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صاحب السمو بين أبنائه وإخوانه المواطنين والمقيمين يؤدي صالة التراويح بكل خشوع و إيمان داعي ًا اهلل باألمن واألمان

المسلم المؤمن نواف
• صاحب السمو داعياً اهلل

• صاحب السمو ...يصلي بكل خشوع وإيمان

جرياً على عادة صاحب السمو كل عام في العشر
االواخر من شهر رمضان المبارك ،أدى أمير البالد
الشيخ ن��واف األحمد ،صالة التراويح في مسجد
بالل بن رباح ،وسط إخوانه وأبنائه من المواطنين
والمقيمين ،في أجواء إيمانية مباركة ،وبكل بساطة
وعفوية ،من دون إجراءات رسمية وال بروتوكول.

وقد تناقل المصلون صور صاحب السمو وهو يؤدي
الصالة ،ونشروها عبر مواقعهم الخاصة مرفقة
بتعليقاتهم التي تضمنت اإلش��ادة بهذه الروح
اإلنسانية العالية التي يتحلى بها سموه ،وحرصه
على التواجد وسط إخوانه وأبنائه بال رسميات ،وال
حراسة ،ما يؤكد عمق العالقة األخوية الحميمة

• سمو أمير البالد يؤدي صالة التراويح

بين الحاكم والمحكوم ،وأن الكويت أسرة واحدة،
قيادة وشعباً ،وأن ليالي شهر رمضان وهي تشهد
كل عام هذه التظاهرة اإليمانية الخالدة ،إنما تعبر
عن وحدة القلوب والمشاعر التي تجمع بين كل أبناء
الكويت.
كما أرفق المواطنون صور صاحب السمو أمير

رئيس الوزراء و وزيرا الدفاع والداخلية تناولوا اإلفطار مع أفراد وقادة القوة البرية شمال البالد واطلعوا على طائرات الكاراكال العمودية

البالد بالدعاء بدوام الصحة والعافية ،وأن يحفظه
اهلل تعالى ذخ��راً للكويت وسنداً لها ،وأن يديم
على بالدنا نعمة األمن واألمان والمحبة والتآلف ،وأن
يحفظ المولى ،سبحانه وتعالى ،أمير البالد وولي
عهده األمين ،وأن يرفع هذه الغمة عن بالدنا وبالد
المسلمين وجميع بلدان العالم.
آية قرآنية

يقولون

الخالد :فخورون بالقوة البرية لدورها في حماية وطننا وحفظ أمنه

بواحمد :التشنج والعصبية
والصوت العالي بالتحاور
والنقاش يؤدي الى االحتقان،
وإفشال كل محاوالت التقريب
بين وجهات النظر.
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أمثال
اذا اردت ان تطاع ...فاطلب المستطاع

األسد استقبل رئيس المخابرات السعودي

السعودية وسورية تمهدان إلعادة
العالقات وافتتاح سفارة للمملكة

• سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته القوة البرية وفي استقباله وزير الدفاع

قام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء بزيارة إلى القوة البرية في شمال
البالد.
ورافق سموه خالل الزيارة نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ووزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

• سموه أثناء رحلته الجوية

الشيخ د .أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي ورئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح
ونائب رئيس األركان العامة للجيش الفريق
الركن فهد عبدالرحمن الناصر.
واستمع سموه خالل الزيارة إلى شرح موجز

حمادة :لن يشعر المواطن بضريبتي القيمة المضافة واالنتقائية

الدعوم غير عادلة
اإلن��ف��اق الحكومي،
أك��د وزي���ر المالية
ون��م��واً ك��ب��ي��راً في
وزي�������ر ال����دول����ة
الميزانية السنوية،
للشؤون االقتصادية
وشحاً في اإلي��رادات
واالس��ت��ث��م��ار خليفة
غ��ي��ر ال��ن��ف��ط��ي��ة»،
حمادة أن الخدمات
م���ؤك���داً أن تلك
والسلع المدعومة
األمور «تحديات يجب
التي تقدمها الدولة
مواجهتها وإيجاد
«غ��ي��ر ع���ادل���ة»؛ إذ
حلول لها».
يستفيد منها ،دون
• خليفة حمادة
وذك����ر أن ت��ذب��ذب
تفرقة ،المواطنون
أس��ع��ار النفط ف��ي السنوات
البسطاء وذوو الدخل المرتفع.
وقال إن الوضع المالي للكويت الماضية ساهم في عجوزات
جيد ،غير أن أكثر من  %71من متكررة أدت إلى سحب السيولة
موازنتها العامة تذهب للرواتب الموجودة في االحتياطي العام،
وال��دع��وم وي��ت��وزع الباقي على ولذلك لجأت الدولة إلى قانون
البنود األخرى واإلنفاق الرأسمالي ،الدين العام ،موضحاً أنه ليس
مشيراً إل��ى أن «اقتصاد البالد اقتراضاً مالياً من البنوك ،بل
يعتمد بشكل أس��اس��ي على إصدار سندات حكومية كأدوات
اإليرادات النفطية واإلنفاق العام مالية ذات قيمة مالية وربحية
الذي يزيده التوسع في الجهات معينة تصدرها ال��دول لتوفير
السيولة وتنشيط الحركة المالية
الحكومية والهياكل».
ولفت إلى أن «هناك اختالالت في فيها محلياً وخارجياً.

حول اآلليات الحديثة التي تستخدمها القوة
البرية والواجبات والمهام المناطة بها
ثم اطلع سموه على طائرات الكاراكال
العمودية وذلك بمناسبة دخولها للخدمة
حديثا.
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نقلت مديرة مكتب قناة صوت العرب في دمشق عن
مصادر دبلوماسية عليا في العاصمة السورية تأكيدها
خبر قيام رئيس جهاز المخابرات السعودي الفريق
خالد الحميدان بزيارة الى دمشق أمس االثنين على
رأس وفد رفيع ،التقى خاللها الرئيس السوري بشار
االسد ونائبه للشؤون االمنية اللواء علي المملوك.
وقالت صفاء محمد مديرة مكتب «صوت العرب»
ان الرئيس السوري بحث مع الموفد السعودي كل
القضايا الثنائية واوضاع المنطقة ،وان اتفاقا تم على

إيران :تغيير الخطاب السعودي
يساعد على تقليل التوترات
قالت إيران إنها مستعدة إلجراء محادثات مع
المملكة العربية السعودية على أي مستوى،
وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه
المحادثات.
وأوض��ح المتحدث باسم وزارة الخارجية

اإليرانية سعید خطيب زادة أمس أن تغيير
اللهجة وتغيير الخطاب السعودي تجاه إيران
سيساعد على تقليل التوترات ،الفتا إلى أن
ذلك لن يكون له نتائج عملية عندما ال يؤدي
إلى تغيير في السلوك.

وزير الدفاع التركي تفقد قاعدة
عسكرية داخل العراق

هاشم هاشم ...أول شخصية عربية تنال
جائزة األمم المتحدة لجهوده المهنية
منح المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة لدول الخليج
الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية
هاشم هاشم جائزة تقدير للجهود التي بذلها
على مدى مسيرته المهنية كأحد أب��رز قادة
النفط والغاز في الوطن العربي.
وأقيم حفل بهذه المناسبة في مبنى المؤسسة
بمنطقة الشويخ بحضور وزير النفط وزير التعليم
• هاشم هاشم
العالي د .محمد الفارس ،حيث تسلم هاشم
الجائزة من رئيس بعثة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية إلقليم الخليج العربي «الموئل» الدكتورة أميرة
الحسن والمنسق المقيم باإلنابة لألمم المتحدة بالكويت والممثل المقيم
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للكويت هديكو هادزيال.
وقالت الحسن في كلمة القتها بهذه المناسبة ان هذا التكريم يعد
رسالة تقدير وثناء للجهود التي يقوم بها هاشم وهو تكريم ليس له
فقط ،بل لكل منتسبي القطاع النفطي ،مشيرة الى انه مثال للمواطن
الحريص على رفعة وطنه وحفظ مقدراته واالرتقاء بأعماله.

وزير الخارجية األميركي :إدارة بايدن
تهدف إلى إغالق غوانتانامو

موسكو :مستعدون للحد
من التسلح بمشاركة واشنطن
أعلنت روسيا استعدادها لبدء مناقشات مع الواليات المتحدة حول قضايا
االستقرار االستراتيجي في ظل مالحظة موسكو إشارات من واشنطن
حول استعدادها أيضا لتلك المناقشات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بالدها
ليست على دراية حتى اآلن بطريقة تعامل إدارة الرئيس األميركي جو
بايدن بشأن مسألة الحد من التسلح بجميع جوانبها ،وبينها قضايا الدفاع
الصاروخي ،وتابعت المتحدثة أن موسكو مستعدة لحوار موضوعي
حول الحد من التسلح إذا كان الجانب األميركي مستعدا لذلك أيضا.

اعادة افتتاح السفارة السعودية في دمشق خالل فترة
قريبة كخطوة اولى العادة العالقات بين البلدين على
كافة المستويات.
وذك��رت مديرة المكتب ان الموفد السعودي نقل
للقيادة السورية تأكيدات حكومية على اعلى مستوى،
مرحبة بعودة سورية الى مقعدها في الجامعة العربية،
فضال عن استعداد الرياض لدعم مشاركة دمشق في
مؤتمر القمة العربية في حال تقرر انعقادها كما هو
متفق عليه في الجزائر اواخر شهر مايو الحالي.

• وزير الدفاع التركي أثناء تفقده القاعدة العسكرية

تفقد وزي��ر الدفاع التركي ،خلوصي أك��ار ،قاعدة
عسكرية لبالده شمالي العراق ،وأكد أن بالده عازمة
على إنهاء اإلرهاب وتوفير السالم للمنطقة.
وقال خالل استماعه إلحاطة عن سير عمليتي مخلب
البرق والصاعقة إن الجيش التركي ينفذ مهمات في
غاية األهمية شمالي العراق.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات
مكثفة ضد المسلحين األك���راد الذين تعتبرهم
إرهابيين ،في كل من العراق وسورية ،قائلة إن ذلك
يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر
حزب العمال الكردستاني الذي تحاربه تركيا على مدار
أكثر من ثالثة عقود داخل البالد وخارجها.

أعاد الرئيس األميركي جو بايدن
تأكيد ق��راره سحب كل قوات
بالده من أفغانستان في الذكرى
العاشرة للعملية التي أدت إلى
مقتل أسامة بن الدن.
وقال بايدن في بيان نشره البيت
األبيض إن الواليات المتحدة أوفت
بوعدها لجميع ال��ذي��ن فقدوا
أحباءهم في الحادي عشر من
سبتمبر ،ولن تنسى أبدا من تم
فقدهم ،مشددا على أن واشنطن
ل��ن تتراجع أب��دا ع��ن التزامها
منع هجوم آخ��ر على الواليات
المتحدة.

وب��اي��دن ال���ذي أع��ل��ن الشهر
ال��م��اض��ي أن��ه سينهي أط��ول
حروب واشنطن بحلول الحادي
عشر من سبتمبر ،أشاد بالرئيس
األسبق باراك أوباما لموافقته عام
 2011على العملية السرية التي
استهدفت زعيم القاعدة ،وأثنى
على القوات الخاصة التي نفذتها
في باكستان.
وأكد وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو
بايدن تهدف إلى إغالق المعتقل
ال��م��ع��روف بانتهاكات حقوق
اإلنسان داخل قاعدة غوانتانامو.
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صدور قرار تشكيل المجلس األعلى للبيئة
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أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس األعلى
للبيئة الشيخ حمد جابر العلي قرار رقم  1لسنة  2021بتشكيل
المجلس األعلى للبيئة جاء فيه:
• مادة أولى :يشكل المجلس األعلى للبيئة برئاسة الشيخ حمد جابر
العلي الصباح ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ،وعضوية
كل من:

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

 - 1وزير النفط.
 - 2وزير البلدية.
 - 3مدير عام الهيئة العامة للبيئة عضوا ومقررا.
• مادة ثانية :على جميع الوزراء والجهات ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من تاريخ ص��دوره ،ويلغى كل نص يخالف
أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

• سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية وقادة القوة البرية

الخالد :فخورون بالدور المهم الذي تقوم به
القوة البرية في سبيل حماية وطننا
• نثمن جهود وزارة الدفاع التي تهدف إلى مواكبة التطور في المجال العسكري

• صاحب السمو أمير البالد

األمير هنأ رئيس بولندا
بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة
إلى الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية ولجمهورية بولندا وشعبها الصديق
المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة
إلى الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،راجيا له وافر
الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية
تهنئة مماثلة.

• سموه مع عدد من القادة بحضور وزير الدفاع

قام سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
ال��وزراء بزيارة إلى القوة البرية في شمال
البالد.
ورافق سموه خالل الزيارة نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ووزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ووزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي ورئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ونائب
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
فهد عبدالرحمن الناصر.

واستمع سموه خالل الزيارة إلى شرح موجز
حول اآلليات الحديثة التي تستخدمها القوة
البرية والواجبات والمهام المناطة بها ثم
اطلع سموه على طائرات الكاراكال العمودية
وذلك بمناسبة دخولها للخدمة حديثا.
وقد أقام نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع مأدبة إفطار على شرف سمو رئيس
مجلس ال��وزراء وأصحاب المعالي الوزراء
المرافقين لسموه حضرها كبار قادة
الجيش.
وأع��رب سمو رئيس مجلس ال���وزراء في

وزير الداخلية أشرف على عملية إنقاذ  21شخص ًا
تعطل قاربهم في عرض البحر
قام وزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي باإلشراف من موقع
الحدث بالقاعدة البحرية في
منطقة الجليعة على عملية
إنقاذ  21شخصا كانوا في
رحلة بحرية على متن قارب
خ��اص بهم ت��ع��رض إلى
اعطال ،ما دفعهم الى طلب
االستغاثة عن طريق هاتف
الطوارئ «.»112
وق��ال��ت االدارة ال��ع��ام��ة
للعالقات واالع�لام االمني
ب��ال��وزارة ان وزي��ر الداخلية
توجه إلى القاعدة البحرية
الكائنة في منطقة الجليعة
حيث ك��ان ف��ي استقباله
وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
المساعد لشؤون أمن الحدود
باإلنابة اللواء مبارك العميري
حيث تجرى عملية اإلنقاذ.
وأضافت ان وزير الداخلية
وج�����ه وأع����ط����ى ب��ع��ض
المالحظات للدوريات البحرية
وال��ق��وات المشاركة في
شأن تحديد موقع القارب
وذل���ك ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف
المناخية الصعبة التي تسببت
في ارتفاع األم��واج وعدم
استقرار حالة البحر مبينة انه
تم تحديد موقعه في وقت
قياسي بعدما تم التنسيق مع
عدد من الجهات المختصة.
وأوضحت ان الوزير الشيخ
ثامر العلي أشرف بعد سحب
القارب إلى مرسى القاعدة
على عملية إجالء االشخاص
الـ 21الذين كانوا على متن
القارب وهم رجال ونساء

• جانب من الزيارة

تصريح صحافي عقب الزيارة عن فخره
واعتزازه بالدور المهم الذي تقوم به القوة
البرية في سبيل حماية وطننا الغالي وحفظ
أمنه واستقراره وسالمة أراضيه.
وثمن سموه جهود وزارة الدفاع الرامية
إلى مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده
المجال العسكري ومتابعة آخر ما توصلت
إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال اآلليات
والمعدات العسكرية ،إضافة إلى سعيها
لرفع كفاءة وق��درات العنصر البشري،
مؤكدا الحرص على تقديم كافة أشكال

الدعم والمساندة لمواصلة هذه الجهود
واستمرار التقدم الملحوظ للجيش الكويتي.
ومن جهته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد العلي عن شكره
وتقديره لسمو الشيخ صباح الخالد رئيس
مجلس ال��وزراء على دعمه الدائم لكافة
قطاعات الجيش وحرصه المستمر على
تعزيز قدراته ورفع كفاءته.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد استبق
زيارته للقوات البرية بجولة جوية في شمالي
البالد.

الكويت تدين وتستنكر استمرار «أنصار اهلل»
في استهداف المدنيين بالسعودية
أعربت وزارة الخارجية أمس عن إدانة واستنكار
الكويت وبأشد العبارات الستمرار استهداف
المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية
السعودية من قبل «أنصار اهلل».
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار
ه��ذه الهجمات اإلرهابية وتصاعد وتيرتها
وما تشكله من تهديد ألمن المملكة العربية
السعودية واستقرار المنطقة وتقويض للجهود

الدولية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في
اليمن وتحديها للمجتمع الدولي وانتهاكها
لقواعد القانون الدولي واالنساني يؤكد خطورتها
والحاجة الى تحرك دولي سريع وحاسم لردعها.
وأك��دت على وق��وف الكويت التام إل��ى جانب
المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل
م��ا تتخذه م��ن إج���راءات للحفاظ على أمنها
واستقرارها وسيادتها.

«اإلعالم» :حريصون على تعزيز حرية الصحافة
بمختلف منصاتها ودعم مهنية عملها

• وزير الداخلية يتابع عملية االنقاذ

و 4أط��ف��ال واط��م��أن على
سالمتهم من خالل اللجنة
الطبية التي ت��واج��دت في
المكان مشيرة الى ان وزارة
الداخلية وفرت لهم وسيلة
نقل إليصال كل فرد منهم
إلى مقر إقامته.
وذك�������رت ان ال���وزي���ر
تقدم بالشكر والتقدير

ل��ل��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ه��ذه
العملية وعلى رأسهم نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال��دف��اع الشيخ حمد جابر
العلي الصباح على السماح
ل��ق��وات خ��ف��ر ال��س��واح��ل
باستخدام المرسى الخاص
ب���وزارة ال��دف��اع في عملية
اإلنقاذ ووزير الخارجية وزير

ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ الدكتور أحمد
الناصر على مشاركة قوة
اإلطفاء العام في عملية
اإلنقاذ ولالدارة العامة لخفر
السواحل وجميع الكوادر
البشرية التي تعمل على
أم��ن وس�لام��ة المواطنين
والمقيمين.

اتفاقية تعاون مشترك
بين «اإلعالم» وجمعية الصحافيين
وقعت وزارة اإلعالم اتفاقية بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية
الصحافيين من أجل تعزيز التعاون مع جمعيات النفع العام والقطاع
الخاص لما فيه مصلحة الجانبين.
وقالت وكيل وزارة اإلعالم منيرة سليمان الهويدي ،إن بروتوكول
التعاون يأتي في أطار حرص الوزارة على تطوير وتدريب وتنمية
القدرات الفنية والمهنية للموظفين في المجال اإلعالمي مشيرة

إلى أن الجانبين اعتمدا تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية وورش
العمل بينهما.
وبدوره أشاد أمين سر جمعية الصحافيين عدنان خليفة الراشد ،بدور
وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب وقيادات الوزارة
في توقيع البرتوكول الذي من شأنه أن يواكب آخر المستجدات في
وسائل اإلعالم المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

أك��دت وزارة اإلع�ل�ام حرصها
الشديد على تعزيز حرية الصحافة
في الكويت بمختلف منصاتها
ودع��م مهنية عملها المتمثلة
بنقل األح��داث المحلية والخارجية
لمتابعيها بما يضمن إنجاح عملها
مع الحفاظ على حقوق األف��راد
وصون حرياتهم.
جاء ذلك في بيان صحافي مشترك
بين وزارة اإلع�لام ومكتب األمم
المتحدة بدولة الكويت بمناسبة
احتفال منظمة األم��م المتحدة
للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»
باليوم العالمي لحرية الصحافة
الذي يصادف الثالث من شهر مايو
من كل عام ويأتي هذه السنة تحت
شعار «المعلومات كمنفعة عامة»
وذلك لتسليط الضوء على أهمية
المعلومات كصالح عام.
وقالت وكيلة وزارة اإلعالم منيرة
ال��ه��وي��دي ب��ه��ذه المناسبة إن

ال��وزارة تقوم بتسهيل إج��راءات
إصدار التراخيص للصحف الورقية
واإللكترونية وتشجيعها للقيام
بدورها في تقديم محتوى صادق
ومميز.
وأضافت الهويدي أنه تأكيدا لهذا
التوجه فقد قامت ال��وزارة مساء
أمس بتوقيع اتفاقية تعاون مع
جمعية الصحافيين الكويتية لدعم
الصحافيين الكويتيين العاملين
في الصحف الكويتية اليومية
واألسبوعية وال��دوري��ة لتحقيق
المزيد من التقدم لهذا المجال
المهم.
وذكرت أن الوزارة منحت تراخيص
ألكثر من  400صحيفة إلكترونية
تبث عبر اإلنترنت إضافة لعشرات
ال��ص��ح��ف وال��م��ج�لات ال��ورق��ي��ة
والقنوات التلفزيونية واإلذاعية
الخاصة العاملة معتبرة أن اإلعالم
الخاص يعد رافدا أساسيا لالعالم

الكويتي بجانب اإلع�لام الرسمي
للدولة.
وأشادت بدور الصحافة المقروءة
وال��م��س��م��وع��ة وال��م��ش��اه��دة
واإللكترونية في إث��راء الحركة
الصحفية واإلعالمية في البالد
ومتابعة ك��ل األح���داث إليصال
المعلومة الصحيحة للمتلقي في
كل المواضيع المحلية واالقتصادية
واالجتماعية والصحية والثقافية
والفنية والرياضية وغيرها.
وأثنت على دور اإلع�لام الكويتي
ال��رس��م��ي وال��خ��اص ف��ي توعية
وتثقيف المواطنين والمقيمين على
أرض الكويت في فترة جائحة
«كورونا» التي نعيشها وحثهم
على ات��ب��اع اإلج����راءات الصحية
واالحترازية وكذلك تشجيعهم
على أخذ التطعيمات الخاصة بهذا
الفيروس ما أسهم بإيصال هذه
الرسائل بدقة.

«الهالل األحمر» :إقالع طائرة محملة
بـ 40طن ًا من المساعدات الطبية
واألدوية للهند
أعلنت جمعية الهالل األحمر أمس إقالع طائرة إغاثية
محملة ب��ـ 40طنا من المساعدات الطبية واألدوي��ة
واسطوانات األكسجين إل��ى الهند لالسهام في
مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد
 »19هناك.
وق��ال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون ان
الطائرة أقلعت من قاعدة عبداهلل المبارك الجوية
انطالقا من دور الكويت الرائد في الوقوف إلى جانب
األصدقاء وضمن تحركات «الجمعية» لتقديم العون
إلى المستشفيات في الهند.
وأشار العون إلى تضامن الكويت مع الهند في هذا
الظرف الصحي مؤكدا سعي «الهالل األحمر» لتوفير
اإلمكانيات كافة للوقوف مع البلد الصديق بغية تجاوز

األزمة التي شهدت «قفزة هائلة» في عدد اإلصابات
بالفيروس.
ولفت إلى تنسيق الجمعية مع سفارة الكويت في
الهند ومع الصليب األحمر الهندي من أجل إيصال
المساعدات الطبية إلى المستشفيات «بشكل عاجل»
لدعم جهود معالجة المصابين.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة الدفاع الكويتية
لتسخيرها الطائرة ولوزارة الخارجية على اسهامها
في إنجاح هذه المهمة اإلنسانية ،وأكد حرص
«الهالل األحمر» على المشاركة في الجهود
اإلنسانية التي تقوم بها الكويت انطالقا من
توجيهات القيادة السياسية بمساندة الشعب الهندي
الصديق.
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« »2080شهادة ،و« »115كتابا صادرا للوزارات والجهات
الحكومية.
أما فيما يتعلق باجتماعات اللجان العاملة بإدارة نزع الملكية،
فقد عقدت لجنة االعتراضات اجتماعا واحدا لمعاملة واحدة.

ذكر مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة باإلنابة مبارك
العتيبي ،أن إجمالي المعامالت الصادرة والواردة المنجزة
خالل شهر أبريل بلغ « »2319معاملة ،في حين بلغ عدد
شهادات «لمن يهمه األمر» الصادرة لألفراد والمؤسسات

alshahed_tv

استمرار منع دخول غير الكويتيين إلى البالد

مجلس الوزراء :منع المواطنين غير الحاصلين على تطعيم من السفر

• الفئات المسموح لها بالخروج من المنافذ الحدودية :المواطنون أصحاب الماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية وأصحاب األمالك لدى مجلس التعاون والمقيمون في البالد للمغادرة فقط
• تكليف «الدفاع المدني» بمنح المتطوعين بالعمل خالل الجائحة شهادات تقدير
عقد مجلس ال��وزراء اجتماعه
األسبوعي بعد ظهر امس
في قصر السيف برئاسة سمو
الشيخ ص��ب��اح الخالد رئيس
مجلس الوزراء ،وبعد االجتماع
ص��رح وزي��ر الخارجية وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر بما
يلي :أحاط وزير الصحة الشيخ
الدكتور باسل الصباح مجلس
ال��وزراء في مستهل أعماله
بمستجدات ال��وض��ع الوبائي
العالمي لجائحة كورونا ،خاصة
في ظل انتشار الساللة الهندية
ال��م��ت��ح��ورة وب��آخ��ر ت��ط��ورات
ال��وض��ع ال��راه��ن ف��ي دول��ة
الكويت واالستعدادات الوقائية
ال��ج��اري ات��خ��اذه��ا لمراقبة
وضمان منع دخ��ول وانتشار
الساللة الهندية في البالد كما
أحاط المجلس علما بتفاصيل
اإلحصاءات المتعلقة بمجموع
ح���االت اإلص��اب��ة بالفيروس
والشفاء والوفيات ومن يتلقون
العالج منوها بأن وزارة الصحة
مستمرة ف��ي تنفيذ حملة
التطعيم حيث تشهد مراكز
التطعيم في البالد إقباال كبيرا
من قبل الراغبين في تلقي
اللقاح المضاد لـ«كوفيد ـ .»19
وبهذا الصدد طالب مجلس
ال����وزراء ك��اف��ة المواطنين
والمقيمين إل��ى أخ��ذ الحيطة
وال��ح��ذر مؤكدا ب��أن االلتزام
وارت��ق��اء ال��وع��ي وال��ت��ع��اون
م��ع السلطات الصحية في

• سمو رئيس مجلس الوزراء مترئساً الجلسة

المبادرة والمسارعة في أخذ
اللقاح يكفل سالمة وصحة
المواطنين والمقيمين ويكلل
الجهود المبذولة بالنجاح حتى
تنكشف هذه الغمة بإذن اهلل
تعالى.
ثم استعرض مجلس الوزراء
التوصيات ال��واردة من اللجنة
الوزارية لطوارئ كورونا وقرر
مجلس ال���وزراء اآلت��ي :أوال:
الموافقة على طلب وزارة
الصحة بشأن االستعانة بعدد
« »500طالب وطالبة من طلبة

التمريض لدى الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
لمدة ستة أشهر لسد العجز
لدى وزارة الصحة ولتمكين
أبنائنا وبناتنا طلبة التمريض من
ممارسة الخبرة العملية الفعلية
التي تؤهلهم للعمل بالمرافق
الصحية مستقبال.
ثانيا :ع��دم السماح بالسفر
إل��ى خ��ارج ال��ب�لاد للمواطنين
ومرافقيهم من أقرباء الدرجة
األولى والعمالة المنزلية ما لم
يكن قد حصن من اإلصابة

بفيروس كورونا عن طريق
تلقيه اللقاح وف��ق المواعيد
المحددة من قبل وزارة الصحة
ويستثنى م��ن ذل��ك الفئات
العمرية غير الخاضعة للتطعيم
وذلك اعتبارا من يوم السبت
ال��م��واف��ق  2021/5/22مع
االستمرار بالعمل بقرار مجلس
ال���وزراء رق��م « »152بتاريخ
 2021/3/4بشأن منع دخول
البالد لغير الكويتيين.
ثالثا  :تعديل ق��رار مجلس
ال���وزراء رق��م « »356بتاريخ

ل���دى دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
ل��دول الخليج العربية «المزارع
الشركات  -العقارات» على أنيتم تقديم ما يثبت ملكيتهم
لذلك ومرافقيهم من العمالة
المنزلية شريطة تقديم ما يثبت
تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس
كورونا وفق المواعيد المحددة
من قبل وزارة الصحة وذلك
اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق
2021/5/4م.
 3المقيمون في البالد «المغادرةفقط».

