالكيد ان االنسان كان موجودا منذ ان خلق الرحمن 
الكهوف  رسوم  وبعض  والعظام  والجماجم  البشرية  والبقايا  االرض 
التي  الحياة  اشكال  من  بشكل  االنسان  بان  تفيد  كلها  اخرى  وشواهد 
كانت سائدة انذاك مع ان اصحاب االختصاص صنفوا تاريخ االنسان القديم 
ظهور  تاريخ  الى  ويعود  االول  البشرية  العصور  من  مراحل  ثالثة  على 
والثاني  الميالد  قبل  سنة   10000 العام  حتى  االرض  سطخ  على  االنسان 
من 10 االف سنة وحتى 4 االف سنة قبل الميالد والثالث من 4 االف سنة 
ولغاية خمسمئة سنة فقط عرف االنسان خاللها المعادن وطرق التعامل 
معها وتطويعها الحتياجاته البدائية واولها واعتقد وفقا لعامل الغزيرة 
الحيوانات  مواجهة  في  النفس  عن  الدفاع  في  استخدمه  ما  والحواس 
المفترسة وفي الحروب ضد بعضهم البعض. اال ان االكيد علميا ان عمر 
االنسان على سطح االرض ال يقل عن مليوني سنة وهي امور اكدها القران 
ومن ضمن  »األنبياء:104«.  نُعِيدُهُ«   خَْلٍق  َل  َأوَّ بَدَْأنَا  »َكمَا  الكريم 
تفسيرات عدة لحكمة الكريم ان الخالق عز وجل قصد »نهلك االشياء 
االنسان  ان  العلماء  ويؤرخ  مرة«.  أول  عليه  كانت  كما  ثانية  نعيدها  ثم 
الماهر الذي يزعم البعض انه شمبانزي ماهر استمر خالل فترة ظهور 
مدتها مابين مليون سنة قبل الميالد و مليون وثمانمائة الف سنة . وظهر 
خالل هذه الفترة . اال ان الجزم بصحة العالقة بين تطور الميانزي وصوال 
الى الشكلب البدائي لالنسان وهو ما يتوافق مع نظرية العالم االنجليزي 
االنسان قرد حتى  ان اصل  التي تزعم  تشارلز داروين »1809 – 1882« 
ان كان  او  الحجرية  »العصور  القديمة  العصور  انسان  القصد  وان كان 
هناك اقدم منها طالما ان من الصعب الجزم بعمر ظهور االنسان« أمر 
مختلف عليه في المنطق لتعارضه مع االديان السماوية التي تنص على ان 
ادم وحواء عليهما السالم هما اساس الساللة البشرية على االرض بعد 
ان نزال من الجنة الى االرض بعد ان اغواهما الشيطان  وجعلهما عن جهل 
بعثها  في  البشرية  نشات  هنا  ومن   . الكريم  العزيز  تعليمات  يخالفان  
عمومه   في  البشري  للجنس  والكرامة  ان  هنا  التاكيد  من  والبد  الجديد. 
»اإلسراء:70«،  َآدَمَ«  بَِني  مْنَا  َكرَّ »وََلَقدْ  تعالى:  قوله  في  ورد  كما 
اي ان بني آدم ليسوا ذكورًا فحسب، وإنما هم ذكور وإناث، وجمع اهلل 
تعالى الجنسين على التعميم في »بَِني َآدَمَ« وورد هذا في أكثر من آية 
في القرآن وفي مواضع متعددة، ألن قصة البشرية كانت قد بدأت في 
الشريكين آدم وحواء واستمرت في ذريتهما وما زالت وستستمر الى ان 
يشاء اهلل غير ذلك. أي أن اصل االنسان ليس ادم وحده وال حواء وحدها. 
فالتكريم لم يكن فيه استثناء لنوع من النوعين الذكور واإلناث، وإنما هو 
تعالى،  اهلل  من  والفضل  والتشريف  والتكريم  التكليف  في  لهما  جامع 
فكان آدم وحواء عليهما السالم اساسا  في قصة الخلق واستمرار النوع 
وغيرها  الحجرية  واالكتشافات  الحديثة  العلوم  ان  والمالحظ  البشري. 
لم  تذكر وجود اي جضارة ذكية في تلك الحقبة التي تزامنت مع الفترة 
األولدوانية من العصر الحجري القديم السفلي ومع المرحلة الجيولوجية 