 2021/4/1ليصبح كالتالي:
«استثناءا م��ن أح��ك��ام ق��رار
مجلس ال��وزراء رقم «/123
أوال »1/بتاريخ 2021/2/22
بشأن إغالق المنافذ الحدودية
البرية والبحرية يسمح بالخروج
من تلك المنافذ للفئات التالية»:
 1المواطنون أصحاب الماشيةالمتواجدة عبر المنافذ على أن
يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم
لتلك الماشية ومرافقيهم من
العمالة المنزلية.
 2-المواطنون أصحاب األمالك

رابعا :تكليف وزارة الداخلية
«ال����دف����اع ال���م���دن���ي» بمنح
المتطوعين بالعمل خالل جائحة
كورونا شهادات تقدير وذلك
عرفانا بتضحياتهم وجهودهم
المبذولة أثناء الجائحة.
ك��م��ا ب��ح��ث مجلس ال����وزراء
شؤون مجلس األمة واستعرض
ب��ه��ذا ال��ص��دد ك��ت��اب��ي رئيس
مجلس األم��ة المرفق بهما
االستجوابين المقدمين من
العضو شعيب شباب المويزري
بتاريخ  2021/5/2والموجهين
إلى كل من وزير الخارجية ووزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
ووزي���ر المالية ووزي���ر الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
وعمال بأحكام المادة « »135من
الالئحة الداخلية لمجلس األمة
سوف يدرج هذين االستجوابين
على ج��دول أعمال أول جلسة
قادمة لمجلس األمة.
ومجلس ال��وزراء إذ يسلم بأن
االستجواب حق يكفله الدستور
لكل نائب ليؤكد ثقته الكاملة
بالوزيرين وحرص الحكومة على
دعمهما ومؤازرتهما لمواصلة
ج��ه��وده��م��ا المخلصة في
أداء المسؤوليات الملقاة على
عاتقهما.
ث��م ب��ح��ث مجلس ال����وزراء
الشؤون السياسية في ضوء
آخر التطورات والمستجدات
الراهنة في الساحة السياسية
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن ال��ع��رب��ي
والدولي.

«عطاء» دشنت أنشطتها الخيرية :نستهدف إبراز دور الكويت اإلنساني وتقديم ما ينفع المسلمين

فهد بن جامع :جمعية عطاء لها من اسمها نصيب
أعلنت جمعية ع��ط��اء للعمل
اإلنساني عن انطالق أنشطتها
الخيرية ،وذل��ك خ�لال مؤتمر
صحافي عقد مساء أمس األول
في ديوان الشيخ فالح بن جامع
في منطقة المسايل بمشاركة
فهد ف�لاح بن جامع نيابة عن
الرئيس الفخري للجمعية أمير
قبيلة ال��ع��وازم الشيخ ف�لاح بن
جامع ،وبحضور رئيس الجمعية
بدر العقيل ،ونائب رئيس الجمعية
د.ب���در الحتيه ،وعضو مجلس
اإلدارة وأمين الصندوق د .جابر
عيد الوندة ود .تركي العازمي.
وفي البداية ،قال رئيس جمعية
عطاء للعمل اإلنساني بدر فالح
العقيل إن انطالق جمعية عطاء
للعمل اإلنساني هي من أجل بذل
الخير والعطاء بما ينفع اإلنسانية
عموما والمسلمين على وجه
الخصوص ،مؤكدا أننا نمد يد
العون للمحتاجين ونساعدهم من
خالل بناء المساجد وحفر اآلبار
آو دار لأليتام أو مشاريع تنموية
تنفع األس��رة المسلمة أو بناء
بيوت للفقراء.
وأش��ار إل��ى أن المبالغ القليلة
تنفع المحتاجين وتسد عوزهم
ب��ل حتى االبتسامة م��ن الغني
للفقير يفرح بها ه��ذا الفقير
والمحتاج ،الفتا إلى أننا من خالل
هذه الجمعية نعلن عن التعاون

مع جميع المحسنين وسيجدون
من أعمالهم سعادة في الدنيا
وانشراحا وشفاء من األمراض
مصداقا لقول ال��رس��ول صلى
اهلل عليه وسلم «داووا مرضاكم
بالصدقة» ويجد هذه التبرعات
عند اهلل يوم ال ينفع مال والبنون
إال من أتى اهلل بقلب سليم.
ومن جانبه ،ألقى فهد فالح بن
جامع نيابة عن الشيخ ف�لاح بن
جامع الرئيس الفخري للجمعية
كلمة قال فيها :إننا نبدأ بتدشين
ع��م��ل جمعية ع��ط��اء للعمل
اإلنساني وهي لها من اسمها
نصيب ومنفعة لجميع الفقراء
والمحتاجين لجميع البالد سواء
داخل الكويت أو خارجها ،مشيرا
إلى أنه نيابة عن أمير قبيلة العوازم
ـ الرئيس الفخري للجمعية الشيخ
ف�لاح بن جامع ،نهنئ انفسنا
وجميع المسلمين في شتى بقاع
األرض.
وب��دوره ،قال نائب رئيس جمعية
عطاء للعمل اإلنساني د.ب��در
الحتيه إن جمعية عطاء للعمل
اإلن��س��ان��ي ه��ي ام��ت��داد للعمل
ال��خ��ي��ري واإلن��س��ان��ي للكويت
التي بلغ خيرها مشارق األرض
ومغاربها وهذا ليس بغريب على
ه��ذه األرض الطيبة المباركة
وه��ي استمرار ألخواتها من
الجمعيات الخيرية والتي كان لها

• فهد فالح بن جامع

• بدر الحتيه

• بدر العقيل

• جابر عيد الوندة

الدور الكبير ،مشيدا بدور سمو
أمير اإلنسانية الراحل الشيخ صباح
األحمد ،وصاحب السمو األمير
الشيخ نواف األحمد ،حفظه اهلل،
في دعم ورعاية العمل الخيري.
وأك��د أن جميع م��ن ف��ي بقاع
األرض يشهد على أن الكويت
بلد العطاء والبذل ،الفتا إلى أن
ما من جائحة أو مصيبة أو كارثة
إال ووج��دن��ا الجمعيات الخيرية
الكويتية مساهمة بل مبادرة بل
هي من أوائ��ل من يساهم في
رفع هذا المعاناة عن إخوانهم
المتضررين في أنحاء العالم.
ب��دوره ،قال عضو مجلس إدارة
جمعية عطاء وأمين الصندوق
د .جابر عيد الوندة إن انطالق

ه��ذه الجمعية هو استكمال
لمسيرة العمل الخيري للكويت
الصغيرة في حجمها ومساحتها
لكنها سباقة ف��ي ك��ل أوج��ه
الخير والعطاء في شتى بقاع
األرض ،مشيرا إلى أن هدف هذه
الجمعية هو إبراز دور الكويت
ف��ي العمل اإلنساني وتقديم
العون والمساعدة والعطاء.
وأش���ار إل��ى أن جمعية عطاء
ستعمل ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع
المؤسسات المحلية والخارجية
وم���د ي��د ال��ع��ون وال��م��س��اع��دة
للمحتاجين وإبراز الجانب التربوي
من رعاية الطلبة والمنح الدراسية
وتدشين المنتجات الثقافية
والتربوية.

ومن جانبه ،قال د.تركي العازمي
إن كثرة الجمعيات الخيرية تعود
إل��ى التكامل االجتماعي وهو
جزء أصيل من معتقدات الدين
اإلسالمي ،مشيرا إلى أن جمعية
عطاء للعمل اإلنساني أخذت
الجوانب الثقافية والتعليمية فمتى
ما أدركنا إلى الحاجة التثقيف
وتعليم أفراد المجتمع سواء على
مستوى الكويت او خارجها بحيث
نستطيع النهوض بالمجتمعات.
واكد ان الجمعية ليست مسألة
تبرعات خيرية بل اننا نبحث عن
القيمة المضافة اقتصاديا بحيث
توجد حالة من التكاتف والتكافل
االجتماعي وإنسانيا ،مؤكدا على
ضرورة التكامل ثقافيا وتعليميا

وم��ال��ي��ا وه��و م��ا ي��ع��زز وح��دة
اقتصادية إسالمية تعطي تلك
القيم التي افتقدناها.
أول��وي��ات جمعية عطاء للعمل
اإلنساني
• إع��داد أجيال متفردة وواعية
تمتلك مهارات االبتكار والتميز.
• دعم مشاريع التنمية المستدامة
والعمل على تحسين ظ��روف
الناس.
• االهتمام بكتاب اهلل الكريم
ونشر رسالة اإلسالم السمحة.
• تطوير بيئة العمل الداخلية
واستقطاب ك��ف��اءات بشرية
مميزة.
أهداف طموحة تسعى الجمعية
لتحقيقها

• انطالق أنشطة جمعية «عطاء»

• جانب من الحضور

 - 1إبراز دور الكويت اإلنساني في
مجال العمل الخيري واإلنساني.
 - 2ال��ت��ع��اون م��ع الجمعيات
والهيئات المعتمدة لتعزيز أسس
العمل الخيري واالنساني.
 - 3مساعدة ورعاية المحتاجين
والمعوزين ودع��م المشاريع
الخيرية واألن��ش��ط��ة الثقافية
والتعليمية واإلغاثية والتنموية
والصحية.
 - 4تقديم العون األدبي والمادي
لمختلف الطالب وتشجيع األبحاث
التربوية واالجتماعية والثقافية
وإقامة المعارض ودعم المراكز
العلمية.
 - 5مساعدة المجتمعات الفقيرة
وتلبية احتياجاتها األساسية من
توفير المياه وكفالة األيتام
والمشاريع الخيرية الموسمية.
انطالق رسمي لعمل الجمعية
ه��ي جمعية خيرية كويتية
مشهرة بقرار وزارة الشؤون
رقم « 156أ» لسنة 2020م.
تسعى إل��ى تحقيق التكافل
االجتماعي بين فئات المجتمع.
وتعنى بمجاالت عديدة منها،
التعليم والصحة وتوفير المياه
واألمن الغذائي ،وكفالة األيتام
ورعايتهم .ودعم األسر واألفراد
الفقراء بالمشاريع المنتجة.
للتخفيف من معاناتهم سواء
داخل الكويت أو خارجها.
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أكد عدد من العمال أن جائحة كورونا لم ترحم أحداً
لكنهم كانوا أكثر ضحاياها بعد أن أغلقت العديد
من الشركات الصغيرة في مختلف القطاعات ،كما أن
العديد منها تمت تصفيتها بشكل نهائي ،ما ترتب

على ذلك ضياع العديد من األسر.
وقالوا :إن دعم الحكومة لهذه الشركات يمكن أن
يجعلها تقف على رجليها وتستمر في العمل على
األقل في ظل جائحة كورونا المستمرة حتى اآلن.

بسبب تداعيات جائحة كورونا التي حرمت الجميع من القيام بأي نشاط

عيد العمالَ ...م َّر مرور الكرام
(تصوير فؤاد الشيخ)

• العمال لم يحتفلوا بعيدهم للعام الثاني على التوالي

• الدستور الكويتي تضمن العديد من المواد التي تصون حقوق العمال
أحيا العالم يوم السبت الماضي عيد العمال
العالمي الذي يصادف «األول من مايو من كل
عام» ولكن وكما في العام الماضي لم تكن
هناك أي مظاهر لالحتفاالت ،بسبب تفشي
جائحة كورونا وذلك للعام الثاني على التوالي،
بعد أن وصلت اإلصابات عالمياً إلى  140مليون
إصابة ،وعدد الوفيات  3ماليين وفاة ،فيما يبلغ
متوسط عدد اإلصابات في الكويت نحو 1200
يومياً ،وبلغ إجمالي عدد اإلصابات المسجلة في
الكويت حتى نهاية مارس الماضي 193372
ً
حالة ،وعدد الوفيات  1092وفاة.
ورغم ذاك فإن المغردين في وسائل التواصل
االجتماعي لم ينسوا العمال في يومهم السنوي
بل احتفلوا بهم وتفاعلوا معهم وشدوا من
أزرهم وأثنوا على جهودهم.
وكان أكثر المتضررين من هذه الجائحة هم
طبقة العمال ،ففي الكويت على سبيل المثال تم
إغالق العديد من الشركات والمشاريع الصغيرة
احترازياً كالمقاهي والمطاعم والسينما وغيرها
الكثير ،كما عانت الشركات األخرى من الحظر
الجزئي والكلي في العام الفائت ،وأيضاً الحظر
الجزئي الذي فرض في مارس الماضي وما زال
مستمراً.

وقد تضمن الدستور الكويتي العديد من المواد
التي تصون حقوق العمال ،وقد نصت المادة 22
من الدستور الكويتي على أن القانون «ينظم
العالقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس
اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية».
فيما نصت المادة  41على أن« :لكل كويتي الحق
في العمل وفي اختيار نوعه ،والعمل واجب على
كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير
العام ،وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين
وعلى عدالة شروطه»
كما نصت المادة  42على أنه « :ال يجوز فرض
عمل إجباري على أحد إال في األحوال التي يعينها
القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل».
كما أن قانون العمل األهلي في الكويت صدر
ألول مرة عام  1959ثم صدرت على أحكامه
تعديالت عدة وذلك من أجل توفير حياة كريمة
للعمال ،والتي من أبرزها أن «نهاية خدمة
العامل أصبحت تحسب على أس��اس األجر
الشامل الذي يتقاضاه العامل» ،وأيضاً «للعامل
الحق في إجازة سنوية ال تقل عن  30يوم عمل
مدفوعة األجر».
ونظراً لتأثر العمال وأصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة وكذلك المواطنين من

هذه الجائحة فقد وافق مجلس ال��وزراء في
منتصف أبريل الماضي على مسودة قانون
لتأجيل أقساط القروض ومعالجة اآلثار المترتبة
على جائحة فيروس كورونا وقد تم البدء بهذا
القانون في الشهر الماضي .وأق��ر مجلس
الوزراء أيضا مسودة قانون لدعم البنوك المحلية
وضمان تمويلها للعمالء المتضررين من
الجائحة.
وكان مجلس األمة ،وافق في مارس الماضي
على اقتراحات قانون بشأن تأجيل أقساط
ال��ق��روض ،ودع���م ال��م��ش��روع��ات الصغيرة
والمتوسطة المتضررة من أزم��ة فيروس
كورونا ،يسمح لها بالحصول على تمويل يصل
إلى  250ألف دينار « 828ألف دوالر» تضمن
الحكومة  80%منه.ومعالجة اآلثار المترتبة على
انتشار الوباء وتداعياته.
ومن جانبه أصدر االتحاد العام لعمال الكويت
بياناً بهذه المناسبة أكد فيه على الوالء الوطني
الراسخ للقيادة السياسية ،ودعا للتصدي لجائحة
كورونا من أجل القضاء عليها والخروج منها
بأقل الخسائر البشرية والمادية من خالل نشر
التوعية الصحية وأخذ اللقاح ضد الوباء وااللتزام
باالشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة من

• تم إغالق العديد من الشركات والمصانع عالمياً

• العمال هم أكثر المتضررين من جائحة كورونا

• مجلس الوزراء دعم المشاريع الصغيرة

الجهات الصحية في البالد.
وأبدى االتحاد فخره بكافة الجهود المميزة التي
يبذلها أبطالنا العمال والعامالت في الصفوف
األمامية لمواجهة الوباء ،مقدراً تلك الجهود
والتضحيات الرائعة التي أصبحت نموذجاً يحتذى
به في العالم.
وعلى المستوى العالمي فقد تأثرت أوضاع
العمال بسبب جائحة كورونا السيما في ظل
القرارات التي تتعلق بإغالق المطارات والمنافذ
وقيود السفر وكان لمثل هذه القرارا تأثير سلبي
على جميع القطاعات والمؤسسات األهلية على
وجه التحديد ،فض ًال عن إغالق العديد منها ومن
ثم إنهاء خدمات الكثير من العمال على مستوى
العالم.
وفي ظل الوضع الحالي أصبح العمل السائد
هو عن بُعد وبالتالي فقد الكثير من العمال
وظائفهم وف��ي ح��ال استمرار ه��ذا الوضع
مستقب ًال فإن هذا يعني ذلك االستمرار في فقد
الوظائف سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً ،كما
حدث تأخر في رواتب بعض الشركات ومنها
العاملة في وزارة التربية على سبيل المثال،
وكان مقطع الفيديو الذي انتشر ألحد العمال
المصريين الذي بث شكواه للشعب الكويتي

من عدم استالمه لراتبه منذ خمسة أشهر،
ما أثار ضجة واسعة على المستوى الشعبي
والبرلماني ووقف الشعب الكويتي بجانب هذا
العامل وأعلنوا صرختهم ضد ما تقوم به هذه
الشركات تجاه العمّال وهو ما جعل وزارة
التربية تتحرك ومن ثم حصول العمال على جميع
الرواتب المتأخرة.
ووفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية فقد خسر
العمال في جميع دول العالم نحو  3.4ترليونات
م��ن ال��دخ��ل ف��ي نهاية  2020كما توقعت
المنظمة أن  25مليون شخص سيفقدون
وظائفهم مقابل  22مليون فقدوها في األزمة
العالمية في .2008
ورغم كل ذلك فإن الحكومات على مستوى
العالم ومنها دولة الكويت قامت وتقوم بالعديد
من الجهود التي من شأنها الخروج من هذه
أزمة كورونا التي مازالت تخيم بظاللها على
الدول وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات،
ومن أبرز وأهم هذه الجهود تطعيم أكثر من
مليون مواطن حتى اآلن فض ًال عن البدء في
تطعيم المقيمين وهو ما يعني إمكانية الوصول
إلى المليون الثاني خالل شهر واحد كما أعلنت
وزارة الصحة.

• تحت الشمس

• العمل على قدم وساق
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أكد عدد من المصلين في المناطق التي قامت فيها وزارة
األوق��اف والشؤون اإلسالمية بحرمانهم من الصالة في
مساجدهم أنه يمكن أن تطبق عليهم نفس الشروط
التي تم اتخاذها فيما يخص المناطق األخ��رى ،الخاصة
باالشتراطات الصحية.

وتساءل المصلون :أين العدالة والمساواة في هذا األمر
السيما أن جائحة كورونا ال تفرق بين أحد وإنما شملت جميع
المناطق ،ومن مختلف الجنسيات؟! داعين وزارة األوقاف
إلى العودة عن هذا التعميم والسماح لهم بالصالة في
مساجدهم.

(تصوير فؤاد الشيخ)

• بعض أهالي المناطق حرموا من الصالة في مساجدهم

استغربوا من تعميم وزارة األوقاف عدم السماح لهم بإقامة صالة القيام في مساجدهم

مصلو «المناطق المحرومة» :لماذا التفرقة؟

• العديد من مساجد المناطق النموذجية ستعاني
من اختناقات بسبب زيادة أعداد المصلين
استغرب العديد من المصلين في
مناطق حولي والنقرة وميدان
حولي وجليب الشيوخ والمهبولة
صدور تعميم من وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بعدم السماح
لهم بإقامة ص�لاة القيام في
مناطقهم بحجة أنها ذات كثافة
سكانية عالية.
وقالوا في مناشدة لـ«الشاهد»:
إن ه��ذا التعميم فيه إجحاف
كبير ل��ن��ا ،وتهميش واض��ح
لمناطقنا بحجة واهية ،مشيرين
إلى أنه كان يمكن السماح لنا
بإقامة صالة القيام وفق نفس
الشروط التي تم اتخاذها فيما
يخص المناطق األخ��رى ،وهي:

االل��ت��زام باالشتراطات الصحية
المعمول بها في الوقت الحالي،
ومنها :ارتداء الكمام واستخدام
السجادة الشخصية والتباعد
الجسدي ،وأيضاً إغالق المساجد
بعد كل صالة ومنع االعتكاف،
إضافة إلى المحاضرات والدروس
وغيرها ،مطالبين بالتراجع عن هذا
التعميم ال��ذي ال جانبه الصواب
على حد تعبيرهم.
وأردفوا قائلين :في العام الماضي
أصدرت الوزارة قراراً بعدم إقامة
صالة القيام ،في جميع المساجد،
وه��و ما تقبله الجميع برحابة
صدر ،وذلك لعدالة ذلك التعميم،
وع��دم تمييز مناطق أو مصلين

على غيرهم ،مستدرين :إن ما
يحز في نفوسنا أن يمنع البعض
من أداء صالة القيام بينما يسمح
لآلخرين.
وأوض��ح��وا :إن ه��ذا التعميم
الصادر من وزارة األوق��اف لن
يمنع أهالي تلك المناطق من
عدم الصالة في المساجد ،وإنما
سوف يحدث كما حدث في صالة
التراويح ،وهو التوجه إلى أقرب
المناطق السكنية النموذجية،
ومن ثم سوف يحدث اكتظاظ
في تلك المناطق بعد أن يتوزع
مصلو ه��ذه المناطق إليها،
مضيفين :لهذا فإن ال��وزارة لم
تحل المشكلة وإن��م��ا زادتها

• االستماع إلى الخطبة

• هل يمكن أن تتراجع الوزارة عن قرارها؟

تعقيداً ،بعدما امتألت العديد
من المساجد ال سيما الصغيرة
منها في المناطق النموذجية في
العديد من المصلين.
وأك��دوا إن أغلب المساجد في
مختلف المناطق في الغالب تكون
مكتظة في صالة القيام من أجل
اكتساب األجر العظيم في هذه
الليالي المباركة ،مشيرين إلى أن
العديد من المصلين في مختلف
المناطق ال يلتزمون في أداء
الصالة في مساجدهم السيما
في صالة القيام ،وإنما يتجهون
إلى ذوي األصوات الندية ،ألنهم
يأنسون بصوت اإلم���ام الذين
يجعلهم أكثر تدبراً وتأم ًال بآيات
اهلل عز وج��ل ،ولهذا ستكون
بعض المساجد مكتظة بالمصلين
وبعضها فارغة.
وذك�����روا :إن��ه��م ف��ي ال��ع��ام
الماضي اضطروا إل��ى الصالة
في بيوتهم وق��د تقبلوا هذا
األمر على مضض ،لكن ما خفف
عليه وطأته هو أنه كان شام ًال
وعلى عموم المساجد ،ولهذا
فإننا نشعر بالغبن نتيجة للتعميم
ال��ص��ادر م��ن جهة يفترض أن
تكون لديها عدالة وعدم تمييز
فئة أو مجموعة على أخ��رى،
خصوصاً إذا كان األم��ر يتعلق
بالعبادة.
وفي ختام مناشدتهم دعوا وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية الى
السماح لهم بأداء صالة القيام
في مساجدهم مع االلتزام بجميع
االشتراطات الصحية ،مؤكدين
أنهم لن يقوموا بمخالفتها أبداً.

• االلتزام باالشتراطات الصحية يمكن أن يطبق عليهم أيضاً

• العديد من المصلين ال يلتزمون بالصالة في مساجدهم

• صالة القيام
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«المركزي» 240 :مليون دينار سندات وتورق

06

أعلن بنك الكويت المركزي أمس تخصيص آخر إصدار
سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت  240مليون دينار.وقال
«المركزي» في بيان صحافي إن أجل اإلصدار  3أشهر
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رغم انحسار السيولة وأحجام التداول

مؤشرات البورصة تواصل الصعود
الجماعي للجلسة الثانية
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها
أمس على ارتفاع مؤشر السوق
العام  16.88نقطة ليبلغ مستوى
 6180.52نقطة بنسبة صعود
بلغت .0.27%وت���م ت��داول كمية
أسهم بلغت  480.4مليون سهم
تمت عبر  15642صفقة نقدية
بقيمة  62.5مليون دينار «نحو
 193.75مليون دوالر».وارت��ف��ع
مؤشر السوق الرئيسي 37.44
نقطة ليبلغ مستوى 5222.38
نقطة بنسبة صعود بلغت 0.72%
م��ن خ�لال كمية أس��ه��م بلغت
 358.2مليون سهم تمت عبر
 10815صفقة نقدية بقيمة 28.7
مليون دينار «نحو  88.97مليون
دوالر».كما ارتفع مؤشر السوق
األول  8.3نقطة ليبلغ مستوى
 6679.12نقطة بنسبة صعود
بلغت  0.13%م��ن خ�لال كمية
أسهم بلغت  122.2مليون سهم
تمت عبر  4827صفقة بقيمة
 33.8مليون دينار «نحو 104.7
مليون دوالر».وارت���ف���ع مؤشر
«رئيسي  »50نحو  39.5نقطة
ليبلغ مستوى  5377.32نقطة
بنسبة صعود بلغت  0.74%من
خالل كمية أسهم بلغت 237.7
مليون سهم تمت عبر 6563
صفقة نقدية بقيمة  19.7مليون
دينار «نحو  61.307مليون دوالر».
وكانت شركات «استهالكية»
و«ثريا» و«االنماء» و«م األعمال»
األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا أم���ا ش��رك��ات
«صناعات» و«وطنية» و«خليج ب»
و«انوفست» فكانت األكثر تداوال
من حيث القيمة في حين كانت

«أجيليتي» تناقش صفقة بيع
«الخدمات اللوجستية» في  23مايو
تناقش الجمعية العمومية غير العادية لشركة
أجيليتي للمخازن العمومية األحد الموافق  23مايو
 ،2021صفقة البيع الخاصة بنشاط شركة األعمال
اللوجستية المتكاملة التابعة للمجموعة إلى شركة
«دي.إس.في بانالبينا».وقالت «أجيليتي» ،المُدرجة
ببورصتي الكويت ودب��ي ،في بيان لها أمس ،إن
العمومية سوف تنعقد في تمام الساعة العاشرة
صباحاً في مقر الشركة الكائن في الصليبية
الصناعية بالكويت.وأعلنت «أجيليتي» بتاريخ 27
أبريل الماضي ،عن موافقة مجلس إدارة الشركة
على توقيع اتفاقية صفقة بيع بين «أجيليتي»
وشركة «دي إس في بانالبينا» ومقرها الدنمارك.

وأوضحت الشركة آنذاك أن الصفقة تم بموجبها
قيام الشركة ببيع كامل نشاطها في الخدمات
اللوجستية العالمية المتكاملة « »GILإلى شركة
«دي.أس.ف��ي بانالبينا» بقيمة تُقدر بحوالي 4.2
مليارات دوالر بما يُعادل  1.3مليار دينار ،بقيمة
سوقية مُحددة بحوالي  4.1مليارات دوالر بما
يُعادل  1.2مليار دينار .وقال نائب رئيس مجلس إدارة
«أجيليتي» ،طارق سلطان ،إن صفقة الدنمارك من
شأنها أن تنشئ قيمة مضافة بالغة للمساهمين،
ويمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة الشركة،
مؤكداً أن «أجيليتي التزال ملتزمة بنشاطها في
قطاع إدارة سلسلة اإلمدادات».

لتحاكي حالة التفاؤل العالمية بمكاسب جماعية خالل أبريل

 3.27تريليونات دوالر إجمالي القيمة
السوقية ألسواق المال الخليجية
• بورصة الكويت
شركات «تعليمية» و«صناعات»
و«ف��ن��ادق» و«بتروجلف» األكثر
انخفاضا.
وواصلت مؤشرات بورصة الكويت
ارتفاعها الجماعي للجلسة الثانية
على التوالي بختام تداوالت أمس،
ليصعد مؤشرها العام 0.27%
إل��ى مستوى  6180.52نقطة،
بدعم من األداء اإليجابي لثمانية
ق��ط��اع��ات ب��ق��ي��ادة التكنولوجيا
رغ��م انحسار السيولة وأحجام
ال��ت��داوالت.وارت��ف��ع السوق األول
 0.13%إل��ى مستوى 6679.12

نقطة ،ومؤشرا الرئيسي ورئيسي
 50%بنسبة  0.72%و 0.74%على
الترتيب.وانحسر حجم التداوالت
إلى  480.48مليون سهما من
 518.05مليون سهم في جلسة
أمس األحد ،كما تقلصت السيولة
المتداولة إلى  62.6مليون دينار
من  72.73مليون دينارا الجلسة
السابقة.وعلى مستوى قطاعات
السوق ،أظهرت  8قطاعات أداءا
إيجابيا بصدارة التكنولوجيا الذي
ارتفع  1.9%تاله التأمين والعقار
بنسبة  1.33%و 1.14%على

الترتيب ،فيما خيم األداء السلبي
على مؤشرات  4قطاعات قادها
السلع االستهالكية بتراجعه
.0.56%وك�����ان سهم الشركة
الوطنية االستهالكية القابضة
األك��ث��ر ارت��ف��اع��ا خ�لال الجلسة
بصعوده  ،39.33%فيما جاء سهم
المجموعة التعليمية القابضة
األكثر تراجعا بعد هبوطه بنحو
 ،8.79%كما تصدر سهم صناعات
قائمة األسهم األعلى سيولة خالل
الجلسة بعد ت��داوالت بقيمة 7.8
مليون دينار.

حصة التجارة اإللكترونية قفزت
إلى  %19من مبيعات التجزئة
أظهرت دراس��ة نشرتها األمم
المتحدة ،امس ،أن المبيعات عبر
اإلنترنت مثلت نحو خمس إجمالي
تجارة التجزئة العام الماضي ،إذ
ق��ادت إج���راءات ع��زل لمكافحة
تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا إل��ى
ازده���ار ال��ت��ج��ارة اإللكترونية.
وأش��ارت تقديرات مؤتمر األمم
المتحدة للتجارة والتنمية استنادا
لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في
اقتصادات كبرى ،إلى أن المبيعات
عبر اإلنترنت مثلت  19%من إجمالي
مبيعات التجزئة في  2020ارتفاعاً
من  16%قبل عام.واستأثرت كوريا
الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9%
ارتفاعا من  20.8%قبل عام .وبلغت
حصة الصين  24.9%وبريطانيا
 23.3%والواليات المتحدة .14%
وقال المؤتمر إن مبيعات التجارة
اإللكترونية العالمية ارتفعت
 4%إل��ى  26.7تريليون دوالر
في  ،2019حسب أح��دث تقدير
متاح .ويشمل ذلك المبيعات بين
الشركات والمبيعات من الشركات
للمستهلك ،وبما يعادل  30%من
الناتج االقتصادي العالمي.ويفيد
التقرير بأن الجائحة سببت تباينا
في حظوظ كبرى شركات التجارة
اإللكترونية ،التي تخدم المستهلك
مباشرة ف��ي .2020وأظ��ه��رت
بيانات من أكبر  13شركة تجارة

بمعدل عائد .%1.125وك��ان «المركزي» أصدر في 27
ابريل الماضي «سندات وتورق» بقيمة  240مليون دينار
وبأجل  6أشهر بعائد .%1.250

• نمو متواصل للتجارة اإللكترونية
إلكترونية ،من بينها  11شركة
في ال��والي��ات المتحدة والصين،
ت��راج��ع��ا ملحوظا ف��ي حظوظ
شركات منصات تقديم خدمات
مثل تطبيقات لطلب سيارات أجرة
والسفر والتي شهدت هبوطا حادا
في إجمالي قيمة المبيعات.وذكر
التقرير« :على سبيل المثال ،هوت
إكسبيديا من المركز الخامس

في  2019إل��ى المركز الحادي
عشر في  ،2020ونزلت بوكينيج
هولدينجز من المركز السادس
إلى المركز الثاني عشر ،وتراجعت
إير بي.إن.بي ،التي أطلقت طرحا
عاما أوليا في  ،2020من المركز
الحادي عشر إلى المركز الثالث
عشر».واحتفظت شركة علي بابا
الصينية بصدارة التصنيفات من

حيث إجمالي قيمة البضائع المبيعة،
وتلتها أم����ازون ف��ي ال��والي��ات
المتحدة.ورغم تراجع شركات
الخدمات ،ارتفع إجمالي قيمة
المبيعات ألكبر  13شركة للتجارة
اإللكترونية ،موجهة مباشرة
للمستهلكين  20.5%إل��ى 2.9
تريليون دوالر في  2020مقارنة
بزيادة بلغت  17.9%في .2019

قالت بحوث كامكو لالستثمار ،إن
أسواق األوراق المالية الخليجية
حاكت أداء نظيرتها العالمية
خالل شهر أبريل 2021بتسجل
مكاسب عبر كافة البورصات
اإلق��ل��ي��م��ي��ة.وأض��اف��ت بحوث
كامكو ،في تقرير ص��ادر أول
امس ،أن كافة أسواق األسهم
الخليجية سجلت مكاسب في
الشهر الماضي؛ تماشياً مع حالة
التفاؤل التي س��ادت البورصات
العالمية.وجاءت بورصة الكويت،
بحسب التقرير ،ف��ي ص��دارة
األس���واق الخليجية؛ بتسجيل
مؤشر السوق العام نمواً بنسبة
 ،%5.8تبعتها كال من السعودية
وقطر بمكاسب شهرية بنسبة
 %5.2و %4.9على التوالي.ولفتت
بحوث كامكو ،إلى أنه نتيجة ألداء
مؤشرات أسواق األوراق المالية
الخليجية خ�لال أبرياللماضي،
ارتفع مؤشر مورجان ستانلي
الخليجي بنسبة  %4.5خالل
ال��ش��ه��ر ،وأغ��ل��ق ع��ن��د أعلى
مستوياته المسجلة في 6.5
سنوات ،األمر الذي ساهم في
تعزيز نسبة المكاسب المسجلة
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام  2021حتى
تاريخه إلى .%17.8وم��ن��ذ بداية
ع��ام  ،2021تمكنت بورصتي
أبوظبي والسعودية من الحفاظ
على أفضل أداء على مستوى
المنطقة؛ بتسجيلهما مكاسب
قاربت نسبة  ،%20وتبعتهما
الكويت ،والتي تمكنت أيضاً من
تسجيل مكاسب ثنائية الرقم
بنسبة  ،%10.2بحسب التقرير.
وعلى مستوى أداء القطاعات
بأسواق رأس المال الخليجية خالل
شهر أبريلنيسان  ،2021شهد
أيضاً ارتفاعاً واسع النطاق؛ إذ
اقتصر التراجع على مؤشري
قطاع التأمين وق��ط��اع السلع

طويلة األجل بتسجيلهما خسائر
شهرية بنسبة  %2.1و %3على
التوالي.
وفي المقابل ،جاء مؤشر قطاع
الرعاية الصحية ف��ي ص��دارة
المؤشرات القطاعية الرابحة
في أبريل 2021بمكاسب بلغت
 ،%14.2تبعه كال من مؤشري
ق��ط��اع النقل وق��ط��اع السلع
الرأسمالية بمكاسب شهرية
بلغت نسبتها  %12.3و%9.8
على الترتيب.وشهدت القطاعات
ذات القيمة السوقية المرتفعة
مثل المواد األساسية والبنوك
نمواً بنسبة  %8ل�لأول و%4.4
لألخير.وجاء مؤشر قطاع المواد
األساسية الخليجي في الصدارة
من حيث األداء منذ بداية العام
 2021حتى تاريخه؛ بمكاسب
بلغت نسبتها  ،%25.1تبعه
كال من مؤشري قطاع الرعاية
الصحية وقطاع السلع الرأسمالية
بمكاسب بلغت نسبتها %24.7
و ،%24.0على التوالي ،كما سجل
مؤشر قطاع البنوك مكاسب
جيدة تجاوزت  %20منذ بداية
العام.وأشارت بحوث كامكو ،في
تقريرها ،إلى أن القيمة السوقية

المجمعة ألسواق األرواق المالية
في دول مجلس التعاون الخليجي
بلغت  3.27تريليون دوالر بنهاية
شهر أبريل.2021وتصدر سوق
األسهم السعودية البورصات
الخليجية في إجمالي القيمة
ال��س��وق��ي��ة؛ بإجمالي 2.595
تريليون دوالر بنهاية الشهر
الماضي ،ليستحوذ على %79.29
منها.وحل سوق أبوظبي المالي
في المرتبة الثانية بإجمالي قيمة
سوقية بلغت  246.2مليار دوالر،
يليه بورصة قطر بـ  173.3مليار
دوالر ،والكويت بـ  119.5مليار
دوالر.وبلغت القيمة السوقية
ل�ل�أوراق المالية المدرجة في
س��وق دب��ي المالي  97.1مليار
دوالر بنهاية أب��ري��ل ،2021يليه
بورصة البحرين بإجمالي 24.9
مليار دوالر ،وأخيرا سوق مسقط
ل�لأوراق المالية بإجمالي 16.9
مليار دوالر.وبلغت قيم التداوالت
ف��ي أس���واق ال��م��ال الخليجية
 64.22مليار دوالر في شهر
أبرياللماضي ،استحوذ سوق
األسهم السعودية على %77.42
منها؛ بسيولة بلغت  49.72مليار
دوالر.

ثروة «جيف بيزوس» تتجاوز
 200مليار دوالر
تجاوزت ثروة الملياردير األميركي «جيف بيزوس»
مستوى  200مليار دوالر ،وذلك بعدما تخطت
ذلك المستوى من قبل في أغسطس الماضي.
ووصلت ث��روة مؤسس «أم��ازون دوت كوم»
عند  202.3مليار دوالر إذ ارتفعت بمقدار 11.5
مليار دوالر منذ بداية  ،2021فيما ارتفع سهم

الشركة بأكثر من ً ،%9
وفقا لوكالة «بلومبرج».
وتزامن مع ارتفاع ثروة «بيزوس» -أغنى رجل
في العالم -إعالن الشركة تسجيل إيرادات بقيمة
 108.5مليارات دوالر خالل فترة األشهر الثالثة
المنتهية في مارس ،إلى جانب أرباح عند 8.10
مليارات دوالر.

الجرائم االقتصادية في سويسرا تكبد المؤسسات  388مليون دوالر في 2020
تسببت الجرائم االقتصادية في
سويسرا في أضرار إجمالية قدرها
 355مليون فرنك « 388مليون
دوالر» في  ،2020وفقا ألرق��ام
رسمية .وكانت المؤسسات العامة
ه��ي المستهدف بشكل خاص
من قبل هذا النوع من المجرمين.
وزادت الجرائم التي ارتكبها األفراد
بشكل حاد ،غير أن أكبر األضرار
من ناحية القيمة المالية هي الجرائم
الضريبية رغم أنها لم تتجاوز ثالث
حاالت.وفي العام الماضي ،نظرت
المحاكم السويسرية في  52قضية
 مقابل  48في  - 2019بلغت قيمةالجريمة االقتصادية لكل قضية
ما ال يقل عن  50ألف فرنك .وبلغ
إجمالي الخسائر  355مليون فرنك،
وبالتالي كانت هناك أربع حاالت أكثر
من العام السابق ،وانخفاض طفيف
في الخسائر المالية التراكمية التي
بلغت  363مليون فرنك في .2019
وك��ان متوسط مبلغ  6.8مليون

فرنك للحالة الواحدة في 2020
أقل أيضا من العام السابق «7.7
مليون فرنك» .لكن مع ذلك ،تقول
لـ»االقتصادية» آن فان هيردين،
الخبيرة في معهد «ك��ي بي أم
جي» لألبحاث «نعلم من التجربة أن
نسبة كبيرة من الجرائم االقتصادية
ال يتم اإلبالغ عنها ،وبعضها تتم
تسويته وديا ،خاصة في حاالت إبالغ
الشخص نفسه عن جريمته نادما،
وبالتالي فإن األرقام الفعلية أعلى
من ذلك بكثير.وإذا كان متوسط
مبلغ الجريمة االقتصادية الواحدة
قد سجل انخفاضا خالل عام واحد،
فإن أغلب المعايير األخرى سجلت
ارتفاعا.كما زاد عدد المؤسسات
التجارية التي تعرضت للجرائم
االقتصادية من تسع إلى عشر بين
عامي  2019و ،2020وارتفعت
القيمة المالية ألضرارها المتراكمة
إلى أكثر من الضعف ،أو من 20.5
مليون فرنك إلى  45.3مليون فرنك.

في المقابل ،انخفض عدد الجرائم
في المؤسسات المالية من اثنين
إلى واحد ،وبالتالي انخفضت قيمة
أضرارها من  7.8مليون فرنك في
 2019إلى  1.2مليون فرنك في
.2020
ومن خالل إحالة  20قضية من أصل
 52إلى القضاء ،تكون المؤسسات
العامة في كثير من األحيان األكثر
استهدافا م��ن قبل المجرمين
االقتصاديين .وتوضح أرقام وزارة
االقتصاد السويسرية أن ج��زءا
كبيرا من الجرائم التي استهدفت
المؤسسات العامة كانت في مجال
االحتيال على صناديق التأمينات
االجتماعية.وفي  ،2020أصبح غسل
األم��وال والتالعب باألموال العامة
والتهرب الضريبي أكثر نسبيا
مقارنة بالجرائم األخرى ،لكن عند
النظر إلى االحتيال على التأمينات
االجتماعية من زاوية حجم الضرر
المالي ،فإنه يأخذ المقعد الخلفي.

وتوضح األرقام أنه إذا كانت حاالت
الغش في التأمينات االجتماعية
الثماني تمثل  40%من الجرائم
االقتصادية في المؤسسات العامة،
فإنها مع ذلك تسببت في مبلغ 8.5
مليون فرنك ،أي أقل من  5%من
الضرر التراكمي البالغ  203ماليين
فرنك ال��ذي استهدف مؤسسات
ال��دول��ة .حالة واح��دة من التهرب
الضريبي بلغ وزنها أكثر من 72
مليون فرنك ،وبالتالي تمثل ثلث
األض��رار التي لحقت بالمؤسسات
العامة.وواجه األف��راد والشركات
أيضا نشاطا إجراميا كبيرا ،مقارنة
بالعام السابق ،إذ زاد عدد القضايا
التي تمت محاكمتها في جلسات
علنية م��ن  16إل��ى  22لهاتين
المجموعتين من الضحايا .وقد
تضاعف مجموع مبالغ الجرائم عمليا
أربع مرات ،أو من  34مليون فرنك
إلى نحو  130مليونا .في حالة واحدة
فقط كانت الضحية مؤسسة مالية.

• المحاكم السويسرية نظرت  52قضية في 2020

اقتصاد

متوسط سعر خام دبي انخفض إلى  62.894دوالر ًا للبرميل في أبريل
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قالت مصادر أمس ،إن سعر خام دبي القياسي للشرق األوسط ،كما
تعرضه منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بالتس للتسعير ،انخفض في
أبريل إلى  62.894دوالرا للبرميل في المتوسط .ويشمل الجدول
المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في أبريل نيسان
الماضي كما تعرضها بالتس ,وفقاً لوكالة رويترز.ويحدد منتجو
الشرق األوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

إعالن النتائج النهائية في  10يونيو المقبل

أكد أن التوسع في الجهات الحكومية والهياكل يؤدي إلى زيادة في اإلنفاق الحكومي

حمادة :الوضع المالي جيد ...واألهم
تضافر الجهود للبدء باإلصالحات
أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار الكويتي خليفة
حمادة ،أول امس ،أن الوضع المالي
للبالد جيد واأله���م تضافر كافة
الجهود للبدء باإلصالحات االقتصادية
والمالية للنهوض بالدولة .أضاف
الوزير حمادة أن «اقتصاد الكويت
يعتمد بشكل أساسي على اإليرادات
النفطية واالقتصاد المحلي يعتمد على
اإلنفاق العام ،وأن التوسع في الجهات
الحكومية والهياكل يؤدي إلى زيادة
في اإلنفاق الحكومي».وذكر حمادة
أن أكثر من  71%من الموازنة العامة
للدولة يذهب إلى الرواتب والدعوم
في حين يتوزع المتبقي على باقي بنود
الموازنة العامة واإلنفاق الرأسمالي.
وبين أن اإلصالحات االقتصادية يجب
أن تركز على المجموعات الكبيرة
في اإلنفاق ،وأن ترشيد اإلنفاق مهم
جداً السيما أنه خالل السنوات الماضية
كان هناك نمو متزايد للميزانية العامة
للدولة في ظل تذبذب أسعار النفط
وانخفاض اإلي���رادات النفطية التي
سببت عجزاً في الميزانية.وأشار إلى
أن الكويت دولة رعوية وبالتالي تقدم
العديد من الخدمات والسلع المدعومة
وبأسعار مخفضة أقل من تكلفتها
كنوع من الرعاية الخاصة بالمجتمع
واألفراد موضحاً أن الدعوم في الوقت
الراهن موجهة لكل أفراد المجتمع
وال توجد فيها عدالة بغض النظر عن
الدخل المالي لهؤالء األفراد وبالتالي
ليس م��ن العدالة أن تعطى نفس
الدعوم لكافة األفراد سواء المواطن

البسيط أو صاحب الدخل المرتفع.وقال
حمادة إنه في ترشيد اإلنفاق تم مراعاة
مستوى دخل الفرد مع ما يتلقاه من
دعم وهذا نوع من أنواع العدالة ويوجه
استهالك السلع بالوجه الصحيح.وعن
أوج��ه الصرف في الميزانية العامة
أوضح الوزير أن الميزانية العامة تشتمل
على العديد من األبواب والبنود وأهمها
المرتبات وال��دع��وم والمصروفات
المتعلقة بالمشتريات واإلن��ف��اق
الرأسمالي التي تعتبر مشاريع للدولة.
وأضاف «أريد توضيح مكونات المالية
للدولة وهي الميزانية العامة وفيها
الفائض والعجز المالي كما أن هناك
صندوق االحتياطي العام وصندوق
األجيال وفي السنوات األخيرة كانت
هناك عجوزات في الميزانية أدت إلى
السحب من االحتياطي العام الذي يعتبر
صندوقاً أو خزينة للدولة تجمع فيها
اإليرادات النفطية ففي سنة الوفر يتم
اإليداع وفي سنوات العجز يتم السحب
منه لتوفير ميزانية».وتابع أن «صندوق
األجيال القادمة عبارة عن استثمارات
تدار من قبل الهيئة العامة لالستثمار
ووفق القانون ال يجوز السحب منه وإذا
كان هناك رغبة في السحب يجب أن
تتقدم بقانون لمجلس األمة للسحب من
هذا الحساب».وقال حمادة إن هناك
اختالالت في اإلنفاق الحكومي والنمو
الكبير في الميزانية السنوية والشح في
اإلي��رادات غير النفطية وهذه تحديات
يجب أن نواجها ونجد لها حلوالً .وعن
االحتياطي العام قال الوزير إن الخزينة
العامة للدولة التي تمول الميزانية

العامة وتصب فيها كافة اإلي��رادات
النفطية بعد استقطاع م��ا يخص
حساب األجيال القادمة وتوفر السيولة
مشيراً إلى أن استراتيجية االستثمار في
هذا االحتياطي العام قصيرة المدى
وتختلف عن فلسفة احتياطي األجيال
ذي طابع االستثمار طويل المدد.وذكر
أن تذبذب أسعار النفط في السنوات
الماضية ساهم في عجوزات متكررة
أدت إلى سحب السيولة الموجودة في
االحتياطي العام لذلك لجأت الدولة إلى
ما يطلق عليه قانون الدين العام وهو
ليس اقتراضاً مالياً من البنوك إنما هو
إصدار سندات حكومية كأدوات مالية
ذات قيمة مالية وربحية معينة تصدرها
الدول لتوفير السيولة وتنشيط الحركة
المالية في الدولة محلياً وخارجياً.وأوضح
أن��ه في الدين العام يجب أن تصدر
السندات حتى تتمكن الدولة من توفير
السيولة لمواجهة اإلنفاق الموجود
وه��ذا األسلوب ليس من اإلصالحات
االقتصادية إنما وسيلة لحين إتمام
اإلصالحات االقتصادية المطلوبة ثم
بعد ذلك يتم تمويل الميزانية من ضمن
اإليرادات المحققة.وأكد حمادة أنه ال قلق
على الوضع المالي للدولة فال يزال متيناً
ولكن الوقت مناسب للبدء في عمليات
اإلصالح وترشيد اإلنفاق وتنويع مصادر
الدخل من خالل إشراك القطاع الخاص
كدور فاعل في االقتصاد المحلي وبدء
الدولة باالنسحاب والتخلي عن هذا الدور
وبالتالي يدخل القطاع الخاص ليخلق
نشاطات كبيرة في السوق تحت رقابة
الدولة وبشراكة بين القطاعين.

«النفط» :تدشين وانطالق فعاليات جائزة
التحول الرقمي 2021
الجائزة تستهدف إنشاء برنامج نفطي متطور يعتمد على الذكاء االصطناعي

والفئة الثالثة والتي تضم
أعلنت وزارة النفط عن أن
م��ج��م��وع��ة التخصصات
اللجنة المنظمة لجائزة
الفنية في وزارة النفط،
التحول الرقمي  2021ستبدأ
أم��ا الفئة الرابعة فتضم
في تدشين فعاليات الجائزة
الخريجين غير الموظفين
اعتباراً من  4وحتى  30مايو
وال��ت��ي تبلغ خبرتهم 5
الحالي ،وذل��ك بمشاركة
سنوات فأقل ،مشيرة إلى
العديد من المتقدمين من
أن اآللية المتبعة للتسجيل
مختلف الجهات النفطية
ستكون عبر منصة الموقع
واالكاديمية.وقالت وزارة
اإللكتروني لوزارة النفط.
النفط في بيان صحافي،
وعن الجوائز ذكرت الوزارة
أن جائزة التحول الرقمي
أن الفئة األولى من الجوائز
تعتبر األول���ى م��ن نوعها
سيحصل فيها أفضل
على اإلط�لاق ،وتستهدف
• شعار جائزة التحول الرقمي
فريقين «األول والثاني»
من خاللها الوزارة عدداً من
على فرص لاللتحاق بدورات
الشرائح المتخصصة ذات
العالقة إلنشاء برنامج نفطي رقمي متطور يتم االستفادة منه تدريبية «إجمالي  6أشخاص» في شركة شلمبرجير وبناء على
لتنفيذ ومتابعة كافة العمليات النفطية عبر الذكاء االصطناعي األداء في التدريب سيتم توفير فرصة للحصول على وظيفة
مما يساعد على تعلم مهارات رقمية جديدة.وذكرت «النفط» في شركة شلمبرجير ،أما الفئة الثانية من الجوائز فتشمل منح
أنه وفقاً للمواعيد المقررة من قبل اللجنة المنظمة لجائزة أفضل فريقين برنامجاً تدريبياً في أحد مراكز التعليم والتدريب
التحول الرقمي فإنه تم تحديد تاريخ  1حتى  8يونيو المقبل التابعة والمقدمة من شركة شلمبرجير حول االبتكار الرقمي
للتسليم النهائي والتقييم ،على أن تكون النتائج النهائية في  10في صناعة النفط والغاز ،أما الفئة الثالثة تشمل منح أفضل
يونيو  ،2021علما بأن مجال التقديم والتسجيل كان مفتوحاً شخصين قاموا بتصميم لوحة متابعة رقمية برنامج تدريبي يعقد
عبر موقع وزارة النفط خالل الفترة من  28مارس وحتى  25من قبل الخبراء في شركة شلمبرجير الكويت.تجدر االشارة
أبريل الماضي.وأشارت وزارة النفط إلى أنه تم االتفاق على إلى أن الجائزة تستهدف الكوادر الفنية والطاقات الشبابية من
تحديد  4فئات للمشاركة في الجائزة تشمل الجانب األكاديمي الجهات األكاديمية والنفطية وهم شركاء النجاح في انجاز
المتمثلة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي المبادرة ،وذلك بمشاركة عدداً من الجهات هي :جامعة الكويت
والتدريب ،والقطاع النفطي المتمثل في وزارة النفط وشركة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة نفط الكويت
نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة البترول وشركة شلمبرجير الكويت ،فضال عن معهد الكويت لألبحاث
الوطنية الكويتية ،والفئات المستهدفة في الجائزة هي كالتالي :العلمية والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة البترول الوطنية
الفئة االولى والتي تضم طالبات وطالب الجامعات والمعاهد الكويتية والكلية االسترالية في الكويت « »ACKوالجامعة
التخصصية الحكومية والخاصة ذات الصلة  ،والفئة الثانية والتي األميركية للشرق األوسط « « AUMوالجامعة األميركية في
تضم مجموعة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ،الكويت «.»AUK

األمم المتحدة تمنح جائزة العمل المناخي
العالمي لرئيس «البترول الكويتية»
منح المكتب اإلقليمي لألمم
المتحدة ل��دول الخليج الرئيس
التنفيذي لمؤسسة ال��ب��ت��رول
الكويتية هاشم هاشم جائزة
األم��م المتحدة للعمل المناخي
العالمي ل��ع��ام  2021تقديرا
للجهود التي بذلها على مدى
مسيرته المهنية كأحد أبرز قادة
النفط والغاز في الوطن العربي.
وأقيم أمس حفل بهذه المناسبة
ف��ي مبنى المؤسسة بمنطقة
الشويخ بحضور وزير النفط ووزير
التعليم العالي محمد الفارس
حيث تسلم هاشم الجائزة من
رئيس بعثة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية إلقليم الخليج
العربي «الموئل» الدكتورة أميرة
الحسن والمنسق المقيم باإلنابة
لألمم المتحدة بدولة الكويت
والممثل المقيم لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لدولة الكويت
هديكو هادزيال .وقالت الحسن
في كلمة القتها بهذه المناسبة
ان هذا التكريم يعد رسالة تقدير
وثناء للجهود التي يقوم بها
هاشم وهو تكريم ليس له فقط
بل لكل منتسبي القطاع النفطي
مشيرة ال��ى ان��ه مثال للمواطن
الحريص على رفعة وطنه وحفظ
مقدراته واالرتقاء بأعماله.وبينت
ان ذلك كله انعكس بكل تأكيد
على مجموع اعمال هاشم خالل
رحلته الطويلة المثمرة في القطاع
النفطي وخصوصا األعمال التي
تصب ضمن أه���داف التنمية
المستدامة مضيفة ان «هاشم
رم��ز م��ن رم��وز العمل الوطني
في الكويت وقدوة ومثاال يحتذى

• هاشم هاشم يتسلم جائزة العمل المناخي بحضور محمد الفارس
به وه��و االم��ر ال��ذي شهدته انا
شخصيا وفريق عمل المستوطنات
البشرية إلقليم الخليج العربي
في الكويت ولمسنا اثره الواضح
وتأثيره اإليجابي عند تعاملنا مع
مختلف القطاعات النفطية».
وأشارت الى انه خالل تعاونها مع
شركات القطاع النفطي ومنها
على سبيل المثال شركتي نفط
الكويت والبترول الوطنية خالل
مناسبات مختلفة لمست األثر
االيجابي الذي تركه هاشم على
منتسبي القطاع النفطي والذي
تطمح م��ن خ�لال التكريم إلى
تشجيع مختلف القطاعات النفطية
للمضي قدما في التعاون من
اجل تحقيق رؤية كويت جديدة
 2035وأهداف التنمية المستدامة.
وأك��دت أن هذا «التكريم ليس
نهاية المطاف وانتهاء رسالته

وج��ه��وده ولكنه خ��ط��وة نحو
المستقبل الذي ارجو ان نشهد فيه
تكريم واعتراف جديد للعديد من
الشخصيات والمؤسسات الكويتية
الرائدة في تنفيذ وتطبيق اهداف
التنمية المستدامة المختلفة في
مختلف المجاالت».
والجائزة التي حصل عليها هاشم
يتم منحها سنويا منذ عام 2011
لألفراد والحكومات والمنظمات
تقديرا لعملهم في مكافحة تغير
المناخ وهي تكرم األمثلة األكثر
ابتكارا وقابلية للتطوير والتكرار
في العالم للعمل على معالجة
تغير المناخ.وتعتبر هذه المرة
األول��ى التي يقوم هذا البرنامج
بتكريم شخصية قيادية من دولة
عربية األمر الذي يؤكد ما قام به
القطاع النفطي في ظل قيادة
هاشم من جهود كبيرة للحفاظ

على البيئة وتحسين ظروفها
والسيما فيما يتعلق بخفض نسبة
حرق الغاز المصاحب إلنتاج النفط
في عمليات شركة نفط الكويت
إلى أقل من  1%وإنشاء المحميات
وادخ���ال الطاقة المتجددة في
الحقول النفطية .ويصادف هذا
العام الذكرى السنوية العاشرة
لبرنامج جائزة «قادة المناخ» والتي
تعترف ب��اإلج��راءات الحكومية
التحولية والطموحة على كل
المستويات الوطنية واإلقليمية
والداخلية بما يساعد على تعزيز
قضية زي���ادة العمل المناخي
والطموح المطلوبين بشكل عاجل
لضمان قدرة العالم على الحد من
الزيادة في متوسط ارتفاع درجة
الحرارةالعالمية هذا القرن إلى
 1.5درجة مئوية وبناء القدرة على
التكيف مع تغير المناخ.