المسماة مرحلة الجيالسي. 
في اكتوبر عام 1979 اكرمني اهلل بلقاء مع الحبيب بو رقيبة  الرئيس 
التونسي االكثر اهمية وشهرة في تاريخ هذا البلد العربي العريق الذي 
اخذت القارة االوروبية اسمها من اسم احدى اميرات لبنان المهاجرات 
الى قرطاج . كان في السادسة والسبعين من عمره ولم اكن معروفا 
او  تونس  ابناء  من  الي  وال  لحكومته  وال  التونسي  للرئيس  ال  يومها 
غيرها فقد كنت صحفيا مغمورا اعمل رئيسا لقسم  االخبار المحلية 
في جريدة »االنباء«. كانت تونس تعيش اجواء احتفاالت الحزب الحاكم 
وكنت ضمن وفد مختصر يمثل الصحافة الكويتية يرأسه الراحل عبد 
اعرق  العام  الرأي  صحيفة  ومؤسس  تحرير  رئيس  المساعيد  العزيز 
الراحل  الفلسطيني   االديب  الكويتية ومدير تحريرها  الصحف  واقدم 
عبد اهلل الشيتي. كان بورقيبة وهو احد زعماء االمة المتميزين شغوفا 
بالسؤال عن الكويت ونهضتها وما يسمعه عنها من احتضانها لنخبة 
من العلماء العرب والباحثين واساتذة الجامعة والشعراء واالدباء. ودار 
خالل اللقاء الذي استغرق بطلب من الرئيس التونسي اغلب وقت الليل، 
عن الحياة والتطور والنهضة والعلم فقال ان ال امة يرجى منها الخير 
عقدة  من  يتحرر  لن  العربي  واالنسان  تتطور  لن  الحياة  وان  علم  بدون 
الحاجة الى الغير مالم يدرك القدر االدنى من متطلبات الحياة . قال انه 
عارض الصيام خالل العمل لقناعته بأن االنتاج يثمر عن خير يرجوه اهلل 
للفرد. وسألته عما اذا كان في فكره وفلسفته ما يتعارض مع الدين 
التي يروج  بالطريقة  الدين  ان خالفه محصور مع فهم  الحنيف فقال 
او طائفة  معين  اسم  الى  الدين  ينسب  ال  حتى  الدين  رجال  بعض  لها 
البشرية وليس لجنس محدد منخا.  معينة ففي االسالم فضائل لكل 
الدين االسالمي وانما من  ابدا من مناوئي  لذلك فانه  لم  يعتبر نفسه 
الزعماء  بعض  انصراف  ان  على  مشددا  الدين  علوم  بوابة  من  دعاته 
ال  فاعليته  او  اهميته  كانت  ايا  السالح  اقتناء  او  صضناعة  الى  العرب 
الفرد.ورأى  وعبودية  الجهل  مستنقع  من  خرجت  قد  االمة  ان  يعني 
يومها ان حاجة االمة الى اصالح العقل واعادة صياغة الخطاب الديني 
ليكون واحدا موحدا بمثابة الطريق الصحيح للتقدم. واذكر مما قاله ان 
البشرية ستمر بظروف عاصمة تفقد فيها السيطرة على علوم وبرامج 

ميكانيكية اختلقتها او صممتها.