نفطيون :استمرار تقلبات أسعار الخام
مدعومة بتعافي االقتصاد األميركي
توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار
النفط الخام خالل األسبوع الحالي بعد أن اختتمت
األسبوع الماضي على تراجع على أثر االنتشار
الواسع لالصابات بفيروس كورونا المتحور في
الهند ،ما أضر بتعافي الطلب على الوقود في
ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم،
كما تم تسجيل إصابات مرتفعة أيضا في اليابان
والبرازيل ،ما يهدد بعرقلة استعادة االقتصاد
العالمي لمستويات النمو الطبيعية وتجاوز تداعيات
أزمة الجائحة بشكل كامل.ويواصل المنتجون
في «أوبك »+جهود تعزيز التوازن في السوق
النفطية ،وقد بدأوا الشهر الحالي إجراء زيادات
تدريجية في اإلمدادات لمواكبة ارتفاع مستوى
االستهالك المحلي في شهور الصيف واليزال
انتشار لقاحات كورونا يعزز اآلمال في تماسك
السوق والحد من تراجع األس��ع��ار ،وق��د حقق
النفط الخام مكاسب شهرية لخام برنت 8%

والخام األميركي  .6%وذكر المختصون أن أسعار
النفط سجلت مكاسب لمعظم هذا األسبوع
لكنها انخفضت في ختام التعامالت يوم الجمعة
الماضي نتيجة عمليات جني األرباح بعد المكاسب
القوية السابقة بالتزامن مع المخاوف بشأن تدهور
توقعات الطلب في الهند .وأشاروا إلى التحوالت
الجذرية في سياسات الطاقة حاليا ،خاصة في
ضوء اآلثار المترتبة على جائحة كورونا موضحين
أن زي��ادة الضغوط الدولية على الحكومات
والشركات من أج��ل تحقيق صافي انبعاثات
صفرية بحلول  2050يأتي في إطار دعم وتعزيز
جهود الحماية من تغير المناخ.
ويقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة «كيو
إتش أي» لخدمات الطاقة إن التقلبات السعرية
مرجحة بقوة هذا األسبوع نتيجة زيادة المعروض
في السوق في مقابل استمرار انكماش الطلب
نتيجة اإلصابات الجديدة القياسية في الهند وعدة

بعالوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.وغيرت أرامكو
السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات
المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين األول  2018إلى متوسط
بالتس دبي والعقود اآلجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.وقد
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة 28أبريل ارتفاع سعر
نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم ،بواقع  34سنتاً للبرميل.

اقتصادات محورية في منظومة الطلب العالمي
على النفط الخام وال��وق��ود.ورج��ح أن تستمر
شركات النفط الصخري األميركي في االلتزام
بضبط النفس والحفاظ على انضباط رأس المال
بسبب غياب اليقين في السوق وهشاشة الوضع
في ظل تباين البيانات والتقديرات لخسائر الطلب،
خاصة مع عودة «أوبك »+إلى ضخ إمدادات نفطية
تدريجية تعيد مليوني برميل إلى العرض بحلول
يوليو المقبل.ومن جانبه ،يرى ،دامير تسبرات مدير
تنمية األعمال في شركة «تكنيك جروب» الدولية
أن تحسن مؤشرات االقتصاد األميركي وإنهاء
أغلب دول االتحاد األوروبي لحالة اإلغالق يوفران
دعما جيدا للطلب العالمي ،ما يساعد على التغلب
على األضرار الفادحة ،التي تسبب فيها انتشار
الوباء مجددا في الهند ،وهو ما جعل أسعار النفط
ترتفع إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع قبل
نهاية األسبوع الماضي.

حروب اقتصادية ...اللقاحات سالح
يستقطب قيود التجارة والسفر
على مدار األيام القليلة الماضية ،كانت حالة االستقطاب
المستغلة من خالل بوابة اللقاحات ظاهرة بشكل علني
في ما يتعلق بالسفر بين الدول ،والتي يتوقع انتعاشها
في العديد من األماكن التي تمكنت من توفير األمصال
في صيف هذا العام ،ال سيما في أوروب��ا والواليات
المتحدة األميركية وكندا والصين وروسيا ،إذ أضحى
نوع اللقاح محدداً للمكان ال��ذي يسمح للمسافر
بالذهاب إليه ،لكن ثمة استقطاب آخ��ر تجاري
وسياسي وربما عسكري يجري العمل عليه خلف
الكواليس.يشير محللون كما لفتت تقارير غربية ،إلى
أن سطوة اللقاحات قد تكون أداة أكثر قوة في يد
االقتصادات الكبرى لفرض المزيد من نفوذها ورسم
خطوط جديدة للحرب التجارية الدائرة بين واشنطن
وبكين ،والتي ال تخفي الدول األوروبية فيها انحيازها
إلى الواليات المتحدة ،ما سيؤثر بشكل كبير على التجارة
والسياحة وكذلك الخدمات الحيوية المرتبطة بقطاع
التكنولوجيا.وقبل أسبوع أش��ارت رئيسة المفوضية
األوروبية ،أورسوال فون ديرالين ،في مقابلة مع صحيفة
نيويورك تايمز ،إلى أن االتحاد األوروبي يخطط للسماح
لألميركيين الذين تم تطعيمهم باللقاحات التي وافقت
عليها وكالة األدوي��ة في بلدهم بالدخول إلى أوروبا
خالل الصيف .ويعني هذا أن أولئك الذين تلقوا لقاحات
من إنتاج شركات صينية ،مثل»سينوفاك بيوتيك»،
و»مجموعة سينوفارم المحدودة» ،من المحتمل أن يتم
منعهم من الدخول في المستقبل المنظور .في المقابل
تعترف السلطات الصينية حتى اآلن باللقاحات المصنوعة
فقط في الصين ،بينما اللقاحات الصينية لم تحصل على

الموافقة في الواليات المتحدة أو أوروبا الغربية.
ويخطط االتحاد األوروبي ،لطرح جواز سفر إلكتروني
للحاصلين على اللقاح اعتباراً من يونيو حزيران المقبل،
األمر الذي سيسمح ألولئك الذين تم تطعيمهم أو
تعافوا مؤخراً من كورونا بالسفر كونهم يعدون
محصنين من الوباء ،حيث ستؤخذ فقط في االعتبار
اللقاحات المرخصة من قبل وكالة األدوية األوروبية.
واعتمدت الوكالة حتى اآلن أربعة لقاحات مضادة
لفيروس كورونا ،هي «فايزر بيونتيك» و»موديرنا»
و»أسترازينيكا» و»جونسون آند جونسون».وفي حين
كان العالم ينتظر اللقاحات ،كونها وسيلة إلزالة
حواجز الدخول بين ال��دول ،أضحت وسيلة جديدة
لإلغالق المتبادل بين الفرقاء االقتصاديين والسياسيين،
بينما هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية
الخروج من حالة االستقطاب الحالية حيث يوجد ما
ال يقل عن  11لقاحاً متاحاً في جميع أنحاء العالم،
فبجانب اللقاحات التي تم تصنيعها في الواليات
المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا والتي تحصل
عليها دول أخرى ،هناك لقاحات محلية في بعض
البلدان فقط ،مثل البرازيل ،وباكستان ،وصربيا.ونقلت
وكالة بلومبيرغ األميركية ،قبل يومين ،عن نيكوالس
توماس ،وهو األستاذ المشارك في األمن الصحي في
جامعة هونغ كونغ قوله إن «التقسيم العالمي للشعوب
على أساس تبني اللقاح لن يؤدي إال إلى تفاقم اآلثار
االقتصادية والسياسية للوباء واستمرارها ،ما من شأنه
ّ
يشكِل خطراً بأن ينقسم العالم إلى مستودعات لقاح
أن
على أساس قومية اللقاح،

مقاالت

ما هي اكبر جزيرة في العالم ؟
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تُ��ع��د ج��زي��رة جرينالند (باإلنجليزية:
 )Greenlandأكبر جزيرة في العالم،
وثاني أكبر صفيحة من الجليد في العالم
بعد االنتاركتيكا ،وجرينالند هي جزء من
مملكة الدانمارك وتابعة لها ،ولكنها
تتمتع بالحكم اإلداري الذاتي منذ عام
1979م ،ون��ظ��ام حكمها ديمقراطي

برلماني .عاصمة جرينالند هي مدينة نوك،
وتنقسم إلى أربعة بلديات ،هي :كوجالق،
وكاسويتسوب ،وكيقاتا ،وسيرمرسوك.
أُطلق اسم جرينالند عليها من قبل المغامر
النرويجي إيريك ثورفالدسون (إو كما
يُسمى إيريك األحمر) في عام 985م
بهدف جذب المستوطنين إلى الجزيرة.
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استراحة

علي البصيري

فاضل الفضلي

عبد العزيز بدر
القطان

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

mishrefeqab@yahoo.com

القرآن الكريم
 ..مائدة الرحمن «»3-1

حرائق اإلطارات  ...من وراءها ؟

قال اهلل تبارك وتعالى« :قل لئن اجتمعتِ اإلنس
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله
لبعض ظهيرا» ،إن العرب أهل
ولو كان بعضهم
ٍ
الفصاحة والبالغة ،وجاء القرآن الكريم متحدياً
لهم بإعجازه وبيانه ،قال تعالى« :الرحمن علّم
القرآن خلق اإلنسان علّمه البيان».
يعلم الجميع أن كتب التفسير اهتمت بإظهار
اإلعجاز القرآني والعناية به ،وكشف أسراره
ومعانيه التي أبهرت العقول ككتاب «الكشاف»
للزمخشري ،وكتاب «مفاتيح الغيب» للفخر
الرازي ،وكتاب التفسير البياني لعائشة عبد الرحمن
أو «عائشة بنت الشاطئ» ،وغيرهم الكثير ،فال
يزال القرآن الكريم بحراً ذاخ��راً بأنواع العلوم
والمعارف ،يحتاج من يرغب الحصول ،على آللئه
ودرره ،أن يغوص في أعماقه ،إنه الكتاب المعجز،
الذي سيظل يمنح اإلنسانية من علومه ومعارفه
وأسراره وحكمه.
وقبل البداية ال بد أن نقف عند معاني البيانً ،
لغة
واصطالحاً ،البيان ما يبين به الشيء من الداللة
وغيرها «وبان الشيء :اتضح فهو بيّن ،واستبان
الشيء :ظهر ،والبيان هو الفصاحة ،قال تبارك
ً
وموعظة
بيان للناس وه��دىً
وتعالى« :ه��ذا ٌ
للمتقين» ،ولعل الجاحظ كان أسبق علماء اللغة
العربية إلى النظر في معنى البيان ،حيث سـمى
كتابه «البيان والتبيين» ،وتحدث فيه عن البيان ،قال
فيه« :البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك
قناع المعنى ،وهتك الحجاب دون الضمير ،حتى
يفضي السامع إلى حقيقته ،»...،ويشمل علم
البيان ،التشبيه والمجاز بأنواعه؛ كالمجاز العقلي،
والمجاز المرسل واالستعارة والكناية والتعريض،
ففي القرآن الكريم الكثير من الصور البيانية،
قال تعالى( :ال��ذي خلقك فسواك فعدلك في
أي صورة ما شاء ركبك) ،ويعرف سيد قطب
التصوير الفني في القرآن كما يقول »:تصوير
باللون ،وتصوير بالحركة ،وتصوير بالتخيل ،كما
أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل»،
ويوضح أكثر حينما يضيف قائ ًال« :وكثيراً ما
يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ،ونغم
العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من
الصور ،تتمالها العين واألذن ،والحس والخيال،
والفكر والوجدان» ،كما جاء في كتابه «التصوير
الفني في القرآن».
بالغة الزمخشري
للزمخشري «جار اهلل ،أبو القاسم محمود بن عمر
بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ،من
أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة واآلداب1175 ،
–  1144ميالدي» ،أثر كبير في نهضة البالغة
العربية ،وهو صاحب كتاب الكشاف ،فهو يقرر
أن تفسير القرآن ال يكفي فيه أن يكون المفسر
من أئمة ،أو النحو ،أو اللغة ،وإنما ينبغي أن يكون
بارعاً في علمين مختصين بالقرآن همـا :علم
المعاني وعلم البيان ،حيث يقول في مقدمته:
«علم التفسير ال يتم لتعاطيه وإحالة النظر فيه
كل ذي علم ،كما ذكر الجاحظ في كتاب «نظم
القرآن» فالفقيه وإن برز على األقران في علم
الفتاوى واألحكام ،والمتكلِّم وإن برز على أهل
الدنيا في صناعة الكالم،
يتبع

اليكاد يمر عام اال ونسمع عن حريق هائل
لإلطارات في الكويت ،تعقبه تصريحات
نارية من النواب الذين يدينون ويشجبون
ويستنكرون هذا الحادث ،ويهددون
ويتوعدون من يقف وراء هذه الجريمة،
وعندما يتالشى دخان الحريق تتالشى
تصريحات النواب وتنطفئ نيرانهم .
ام��ا المسؤولون الحكوميون فهم
اليقصرون ايضا في التصريحات وإصدار
البيانات ،وهم ايضا يهددون ويتوعدون
المجرمين الذين تسببوا بهذا الحادث
الشنيع ،ثم يطمئنون المواطنين بأنهم
شكلوا لجنة تحقيق لمعرفة مالبسات
الحادث ،وأن لجنة تحقيق أخرى سوف
تنبثق عن هذه اللجنة اذا استدعى األمر
ذلك .
وفي العام التالي يشب حريق جديد يلتهم
ماليين اإلطارات لتبدأ عجلة التصريحات

الشاهد

محمد حسن الساعدي
الحسين بذرة اإلصالح وقانون التغيير
كثيرة هي الشخصيات واألحداث التي حدثت على مر
العصور ،وبعضها غيّر مجرى التاريخ ،وسجله بأحرف
من ذهب ،ولكن عظمة الطف ودهشة ما حصل فيها
من أحداث أبطل كل تلك الحوادث،وأصبحت معركة
الحسين ضد الظلم من أهم ركائز دين محمد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،وأهم الثوابت التي استطاعت إعادة
بوصلة الدين إلى سيرته وقوته ،واستطاعت دماء
الحسين يوم الطف عام  61هـ الدفاع عن بيضة
اإلسالم لتبقى عزيزة مصانة ،والقارئ المنصف يجد
الكثير من المحطات المهمة التي غيرت مجرى التاريخ
بعد شهادة اإلمام الحسين يوم العاشر من المحرم،
فلم تبقَ إمبراطورية الظلم غير أيام قالئل.
إن فلسفة ك��رب�لاء وطفها اليمكن اختزالها
بشخوص وقدرتهم على حسم المعركة لصالح
كثرتهم،ولكن الالفت أن يوم العاشر استطاع
أبو عبداهلل (ع) أن يغير سيناريو المعركة عموماً،
فمعركة الطف لم تتغير ولكن كربالء اليوم أصبحت
قبلة ودرساً لألحرار في كل زمان ومكان،وأصبح قبر
رجل تقطعت أوصاله وبقيت ثالثة أيام في رمضاء
كربالء،لتحكي لألجيال قصة الظلم واالستبداد على
مر العصور،والذي لم يرحم كبيراً وال مريضا وال
امرأة أو طف ً
ال ،ولكن هذه العصابة حملت الحقد
كله ،ولتعبر عن حقدها على العترة الطاهرة يوم
الطف والتي أكد فيها قائلهم هذا الكره والحقد
الدفين بقوله:
ليت أشياخي ببدر شهدوا
جزع الخزرج من وقع األسل

الشاهد

خيال

واللجان من جديد ،ثم تهدأ األمور وكأن
شيئا لم يحدث،
هذه الحرائق كانت تحدث في منطقة
امغرة ثم انتقلت الى السالمي ،وهي
طبعا تستهدف اإلطارات ،وتتلف سنويا
الماليين من اإلطارات المستعملة ،وبذلك
تخسر الدولة ماليين الدنانير كان يمكن
االستفادة منها ،فهذه األموال العامة
حق للدولة والشعب ،لكنها لألسف
تضيع كل عام وبفعل فاعل،
السؤال المهم هنا :من هذا الفاعل؟ ومن
المستفيد من ارتكاب هذه الجريمة؟
ومن يقف وراءها؟ والسؤال األهم :متى
سيتم الكشف عن الفاعلين وتقديمهم
للقضاء بتهمة تدمير الممتلكات العامة
وتلويث البيئة .ام ان هذا الحلم لن يتحقق
ابدا ألن الفاعلين «يخرعون»؟
كان اهلل في عونك ياوطني.

حروف

قد قتلنا القرم من ساداتكم
وعدلنا ميل بدر فاعتدل
لم يكن اإلم��ام الحسين عليه السالم مجرد حدث
مأساوي تعرض له إنسان بريء وشريف وعظيم
ال��ش��أن نتيجة حماقة واس��ت��ب��داد وس��وء السلطة
الحاكمة ،بل هو فكرة شعارها الحرية وهدفها
السالم والكرامة للبشر في ظل حكومة عادلة ال
بغي فيها وال تجاوز على الحقوق والحريات ،وكانت
هذه الفكرة وال زالت حلم الفالسفة ،ولحن الشعراء
واألدباء ،وطموح بني البشر بصرف النظر عن أديانهم
ومذاهبهم وأعراقهم وتوجهاتهم الفكرية ،ولكن
ليس كل البشر مستعدين للتضحية من اجل هذه
الفكرة؛ ألسباب كثيرة اما جهال أو طمعا أو خوفا...
فأراد الحسين عليه السالم أن يضرب للناس مثال،
قل نظيره ،في التضحية من اجل ما يؤمن به .فكان
الموت في سبيل الحرية كرامة وسعادة ،والعيش مع
الظلم والعبودية برما وشقاء ال يقوى على تحمله
اإلنسان الحر.
نعم كان الحسين اإلنسان حرا تماما وغير مستعد
للتنازل عن حريته ،ل��ذا لم يستجب ل�لإغ��راء أو
التهديد المنتج للعبودية والممهد للطغيان .وألن
الثورة الحسينية تحمل هذه الفكرة فال يمكن أن
تكون قد حققت أهدافها في ظل تاريخ طويل
من العبودية والظلم في بالد المسلمين وغيرهم،
بل ومع وجود هذا الكم الهائل من العنف الذي
نراه اليوم بين البشر تجاه بعضهم بعضاً ألسباب
مختلفة .

يحيي المسلمين األي���ام العشر
األواخر من رمضان بمزيد من العبادة
والطاعات ،فشهر رمضان يفيض
خيرا وبركة في الثواب واألج��ر في
أول��ه وأوسطه وال يقل آخ��ره أجرا
وثوابا  ،مؤكدة على ذلك العديد من
النصوص القرآنية واألحاديث النبوية
الشريفة ،وفي ليالي شهر رمضان
عموما وفي العشر األواخ��ر خاصة
وعلى القول الراجح ليلة من أعظم
الليالي «ليلة القدر» وهي خير من ألف
شهر.
إن العبادة في ليلة القدر فضل تُشعر
المسلم بالسعادة والغبطة وتدخل إلى
النفس الطمأنينة ،والرضا ،والراحة
النفسية؛ كما طوال الشهر الفضيل
وتزداد ال تقل في العشر األواخر تفوق
عما سواها طوال الشهر .وسعادة
المسلم العابد لربه رضا القلب يشعر

تكريم الصفوف األولية
معنويا «»2-1
بعد أن اجتاح العالم ذلك الوباء والذي جاء
على حين غرة للعالم مسببا الهلع العالمي
في مواجهة عدو خفي ال يرى بالعين
المجردة ،بل مع األيام وبعد تساقط كثير
من الحاالت في دول موبؤة أغلقت الكويت
أبوابها ،كما فعلت جميع الدول وربضت
طائرات أغلب الدول في مطاراتها فال
طيران للعالم وال عالم تستطيع الدخول
باي شكل من أي ممر ،بل أن الخوف
تنامى وأنتشر بين األف��راد من البشر،
وأصبح ذلك العدو المتناهي بالصغر يفتك
بكل البشر واجتاح القارات مهددا سلمها
وأمنها الصحي دون تحذير ودون أن يدق
لهم جرس الخطر ،وتداعت حينها دولة
الكويت بكافة أجهزتها الحكومية
ومواطنيها ووافديها العاملين في
أعمالهم الى نجدة الوطن وتقديم كل ما
يخدم ذلك الهدف حتى تحمى الكويت من
تهديد ذلك الوباء الذي أجتاح العالم ،فما
كان منهم اال تلبية نداء الوطن والوقوف
في مواقف الصفوف األمامية لدفع ذلك
العدو الخفي ال��ذي جاء الينا من خالل
الطائرات التي نقلته الى أرض الكويت
جاعلة منها ثكنة عسكرية يتسلح كل
فرد فيها بالكمامات والمعقمات وال
يلوح أمل ألنفراج محتمل ،فما كان من
العاملين في وزارات الدولة وال قيادة البلد
اال أن تمتثل للقرارات التي تصدر من
منظمة الصحة العالمية ،لتلتحق بركب
الدول التي حاولت محاصرة الوباء فكانت
الكويت تتأرجح في جدول اإلصابات بين
العشرات والمئات محقق في ذلك أقل
األرقام في عدد الوفيات التي كانت في
مثيالتها من الدول وبجهود وسواعد أبناء
الوطن والعاملين في الصف األمامي،
والذين سقط منهم من سقط ملتحقا
بموكب الشهداء للدفاع عن الوطن ضد
فايروس صغير دمر كل مظاهر الحياة
على كوكب األرض ،ج��اءت المكرمة
األميرية لألمير الراحل طيب اهلل ثراه وهو
أمير اإلنسانية لرفع معنويات المكافحين
لذلك الوباء جاعلة منهم صامدين بعد
أن حققت تلك الكلمات أثرها الطيب،
بل وشدت من أزر المتخاذلين وساعدت
على جعل كل العاملين يبذلون أقصى ما
لديهم من طاقة بعدما كانوا يفعلون ذلك
دون طلب وال سؤالهم لتقديمها ن وفسر
الخطاب في حينه على انه تكريم مادي
وتجهزت الجهات المالية والقانونية لتنفيذ
ذلك القرار السامي االب��وي ،وتناسوا أن
تفسيره قد جاء بشكل مادي بحت بينما،
كنا ننادي في حينها على األخذ بالتكريم
المعنوي الذي جاء بشق الخطاب ذاته،
يتبع

الشاهد

انتماء

لينا عمر قاسم
ليلة خير من ألف شهر

حسبة مغلوطة

الشاهد

غادة عمر قاسم
امتياز اإلعالم السياحي

به المؤمن بنفحات إيمانية.
ومازلنا في رمضان ومازال فيه من
الخير والبركة وتقديم الجهد والجد
واالجتهاد في العبادة  ،وهذه األيام
تحديدا -التي يسود فيها االلتزام
بالتباعد االجتماعي والحظر الجزئي
حفاظا على المجتمع من األوض��اع
الصحية العالمية كوفيد-19؛ فإن
فرصة القيام بالعبادات واالستزادة،
والتنافس بها بما يفوق السنوات
السابقة ،والتي كانت تتزاحم فيه
الواجبات االجتماعية والعملية أوقات
بعض العبادات«بعض النوافل» .إن
أفضل عمل واستغالل للوقت بالعبادة
«الصالة والدعاء ،وق��راءة القرآن..
ونحوها» .نسأل اهلل أن يبلغنا جميعا
ليلة القدر هذا العام وكل عام وأن
يمن علينا بتقبل الطاعات وخير وفضل
الدعاء وعظيم األجر.

مما ال شك فيه أن اإلعالم السياحي هو المروج األول
والواجهة الدعائية للسياحة ،واإلعالم السياحي بوجه عام و
باختصار كل إعالم يختص أو يروج لكل ما يتعلق بالسياحة
وشؤونها ومنها التنقل والتسوق.
وال شك أن السياحة في وقتنا الحالي لم تعد قاصرة على
السياحة التقليدية وهي زيارة المعالم األثرية والتاريخية،
وأماكن الترفيه وأماكن إقامة السائح «الفنادق» وإن
مازالت المحور األساسي للسياحة واإلعالم السياحي.
ورغم ازدهار وتقدم التكنولوجيا التي باتت تؤثر سلبا أحيانا
على اإلعالم السياحي التقليدي بقدر اسهامها في الترويج
على نطاق واسع فأضحت معالم العالم األثرية والتاريخية
تشاهد ولو بشكل غير مباشر عبر اإلنترنت .كذلك فإن
السائح لم يعد ذلك الشخص المترف الذي يمضي الوقت
للمتعة فحسب أو العاشق لآلثار والمعالم السياحية فقط،
بل الهادف لتحقيق أهداف معيشية مادية يستفاد منها
بشكل فعلي مع السياحة فظهرت السياحة العالجية،
والسياحة التعليمية وبالتالي تنوع مجاالت اإلعالم السياحي
ليشمل كافة مجاالت السياحة وصورها الحديثة.
ولما سبق أضحت السياحة عماد اقتصاد الدول بشكل

مطلق وأصبح اإلعالم السياحي إعالم «اقتصادي» بامتياز
وفي هذا الصدد فإن الجوائز التشجيعية من المؤسسات
والجهات أو المراكز اإلعالمية السياحية العربية والعالمية
القليلة ،خطوات بناءة لتطوير اإلعالم السياحي ،ويفترض
المزيد من المبادرات والمراكز بهذا الشأن ،وم��ازال
هناك جوانب جوهرية وحديثة ومجدية أخرى مهملة
في االقتصاد واإلعالم والسياحة ومنها عناصر الجذب
السياحي المروجة إعالميا «علم النفس السياحي واإلعالم»
ومنه األثر النفسي عن االنطباع العام لألماكن السياحية
لبلد ما أو تعقيدات الفيز السياحية فيها أو بحسب االنطباع
اإلعالمي عبر وسائل اإلعالم المختلفة عن السائح والحديث
الطيب عن الزائر لبلد المعلم السياحي .كما ينبغي إعطاء
اهتمام وحوافز ألوائل التخصصات السياحية وإعالمها
مثل دراسات اآلثار ،وتكنولوجيا اإلعالم السياحي وهي
تخصصات مازالت كثر من الدول العربية المروجة للسياحة
يعزف مواطنيها عن دراستها .فتميز اإلعالم السياحي هو
باالستقطاب اإلعالمي األمثل للسائح بفكره ونفسيته ألي
مظهر أو معلم أو علم مجال الصناعة السياحية وتحقيق
أكبر عائد اقتصادي.

مقاالت
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تعتبر القرم من أكثر المناطق التي شهدت
صراعات كبيرة عليها منذ الحروب القديمة،
وذلك ألهميّتها الجغرافية والتاريخيّة،
فهي تقع على شواطئ البحر األسود ،الذي
يحدّها من الجنوب ومن الغرب ،ويحدّها
من الشرق بحر آزوف الذي يقع بينها وبين

الشاهد

مجالس

مشعل السعيد

ّ
وتطل على مضيق (كيرتش) الذي
روسيا،
يربط البحر األسود ببحر آزوف ،أمّا من جهة
الشمال فتحدّها أوكرانيا التي ترتبط بها
عن طريق شريط من اليابسة ،ال يتجاوز
ثمانية كيلومترات ،أمّا عن مساحتها فتبلغ
أكثر من  26.000كيلومتر مربع.

رأي آخر

عبدالعزيز خريبط

د.محمد الدويهيس

Mshal.AlSaed@gmail.com

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

www.alduwaihees.com

إذا مالجرح رم على فساد
تبين فيه تفريط الطبيب
الشك أن الجرح إذا لم يعالج كما يجب غار،
وتولدت منه جروح اخرى ،فإذا وقعت في
مأزق أحسن التدبير ،وعالج االمر بروية،
واستشر من حولك ،فليس ثمة مشكلة
في هذه الدنيا إال ولها حال سوى الموت،
فال تحل مشكلتك بمشكلة أخ��رى،
والتحمل نفسك فوق طاقتها ،مثل من
يتدين لسداد دين عليه انهكه وأقلق
راحته ،فيكون كالمستجير من الرمضاء
بالماء ،فتتضاعف ديونه ويظل على هذه
الحالة ،وينطبق عليه بيت الشعر هذا
الذي قاله البحتري وأخذ معناه المتنبي
فقال:
وإن الجرح ينفر كل حين
إذا كان البناء على فساد
وقد اعجبني ماقاله لي سمو الرئيس
صباح الخالد عندما التقيته باألمس القريب
حيث قال لي  :طولة البال تحل مشاكل
كثيرة ،والتكون طولة البال بسعةالصدر
والصبر ،وبيت الشعر حكمة من حكم
حكيم الشعر البحتري الوليد بن عبيداهلل
بن يحيى بن عبيد الطائي ،وهو شاعر
عباسي فاضل ،فصيح العبارة كما
ترون في بيت الشعر ،حسن المذهب
نقي الكالم مطبوع ،وكان أرباب الشعر
واألدب يختمون ب��ه الشعر ،لحسن
تصرفه في شعره والستخراجه معان
لم يسبق عليها في كل صنوف الشعر
بما في ذلك الهجاء ،وقد احرق قصائد
الهجاء التي قالها قبل وفاته ،والبحتري
يتشبه باستاذه أبي تمام ،ويحذو حذوه
في البديع ،وي��راه صاحبا له وإماما
ويقدمه على نفسه لشدة إعجابه به،
ويسمى شعر البحتري قالدات الذهب،
وهو أحد الثالثة الذين كانوا أهم شعراء
عصرهم ،هو وأبوتمام والمتنبي ،قيل
ألبي العالء المعري أي الثالثة أشعر؟
قال  :المتنبي وأبوتمام حكيمان ،وإنما
الشاعر البحتري ومن بديع قوله :
دنوت تواضعا وعلوت مجدا
فشأناك انحدار وارتفاع
كذاك الشمس تبعد أن تسامى
ويدنو الضوء منها والشعاع
وكان على فضله وفصاحته ورقة كالمه
شديد البخل ،وهذا اليعنينا ألن شعره
هو المقصود وانما ذكرته إلطباق ارباب
األدب على ذلك ،وقد ولد في منبج سنة
مئتين وخمس للهجرة وتوفي فيها
سنة اربع وثمانين ومئتين وفي هذا القدر
كفاية.

جوشوا بيل وال حياة لمن تنادي
يعتبر جوشوا بيل  Joshua Bellواحدًا
من أرق��ى عازفي الكمان المعاصرين
وأكثرهم شهر ًة على اإلطالق.وفي عام
 2007اشترك جوشوا في تجربةٍ أجرتها
صحيفة  The Washington Postحيث
وقف عازف الكمان المشهور «جوشوا
بيل»  Joshua Bellمتنكراً لمدة  45دقيقة
في إحدى محطات المترو في العاصمة
األميركية واشنطن ،وبدأ يعزف بعضاً من
القطع الموسيقية الكالسيكية المشهورة
للمارّة وبالرغم من مرور أكثر من ألف
شخص إال أنه لم يتوقف لالستماع له إال
ٍ
سبعة من المارة وبعد العزف الذي استمر
لمدّة  45دقيقة متواصلة استطاع جوشوا
أن يجمع ما يقارب  32دوالراً من المارّة
ولم يتعرّف عليه سوى شخص واحد من
المارة.وتقدر قيمة الكمان التي كان يعزف
عليها جوشوا ب 3.5مليون دوالر وقبل عدة
أيام من قيامه بهذه التجربة كان العازف
المشهور « جوشوا بيل « Joshua Bell
قد أقام حفلة في مدينة بوسطن حيث تم
بيع جميع تذاكر الحفلة وكان سعر التذكرة

منذ شهر فبراير ومارس وابريل الماضي وكل يوم
واآلخر ادخل على البوابة االلكترونية الحكومية أو
الموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية  ،وتارة أخر
آتصل ألستعلم عن حالة البطاقة المدنية وال تظهر
وال أسمع سوى عبارة واحدة ال ترغب في التغيير مع
العهد الجديد:
«جاري إصدار البطاقة»...
كم االستياء والشكاوى في مواقع التواصل االجتماعي
والتعليقات على موضوع تأخير التجديد كبير  ،االمر
الذي يصاحب هذا التأخير تعطيل في المعامالت ومنها
تسجيل األبناء في مراحل التعليم واالنتقال من مرحلة
إلى أخرى!..
فإذا كانت هناك مشكلة في عملية إصدار البطاقات
فاألولى تجديد البطاقة عبر تطبيق «هويتي» الذي ال
نعرف ما هو فائدته مع الخدمات االلكترونية المعلقة
في الجهات الحكومية.
تقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة تتيح
إمكانية تجديد البطاقات المدنية للمواطنين والمقيمين
ممن انتهت مدة صالحية بطاقاتهم حيث يتم التجديد
عن طريق الهاتف أو اإلنترنت «الموقع الرسمي» أو
عن طريق الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة أو
المبنى الرئيسي بعد حجز موعد عبر منصة «متى» في
مراكز خدمة المواطن والتي بدورها تحول المعاملة
وطلب التجديد الظرف المرفق بالبركود إلى موقع
الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي ال يتوفر فيها
موعد للمراجعة حيث الحجز ال يكون إال في أول يوم
من االسبوع وبعدها ال يتوفر موعد متاح للمراجعة
واالستفسار.
ولتفعيل خدمة التجديد يمكن االتصال على هاتف
رق��م  1889988أو الذهاب إل��ى خدمات موقع
الهيئة عند زي��ارة الموقع الرسمي والدخول عند
خانة «تجديد البطاقة» وإدخ���ال الرقم المدني
وبعدها تسديد الرسوم « 5د.ك» للمواطنين «2
د.ك» وتصل بعدها رسالة تأكيد التسجيل وجاري
إصدار البطاقة ،ومالحظ هذه األيام بأن هناك تأخير
كبير في الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلصدار
البطاقات للمواطنين يصل إلى أكثر من شهرين
وثالث شهور رغم أن عملية التجديد ال تتطلب هذا
التأخير والتعطيل وخاصة بأن العملية التجديد مطورة
وحديثة آليا والكترونيا ،وقد نرجح السبب نتيجة جائحة
فيروس «كورونا» المستجد والضغط وقرار الحظر
الجزئي والتزام الهيئة العامة للمعلومات المدنية
بقرار ديوان الخدمة المدنية بنسبة حضور العاملين
في الجهات الحكومية بما ال يتجوز .٪ 30
إال أنه قد نما إلى علمنا بأنه قد تجدد وتصدر البطاقات
المدنية بسياسة وإجراءات أخرى يكون فيها إصدار
البطاقة المدنية والتسليم عند المنازل أس��رع دون
واسطة وذلك عند سداد رسوم مبلغ « »2د.ك وذلك
لتفعيل خدمة توصيل البطاقة المدنية وفي حال عدم
الدفع يكون الوقت أطول ...واقعد انطر في الدور!...
فهل هذا صحيح؟ ومنا إلى «الهيئة العامة للمعلومات
المدنية»..
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عبدالعزيز التميمي

الجارة اإلسالمية إيران
باالمس صرح سمو االمير محمد بن سلمان
في لقاء تلفزيوني انه يطلب من الجارة
ايران االسالمية حسن الحوار  ،واتخاذ طريق
العقل والرشد وابداء روح التعاون لبناء ديارنا
وتعميرها بالخير لشعوبنا  ،وقال سموه انه
يمد يمناه لالخوة في الجمهورية االسالمية
االيرانية لالسراع باخذ الموضوع بشيئ من
الجدية والمصداقية  ،واعتقد بان الجانب
االيراني قد صرح على لسان احد المسؤولين
االيرانيين مرحبا بهذه المبادرة السعودية
 ،االمر الذي نرجوه ونتمناه ونسعى اليه منذ
زمن طويل و نقبله  ،فمهما كان الخالف
في الراي بيننا وبين التوجهات االيرانية على
اساس االختالف بالراي ال يفسد ما بيننا من
ال��ود و حسن الجوار وع��دم التدخل في ما
يخص الخصوصية الداخلية لبلداننا ،وبناء عليه
فالشعب االيراني شعب طيب كريم ال يستحق
منا غير الخير باذن اهلل ،وان ال يتعرض ألي
عدوان او تعديات  ،ومن هذا المنطلق اتوجه
بالرجاء الصادق لمن يعنيه االمر ان ال يوسع
الخالف وال يلتفتوا لالمس وأن يحتكموا للرشد
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نقطة

جاري إصدار البطاقة – الهيئة
العامة للمعلومات المدنية

الواحدة  100دوالر.
هذا العازف المشهور قدم موهبته وفنه
في مكان غير مناسب  ،ولم يقدر الناس
ه��ذه الموهبة الفذة التي قدمت لهم
بالمجان  ،وبدون بهرجة إعالمية حيث كان
صاحب هذه الموهبة المشهور مستترا
بمالبس رياضية!!
ربما يفسر البعض عدم اهتمام المارة
بموهبة ال��ع��ازف ال��م��ش��ه��ور لسوء
اختيار الوقت والمكان والنشغال المارة
بأعمالهم .
لذا فإن اختيار المكان المناسب والوقت
المناسب والشكل المناسب والتحدث مع
األشخاص المناسبين عوامل ضرورية
ومهمة لنجاح ما تقوم به من عمل أو ما
تقدمه خدمة أو نصيحة.
فال تحزن إذا تجاهل عامة الناس األعمال
الوطنية ذات الجودة العالية والنصائح
الصادقة النابعة من القلب في بعض
األوقات وفي بعض المناسبات ومع بعض
األشخاص والمسؤولين.
ودمتم سالمين

ثقافيات

والصواب ويرجحوا منطق الحق والعدل  ،فما
يصيبهم يصيبنا دون شك وال نتمنى لهم
االذى ابداً وتحت اي عذر او سبب  ،والرجاء
مصحوب بنصيحة من القلب صادرة لجيراننا
في الجانب الشرقي للخليج العربي بان يخففوا
لهجة التحدي والغطرسة واشعال المنطقة
بنيران الحروب التي لن يجني منها اي االطراف
اية منفعة فالكل في الحروب خسران  ،ولم
يكون الحروب في يوم من االي��ام ح ًال الي
خالف او صراع  ،كما اتمنى من ذوي العقل
والرشد من جيراننا في الجمهورية االسالمية
االيرانية مستمعين لكل من ينادي هنا و هناك
باتخاذ االخالق االسالمية والعربية التي كانت
وما زالت تدعو للتهدئة والتعقل بدل العنتريات
التي ال تغني وال تسمن  ،فالحكمة الحكمة
واالستماع لمن ينادي بالحكمة والتريث
والعمل على التعاون المثمر مع دول الجوار
ونبذ الخالفات لسد الثغرة على من يريد بنا
وبكم الشر  .اللهم اهدنا لما تحب وترضى
واهدنا سبل الرشاد  ،انت موالنا فانصرنا على
القوم الكافرين  ،اللهم آمين.
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أقنعة

د.ياسمين القطامي

عبداهلل فيصل باصريح

@y_alqtami

@abasareeh
abdullah.basareeh2022@gmail.com
www.abasareeh.blogspot.com

اهلل أرحم من أن يجمع علينا مصيبتين
خطب حاكم ظالم في قومه الذين
جوعهم من بعد كفاية ،وأفقرهم
ب��ع��د غ��ن��ى ،وأذل���ه���م ب��ع��د ع��ز،
وقمعهم بعد حرية ،وفرقهم بعد
اجتماع ،فصاح بهم :أال تشعرون
بنعمة زع��ام��ت��ي؟ ل��م يصبكم
الطاعون من ُذ أن وليت عليكم ،فرد
عليه أحد الحاضرين وقال :إن اهلل
أرحم من أن يجمع علينا مصيبتين
أنت والطاعون.
وأن��ت��م أي��ه��ا ال��ش��ع��ب اليمني
العظيم ،أال تشعرون بنعمة زعامة
حكامكم ،فقد أصابكم الجوع
فلم يتركوا فيكم شبعان ،وقد
أذاقوكم الفقر ،وقد أصبحتم أذلة
مهانين بين الشعوب ،أال ترون أنكم
قد سُلبتم الحرية وقد أصبحتوا في
سجون أوطانكم ،وقد تفرقتم إلى
جماعات طائفية وأحزاب سياسية،
ثم بعد ذل��ك أال تشعرون بنعمة
زع��ام��ة حكامكم ،ل��م يصبكم
الطاعون من ُذ أن ولوا عليكم؟

إن اهلل أرح��م من أن يجمع علينا
مصيبتين ،ال��ح��ك��ام وف��ي��روس
كورونا ،إن اهلل أرحم من أن يجمع
علينا مصيبتين ،الحروب واالوبئة،
بينما تعيش شعوب العالم في حالة
رع��ب من فيروس ك��ورون��ا ،وقد
انتشر هذا الفيروس في جميع أنحاء
العالم إال بعض الدول النامية ومنها
اليمن .وعلى الرغم من أن اهلل جنبنا
خطر فيروس كورونا إال أن هناك
فيروسات كثيرة أشد خطراً من
كورونا ،فقد ابتالنا اهلل بفيروس
ظلم وفساد الحكام والمسؤولين
وفيروس جشع التجار والمغاالة
في االسعار وجعل حياة الشعب
دائماً في كبد ،فالفساد وغياب
الحكومة هذا الفيروس الذي يفتك
بالشعب اليمني من ُذ أعوام ،فاليمن
أصبحت غابة موحشة ،القوي يأكل
الضعيف ،نحن نعيش تحت خط
الفقر بينما مسؤولونا يفتشون عن
الزعامة خارج البالد.
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قوي الشخصية...كيف؟
ليست كل المشاعر واحدة ،كل نوع منها له تأثير خاص على
العقل والذات وبالتالي الشخصية والحالة النفسية ،كلنا نقبل
السعادة كشعور إيجابي يعزز الثقة بالنفس وعالمة على النجاح،
بينما نعتقد أن الحزن مشاعر سلبية كل تأثيراتها سلبية علينا.
هناك مشاعر أخرى نخشى منها ،مثل الخوف والغضب واالحتقار،
وكثيراً ما نعتقد نحن البشر أن البكاء كوسيلة للتعبير هو ضعف،
خاصة إن كان من يبكي رج ًال.
لكن الدراسات تقول إن البكاء داللة قوة وليس ضعفاً ،ولنقل إنه
يساعد على قوة العقل واإلرادة وليس العكس.
وهناك خمسة أمور تفسر هذا الرأي ..فهل تتفقين معها؟
البكاء تعبير عن عدم الخوف من المشاعر
إذا كانت السعادة تغمرك ستضحك وتبتسم دون أن تتردد أو
تخشى الناس ،فلماذا ال يمكنك التعبير عن الحزن بالطريقة
نفسها؟ لماذا تخاف أن يراك الناس حزيناً وال يهمك إن رآك أحد
سعيداً؟ هل الحزن عيب؟ هل هو ضعف؟ التعبير عن الحزن دليل
على أنك ال تخاف من مشاعرك وأنك شخص حر قادر على التعبير
عن نفسك بالطريقة التي تراها مناسبة وال يهمك رأي الناس،
وهذا داللة قوة وليس ضعفاً.
الشخص الذي يبكي يستفيد من مزايا الدموع
الدموع تداوي وتخفف من االحتقان والحزن ،وتحرر العقل من
القلق واإلحباط .إنها تعمل كأنها مطر يجرف المشاعر السلبية
إلى الخارج وتخفف االحتقان النفسي.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن البكاء يساعد في إفراز هرمون
األندروفين الذي يجعل االنسان يشعر بشكل أفضل نفسياً ،كما
انه يعمل كمسكن طبيعي لأللم ،إضافة إلى أن البكاء يخفض
إفراز المنغنيز المسؤول عن مشاعر الغضب.
البكاء للجنسين
الرجال مظلومون في مسألة البكاء،مطلوب منهم أن يظهروا
أقوياء طيلة الوقت ،مطلوب منهم أال يبكون ،نتحدث نحن النساء
عن المساواة طيلة الوقت ،ربما يجدر بنا التفكير في المساواة
في المشاعر ،والرجل الذي يبكي هو شخص متحرر من فكرة
قاصرة كهذه وال يهمه ماذا يتوقع المجتمع التقليدي منه ،إنه
قوي وقادر على أن يكون على الضفة األخرى من الغالبية.
البكاء يشجع اآلخرين على التعبير
أن تعرف أنك لست وحدك من تشعر بالضعف ،وأن هناك
آخرين يشعرونك في الحقيقة تشعر أنك قوي .حين يبكي
أمامك شخص تشعر بحرية أكبر وبأنك تستطيع أن تعبر
عن نفسك بالمثل ،وأن أية مشاعر سيئة يمكنها أن تتحرر
وتخرج دون حرج ،يجهل كثير من الناس أهمية التعبير عن
مشاعرهم أوال بأول ،إنه أمر أشبه بالتنظيف اليومي ،لكي ال
تتراكم كل هذه العواطف المؤلمة والمزعجة وتحجب تلك
المشاعر الجيدة.

خارجيات
www.alshahedkw.com
الثالثاء  4مايو  2021العدد 4439

عون ترأس اجتماع الوفد المفاوض لترسيم الحدود مع إسرائيل
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ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس اجتماعا ألعضاء
الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
البحرية الجنوبية مع كيان االحتالل.
وقالت الرئاسة اللبنانية ،عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي تويتر
إن ذلك جاء بحضور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.ومن المقرر
أن يستأنف لبنان وإسرائيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غدا الثالثاء

بوساطة أميركية ،حسبما كشف بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية
األميركية ،نيد برايس يوم الجمعة الماضي.
ويأمل الجانبان أن تؤدي تسوية الحدود إلى تشجيع المزيد من
التنقيب عن الغاز في المنطقة حيث يضخ كيان االحتالل بالفعل
كميات كبيرة من الغاز من البحر األبيض المتوسط ،إال أن لبنان لم
يفعل ذلك حتى اآلن.

قوات االحتالل اعتقلت  11فلسطيني ًا في نابلس

فصائل فلسطينية :المساس بالمقدسات سيفجر غضب ًا ال ينتهي

اعتبرت فصائل فلسطينية ،أن عملية حاجز
زعترة رد طبيعي على جرائم كيان االحتالل
االسرائلي.
وقالت حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية
إن ه��ذه العملية دليل ساطع على أن
المقاومة قادرة على استعادة حيويتها في
الضفة.
وأضافت أن العملية رسالة باسم الشعب
الفلسطيني كله أن القدس خط أحمر
وأن المساس بالمقدسات سيفجر غضباً ال
ينتهي في وجه االحتالل.
وبدورها قالت حركة حماس إن عملية
زعترة البطولية نفذها مجاهدون أبطال من
أبناء الشعب ضد قطعان المستوطنين وفي
قلب حاجز زعترة العسكري الذي تتمركز
عليه ق��وات ما يسمى النخبة في جيش
االحتالل.
وكشفت وسائل إع�لام عبرية أن جيش
كيان االحتالل االسرائيلي يرفع من درجة
جهوزيته في الضفة الغربية خشية تنفيذ
عمليات أخ��رى ،بعد حادثة حاجز زعترة،
وقالت الوسائل إن الجيش اإلسرائيلي فشل
في إحباط إطالق النار ،لكن التحدي ما زال
أمامه مضيفة أن التحدي سوف يتكثف في
األسابيع المقبلة.
ووفقا لتقديرات الجيش اإلسرائيلي ،تعتزم
حركة حماس زيادة عمالياتها في الضفة
الغربية اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة.

الى ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
أم��س احد عشر مواطنا فلسطينيا من
محافظة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات االحتالل
اعتقلت الشاب مالك الشرقاوي على
حاجز بيت ش��رف غ��رب نابلس .كما
اقتحمت قرية جالود جنوب نابلس فجرا،
واعتقلت عشرة مواطنين.وتأتي عملية
االقتحام للقرية بالتزامن مع هجوم
المستوطنين ،وإضرامهم النيران في
أراضي المواطنين،
ومن جهة أخرى ،شدّدت قوات االحتالل من
إجراءاتها على حاجز زعترة جنوب نابلس ،ما
أسفر عن أزمة مرورية خانقة في المكان.
كما هاجمت زوارق بحرية كيان االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي ،أم��س م��راك��ب الصيادين
الفلسطينيين بالرصاص ،وفتحت صوبها
خراطيم المياه قبالة بحر غزة.
وأفاد مصدر بأن زوارق االحتالل هاجمت
مراكب الصيادين من على بعد ثالثة أميال
قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب
مدينة غ��زة بالرصاص ،وفتحت عليها
خراطيم المياه وأجبرتها على مغادرة
المكان ،ما تسبب في حدوث أضرار في
مركب صيد على األقل.
الى ذلك ،تظاهر سكان حي الشيخ جراح
في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا
على مخطط طرد عائالت فلسطينية من

منازلها في الحي ،والسماح للمستوطنين
اإلسرائيليين باالستيالء عليها.
وشارك في المسيرة ،نشطاء من الفعاليات
الشعبية والرسمية في القدس ،وعشرات
الشبان المقدسيين ال��ذي��ن ع��ب��روا عن
رفضهم لقرارات السلطات اإلسرائيلية،
مرددين شعارات ضد االستيطان وطرد
السكان.
ودعا المشاركون إلى تصعيد المقاومة
الشعبية في الحي الذي يتعرض إلى أبشع
سياسات التطهير العرقي في القدس،
والعمل على تكثيف التضامن مع كل
أهالي الحي.
وبدوره ،هدد أفي ديختر عضو الكنيست
اإلسرائيلي عن حزب الليكود بقتل كل من
يهدد بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل مؤكدا أنه
لن يتم السماح للفلسطينيين بإجراء انتخابات
في القدس.
وتعليقا على عملية إطالق نار استهدفت
مستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس ،قال
ديختر إنه لن يسمح بانتخابات في القدس،
ومن يهدد بتحويل ذلك إلى عمليات فليجهز
القبور».
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية
أفادت بإصابة ثالثة مستوطنين إسرائيليين
بجروح ،اثنان منهم في حالة حرجة ،جراء
إطالق نار على حاجز «زعترة» جنوب نابلس
في فلسطين.

رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي عاد إلى عدن

«أنصار اهلل» 4 :طائرات مسيرة استهدفت
مطار نجران وقاعدة الملك خالد
ق���ال ال��م��ت��ح��دث العسكري
باسم جماعة انصار اهلل في
اليمن إن القوة الصاروخية
للجماعة نفذت عملية هجومية
مشتركة بأربع طائرات مسيرة
نوع قاصف اثنين وصاروخين
بالستيين نوع بدر.
وأفاد المتحدث باسم الجماعة
ي��ح��ي��ى س��ري��ع أن العملية
استهدفت مواقع عسكرية
في مطار نجران وقاعدة الملك
خالد الجوية بخميس مشيط،
م��ؤك��داً أن اإلص��اب��ات كانت
دقيقة.
وك��ان التلفزيون السعودي
قد ذك��ر في وق��ت سابق أن
التحالف العسكري الذي تقوده
السعودية في اليمن دمر طائرة
مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه
المنطقة الجنوبية للمملكة.
ومن جانب آخر ،اعتبرت مصادر
سياسية يمنية أن ال��ع��ودة
المفاجئة لرئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي في اليمن
ع��ي��دروس الزبيدي إل��ى عدن
بمثابة رسالة بأن المجلس قادر
على مواجهة اآلثار السياسية
التي خلفتها مغادرة الحكومة
اليمنية في المنفى ورئيسها
للمدينة ،في ظل انهيار شامل
لمنظومة الخدمات وتصاعد
االحتجاجات الشعبية.
وأعلن المجلس عودة رئيسه

حمد بن جاسم :النهج المدمر لساسة
لبنان أوصل بلدهم إلى هذه الحال

• حمد بن جاسم آل ثاني

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن
جاسم آل ثاني أن مشاكل لبنان لن تحل إال بجلوس الفرقاء إلى
طاولة الحوار بعيداً عن أي ضغط خارجي ،مشيرا الى أن تلك الخطوة
ستساهم في بحث مستقبل هذا البلد الذي كان دخل الفرد فيه في
ستينيات القرن الماضي من الدول العشر األوائل في العالم.
وفي سلسلة تغريدات في صفحته في تويتر أكد الشيخ حمد
بن جاسم أن ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان
يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم ،لعلهم يتوصلون إلى
صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر الذي أوصل لبنان
لهذه الحال.
كما دعا آل ثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتسليم السلطة
وبرر ذلك كون المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابة تستطيع أن
تقود الشعب الفلسطيني إلى بر األمان في كل المجاالت وخالل
المباحثات.

الكاظمي :تفعيل العمليات االستباقية
لمواجهة التنظيم اإلرهابي

• اطالق صاروخين بالستيين نوع بدر

إلى عدن بعد فترة غياب بدأت
منذ توقيع اتفاق الرياض في
نوفمبر ألفين وتسعة عشر
ب��ي��ن ال��م��ج��ل��س وال��ح��ك��وم��ة
اليمنية ف��ي المنفى  ،وهو

الغياب الذي طال عددا من أبرز
القيادات السياسية والعسكرية
لالنتقالي ال��ذي وص��ف حينها
بأنه جزء من ترتيبات االتفاق
ال��ذي تضمن ع��ودة الحكومة

عقيلة صالح تسلم الميزانية العامة للدولة

ليبيا :مخاوف من صفقة بين رئيس
البرلمان ورئيس مجلس الدولة
ق��ال محللون سياسيون إن
أوس��اط سياسية ليبية تنظر
بعين الريبة لتعطل عملية
تسمية شخصيات جديدة على
رأس المؤسسات السيادية غير
مستبعدة أن يكون الهدف
منها المماطلة من أجل اإلبقاء
على شاغلي المناصب الحاليين
وف���ي مقدمتهم محافظ
المصرف المركزي الصديق
الكبير ال���ذي يتمترس في
المنصب منذ نحو عشر سنوات.
وأشارت هذه األوساط إلى أن
ذلك التعطيل قد يكون ناجما
عن صفقة بين رئيس البرلمان
عقيلة صالح ورئيس مجلس
الدولة خالد المشري.
وكان مجلس الدولة قد خاطب
مجلس النواب في وقت سابق

• اعتقاالت في نابلس

بخصوص الترشيحات لشغل
المناصب السيادية قائال إن
المخرجات المحالة اليهم
تتعارض مع ما تم االتفاق عليه
سابقا في لقاءات بوزنيقة ،ما
يدل على أن هناك اختالفا في
األرضية التي انبثق منها عمل
اللجان في المجلسين.
وب��دوره تسلم رئيس مجلس
ال��ن��واب الليبي عقيلة صالح
الميزانية العامة للدولة لعام
 2021بعد تعديلها من قبل
حكومة الوحدة الوطنية.
وتمت ه��ذه الخطوة بمقر
إقامته في مدينة القبة شرق
ليبيا ،من قبل وفد وزاري على
رأسه وزي��رة الخارجية نجالء
المنقوش ،والداخلية خالد
مازن.

وف��ي أبريل الماضي ،اختار
البرلمان باألغلبية إعادة مشروع
ق��ان��ون الميزانية للحكومة
الليبية لتعديله وفقا لمالحظات
النواب وتقرير لجنة التخطيط
وال��م��وازن��ة العامة والمالية
بالمجلس.
وسيدعو مجلس النواب لعقد
جلسة رسمية للنظر في مقترح
الميزانية العامة بعد التعديالت
التي أجرتها الحكومة ،وذلك
للتصويت عليها بالقبول أو
الرفض.
وتعد أب��رز االن��ت��ق��ادات التي
وجهت للميزانية سابقا التوسع
فيها فقد بلغت أكثر من واحد
وعشرين مليار دوالر ،في ظل
أزمة اقتصادية حادة تعيشها
ليبيا.

المنبثقة عن االتفاق إلى عدن
لممارسة مهامها ومعالجة
ملف الخدمات وص��رف رواتب
الموظفين وتطبيع األوض��اع
السياسية واألمنية.

الرياض :أوامر ملكية
تتضمن تعيينات
قيادية جديدة
أص��در العاهل السعودي
الملك سلمان بن عبدالعزيز
أم��س ع���ددا م��ن األوام���ر
الملكية تتضمن عددا من
التعيينات الجديدة.
وتتضمن األوام��ر الملكية
وف��ق��ا ل��وس��ائ��ل إع�ل�ام
سعودية  ،تعيين األمير
س��ل��ط��ان ب��ن س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز مستشارا خاصا
للعاهل السعودي برتبة
وزير ،كما تضمنت األوامر
الملكية تعيين عبداهلل
بن عامر السواحة رئيسا
لمجلس إدارة الهيئة
السعودية للفضاء وتعيين
فيصل بن فاضل بن محسن
اإلبراهيم وزيرا لالقتصاد
والتخطيط كما شملت
تعيين رئيس جديد لمجلس
إدارة هيئة تقويم التعليم
والتدريس.

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتفعيل العمليات
االستباقية لمواجهة تحركات التنظيم اإلرهابي.
وقال مكتب الكاظمي في بيان إن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا أمنيا
موسعا ضم قيادات األجهزة األمنية االتحادية والبيشمركة بحضور
وزراء الداخلية والدفاع والمالية.
وجاء في البيان انه تم خالل اللقاء بحث تطورات األحداث األمنية التي
شهدها العراق خالل الساعات الماضية ،ومناقشة الخطط األمنية
لمواجهة الخروقات األمنية والحد منها ،وبسط األمن واالستقرار
في عموم البالد.
كما تم بحث التنسيق بين مختلف القوات األمنية االتحادية وقوات
البيشمركة ،وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة
وأصدِر عدة توجيهات للقوات األمنية تأتي في مقدمتها تنشيط
الجهد االستخباري واألمني وأيضا تفعيل العمليات االستباقية
لمواجهة تحركات العصابات اإلرهابية وتجفيف منابعها وتدمير
حواضنها.