بداية الحروب اإللكترونية
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األخيرة
الشاهد

 د. هشام الديوان

السيطرة  من  تمكنت  اإلطفاء  فرق  ان  العام  اإلطفاء  قوة  قالت 
على  حاويتين  تحمل  شاحنة  انقالب  بعد  خطرة  مواد  تسرب  على 

طريق جمال عبدالناصر مقابل ميناء الشويخ.
 وافادت االدارة بأن غرفة العمليات تلقت بالغا يفيد بانقالب شاحنة 

الصناعية  الشويخ  اإلطفاء من مراكز  توجيه فرق  تم  اثره  وعلى 
ومبارك الكبير للمواد الخطرة، واضافت اإلدارة بأن فرق اإلطفاء 
باشرت بوقف تسرب المواد الخطرة من الحاويتين ولم يسفر عن 

الحادث أي إصابات تذكر.

السيطرة على تسرب مواد خطرة بعد انقالب شاحنة 
تحمل حاويتين على طريق جمال عبدالناصر

بين السطور

إنا هلل وإنا إليه راجعون

اجتمع مع وكيل وزارة وصار  • قيادي 
من  ع��دد  سمعه  »ش��ج��ار«  بينهما 
الموظفين، بعدها خرج الوكيل غاضبا 

واتجه نحو مكتب الوزير!
• وزارة الشؤون لم تعالج ازمات بعض 
بعض  دفع  ما  التعاونية،  الجمعيات 

النواب الى التكسب االنتخابي!

العصفورة

شتائم...!

جحا

باعتبار  الشتائم،  إلى  »اعرابي«  لجأ 
ان هذا نهج جديد، بل بدعة جديدة 
التي  البدع  من  سلسلة  إلى  تضاف 
الذين  ال��خ��ص��وم  ض��د  أطلقها 
اعترضوا على تنظيم سباق الحمام 

الزاجل!
السباق  يتخلل  أن  المتوقع  وم��ن 
حالة  إلى  يشير  ينتهي،  ال  سجال 
اإلفالس التي يمر بها الفريق الذي 
الذي  الفريق  ضد  األعرابي  شّكله 

»مو بالعه«!
... ماذا تبقى للصغار؟!

حكايات

ضبط حرامي »سيارت المنازل« »األرصاد«: الطقس مائل للحرارة 
تأثر  البالد  طقس  إن  الجوية  األرصاد  إدارة  قالت 
بامتداد مرتفع جوي مصحوب برياح شمالية غربية 
فترات،  على  تنشط  السرعة  معتدلة  إلى  خفيفة 
على  للغبار  مثيرة  الظهيرة  أوقات  في  خصوصا 

بعض المناطق السيما المكشوفة.
عبدالعزيز  ب��اإلدارة  الجوية  التنبؤات  مراقب  وقال 
تلك  مع  تنخفض  األفقية  الرؤية  إن  ال��ق��راوي: 
وتوالي  المكشوفة  الطرق  على  أحيانا  الرياح 
درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتبلغ ذروة هذا 
االرتفاع عند منتصف األسبوع المقبل كما تظهر 

بعض السحب على مناطق متفرقة.
مائال  سيكون  اليوم  نهار  الطقس  أن  وبين 
للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 
15 و50  السرعة تنشط تدريجيا وتتراوح ما بين 
بعض  على  للغبار  مثيرة  الساعة  في  كيلومترا 
بعض  وتظهر  المكشوفة  خصوصا  المناطق 
العظمى  الحرارة  ودرج��ات  المتفرقة  السحب 
ويكون  مئوية  درجة  و36   34 بين  ما  المتوقعة 
البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 

2 و6 أقدام.

من  الجنائي  االم��ن  رج��ال  تمكن   
من  ساعات  بعد  شخص  ضبط 
وهو  فيديو  مقطع  في  ظهوره 
الحديثة  المركبات  برصد  يقوم 
المتوقفة امام المنازل وتشغيلها 

وسرقتها.
محافظة  مباحث  إدارة  وكانت 
الفيديوهات  رص��د  وبعد  حولي 
فريق  بتشكيل  قامت  المتداولة 
المعلومات  لجمع  وتحري  بحث 
واالستدالالت وتمكن خالل ساعات 

من تحديد هوية المتهم والتوصل 
على  الحصول  وبعد  موقعه  إلي 
ضبطه،  تم  الالزم  القانوني  اإلذن 
وبما  بالتحريات  وبمواجهته 
واعترف  أقر  جرائم  من  إليه  نسب 

بالسرقات.
وجار الوقوف على كافة الجرائم 
تمهيدا  المتهم  ارتكبها  التي 
االختصاص  جهات  إلى  إلحالته 
القانونية  اإلج����راءات  الت��خ��اذ 

الالزمة بحقه.