• مصطفى الكاظمي

دمشق 3 :مرشحين النتخابات الرئاسة
أع��ل��ن رئ��ي��س المحكمة
الدستورية العليا في دمشق
محمد جهاد اللحام أمس
قبول ترشيح كل من الرئيس
بشار حافظ األسد وعبداهلل
س��ل��وم ع��ب��داهلل ومحمود
أحمد مرعي النتخابات رئاسة
الجمهورية ورف��ض باقي

طلبات ال��ت��رش��ح المقدمة
لعدم استيفائها الشروط
الدستورية والقانونية.
وق��ال اللحام إن��ه يحق لمن
رفضت طلباتهم التظلم خالل
ثالثة أيام اعتبارا من اليوم.
وعلى غرار ما فعلته في انتخابات
مجلس ال��ش��ع��ب ال��س��وري

عمان :اليمن على أبواب
تسوية شاملة

قالت مصادر عمانية مطلعة إن لقاءات مهمة
تعقد خلف ابواب مغلقة منذ يومين بين وزيري
الخارجية السعودي االمير فيصل بن فرحان
ونظيره العماني بدر البوسعيدي ،فضال عن
لقاءات مماثلة للوزيرين مع الموفد االميركي
لليمن تيم ليندر كينغ والموفد األممي مارتن
غريفيث.
وأوضحت المصادر ان هذه االجتماعات التي

السابقة تعمل م��ا تسمى
ق��وات سوريا الديمقراطية
المسلحة المدعومة من الخارج
في المناطق المسيطره عليها
تعمل على تشويه العملية
االنتخابية في سوريا وذلك
بدعم من اإلدارة األميركية
الجديدة.

تتزامن مع تواجد وفد من جماعة انصار اهلل
اليمنية في مسقط للمشاركة في المفاوضات
تهدف الى وقف الحرب في اليمن وتسيير آلية
توافقات سياسية تسمح بتقاسم السلطة وعودة
الحياة الى طبيعتها وتشكيل حكومة مؤقتة
واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في اطار
تسوية شاملة تعيد توحيد اليمن بضمانة دولية
وتوقف التدخل الخارجي.
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مصر :رفع حالة الطوارئ في المستشفيات
مع احتفاالت شم النسيم
رف���ع���ت وزارة ال��ص��ح��ة
المصرية حالة الطوارئ في
المستشفيات بالتزامن مع
احتفاالت شم النسيم ،ونصحت
المواطنين بعدم تناول األسماك
المملحة «الفسيخ» لكونها
خطرة على الصحة.
وأك��دت ال��وزارة توافر مصل
«البوتيوليزم» الخاص بحاالت
التسمم للمواطنين بالمجان
في المستشفيات ،الفتة إلى
أنه عند الشعور بأي أعراض
مرضية بعد تناول األسماك
المملحة فيجب التوجه بأقصى

سرعة إلى أق��رب مستشفى
لتلقي العالج والرعاية الالزمة.
وأوضحت أن ف��رق التواصل
المجتمعي ق��د ت��م نشرها
ف��ي م��ح��اف��ظ��ات ال��ق��اه��رة،
والجيزة ،والقليوبية ،وسوهاج،
لزيادة نشر الوعي باإلجراءات
االح��ت��رازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة من
فيروس كورونا بالتزامن مع
األعياد والمناسبات الدينية.
وف��ي ال��ع��راق أعلنت وزارة
الصحة وصول شحنة جديدة
م��ن ل��ق��اح ف��اي��زر األميركي
المضاد لفيروس كورونا.

وقالت شركة تابعة ل��وزارة
الصحة فى بيان إن الشحنة
الجديدة وصلت العراق ضمن
ج���دول التسليم األسبوعي
المتعاقد عليه مع شركة فايزر،
الفتة إلى وصول شحنات أخرى
بشكل أسبوعي.
وأضافت أنه تم توزيع صناديق
ال��ل��ق��اح��ات ع��ل��ى أس��ط��ول
ال��ب��رادات المخصص لنقلها
حيث انطلقت بوقت واحد إلى
نقاط التطعيم في محافظات
العراق كافة بما فيها إقليم
كردستان.

موسكو :مستعدون للحد من التسلح
بمشاركة واشنطن
أعلنت روسيا استعدادها لبدء مناقشات مع الواليات
المتحدة حول قضايا االستقرار االستراتيجي في
ظل مالحظة موسكو إشارات من واشنطن حول
استعدادها أيضا لتلك المناقشات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا إن بالدها ليست على دراية حتى

اآلن بطريقة تعامل إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن بشأن مسألة الحد من التسلح بجميع
جوانبها ،وبينها قضايا الدفاع الصاروخي،
وتابعت المتحدثة أن موسكو مستعدة لحوار
موضوعي حول الحد من التسلح إذا كان الجانب
األميركي مستعدا لذلك أيضا.

إيطاليا :استقرار العراق مهم للمنطقة
أكد وزي��ر الخارجية اإليطالي
لويجي دي مايو خالل لقاء أجراه
مع نظيره العراقي فؤاد حسين،
في العاصمة روما دعم بالده
الستقرار العراق ورخاء شعبه.

وأوض��ح دي مايو وفقا لبيان
ص��ادر عن الخارجية اإليطالية
أن استقرار العراق أمر مهم
بالنسبة للمنطقة برمتها مؤكدا
أن إيطاليا ستواصل دعم هذا

االستقرار ،وأشار البيان إلى أن
الوزيرين ناقشا العالقات الثنائية
بين روم��ا وب��غ��داد ،إل��ى جانب
التعاون في مكافحة التنظيم
اإلرهابي.

قالت إيران إنها مستعدة إلجراء محادثات مع المملكة العربية
السعودية على أي مستوى ،وستشهد دول المنطقة والدولتان
نتيجة هذه المحادثات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية سعید خطيب
زادة أمس أن تغيير اللهجة وتغيير الخطاب السعودي تجاه إيران
سيساعد على تقليل التوترات ،منوها إلى أن ذلك لن يكون له نتائج

عملية عندما ال يؤدي إلى تغيير في السلوك.
ومن جهة أخرى ،نفى زادة صحة التقارير بشأن صفقة لتبادل
السجناء مع الواليات المتحدة ،مؤكدا أنه ال صحة لوجود اتفاق
بشأن تحرير سبعة مليارات من األموال اإليرانية المجمدة في
أميركا ،مشددا على ضرورة اإلفراج عن األموال دفعة واحدة في
أي اتفاق.

بلينكن :إدارة الرئيس تهدف إلى إغالق غوانتانامو

بايدن :االنسحاب من أفغانستان
 ...قرار نهائي
أعاد الرئيس األميركي جو
بايدن تأكيد قراره سحب كل
ق��وات ب�لاده من أفغانستان
في الذكرى العاشرة للعملية
التي أدت إلى مقتل أسامة بن
الدن.
وق��ال بايدن في بيان نشره
البيت األب��ي��ض إن ال��والي��ات
المتحدة أوفت بوعدها لجميع
الذين فقدوا أحباءهم في
الحادي عشر من سبتمبر لن
تنسى أبدا من تم فقدهم،
مشددا على أن واشنطن لن
تتراجع أبدا عن التزامها منع
هجوم آخ��ر على الواليات
المتحدة.
وبايدن ال��ذي أعلن الشهر
الماضي أنه سينهي أطول
ح���روب واش��ن��ط��ن بحلول
الحادي عشر من سبتمبر،
أشاد بالرئيس األسبق باراك
أوباما لموافقته عام 2011
على العملية السرية التي
استهدفت زعيم القاعدة،
وأثنى على القوات الخاصة
التي نفذتها في باكستان.
وأك����د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
األميركي أنتوني بلينكن أن
إدارة الرئيس جو بايدن تهدف
إلى إغالق المعتقل المعروف
بانتهاكات حقوق اإلنسان
داخل قاعدة غوانتانامو.

وزير الدفاع التركي تفقد قاعدة عسكرية
شمالي العراق

• قوات اميركية في افغانستان

ومن جهة أخرى اعتبر بلينكن
في تصريحات تلفزيونية أنه
ال مصلحة للواليات المتحدة
والصين في اندالع مواجهة
عسكرية بينهما إال انه اتهم
الحكومة الصينية باتباع

سياسة خارجية أكثر عدوانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت
واشنطن تتجه نحو مواجهة
عسكرية م��ع بكين أش��ار
ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي إل��ى أن
الوصول إلى تلك النقطة أو

حتى التوجه إليها يتعارض
بشدة م��ع مصالح الصين
والواليات المتحدة الفتا في
المقابل إلى مخاوف أميركية
ح��ي��ال بكين ب��ش��أن قضية
الملكية الفكرية.

االتحاد األفريقي يرحب بإجراء
انتخابات سلمية في الصومال
رحب رئيس مفوضية االتحاد
األفريقى موسى فقي محمد،
ب��ق��رار مجلس الشعب في
البرلمان االتحادى الصومالي
بإعادة اتفاقية السابع عشر
من سبتمبر العام الماضي
كأساس لالنتخابات المقبلة
بناء على طلب رئيس الصومال
ً
محمد عبداهلل محمد فرماجو.

وأشاد رئيس المفوضية فى
بيان ،بقرار الرئيس فرماجو
لوضعه مصلحة الشعب
الصومالي فى المقام األول،
كما رح��ب ب��ال��دور القيادى
ال��م��ن��وط ب��رئ��ي��س ال����وزراء
للتحضير النتخابات سلمية
وذات مصداقية وشفافة.
وق���دم رئ��ي��س المفوضية

الشكر ،للصوماليين على
االستجابة ل��دع��وة مجلس
السالم واألمن التابع لالتحاد
اإلفريقى لاللتزام باتفاق
سبتمبر وال��ذى أق��ره جميع
أصحاب المصلحة باعتباره
المسار األكثر جدوى لتنظيم
االنتخابات ف��ى أق��رب وقت
ممكن.

نيوزيلندا تعترف بوجود خالفات
مع الصين

• وزير الدفاع التركي لدى وصوله القاعدة العسكرية

تفقد وزير الدفاع التركي ،خلوصي أكار،
قاعدة عسكرية لبالده شمال العراق ،وأكد
أن بالده عازمة على إنهاء اإلرهاب وتوفير
السالم للمنطقة.
وقال خالل استماعه إلحاطة عن سير عملتي

مخلب البرق والصاعقة إن الجيش التركي
ينفذ مهمات في غاية األهمية شمال
العراق.
وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية
عمليات مكثفة ضد المسلحين األكراد الذين

تعتبرهم إرهابيين ،في كل من العراق
وسورية ،قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات
نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال
الكردستاني الذي تحاربه تركيا على مدار
أكثر من ثالثة عقود داخل البالد وخارجها.

ناشط كوري شمالي ينتهك القانون ويوزع
منشورات بالمنطاد ضد بالده وزعيمها
أك��د ناشط ك��وري شمالي يعيش في
كوريا الجنوبية ،إنه نشر نحو  500ألف
منشوردعائي بالمنطاد في كوريا الشمالية
هذا األسبوع ،في تحد لقانون جديد مثير
للجدل يجرم مثل هذه األعمال.
إذا تم تأكيد ما قاله الناشط ،بارك سانغ
ه��اك ،ف��إن تصرفه ه��ذا سيكون أول
انتهاك معروف للقانون الكوري الجنوبي
الذي يعاقب نشر منشورات مناهضة لبيونغ
يانغ بالسجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات ،أو

غرامة قدرها  30مليون وون «حوالي 27
ألف دوالر».
وأثار القانون الذي دخل حيز التنفيذ الشهر
الماضي انتقادات ب��أن كوريا الجنوبية
تضحي بحرية التعبير لتحسين العالقات مع
منافستها كوريا الشمالية ،التي احتجت
مرارا على نشر مثل هذه المنشورات.
وق��ال��ت م��راك��ز الشرطة ف��ي الخطوط
األمامية في إقليمي جيونج جي وغوانغوون
في كوريا الجنوبية ،إنها ال تستطيع على

الفور تأكيد ما إذا كان بارك سانغ هاك قد
أرسل بالونات من مناطقهم أم ال ،والتي
قال بارك إنه استخدمها في عمليتي إطالق
هذا األسبوع.
وقال تشا داك تشول ،نائب المتحدث باسم
وزارة الوحدة في سيؤول ،إن الحكومة
ستتعامل مع القضية بما يتماشى مع
هدف القانون ،على الرغم من أن الشرطة
والسلطات العسكرية ال تزال تعمل للتأكد
مما أعلنه بيان بارك.

• رئيسة وزراء نيوزيلندا

أقرّت رئيسة وزراء نيوزيلندا ،جاسيندا أردرن،
بوجود خالفات مع الصين حول حقوق اإلنسان،
في وقت تتعرض حكومتها النتقادات لعدم تبني
موقف صارم بما فيه الكفاية حيال بكين في هذا
الشأن.
ّ
وأكدت أردرن في خطاب ألقته في أوكالند خالل
قمة اقتصادية مع الصين ،أن بالدها أبلغت بكين
عن «مخاوفها البالغة» حيال تداعي الحريات
الديمقراطية في هونغ كونغ ،والطريقة التي يتمّ
التعامل بها مع أقلية األويغور في شينجيانغ.
لكن رئيسة ال��وزراء اليسارية الوسطية أشارت
إلى أن نيوزيلندا مستقلة في السياسة الخارجية،
وبالتالي هي حرّة في اختيار ما إذا كان يجب
تناول هذه المسائل في العلن أو في إطار لقاءات
خاصة مع قادة صينيين ،وأقرت أيضا بأن الصين
ونيوزيلندا لن تكونان على توافق أبداً في بعض
المسائل ،وقالت« :لم يغفل عن أحد هنا أنه مع
تزايد دور الصين في العالم وتطوّره ،فإن تسوية
الخالفات بين نظامينا ..تزداد صعوبة» ،وأكدت

أن «هذا تحدّ نواجهه نحن ودول كثيرة أخرى
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ،وأيضاً
في أوروبا ومناطق أخرى» ،وتابعت قائلة« :علينا
االعتراف بأن هناك مئات األمور التي ال تتفق عليها
الصين ونيوزيلندا ،وال يمكنهما التوافق عليها،
ً
مضيفة أن «ذلك يجب ألاّ يضرّ
ولن تتفقا عليها»
بعالقاتنا ،إنها ببساطة حقيقة».
واعتبرت وزير الخارجية النيوزيلندية ،نانايا ماهوتا،
مؤخرا أن ويلينغتون «عاصمة نيوزيلندا» لن تسمح
لتحالف أجهزة االستخبارات «فايف آيز» «خمس
عيون» الذي يضمّ أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا
وال��والي��ات المتحدة وكندا ،ب��أن يُملي عليها
سياستها مع الصين ،شريكتها التجارية الرئيسية.
وتتصاعد نقاط التوتر بين كانبيرا «أوستراليا»
وبكين بشكل متواصل منذ العام  2018بسبب
الخالفات حول عدد متزايد من المواضيع بدءا
بانترنت الجيل الخامس ،وص��وال إلى اتهامات
بالتجسس ،م��رورا بهونغ كونغ ،وحتى مصدر
فيروس كورونا.
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تكفل الشيخ أحمد اليوسف ،رئيس
مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي،
بتكاليف العملية الجراحية التي سيخضع
لها مساعد ندا نجم السالمية والمنتخب
الكويتي.
وتعرض ن��دا إلصابة بقطع في الرباط

الصليبي والغضروف ،خالل مشاركته في
مباراة السالمية والنصر بالجولة الماضية
من عمر الدوري.
وقالت مصادر أن اليوسف طالب الدكتور
عبد المجيد البناي ،رئيس اللجنة الطبية
باالتحاد ،بالتنسيق مع ندا بشأن موعد

ومكان إجراء العملية بالخارج مع تكفله
بالتكاليف الخاصة بالعملية.
ومن المنتظر ،أن يتم حسم مكان إجراء
العملية خالل األيام المقبلة ،حيث تتصدر
ألمانيا وإسبانيا قائمة الوجهات المفضلة
إلجراء العملية الجراحية بالفترة األخيرة.

السالمية في لقاء صعب أمام الفحيحيل لمواصلة انتصاراته

العربي لالقتراب من لقب الدوري
على حساب النصر

تتواصل منافسات الجولة الرابعة
عشرة للدوري الكويتي الممتاز
حيث يلعب العربي مع النصر في
تمام التاسعة والنصف كما يلعب
في المباراة الثانية الفحيحيل مع
السالمية على ملعب علي صباح
السالم في مباراتي سيلعبان بشعار
الفوز فقط.
في المباراة األولى يأمل العربي
في مواصلة االنتصارات من أجل
االق��ت��راب أكثر من لقب ال��دوري
الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات
طويلة وهو ما بدا قريبا في الوقت
الراهن حيث اصبح الفريق على
بعد  3انتصارات فقط للفوز باللقب
الغالي.
وي��ع��رف الجهاز الفني للفريق
العرباوي أن الفوز اليوم ضروريا
على الرغم من صعوبة المباراة
السيما وان النصر ف��ري��ق قوي
ومميز .

العربي لديه عناصر مهمة يعول
عليها في المباراة بتواجد سليمان
عبدالغفور في حراسة المرمى وفي
الدفاع أحمد الصالح وحسن حمدان
وجمعة عبود وعيسى وليد وفي
وس��ط الملعب يتواجد السنوسي
الهادي وعبداهلل الشمالي وعدي
الدباغ وعالء الدالي.
ال��ن��ص��ر س��ي��ح��اول ان يستعيد
االنتصارات على امل انهاء الدوري
في مركز متقدم كما كان الحال
في دوري التصنيف معوال على بعض
العناصر مثل احمد الرياحي ومشعل

فواز وسيد ضياء وبقية المحترفين.
العربي يحتل صدارة الترتيب العام
للمسابقة فيما ان النصر يحتل
المركز الخامس في جدول الترتيب
ويأمل في تعزيز موقفه.
وفي المباراة الثانية سيلعب الفحيحيل
مع السالمية في مباراة صعبة على
الفريقين حيث يأمل الفحيحيل في
استثمار التعادل ال��ذي تحقق في
التعادل الثمين بالجولة السابقة امام
الكويت فيما ان السماوي بدوره
يعيش حالة معنوية جيدة ويسعى
لمواصلة االنتصارات.

مباريات اليوم
الدوري الممتاز « »STCالجولة 14
العربي  Xالنصر

 10.00مساء

استاد صباح السالم

الفحيحيل  Xالسالمية

 10.00مساء

استاد علي صباح
السالم

• جانب من لقاء سابق للعربي مع النصر

كاظمة يسعى الحتواء أزمة الخالدي

• جانب من مباراة الشباب وخيطان

التعادل حسم مباراة خيطان
والشباب في الدوري
اكتفى الشباب بالتعادل «»1-1
مع خيطان المنقوص ،في افتتاح
منافسات المرحلة الـ 14من دوري
 STCالكويتي الممتاز.،
وتقدم خيطان بهدف لسان بير،
مدافع الشباب ،بالخطأ في مرماه،
بالدقيقة  ،39بينما تكفل أوسينو
أن���داي بتسجيل ه��دف التعادل
للشباب ،في الدقيقة .74
وبهذه النتيجة ،رفع خيطان رصيده
إلى  7نقاط ،وبقى في الترتيب
األخير ،فيما بلغ الشباب النقطة ،13
محتفظا بالمركز السابع.
وظهر خيطان أوال ف��ي الشق

الهجومي ،بمحاولة ألولسن في
الدقيقة  ،6مرت إلى جوار القائم.
ورد ال��ش��ب��اب ب��م��ح��اول��ة لعلي
مصطفى ،في الدقيقة  ،8تصدى
لها أحمد الدوسري.
وتلقى عبد اهلل الفيلكاوي ،مدافع
خيطان ،بطاقة حمراء مبكرة في
الدقيقة  ،13بعد منحه البطاقة
الصفراء أوال ،قبل أن يلجأ الحكم
للفار ويطرده مباشر ًة.
ورغ��م النقص ال��ع��ددي ،تمكن
خيطان من زيارة مرمى الشباب،
في الدقيقة  ،39عبر تسديدة
لخوانما حولها المدافع سان بير

بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.
ورف��ع خيطان في الشوط الثاني
راية الدفاع ،للحفاظ على تقدمه،
فيما اندفع الشباب بشكل أكثر
شراسة ،بحثا عن معادلة النتيجة.
وترجم أوسينو أن��داي أفضلية
الشباب الهجومية ،بخطف هدف
ال��ت��ع��ادل ف��ي الدقيقة  ،74من
تسديدة قوية سكنت الشباك ،على
يسار أحمد الدوسري.
بعدها حاول خيطان مبادلة الشباب
الهجوم ،إال أن الخطورة بقيت
شبابية ،حتى انتهاء المباراة
بالتعادل «.»1-1

تسعى إدارة كاظمة الحتواء
أزم��ة شبيب الخالدي نجم
الفريق والمنتخب الكويتي
بعد عقوبة إيقافه  5مباريات.
وكشف مصدر مطلع أن
ه��ن��اك ت��ح��رك��ات تهدف
لتقديم الالعب لالعتذار عما
بدر منه خالل مباراة الفريق
األخيرة أم��ام خيطان عقب
استبداله مع تخفيف العقوبة
عن الالعب أو رفعها بشكل
كامل.
وي��ع��د غ��ي��اب ال��خ��ال��دي في
المراحل المقبلة بمثابة ضربة
موجعة للبرتقالي والمنتخب،
السيما وأن��ه يعد من أبرز
الخيارات الهجومية لألزرق.
ف��ي سياق متصل يستمر
غياب محمد العازمي وعبد
الرحمن الشرهان عن كتيبة
كاظمة في المباراة المقبلة
ك��م��ا غ��اب��ا ع��ن مواجهة
الكويت بداعي اإلصابة.
ويطمح كاظمة لمواصلة
نتائجه اإليجابية وتحقيق فوز
جديد من أجل االرتقاء إلى
المركز الثالث.

• شبيب الخالدي يمر بالكرة من الدفاع

الزنكي يكشف عن امتالك  3عروض
محلية للتركماني

القادسية يسعى إلى رفع
اإليقاف عن جيمس
ت��ق��دم ن���ادي القادسية
بتظلم للجنة االنضباط
باتحاد الكرة ،على البطاقة
ال��ص��ف��راء ال��ت��ي حصل
عليها مدافعه النيجيري،
جيمس ،خ�لال مواجهة
العربي بالجولة الماضية
من الدوري.
ورغ����م ام��ت�لاك ال�لاع��ب
لبطاقتين فقط ،ومشاركته
امس أمام الساحل ،إال أن
القادسية طلب إسقاط
اإلن����ذار األخ��ي��ر ،تحسبا
الح��ت��م��ال ح��ص��ول��ه على
بطاقات أخرى مستقبال.
ويرى القادسية أن الحالة،
التي حصل فيه جيمس
على اإلنذار ،لم يحدث فيها
تالمس.
وك��ان النادي األصفر قد
طلب قبل مباراة الديربي،
إلغاء بطاقة لألردني عدي
ال��ص��ي��ف��ي ،إال أن طلبه
تم رفضه ،وغ��اب األخير
عن مباراة العربي ،ومن
ال��م��ت��وق��ع ع��ودت��ه أم��ام
الساحل.

• التركماني ينطلق بالكرة ببراعة

• جيمس في صراع هوائي على الكرة مع العب العربي

أكد جابر الزنكي عضو مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس جهاز الكرة
أن عبد المحسن التركماني العب وسط الفريق يمتلك  3عروض من
أندية القمة الكويتية .وارتبط اسم التركماني العب العربي السابق
والشباب الحالي باالنتقال إلى نادي الكويت في الموسم المقبل.
ورفض الزنكي في تصريح إعالمي الكشف عن هوية األندية الثالثة،
ووصفها بالعروض الجدية.

وأضاف أن هناك اتفاق مع الالعب بتأجيل حسم هذا الملف إلى ما بعد
انتهاء منافسات الدوري الحالي.
ويمتلك التركماني حرية االنتقال محليا إال أن عالقته المميزة مع إدارة
الشباب تدفعه لالنتظار لنهاية الدوري لتحديد وجهته المقبلة.
ويحتل فريق الشباب المركز السابع في الدوري الكويتي برصيد 13
نقطة ،وال يفصله عن أقرب مراكز الهبوط سوى  3نقاط.
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االتحاد العماني يستأنف ضد المحكمة الكروية
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في مفاجأة جديدة ،تقدم االتحاد العماني لكرة القدم ،باستئناف
رسمي على الحكم الصادر من قبل المحكمة الكروية في سلطنة
عمان خالل الموسم الرياضي الحالي.
وكانت المحكمة الكروية في سلطنة عمان قد ألغت قرار االتحاد
العماني بخصم « 6نقاط» من رصيد أندية ظفار والنهضة وصحم
وإلغاء الغرامات التي وقعت على األندية الثالثة من قبل االتحاد
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العماني ،بعد تقدم تلك األندية بالشكوى لدى المحكمة الكروية.
وعلى الرغم من إلغاء الموسم الكروي وجميع المسابقات المحلية
في سلطنة عمان ،إال أن االتحاد العماني قرر االستئناف على هذا
الحكم.
وأكد مصدر مسؤول باالتحاد العماني أن االتحاد سيلجأ إلى محكم
التحكيم الرياضية «كاس» في لوزان.

الحياة تعود إلى الدوري
اإلماراتي بعد توقف طويل
تعود الحياة إلى دوري الخليج العربي ،مع
مواجهات الجولة  ،24والتي تقام كلها
في يوم واحد ،باستثناء مباراة الوحدة
مع الفجيرة ،والمؤجلة إلى  15مايو
الحالي ،بسبب الحجر الصحي لالعبي
الوحدة ،بعد المشاركة في المجموعة
الخامسة بدوري أبطال آسيا في الهند.
وتقام  6مواجهات ،منها  3مباريات
في التاسعة مساء بتوقيت اإلم��ارات،
وتجمع النصر مع الظفرة ،والوصل مع
خورفكان ،واتحاد كلباء مع العين ،و3
مباريات في تمام الساعة  ،11تجمع
عجمان مع الجزيرة ،والشارقة مع حتا،
وبني ياس مع شباب األهلي.
وستكون مباريات الجولة  ،24مشتعلة
سواء في القمة أو القاع ،إذ يتصدر
الجزيرة ترتيب الدوري برصيد  50نقطة،
وينافسه بقوة بني ياس صاحب المركز
الثاني برصيد  49نقطة ،ثم يأتي في
المركز الثالث شباب األهلي برصيد 43
نقطة.
ويحتل ك��ل م��ن ال��ش��ارق��ة والنصر،
المركزين الرابع والخامس برصيد 42
نقطة ،فيما يتنافس في قاع الترتيب
للهروب من خطر الهبوط ،أندية حتا
بالمركز الرابع عشر األخير برصيد

 9نقاط ،والفجيرة وعجمان برصيد
 14نقطة لكل منهما ،والظفرة
وخورفكان برصيد  21نقطة.
ويعد التوقف األخير للدوري هو األطول
هذا الموسم ،وبلغ شهرا كامال منذ 3
أبريل الماضي وحتى الغد ،لمشاركة 4
أندية في دوري األبطال ،وتأهل منها
الشارقة والوحدة إلى دور الـ ،16فيما
ودع شباب األهلي من دور المجموعات،
والعين من ملحق البطولة.
أرقام من الدوري
 شهد دوري الخليج العربي هذاالموسم 161 ،مباراة حتى اآلن ،وسجل
فيها  502هدف ،بمتوسط  3.12هدف
في كل مباراة.
 يحتل علي مبخوت مهاجم الجزيرة،قائمة الهدافين في البطولة حتى اآلن
برصيد  22هدفا ،ويليه فابيو دي ليما
العب الوصل بـ 21هدفا ،ثم جواو بيدرو
العب بني ياس في المركز الثالث بـ 17
هدفا.
 يتصدر الجزيرة قائمة أكثر األنديةتسجيال لألهداف برصيد  56هدفا،
ويليه شباب األهلي والوصل برصيد
 46هدفا ،وبني ياس برصيد  44هدفا،

والشارقة  42هدفا.
 يتصدر الفجيرة قائمة الفرق األكثراستقباال لألهداف ،برصيد  51هدفا،
ويليه عجمان  50هدفا ،والظفرة 48
هدفا.
 يعتلي شباب األهلي ،عرش قائمةالفرق األكثر تسديدا على المرمى
ب���ـ 280تسديدة ،ويليه العين 275
تسديدة ،ثم النصر  272تسديدة.
 يتفوق الجزيرة في عدد التمريراتخالل الدوري بـ  13126تمريرة ،وبعده
شباب األهلي  12318تمريرة ،ثم
النصر  10963تمريرة.
 يتفوق ش��ب��اب األه��ل��ي ف��ي نسباالستحواذ ،بنسبة  ،63%ويليه الجزيرة
بنسبة  ،61%ثم النصر بنسبة .60%
 بني ياس والجزيرة ،األكثر حفاظا علىشباكهما نظيفة برصيد  9مباريات،
ويليهما النصر  8مباريات.
 يتصدر الوصل قائمة األكثر حصوالًعلى البطاقات الصفراء بـ 60بطاقة،
ويليه خورفكان  50بطاقة ،وعجمان
 49بطاقة.
 الظفرة األكثر حصوال على بطاقاتحمراء لالعبيه برصيد  7بطاقات ،ويليه
عجمان بـ ،6وحتا بـ 4بطاقات.

• من منافسات الدوري اإلماراتي

 4فرق تتنافس على البقاء
في الدوري البحريني

• الدحيل والسد يلعبان في نهائي الكأس بحضور جماهيري

الجماهير تعود في نهائي كأس
قطر ...رسمي ًا
أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي
كأس أمير قطر ،أن المواجهة
المرتقبة التي ستحدد بطل نسخة
هذا العام من البطولة في استاد
جاسم بن حمد بنادي السد ستقام
في حضور الجماهير ،لكن سيتم
تحديد نسبة الحضور الحقا ،وسط
تدابير احترازية صارمة.
وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان،
أنه لن يُسمح بدخول الجماهير
الذين تقل أعمارهم عن  16عامًا،

لحضور المباراة النهائية التي
ستقام في الرابع عشر من مايو
الحالي.
ومن المقرر إتاحة فرصة حضور
المباراة حصريا لكل من تلقى
الجرعة الثانية من اللقاح المضاد
لكوفيد 19-في موعد أقصاه
 30أبريل ،وك��ل من تعافى من
اإلصابة بالفيروس خالل الفترة من
 14نوفمبر  2020إلى  24أبريل
.2021

وتشمل التدابير االحترازية المقررة
خ�لال ال��م��ب��اراة ض��م��ان ال��ت��زام
المشجعين بالتباعد االجتماعي،
وارتداء الكمامات ،وإبراز تطبيق
احتراز وقياس درجة ح��رارة كل
مشجع قبل الدخول إلى االستاد.
كما سيتعين على المشجعين
االل��ت��زام بالجلوس في المقاعد
المخصصة لهم في مدرجات
االستاد ،وفق األرقام المدونة على
تذاكر المباراة.

الهالل السعودي يتعاقد رسمي ًا
مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس
وقعت إدارة الهالل السعودي،
عقدا مع المدرب البرتغالي خوسيه
م��وراي��س ،لقيادة الفريق حتى
نهاية الموسم ،خلفا للبرازيلي
روجيرو ميكالي.
وتمت إقالة ميكالي من تدريب
الهالل ،بسبب سوء مستوى ونتائج
الزعيم في الفترة األخيرة ،والتي
كادت تكلفه مغادرة دوري أبطال
آسيا من دور المجموعات.
وعمل مورايس مساعدا للبرتغالي
ج��وزي��ه مورينيو بأندية عديدة
أبرزها تشيلسي وإنتر ميالن وريال
مدريد.
ويتميز المدرب بمعرفته المسبقة
بالكرة السعودية واألسيوية،
ونجاحاته التدريبية التي كان آخرها
مع جيونبوك الذي حقق معه جائزة
أفضل مدرب في الدوري الكوري
الجنوبي عام  ،2019قبل إقالته
في كانون أول-ديسمبر الماضي.
وأش��رف م��وراي��س على تدريب
ال��ح��زم والفيصلي ،وت���وج مع
الشباب بكأس السوبر السعودي.
وب��ال��ف��ع��ل اع��ل��ن ن���ادي ال��ه�لال
السعودي ،وصول مدربه الجديد
البرتغالي خوسيه مورايس إلى
الرياض ،لقيادة الفريق فيما تبقى
من الموسم الحالي.
وذك���ر «ال��زع��ي��م» عبر حسابه
الرسمي على تويتر ،أن «مورايس»

• خوسيه مورايس
وطاقمه المساعد وصلوا إلى
الرياض مساء اليوم األحد ،وأرفق
صورا عدة من وصولهم.
وعبر مورايس عن سعادته الكبيرة
بالعودة للتدريب في المالعب
السعودية من بوابة عمالق كبير

مثل الهالل ،مبديا تحمسه الشديد
لبدء العمل.
وكانت إدارة الهالل ،قد أتمت
االت��ف��اق مع ال��م��درب البرتغالي
وطاقمه الفني المساعد؛ عقب
إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي.

تتنافس  4ف��رق رسميًا لحسم
البقاء ف��ي الموسم المقبل من
دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة
القدم ،بعد ختام الجولة الـ 17من
المسابقة ،وبقاء جولة واحدة فقط
على النهاية.
وستشهد الجولة  18هبوط فريقين
رسميًا من الفرق األرب��ع��ة ،وهي
النجمة « 15نقطة» ،البديع «14
نقطة» ،المالكية « 13نقطة»،
والبسيتين « 12نقطة».
فريق النجمة هو الوحيد الذي يملك
مصيره ب��ي��ده ،حيث أن ف��وزه في
الجولة القادمة على األهلي سيضمن
له البقاء في الممتاز بغض النظر
عن نتائج الفرق الثالثة األخرى ،والتي
ً
مرتبطا ببعضها
سيكون مصيرها
البعض.
وسيكون البديع أمام اختبار صعب
عندما سيلعب مع الرفاع الشرقي،
وسيطمح للفوز من أجل البقاء ،فيما
يتطلع المالكية للفوز على بطل
الدوري الرفاع ،بينما يأمل في خسارة
فريقي البديع والنجمة.
البسيتين سيواجه الحد في الجولة
األخيرة ،وفوزه سيجعله يمتلك 15
نقطة متساوياً مع النجمة ،ولكن في
حال فوز النجمة وفوز البديع ،سيهبط
البسيتين إلى الدرجة الثانية مهما
كانت نتيجته أمام الرفاع.
يبقى المركز الثامن طموح عدة فرق
عندما يحسم المركز السابع ،ألن
المركز الثامن سيجعل الفريق يلعب
مع ثالث دوري الدرجة الثانية.

• من منافسات الدوري البحريني

الوحدة واالتحاد تعادال في السعودية ...ودي ًا
تعادل اتحاد جدة وضيفه الوحدة،
 2-2مساء اول امس ،في لقاء
ودي على ملعب ن��ادي االتحاد،
ض��م��ن ت��ح��ض��ي��رات الطرفين
للجوالت المتبقية من ال��دوري
السعودي للمحترفين.
وسجل هدفي االتحاد المهاجم
الصربي ألكسندر بريجوفيتش
بالشوط األول ،فيما أحرز هدفي
الوحدة ديميتري بيتراتوس والبديل
عالء حجي بواقع هدف في كل
شوط.
خاض العميد بقيادة البرازيلي
فابيو كاريلي ،المباراة بتشكيلة
مكونة م��ن :ج��روه��ي ،حمدان
الشمراني ،عمر هوساوي ،أحمد
حجازي ،سعود عبد الحميد ،كريم
األح��م��دي ،عبدالعزيز الجبرين،
رومارينيو ،أحمد باحسين ،جاري
رودريجيز ،ألكسندر بريجوفيتش.
قبل أن يدخل بتشكيلة مختلفة
في الشوط الثاني ،للوقوف على
مستوى معظم الالعبين.
ف��ي المقابل ،خ��اض اليوناني
جورجيوس دونيس مدرب الوحدة،
المباراة بتشكيلة مكونة من :عبد
اهلل العويشير ،نور الرشيدي ،عبد
اهلل الحافظ ،بيدرو هينريكي،
محمد العمري ،وليد باخشوين،
أنسيلمو دي مورايس ،ديميتري
ب��ي��ت��رات��وس ،هيرناني ،لويس
جوستافو ،يوسف نياكاتي.
من جانبه ،أجرى زياد الصحافي

• جانب من المباراة
م��داف��ع فريق االت��ح��اد ،عملية
جراحية ناجحة ،وسيخضع خالل
الفترة المقبلة لبرنامج عالجي

وت��أه��ي��ل��ي ،تمهيدا لعودته
للمالعب.
واط��م��أن أن��م��ار الحائلي رئيس

مجلس إدارة االتحاد ،على الحالة
الصحية لزياد الصحافي ،متمنيا له
الشفاء العاجل.
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أكد نادي مانشستر يونايتد تأجيل مباراة الفريق أمام ليفربول،
التي كان من المقرر إقامتها اول امس األحد ،إلى وقت الحق لم
يتم تحديده .وقال اليونايتد في بيان« :بعد المناقشات بين الشرطة
والبريمييرليغ ومجلس أولد ترافورد واألندية ،تم تأجيل المباراة أمام
لدواع أمنية بعد تظاهرات اول امس».
ليفربول
ٍ
وأضاف« :سيتم المناقشة مع البريمييرليغ بشأن تحديد موعد آخر

لتلك المواجهة ،جماهيرنا تتمتع بالشغف تجاه مانشستر يونايتد،
ونتفهم تمامًا حقهم في التعبير عن رأيهم عبر التظاهر السلمي».
يذكر أن مانشستر يونايتد كان من المقرر أن يستقبل ليفربول اول
امس في قمة مباريات الجولة رقم  34من الدوري اإلنكليزي الممتاز،
إال أن جماهير الشياطين الحمر اقتحمت ملعب أولد ترافورد مطالبة
برحيل مالك النادي.

برشلونة يحافظ على فرص الفوز بالدوري بثالثية في فالنسيا
حقق برشلونة انتصارًا صعبًا على
فالنسيا بنتيجة « ،»2-3في إطار
منافسات الجولة  34من الليجا،
ف��ي معقل الخفافيش ملعب
«ميستايا».
سجل أه��داف برشلونة ،ميسي
«ه��دف��ي��ن» ف��ي الدقيقتين 58
و ،69وأن��ط��وان ج��ري��زم��ان في
الدقيقة  ،63بينما سجل جابرييل
باوليستا لفالنسيا في الدقيقة ،50
وكارلوس سولير في الدقيقة .83
وب��ه��ذا االنتصار رف��ع برشلونة
رصيده إلى  74نقطة في المركز
الثاني بجدول ترتيب الليجا ،بفارق
نقطتين عن المتصدر أتلتيكو
مدريد ،بينما تجمد رصيد فالنسيا
عند  36نقطة في المركز .14
بدأت المباراة بضغط من برشلونة،
وأض���اع ال��ش��اب ب��ي��دري فرصة
تسجيل هدف التقدم المُبكر في
الدقيقة  ،3بعدما تلقى تمريرة
داخل المنطقة من زميله جريزمان
لكنه سدد بجانب القائم األيسر.
وت��أل��ق ياسبر سيلسين ح��ارس
م��رم��ى فالنسيا ،ف��ي التصدي
لتسديدة أراوخو مدافع برشلونة،
الذي استغل كرة عرضية داخل
المنطقة من ميسي الذي أرسلها
من ركلة حرة للفريق الكتالوني،
في الدقيقة .12
وأضاع جايا فرصة التقدم لفالنسيا
في الدقيقة  ،20حيث تلقى تمريرة
على الطرف األيسر وانطلق وسدد

كرة أرضية ،لكنها مرت بجانب
القائم األيسر لتير شتيجن حارس
برشلونة.
وتصدى شتيجن لتسديدة من على
حدود المنطقة من راسيتش العب
فالنسيا في الدقيقة .25
واحتسب حكم المباراة ،ركلة حرة
مباشرة لبرشلونة ،في الدقيقة ،31
انبرى لتنفيذها ميسي نجم وقائد
البارسا ،لكن تسديدته مرت أعلى
مرمى سيليسين.
وأض��اع بيدري مرة أخرى فرصة
التقدم لبرشلونة في الدقيقة
 ،40حيث مرر له جوردي ألبا كرة
عرضية داخل المنطقة ،لكنه فشل
في وضع الكرة داخل الشباك.
وانتهى الشوط األول بالتعادل
السلبي بدون أهداف.
وم��ع بداية الشوط الثاني ،مرر
سولير الع��ب فالنسيا ك��رة في
العمق لزميله جيديش الذي انطلق
في المنطقة وراوغ بيكيه مدافع
برشلونة ،قبل أن يُ��س��دد كرة
تصدى لها تير شتيجن وحولها
إلى ركنية في الدقيقة .49
ونفذ سولير الع��ب الخفافيش
الركنية ،والتي وصلت إلى جابرييل
باوليستا الذي سدد الكرة بالرأس
في الشباك بسهولة في الدقيقة
.50
وم��ع بداية الشوط الثاني ،مرر
سولير الع��ب فالنسيا ك��رة في
العمق لزميله جيديش الذي انطلق

في المنطقة وراوغ بيكيه مدافع
برشلونة ،قبل أن يُ��س��دد كرة
تصدى لها تير شتيجن وحولها
إلى ركنية في الدقيقة .49
ونفذ سولير الع��ب الخفافيش
الركنية ،والتي وصلت إلى جابرييل
باوليستا الذي سدد الكرة بالرأس
في الشباك بسهولة في الدقيقة
.50
ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل
الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة
 ،63حيث س��دد زميله فرينكي
دي يونج كرة رأسية تصدى لها
سيليسين ح��ارس فالنسيا ،لترتد
أم��ام جريزمان ال��ذي أسكنها
الشباك.
وس��ج��ل ميسي ال��ه��دف الثالث
لبرشلونة في الدقيقة  ،69من
رك��ل��ة ح��رة مميزة على ح��دود
منطقة الجزاء ،حيث سدد أقصى
يسار الحارس سيليسين ،وارتطمت
الكرة في القائم قبل أن تسكن
الشباك.
وقلص كارلوس سولير الفارق
لفالنسيا بتسجيل الهدف الثاني في
الدقيقة  ،83حيث تلقى تمريرة من
زميله ،وأرسل تسديدة صاروخية
أقصى يمين تير شتيجن.
واس��ت��م��رت ال���م���ح���اوالت من
الطرفين ،لكن دون أي فعالية
تُذكر ،لتنتهي المباراة بفوز
صعب لبرشلونة ،ليواصل صراعه
على لقب الليغا.

• غريزمان يحتفل بالهدف الثاني

رسمي ًا ...اإلنتر يكسر هيمنة
اليوفنتوس ويتوج باللقب

• سباق على الكرة في لقاء اآلرسنال ونيوكاسل

اآلرسنال يستعيد نغمة االنتصارات
على حساب نيوكاسل
لم يجد آرسنال صعوبة تذكر في
تخطي مضيفه نيوكاسل يونايتد،
وفاز « ،»0-2ضمن الجولة الرابعة
والثالثين من ال��دوري اإلنكليزي
الممتاز ،وسجل محمد النني «»5
وبيير إيميريك أوباميانغ «»66
هدفي اللقاء.
ورفع آرسنال رصيده بهذا الفوز
إلى  49نقطة في المركز التاسع،
فيما بقي رصيد نيوكاسل 36
نقطة في المركز السابع عشر.
واعتمد م��درب آرس��ن��ال ميكيل
أرتيتا ،على طريقة اللعب -2-4
 ،1-3حيث وقف دافيد لويز إلى
جانب جابرييل ماجالهاييس في
عمق الدفاع بإسناد من الظهيرين
هكتور بيليرين وجرانيت تشاكا،
وت��م��رك��ز محمد النني ودان��ي
سيبايوس ف��ي وس��ط الملعب،
فيما تحرك الثالثي ويليان ومارتن
أوديجارد وجابرييل مارتينيلي ،خلف

المهاجم الصريح بيير إيميريك
أوباميانج.
وتألق ال��ح��ارس دوب��راف��اك��ا في
التصدي لتسديدة محكمة من
تشاكا في الدقيقة  ،29لتتحول
الكرة إلى ركنية تابعها النني
ب��رأس��ه وأب��ع��ده��ا أل��م��ي��رون من
خط المرمى .وواصل نيوكاسل
اعتماده على ال��ك��رات الطويلة
العقيمة في ظل تماسك الفت من
دفاع آرسنال ،في وقت هدأ فيه
إيقاع اللعب ولم تسنح للفريقين
أي فرصة حتى نهاية الشوط،
باستثناء رك��ل��ة ح��رة مباشرة
آلرس��ن��ال نفذها أودي��ج��ارد في
الحائط البشري بالدقيقة .43
وتعرض دافيد لويز لإلصابة مع
بداية الشوط الثاني ،ما أرغمه على
الخروج من الملعب ،ليدخل مكانه
اإلنكليزي كالوم تشامبرز في
الدقيقة .53

ولحق ماكسيمين بكرة طويلة
قبل تشامبرز ،لكت تمريرته أمام
المرمى نحو ويلسون ،أبعدها دفاع
آرسنال في الدقيقة .60
وعزز آرسنال تقدمه في الدقيقة
 ،66عندما حصل مارتينيلي
على الكرة في الناحية اليسرى،
ليرسلها قوية وسريعة داخل
منطقة الجزاء ،تابعها أوباميانج
بلمسة واحدة من مسافة قريبة
في الشباك.
ومر النصف الثاني من الشوط
الثاني بهدوء ت��ام ،دون وجود
ت��ه��دي��د حقيقي ع��ل��ى مرمى
الفريقين ،رغم دخول جولينتون
إل����ى ت��ش��ك��ي��ل��ة ن��ي��وك��اس��ل
ونيكوالس بيبي إل��ى تشكيلة
آرسنال ،وتلقى بديل نيوكاسل
فابيان شار البطاقة الحمراء في
الدقيقة األخيرة ،بعد تدخل قاس
بحق مارتينيلي.

توج إنتر ميالن بلقب الدوري اإليطالي عن
الموسم الحالي « ،»2021-2020للمرة الـ
 19في تاريخه وألول مرة منذ عام .2010
وفاز النيراتزوري بلقب الدوري قبل نهاية
الموسم بأربع جوالت ،حيث حصد  82نقطة
حتى اآلن بفارق  13نقطة كاملة عن أقرب
مالحقيه أتاالنتا « 69نقطة» .وكسر اإلنتر
هيمنة يوفنتوس على لقب ال��دوري ،الذي
توج به في السنوات التسع األخيرة.
وحسم اإلنتر اللقب رسميًا بعد تعادل أتاالنتا
مع ساسولو بنتيجة « »1-1في الجولة 34
من البطولة.
وبفوز إنتر بلقب الدوري ووصوله للقب رقم
 19له عبر تاريخه ،فك النيراتزوري شراكته
مع غريمه ميالن الذي فاز بلقب الدوري 18
مرة ،لينفرد اإلنتر بوصافة أكثر األندية فوزًا
بالكالتشيو خلف يوفنتوس صاحب الـ36
لقبًا.

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز
على أودينيزي بهدفين

ديمبلي :زمالئي يطلقون
علي لقب إيتو الجديد
ّ
أكد عثمان ديمبلي ،نجم برشلونة ،شعوره
بالسعادة مع الفريق الكتالوني ،مشيرًا
إلى أنه سوف يحسم قراره بشأن مستقبله
قريبًا.
وق���ال ديمبلي ف��ي تصريحات نقلتها
ديبورتيفو» اإلسبانية:
صحيفة «موندو
«سعيد للغاية حاليًا في برشلونة ،أما بالنسبة
لمستقبلي ،سنعرف قريبًا ما سيتم» .وعن
حالته البدنية ،قال« :أشعر بتحسن منذ بداية
الموسم بشأن اللياقة والحالة البدنية ،فال
يمكن اللعب في برشلونة  4مواسم بدون
االهتمام بالحياة الصحية».
وبسؤاله عن عالقته بليونيل ميسي ،قال« :ليو
العب رائع داخل وخارج الملعب ،وبالنسبة لنا
فهو يساعدنا كثيرًا».
ً
عليَ
يطلقون
«زمالئي
ضاحكا:
وأضاف
ّ
اس��م إيتو حاليًا داخ��ل غرفة المالبس،
ألنني أصبحت ألعب في مركز المهاجم
الصريح في عدد كبير من المباريات» .وعن
الالعب الذي يحب مشاهدته ،قال« :أحب
مشاهدة رياض محرز ،وليروي ساني».
وختم« :محرز مُ��ذه��ل ،في كل مرة
أشاهد فيها مباريات مانشستر سيتي
أستمتع به كثيرًا ،فمن الصعب على
المدافعين إيقافه».

• رونالدو يسجل من ركلة جزاء
حقق يوفنتوس فوزا صعبا على
أودينيزي  ،1-2ضمن الجولة 34
من الدوري اإليطالي.
وأحرز ناهويل مولينا الهدف األول
ألودينيزي في الدقيقة  ،10فيما
سجل كريستيانو رونالدو هدف
التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة
 83ثم هدف الفوز القاتل في
الدقيقة .90
وب��ه��ذا ال��ف��وز ،رف��ع يوفنتوس
رص��ي��ده إل��ى  69نقطة ليقفز
للمركز الثالث ،بينما تجمد رصيد
أودينيزي عند  39نقطة محتال
المركز  .11كان أودينيزي صاحب
المحاولة األول��ى في المباراة،
بحلول الدقيقة  ،6بعدما أطلق
ستريجير الرسن تسديدة قوية من
خارج المنطقة ،وصلت ألحضان
الحارس تشيزني.
وفي الدقيقة  10سجل أودينيزي

الهدف األول ،من ركلة ثابتة لعبت
بسرعة ،فوصلت إلى مولينا في
الجهة اليمنى داخ��ل المنطقة،
ليطلق ت��س��دي��دة ق��وي��ة فشل
تشيزني ف��ي إبعادها لتسكن
الشباك.
وأه��در ماكيني فرصة تعديل
النتيجة ،من أخطر فرص اللقاء
في الدقيقة  ،27بعد ركنية نفذت
داخل المنطقة ،قابلها ماكيني
من داخل منطقة الستة ياردات
بتسديدة رأسية مرت بجوار القائم
األيمن .وفور انتهاء الشوط األول،
احتج أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس،
وكريستيانو رونالدو نجم يوفي،
على الحكم لعدم احتسابه الوقت
بدل الضائع .في الشوط الثاني،
كاد أودينيزي أن يسجل الهدف
الثاني بعدما وصلت الكرة إلى
أرس�ل�ان داخ���ل منطقة ج��زاء

يوفنتوس ،إذ ذهبت تسديدته
القوية بجوار القائم األيمن.
ومع استهتار العبي يوفنتوس،
كاد ستريجير الرسين أن يضاعف
النتيجة ،حيث سنحت له فرصة
في الدقيقة  66بعدما حصل
على الكرة من أم��ام بنتانكور،
لكن تسديدته القوية مرت بجوار
المرمى .وحصل يوفنتوس على
ركلة ج��زاء بعد خطأ ف��ادح من
رودري��ج��و دي ب��ول ال��ذي لمس
الكرة بيده لحظة تسديد رونالدو
ركلة ح��رة ،ونجح كريستيانو
في تحويلها إلى هدف التعادل
لبيانكونيري في الدقيقة .83
وفي الدقيقة  ،90سجل الدون
البرتغالي هدفا قاتال ليوفي بعد
عرضية متقنة من أدري��ان رابيو،
خطفها رون��ال��دو برأسية في
الشباك.

أياكس بط ً
ال للدوري الهولندي برباعية في إيمن
توج أياكس أمستردام رسميا
بلقب ال��دوري الهولندي ،بفوزه
الكبير  - 4صفر على إيمن ،في
المرحلة ال��ـ 31من المسابقة،
والتي شهدت أيضا فوز أدو دن
هاج على فينورد روتردام 2 - 3
وسبارتا روت��ردام على مضيفه
جرونينجن .1 - 2
وع��زز أياكس الرقم القياسي
لعدد مرات الفوز بلقب البطولة
حيث رف��ع رصيده من األلقاب
إلى  35لقبا بفارق  11لقبا أمام
آيندهوفن صاحب المركز الثاني
في السجل الذهبي للبطولة فيما
يحتل فينورد روت��ردام المركز
الثالث في قائمة الفرق المتوجة
باللقب على مدار تاريخ البطولة.
وحسم أياكس لقب البطولة قبل
آخ��ر ث�لاث مراحل من الموسم
حيث رفع رصيده إلى  79نقطة

في ال��ص��دارة بفارق  15نقطة
أمام آيندهوفن وألكمار صاحبي
المركزين الثاني والثالث.
ويستطيع آيندهوفن تقليص
ال��ف��ارق م��ع أي��اك��س م��ن خالل
مباراته أمام هيرنفين اليوم بنفس
المرحلة.
وأنهى أياكس الشوط األول
لصالحه بهدف نظيف سجله
ج��وراي��ن تيمبير ف��ي الدقيقة
العاشرة.
وفي الشوط الثاني ،أضاف الفريق
ث�لاث��ة أه���داف أخ���رى أح��رزه��ا
سيباستيان هيلير وديفين رينش
ودافي كالسين في الدقائق 61
و 66و.74
وتجمد رصيد إيمن عند  24نقطة
في المركز السادس عشر علما
بأنه مني اليوم بالهزيمة األولى
له بعد ثالثة ت��ع��ادالت وخمسة

انتصارات في آخر ثماني مباريات
خاضها بالمسابقة.
وأف��اق أدو دن ه��اج من كبوته
متأخرا وحقق انتصارا مهما
على فينورد روتردام  2 - 3اليوم
ليكون الفوز الثاني فقط له في
 2021كما أنه األول للفريق بعد
 15مباراة غابت فيها االنتصارات
عنه بالدوري الهولندي و 16مباراة
في الدوري وكأس هولندا.
ورف��ع أدو دن هاج رصيده إلى
 19نقطة لكنه ظل في المركز
الثامن عشر األخير ،وإن حافظ
على فرصه حسابيا حتى اآلن في
البقاء بالدوري الهولندي.
وكان فينورد هو البادئ بالتصجيل
عن طريق الالعب روبرت بوزينيك
ف��ي الدقيقة الثالثة ،ورد أدو
دن هاج بثالثة أه��داف أحرزها
جوناس أرويلي في الدقيقة 13

وناصر الخياطي في الدقيقتين 30
من ضربة جزاء و.59
ورغم تسجيله لهدف ثاني في
ال��م��ب��اراة ع��ن ط��ري��ق نيكوالي
يورجنسن في الدقيقة  ،70خسر
فينورد اللقاء وتجمد رصيده عند
 55نقطة في المركز الخامس.
كما أنهى فينورد المباراة بعشرة
العبين فقط بعد طرد العبه ينس
تورنسترا في اللحظات األخيرة
من اللقاء لنيله اإلنذار الثاني في
المباراة.
وتغلب سبارتا روت����ردام على
مضيفه جرونينجن  1 - 2ليرفع
رصيده إلى  40نقطة ويتقدم
للمركز التاسع ،وتجمد رصيد
جرونينجن عند  46نقطة في
ال��م��رك��ز ال��س��اب��ع بعدما مني
بالهزيمة الثالثة على التوالي في
المسابقة.