خليفة  عقيل  ع��ائ��ش��ة   •
محمد  محمد  أرملة  العقيل، 
-شيعت-  عامًا   83  - السنافي 

ت: 99118959.
عبدالرحمن  أحمد  محمد   •
الكندري - 66 عامًا -شيع- ت: 

.99060032
• جمعة سالم جمعة الخشتي 
ت:   - ش��ي��ع   - ع��ام��ًا   54  -
 -  94055500 -  99044807

.99177475
عبدالعزيز  صالح  إبراهيم   •
- شيع-  عامًا   89 - الدويسان 

ت: 65002232.
• الفي ضحوي جازي العجيري 
العازمي - 57 عامًا - شيع - ت: 

.98882317 - 99887025
سيد  عبدالعزيز  سيد  أحمد   •
عامًا   79  - الرفاعي  عبداهلل 
 -  92217554 ت:  شيع-   -

.92217559
• جمال محمد يعقوب يوسف 
القبندي - 62 عامًا - شيع - ت: 
 -  90909893  -  99085326

.97838683 - 98844664
• شفيق إبراهيم عبدالرحيم 
 - ع��ام��ًا   67  - ال��ع��وض��ي 
 -  99181873 ت:   - شيع 
 99887887 -  50050038

.99553144 -
ماجد  م��ت��رك  س��ل��ط��ان   •
العتيبي - 85 عامًا - شيع - ت: 

.65069990 - 66988899
إب��راه��ي��م  خليفة  ع��ل��ي   •
ت:   - شيع   - عامًا   82 الراشد، 

.50501590 - 51651693
كليدر،  حسين  ك��وه��رة   •
محسن  عباس  جاسم  أرملة 
دشتي - 79 عامًا - شيعت - ت: 
 -  66144130  -  99452363

.66211164 - 66655999
راش���د  م��ح��م��د  ي��وس��ف   •
الصانع - 74 عامًا - شيع - ت: 
 -  60466066 -  99705315

.99393973
محمد  ج��اس��م  إب��راه��ي��م   •
القطان - 91 عامًا - شيع - ت: 

.55558888

الكلور في حمام السباحة 
يقتل كورونا في 30 ثانية

إلى  جديدة  دراس��ة  توصلت 
السباحة  حمامات  مياه  أن 
تقتل  أن  يمكن  المكلورة 
فقط،  ثانية   30 في  كورونا 
حمام  فتح  إع��ادة  مع  تزامنًا 
جميع  في  المغلقة  السياحة 

أنحاء بريطانيا هذا األسبوع.
الفيروسات  علماء  ودرس 
لندن  كوليدج  إم��ب��ري��ال  م��ن 
من  مختلفة  تركيزات  تأثير 
الكلور في الماء على فيروس 
كورونا، فخلصوا إلى أن خطر 
السباحة  أثناء  العدوى  انتقال 
في  وشارك  للغاية،  منخفض 

»سويم  قبل  من  البحث  إجراء 
إنغالند« وهي الهيئة الحاكمة 
بريطانيا،  للسباحة في  الوطنية 
بيبيز،  ووتر  السباحة  ومدرسة 
الملكية  الجمعية  من  بدعم 

إلنقاذ الحياة.
ويندي  الدراسة  مؤلف  وأوضح 
كوليدج  إمبريال  من  باركلي، 
ب��ل��ن��دن: »ل��ق��د أج��ري��ن��ا هذه 
عالية  مختبراتنا  في  التجارب 
قياس  وتم  لندن،  في  االحتواء 
إصابة  على  الفيروس  ق��درة 
األولى  الخطوة  وهي  الخاليا، 

في انتقاله«. 
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مواقيت الصالة
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