• جانب من مباراة أياكس في لقاء حسم الدوري
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مواقف السيارات في الهند تتحول إلى محارق جثث لضحايا كورونا
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ذكر موقع «إنسايدر» األميركي أنه يتم حرق جثث ضحايا موجة
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مهام جديدة للبحث عن «حياة»
في المريخ

مؤسسة فضائية تعلن إنجاز مشروع إنشاء
المركز الفضائي الروسي عام 2022
أعلن دميتري روجوزين ،مدير عام
مؤسسة «روس كوسموس»
الفضائية الروسية ،أن مشروع
إنشاء المركز الفضائي القومي
ال��روس��ي ف��ي منطقة فيلي
بموسكو سينجز ع��ام ،2022
وأوضح أن المركز ينشأ بالقرب
من مصنع الصواريخ الفضائية
التابع لمركز «خرونيشيف»
الفضائي بصفته فرعا لـ»روس
كوسموس».
ً
ووفقا لما ذكره موقع «،»RT
أوضح أن المركز يكلف حكومة
موسكو ال��ت��ي ت��ول��ت تمويله

وإنشاءه  25مليار روبل أي نحو
 330مليون دوالر.
وقال إن المركز سيشغل مساحة
 250ألف متر مربع ويتضمن مقر
مؤسسة «روس كوسموس»
وإدارات أهم فروعها ومكاتب
التصاميم المتخصصة في
الفضاء والطيران.
كما تتوزع المرافق اإلنتاجية
ألهم صناعات الفضاء والطائرات
ال��روس��ي��ة ،فضال ع��ن ناطحة
السحاب بارتفاع  248مترا.
ي��ذك��ر أن ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين اطلع عام 2019

على مشروع المركز الفضائي
وأي��ده ،وقد خصصت حكومة
موسكو أم���واال الزم��ة إلنجاز
ال��م��ش��روع م��ع العلم أن عدد
العاملين في المركز سيبلغ 20
ألف شخص.
جدير بالذكر أن وكالة الفضاء
ال��روس��ي��ة «روس��ك��وزم��وس»
تخطط أيضا إلن��ش��اء محطة
ف��ض��اء تابعة لها بعيدا عن
المحطة الدولية ،وبدأت بالفعل
ف��ي ال��وح��دة األول���ى لمحطة
جديدة ،من المتوقع أن تدخل
المدار في أوائل عام .2025

بعد نجاحها في إثبات إمكانية
التحليق ف��ي أج���واء المريخ،
أعلنت وكالة الفضاء األميركية
«ناسا» ،تمديد مهمة المروحية
«إنجينيويتي» التابعة لها شهرا
إضافيا ،لتساند الروبوت الجوال
«بيرسيفيرنس».
وستتولى «إنجينيويتي» مهمة
دع��م المركبة ال��ج��وال��ة في
مهمتها الرئيسية المتمثلة
ف��ي البحث ع��ن ع�لام��ات حياة
ميكروبية سابقة على المريخ،
من خ�لال مرافقتها مثال في
استكشاف المواقع ذات األهمية
العلمية التي يتعذر على الروبوت
الوصول إليها بعجالته ،أو من
تحديد المسار األكثر أمانا.
وأوضحت مديرة قسم دراسة
الكواكب في «ناسا» لوري غليز
في مؤتمر صحافي أن مهمة
«إنجينيويتي» ستتغير من
كونها «مهمة إثبات لقدرتها
التقنية» ،لتصبح «مهمة إثبات
لقدرتها العمالنية ،نجمع
م��ن خ�لال��ه��ا م��ع��ل��وم��ات عن
إمكان استخدامها في توفير
ال��دع��م التشغيلي لمركبة
بيرسفيرنس».
وقالت غليز إن مركبات طائرة قد
ترافق يوما بعثات االستكشاف
البشرية أيضا ،وه��و ما تتيح
هذه المرحلة الجديدة اختباره،
وأضافت« :سنجري تقييما لما
توصلنا إليه بعد  30يوما» ،من

لقاح الشيكوالتة ...أحدث الطرق المواكبة
لحمالت التطعيم ضد كورونا في بلجيكا
فى لفتة لطيفة للتخفيف من وطأة األخبار السلبية
حول فيروس كورونا ،عملت شركة بلجيكية لصنع
الشيكوالتة على فكرة جديدة إلنتاج لقاحات من
الشيكوالتة.
وتعمل الشركة التى وضعت العام الماضي كمامات
بيضاء على حلوى في هيئة أرانب ،على صنع قوالب
كبيرة من الشوكوالتة في شكل لقاحات لمواكبة
االتجاه المتعلق بوباء فيروس كورونا.
وم��ع تكثيف بلجيكا لحملتها للتطعيم ضد
مرض كوفيد ،-19تقوم شركة «كاكاوتري»
المتخصصة في صناعة الحلوى بالترويج للفوائد

الصحية الطبيعية للشيكوالتة «كلقاح» وفقا
لرؤيتها الخاصة.
وقالت مؤسسة الشركة جينيفيف تريبانت« :إنه
رم��ز لألمل ولهذا السبب ق��ررت صناعة لقاح
«الشيكوالتة»».
وأضافت تريبانت« :للقاح الشيكوالتة عدد ضخم
من اآلثار اإليجابية ،فهو مضاد لالكتئاب ،ويحوي
عنصر المغنيسيوم .كما أن لها مزايا كثيرة ،كما
هو معروف».
وتقع شركة كاكاوتري في قرية لونزيه التي تقع
على بعد نحو  45كيلومترا جنوبي بروكسل.

 3أسباب وراء التهاب الجلد
عند األطفال
ال��ت��ه��اب ال��ج��ل��د بسبب ارت���داء
الحفاضات لدي األطفال هو نوع
من أن��واع االلتهابات التي تنتشر
في منطقة الحفاضة ويؤدي البول
أو البراز إلى تهيج الجلد ،ويمكن
أن يُصاب أي طفل بالتهاب الجلد
ولكن تزيد مضاعفاته في بعض
الحاالت التي تكون خطيرة على
جلد الطفل ومن أبرزها أسباب
اإلص��اب��ة وفقا لما ذك��ره موقع
:health line
 1ال تقوم األم بتغيير حفاضات
الطفل بشكل كافٍ.
 2يعاني الطفل من اإلسهال أو
حركات األمعاء المتكررة.
 3الطفل يأخذ أدوي��ة المضادات
الحيوية ،أو أن األم تتناول مضادات
حيوية وترضع طفلها.
وتشمل األسباب الشائعة األخرى
اللتهاب الجلد ما يلي:
 1الكانديدا وهي ع��دوي فطرية
في منطقة الحفاضات ،قد تحدث
عدوي المبيضات إذا لم يتم عالج
التهاب الجلد التماسي في غضون
أيام قليلة.
 2الزهم وهو حالة جلدية شائعة
طويلة األم��د سبب الزهم غير

• التهاب جلد االطفال
م��ع��روف ،وع���ادة م��ا تؤثر على
منطقة الحفاض وأج��زاء أخرى
من الجسم.
متي يجب اللجوء للطبيب سريعًا؟
 1األعراض التي ال تتحسن في 2
إلى  3أيام.

سوءا.
 2األعراض التي تزداد ً
 3ظهور بثور أو قروح مليئة بالصديد.
ويشمل العالج فترات خالية من
الحفاضات واستخدام كريم ومرهم
موضعي ،ومن المهم الحفاظ على
منطقة الحفاض نظيفة وجافة،

اآلالف من الوفيات الجديدة كل يوم.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الموظفين في محرقة سيمابوري في
نيودلهي أقاموا مؤخرًا عدة منصات إضافية في ساحة انتظار السيارات
لمواكبة الطلب الهائل.
وقال جيتندر سينج شونتي ،رئيس محرقة جثث سيمابوري لشبكة سي
إن إن« :قبل الوباء ،كنا نحرق ثمانية إلى عشرة أشخاص..اآلن ،نحرق
 100إلى  120جثة يوميًا».

وتغيير الحفاضات كثيرًا ،وتجنب
المهيجات مثل الصابون أو المناديل
المعطرة.
التهاب الحفاضه اسباب التهاب
الجلد التهاب جلد االطفال التهابات
الجلد.

• البحث عن حياة في المريخ
دون أن تستبعد تمديدا إضافيا
للتجربة بعد ذلك.
وب��دوره ّ
ذكر كبير مهندسي
المروحية ب��وب ب���االرام ،بأنها
غير مصممة أساسا «لمهمة
طويلة» ،مشيرا إل��ى التأثير
الضار لدورات التجميد والذوبان

المتكررة ،وكانت المروحية
ن��ج��ح��ت إل���ى اآلن ف���ي كل
طلعاتها ،ومنها الرابعة التي
نفذتها الجمعة ،وهي األطول،
إذ بلغت ما مجموعه  266مترا
في  117ثانية.
وكان أبرز أهداف هذه الطلعة

مخاطر ارتفاع ضغط الدم للحوامل
 ...هل يؤثر على نمو الجنين؟
ارتفاع ضغط الدم له مخاطر
ع��دة على النساء الحوامل،
ف��ق��د ي���ؤدي إل��ى انخفاض
تدفق الدم إلى المشيمة مما
ي��ؤدي إل��ى ب��طء نمو الجنين
وانخفاض الوزن عند الوالدة
وال��والدة المبكرة وم��ن ثم،
فإن اتباع نمط حياة صحي مع
نظام غذائي جيد والفحص
المنتظم أمران حيويان أثناء
الحمل ،وهناك عدة أسباب
محتملة الرتفاع ضغط الدم
أثناء الحمل ،وفقا لتقرير نشر
فى شبكة تايمز ناو الهندية
– .timesnownewes
وم��ن أس��ب��اب ارت��ف��اع ضغط
ال��دم للنساء الحوامل :قلة
النشاط البدني أثناء الحمل،
وال��ع��م��ر األك��ب��ر ،والحمل
ألول م��رة ،والحمل المتعدد
هي عوامل الخطر الرئيسية
الرتفاع ضغط ال��دم وهناك
أيضا السمنة ،وداء السكري،
وأم���راض المناعة الذاتية،
والتدخين.
أما عن أعراض ارتفاع ضغط
ال��دم أث��ن��اء الحمل فهي :
يعد ارتفاع ضغط الدم أحد

األع��راض الرئيسية الرتفاع
ضغط الدم إلى جانب ذلك ،قد
تواجه المرأة الحامل :الغثيان
أو ال��ق��يء ،وزي����ادة ال��وزن
المفاجئة أو التورم ،وصداع
ال��راس ،واإلعياء ،وانخفاض
انتاج البول ،وألم في الجزء
العلوي م��ن البطن ،وضيق
التنفس.

ال��دم ،ينخفض إم��داد الطفل
باألكسجين والمواد المغذية.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوالدة
المبكرة أو انخفاض الوزن عند
الوالدة ومضاعفات أخرى.
انفصال المشيمة وال��والدة
المبكرة :وه��ي حالة طبية
طارئة حيث تنفصل المشيمة
عن الرحم قبل األوان .بسبب
ارتفاع ضغط الدم ،قد تكون
ه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى ال���والدة
المبكرة في بعض الحاالت
للتغلب على ال��ظ��روف التي
تهدد الحياة ،يمكن أن يؤدي
ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى
تعطيل النمو داخ��ل الرحم
وتأخر نمو الطفل.
أمراض القلب واألوعية الدموية
وتلف األعضاء األخ��رى :يزيد
تسمم ال��ح��م��ل م��ن ف��رص
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية في المستقبل.

لماذا يعتبر ارتفاع ضغط الدم
مشكلة أثناء الحمل؟
ان��خ��ف��اض ت��دف��ق ال���دم إل��ى
المشيمة :عندما ال تحصل
المشيمة على ما يكفي من

ما الذي يجب مراعاته؟
حافظى على نشاطك ،والتزمى
نظامًا غذائيًا صحيا ،وقولى ال
للتدخين أثناء الحمل ،والتزمى
بزيارات منتظمة لطبيبك.

ما هى مخاطر ارتفاع ضغط
الدم؟
ارتفاع ضغط ال��دم المزمن:
يحدث قبل  20أسبوعًا من
الحمل ،ويصعب اكتشاف
هذا النوع من ارتفاع ضغط
ال��دم حيث ال توجد أع��راض
في المراحل األولية ،ويمكن
أن تصاب بعض النساء الذين
يعانون من ارتفاع ضغط الدم
الحملي في نهاية المطاف
بتسمم الحمل.

دراسة لجامعة أكسفورد
تكشف سبب اإلصابة
بمقاومة المضادات الحيوية
تشكل م��ق��اوم��ة ال��م��ض��ادات
الحيوية من قبل الميكروبات
مصطلحا معروفا ،ومن المعروف
أن ع�لاج المرضى بالمضادات
الحيوية يرتبط بظهور المقاومة
ون��ت��ائ��ج أس���وأ للمرضى لكن
كيف تظهر مقاومة البكتريا
للمضادات الحيوية أثناء العدوى؟
وفي دراسة جديدة نُشرت في
،Nature Communications
أف��اد فريق دول��ي بقيادة علماء
جامعة أكسفورد أن التطور
البكتيري السريع يتفاعل مع
مناعة المضيف لتشكيل ارتفاع
وانخفاض المقاومة أثناء العدوى،
وتسلط هذه الدراسة الضوء
على الحاجة إلى فهم أفضل
لكيفية عمل جهاز المناعة لدينا
مع المضادات الحيوية لقمع

االلتهابات البكتيرية.
وق��ال كريج ماكلين ،المؤلف
ال��م��ش��ارك وأس���ت���اذ ال��ت��ط��ور
وعلم األحياء الدقيقة بجامعة
أكسفورد« :تشير دراستنا إلى أن
المناعة الطبيعية يمكن أن تمنع
المقاومة أثناء العدوى وتوقف
انتقال السالالت المقاومة بين
المرضى ويمكن أن يساعدنا
استغالل هذا الرابط في تطوير
ع�لاج��ات ج��دي��دة الستخدامها
ضد مسببات األمراض البكتيرية
ولالستخدام األفضل للمضادات
الحيوية الموجودة لدينا اآلن».
واكتشف الباحثون أن العالج
بالمضادات الحيوية قتل الغالبية
العظمى من البكتيريا المسببة
للعدوى ،لكن البكتيريا ذات
الطفرات المقاومة استمرت

في النمو والتكاثر أثناء العالج
ومع ذلك ،فقد علموا أيضًا أن
الطفرات المقاومة لها قدرة
تنافسية منخفضة ،مما أدى إلى
فقدان المقاومة بعد العالج حيث
تم استبدال الطفرات المقاومة
بمنافسين حساسين تمكنوا من
الهروب من العالج بالمضادات
الحيوية.
وق��ال البروفيسور ماكلين:
«ك���ل م��ن ص��ع��ود وه��ب��وط
المقاومة أثناء العدوى هما
م��ث��االن بسيطان للتطور عن
طريق االنتقاء الطبيعي ،حيث
ساعدت مناعة المضيف في
قمع العدوى ،وربما أزالت أكثر
من  90٪من الطفرات المقاومة
التي كانت موجودة في بداية
العالج بالمضادات الحيوية.

تحديد موقع جديد يمكنها أن
تهبط فيه بأمان قريبا جدا ،حيث
كانت حتى اآلن تعود دائما إلى
مدرجها األساسي ،لكن الحال
لن تكون كذلك في الطلعة
الخامسة التي يُتوقع أن تحدث
في غضون أسبوع تقريبا.

• المضادات الحيوية

األخيرة
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علقت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية
بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل االجتماعي
لصورة وانيت أزرق اللون يشتبه في حمله جثة في الصندوق
الخلفي للمركبة ،فقالت انه تقدم لمخفر شرطة الصديق
أمس ،مواطن وأبلغ بانتشار صورة لمركبته بمواقع التواصل

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

الشاهد

كلمات

االجتماعي بوجود جثة في الصندوق الخلفي للوانيت ،وأفاد
بأن الصورة التي التقطت كانت لمجسم إنسان «مانيكان»
يستخدم في عرض المالبس وليس جثة ،وقد أحضر المجسم
معه وتم التأكد من المجسم وقدم ما يثبت أنه قام بشرائه من
احد المحالت بسوق الصفاة.

الشاهد

وجهة نظر

د.أنور الشريعان

د.أحمد طقشة

«ليش يا بو مازن؟!»

ضريبة نحر المواطن

أخطأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما نسف االنتخابات
التشريعية المفترضة في  22مايو الجاري ،وهي اص ًال مؤجلة ثالث
مرات.
أخطأ اوالً بحق القضية الفلسطينية بما هي قضية تحرير االرض
واالنسان .هذا هدف ثابت حتى يتحقق .كل ما عداه ،قوىً ومؤسسات
وادوات ووسائل واشخاص ،ينبغي ان يتجدد كي ال يسقط النضال في
مياه راكدة فيتعفن.االنتخابات احدى وسائل التجدد ،بل اهمها.
اسرائيل دولة االحتالل ،أجرت اربع انتخابات تشريعية متتالية وهي
ذاهبة الى خامسة في اقل من سنتين ،الن اياً منها لم يسفر عن نتيجة
حاسمة لتشكيل حكومة .ورغم االزمة السياسية العميقة التي تتخبط
فيها ،كسبت الدولة العبرية االعجاب لتمسكها بالوسيلة الديمقراطية
الوحيدة لمعالجة االزمة والخروج منها.
ابو مازن ،لألسف،يحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق منذ 2006
بينما تلزمه القوانين الفلسطينية بانتخابات كل اربع سنوات .مبرره اآلن
انه لن يجريها بدون مشاركة سكان القدس الشرقية عاصمة فلسطين
المستقلة .كالم حق ،لكنه يؤدي عمليا الى باطل .فهو يكرس مواقع
الفساد والجمود في هياكل السلطة ،ويمنح ولو بدون قصد ،اسرائيل
التي تحتل القدس ،حق الفيتو على االنتخابات ،فتسمح او تمنع.بينما واجب
القيادة الفلسطينية ايجاد الوسائل التي تضمن مشاركة المقدسيين ولن
تعجز ،خصوصاً ان اهالي القدس يعطون هذه االيام مؤشرات كثيرة
على بوادر انتفاضة جديدة في المدينة المقدسة.وهذه فرصة لالصرار
على االنتخابات ال حجة اللغائها.
اسرائيل ال تريد االنتخابات ،النها حافز العادة وحدة الفصائل الفلسطينية،
فيما الغاؤها يؤجج الخالفات بينها ويعمق انقسامها ،ويحبط معنويات
الشعب الفلسطيني عوضا عن استنهاضها وسط المواجهات البطولية
ً
حماية لألقصى وكنيسة
التي يخوضها فلسطيني والقدس مع االحتالل
القيامة .وهو اخيراً يعفي اسرائيل من االدانة العالمية لتعطيل االنتخابات
ويرميها على القيادة الفلسطينية التي لم تحدد حتى موعداً قريباً
لالنتخابات المغدورة.
عند الغاء االنتخابات ،تقاطعت بقوة مصالح اسرائيل وقوى الفساد في
السلطة الفلسطنية ،ووقع ابو مازن في الفخ ،وهو يسعى مع القوى
المناهضة للتغيير ،لتجنب هزيمة حاصلة في االنتخابات التشريعية،
وستتكرر في االنتخابات الرئاسية التي يفترض ان تتبعها.

مازالت الحكومة ومسؤولوها يروجون لضريبة القيمة المضافة
والضريبة االنتقائية ،المشكلة الحقيقية ليست بالتسويق للضريبة ولكن
بالتسويق وكأنها لن تؤثر على اصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة،
وهذا الطرح اقرب للمزحة ،كأن يقول االطباء ان كورونا ليست خطرة
على كل مواطن جنسيته أولى مث ً
ال .ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة
استهالكية او ضريبة مبيعات تفرض على كل او مجموعة من السلع
االستهالكية وغيرها ،وبالتالي ان كانت الضريبة  %5سيكون ارتفاع
اسعار السلع بأكثر من  %5وسيصل االثر النهائي لزيادة االسعار الى
ارتفاع معدالت التضخم لمعدل اعلى من نسبة الضريبة ،فقد يتعدى
معدل التضخم الـ %10اي ان اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة
والذين عادة ما ينفقون اغلب دخلهم اي ان هذه الفئات ستفقد على
االقل  %10من دخلها الحقيقي مقابل اصحاب الدخول المرتفعة والذين
لن يتعدى انخفاض دخولهم  1او .%2
شخصيا استغرب جنوح الحكومة لهذه الضريبة بدال من ضريبة الدخل التي
هي اكثر عدالة ،وقد تؤدي الى انخفاض معدالت التضخم ،ولكن الحديث
عن الضريبة قبل اصالحات حكومية حقيقية وتغيير نهجها في الهدر
العشوائي المنظم هو نحر للمواطن البسيط وتشويه القتصاد مشوه،
حكومة متناقضة القرارات االقتصادية لن نستغرب ان تقوم باصدار قرارات
وسياسات مناقضة للضريبة حينما يكون هناك ضغط شعبي او برلماني
مستقبلي ،اي انني لن استغرب خالل السنوات القادمة ان تصدر قرارات
معاكسة تزيد من المصروفات والهدر الحكومي لمعالجة التضخم ،حتى
نجد ان كل االيرادات الضريبية التكفي لفاتورة قرار او قرارين.
ما تجهله الحكومة ان االصالح االقتصادي ليس كمن يتسوق لشراء
بعض االكسسوارات او قطع االثاث لتزيين منزل يحتاج الى اعادة ترميم،
او باالصح الى اعادة بناء قواعده من االساس لتفادي االخطاء واصالح
االختالالت والشروخ التي طالت قواعده المتهالكة ،من اضافة طوابق بدون
اي حسابات هندسية ،المنزل المتهالك لن تحميه االكسسوارات او تزيينه
او اعادة صبغه من الخرير والعيوب واالنهيار وقت ما.
االقتصاد الكويتي بحاجة الى اعادة هيكلة كاملة ،وتصدر القرارات
والقوانين كالضريبة وغيرها بعد ان تكون الرؤية والخطة واالصالحات
واضحة المسارات وقابلة للتطبيق ،وفق جدول زمني محدد تكون الضرائب
ضمن مراحلها االخيرة ،اما ما تقوم به الحكومة من محاوالت الصالح
مالية الحكومة لن تؤدي اال لتعميق المشاكل ،وستؤدي الى ظهور امراض
اقتصادية واجتماعية وامنية مستقبلية ،وكأني اراها في سنوات قريبة مالم
تع الحكومة ذلك او يمن اهلل سبحانه وتعالى علينا من رزقه وترتفع اسعار
ِ
النفط الى مستوى الـ 100دوالر او اكثر.

• سيارة كهربائية

أول روبوت متنقل يمكنه
شحن السيارات الكهربائية
طورت شركة أميركية تعمل في مجال التكنولوجيا
الخضراء ،الروبوت  ،Mochiوهو أول روبوت شحن
ذكي متنقل يتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم
ويعمل بنسبة  100%بالكهرباء الخضراء ،والذي
من المنتظر أن يكون متاحا بداية من شهر يونيو
المقبل.
ويمكن نشر  Mochiفي العديد من المواقع ويقوم
تلقائيًا بالعثور على السيارات الكهربائية وشحنها،
ما يوفر الوقت والجهد للسائقين ،ومع وصول
المزيد من المركبات الكهربائية إلى الطريق،
ويوفر  Mochiح ًال مرنًا للمساعدة في تلبية هذا
الطلب المتزايد على محطات الشحن.
ويعمل  Mochiعبر ن��ظ��ام التشغيل الذكي

مواقيت الصالة
الفجر 3.37

الشروق 5.04

الظهر  11.45العصر  3.21المغرب 6.25

العشاء 7.50

 EnOSTMالتابع للشركة ،الذي يربط ويدير أكثر
من  200غيغاواط من أصول الطاقة المتجددة على
مستوى العالم ،كما يوفر النظام للجهاز إمكانية
الوصول إلى الكهرباء الخضراء بنسبة  ،100%ما
يسمح للمركبات الكهربائية التي يشحنها ،Mochi
بتزويد الركاب برحلة بواسطة الكهرباء الخضراء،
أو الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.
ويتوافق  Mochiمع معظم السيارات الكهربائية
السائدة في السوق ،وهو مدعوم ببطاريات AESC
من  Envisionبقدرة تبلغ  70كيلو واط في الساعة
وخرج طاقة  42كيلو واط ،ويمكن للجهاز شحن
السيارة الكهربائية في غضون ساعتين فقط
لمسافة قيادة تصل إلى  600كيلومتر.

األطفال في
خطر ...أدمنوا
األجهزة الذكية
توصلت دراسة بريطانية جديدة
إل��ى أن استخدام العديد من
األجهزة في وقت واح��د ،مثل
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وأج��ه��زة
الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون،
هي عادة متزايدة بين األطفال،
وتتبع الباحثون في جامعة ليستر
عادات استخدام الشاشة لـ816
فتاة بريطانية تتراوح أعمارهن
بين 11و 14عامًا.
ً
ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية ،قاد باحثون في
مركز أبحاث السكري بجامعة
ليستر الدراسة ،التي نُشرت في
مجلة  ،Acta Paediatricaوتم
إجراؤها قبل الجائحة الحالية،
وهو ما يقلق في حد ذاته ألنه
يُعتقد أن السلوك المستقر
المرتبط بالنظر إلى الشاشة قد
ارتفع.

محطة الفضاء الصينية الجديدة تحتاج
إلى  10عمليات إطالق أخرى حتى تكتمل
أطلقت الصين أول وح��دة
للمحطة الفضائية الجديدة
األساسية منذ أي��ام قليلة،
وهي اآلن تدور حول األرض،
وتخطط لعدد م��ن عمليات
اإلطالق األخرى حتى تكتمل
وت��ت��م��ث��ل ف��ي  10عمليات
أخ��رى ،حيث أطلقت الوحدة،
ال��ت��ي تسمى  Tianheفي
ليلة األرب��ع��اء الماضي فوق
صاروخ حامل من طراز Long
 March-5B Y2من موقع
إطالق مركبة الفضا ء �Wen
 changعلى الساحل الشمالي

الشرقي لمقاطعة هاينان
جنوب الصين.
ووف��ق��ا ل��م��ا ذك���ره موقع
األم��ي��رك��ي،
«»space
ف��إن  Tianheه��ي الوحدة
التأسيسية ألول محطة فضائية
في الصين ،ووصفت الوحدة
بأنها أكبر مركبة فضائية
طورتها الدولة على اإلطالق؛
يبلغ طولها  54.4قدمًا
« 16.6م��ت��رًا» ،وعرضها
 13.8ق��دمً��ا « 4.2أمتار»
في أوسع نقطة لها ،وكانت
كتلتها عند اإلقالع  22.5طنًا.

وسيتبع إط�لاق يوم األربعاء
سلسلة سريعة من عمليات
إطالق الشحنات وأفراد الطاقم
بهدف استكمال بناء المحطة
الفضائية بحلول نهاية عام
.2022
وتتطلب جهود البناء الفضائية
 10عمليات إطالق إضافية من
عام  2021حتى عام :2022
إطالق وحدتين أخريين ،وأربع
بعثات مأهولة وأرب��ع رحالت
ً
وفقا لما
لمركبات الشحن،
أوردته شبكة تلفزيون الصين
العالمية «.»CGTN

أكبر طائرة بالعالم تنجح في رحلتها
التجريبية الثانية

الدنمارك تلغي لقاح
جونسون آند جونسون
من برنامجها للتطعيم

العصفورة
• لم توفر وزارة األوقاف ،المعقمات في أغلب المساجد ،فأين االلتزام باالشتراطات الصحية؟!
• االختبارات الورقية دخلت نفق التكسب النيابي!

حكايات

أجواء ...حل!
بدأ التصعيد ،فكل «األع��راب» يصعّدون اع��راب��ي يبحث عن تسجيل موقف ،وآخر
في سباق جديد تشهده القرية ،وصوال إلى يتحرك وفق برمجة معدة سلفا ،وثالث يدفع
حل شامل ،لفشلهم في طرح ما يزعج أبناء للعرقلة ،ورابع مع الخيل يا شقرا!
 ...صارت!
القرية من ظواهر غير مقبولة!

جحا

أعلنت ال��دن��م��ارك أن��ه��ا لن
تستخدم لقاح «جونسون
آن��د جونسون» في حملتها
ال��وط��ن��ي��ة للتطعيم ضد
ك��وف��ي��د ،-19مشيرة إلى
مخاوف من أع��راض جانبية
خطيرة بما في ذلك التجلطات
الدموية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان للسلطات
الصحية الدنماركية أنها
«خ��ل��ص��ت إل���ى ان منافع
استخدام لقاح جونسون آند
جونسون المضاد لكوفيد-19
ال ت��ف��وق م��خ��اط��ر تسببه
بأعراض جانبية محتملة لدى
من يتلقونه».
وتابع البيان« :ل��ذا ،ستواصل
السلطات الصحية الدنماركية
برنامج التطعيم الدنماركي
واسع النطاق ضد كوفيد-19
م��ن دون لقاح جونسون آند
جونسون المضاد لكوفيد.-19
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• رحلة تجريبية

نجحت أكبر طائرة في العالم في إج��راء ثاني
رحلة تجريبية لها ،حيث أجرت طائرة  Rocالتابعة
لشركة  ،Stratolaunchثاني رحلة تجريبية لها
من  Mojave Air and Space Portفي جنوب
شرق كاليفورنيا في رحلة بحرية استغرقت ثالث
ساعات و 14دقيقة ،والتي يتم إعدادها لنقل
المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت
عالياً.
ووفقا لما ذكره موقع « »spaceاألميركي،
أقلعت الطائرة العمالقة ،التي يبلغ طول جناحيها

 385قدمًا « 117مترًا» ،ووصلت  Rocإلى
ارتفاع أقصى يبلغ  14000قدم « 4267مترًا»
وسرعة قصوى تبلغ  199مي ًال في الساعة «320
كيلومترًا في الساعة» خالل الرحلة التجريبية،
والتي اعتبرتها ستراتولونش ناجحة.
وق��ال زاك��اري كريفور ،رئيس العمليات في
 ،Stratolaunchخالل مؤتمر صحافي بعد الرحلة:
«نحن سعداء جدًا بأداء الطائرة ،ونحن متحمسون
بنفس القدر لمدى اقتراب الطائرة من إطالق أول
مركبة تفوق سرعتها سرعة الصوت».

إنا هلل وإنا إليه راجعون

• زكية عباس سليمان ،زوجة صقر
مبارك عيد الخالدي  82 -عاماً  -شيعت -
ت.60606333 - 55237333 :
• مشعل حسين محمد العدواني
  72عاماً  -شيع  -ت.99381711 :الرياضة
الفن
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إيميل التحرير

editorial_dept@alshahedkw.com

• جاسم مهنا محمد قاسم 66 -
عاماً  -شيع  -ت.97883925 :
• توفيق جعفر عبداهلل أبو
مجداد  63 -ع��ام��اً  -شيع  -ت:
.66551887

التوزيع واالشتراكات
تلفون22458460 - 22458170 :
الجهات الرسمية والمؤسسات
 36.500دينار  -لألفراد  15دينارا
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