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غير مخصص للبيع

السيتي يتأهل إلى 
نهائي دوري األبطال 

11بهدفين في باريس
وزير الخارجية بحث مع 

نظيره الجزائري العالقات 
27األخوية بين البلدين

270 مليون دينار 
خسائر تكبدها القطاع 

االستثماري الكويتي

سنظل صفًا واحدًا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته

األمير: لن نسمح لكائن من كان أن يزعزع أمن الكويت واستقرارها

يقولون
ُل ِمَن اْلُقْرَءاِن  »َوُنَنزِّ
َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرْحَمٌة 
لِّْلُمْؤِمِنيَن  َواَل َيِزيُد 

الّظاِلِميَن ِإالَّ َخَساًرا َوِإَذآ 
َأْنَعْمَنا َعَلى اْلِنساِن 

َأْعَرَض َوَنـَأى ِبَجاِنِبِه َوِإَذا 
رُّ َكاَن َيـُؤوًسا« ُه الشَّ َمسَّ

آية قرآنية

أمثال

»االسراء - 82 - 83«

بو احمد: عادة في شهر رمضان شرفه اهلل 
نشوف الناس تمتن لكثرة نعم اهلل تعالى حيث 

 كثرة األكل والغبقات والحلويات والعصائر
في الدواوين واللقاءات االجتماعية، حتى رمضان 

السنة اللي فاتت لما كنا محجورين حجركلي 
كانت الناس جالسة في بيوتها تطبخ وتنفخ، 

لكن في رمضان السنة هاذي عن نفسي فقدت 
 الكثير من الكيلوغرامات، وكل من شاهدت
من األقارب واألصدقاء وجدتهم ضعفانين 

تصحوابسبب ضعف الشهية. صوموا 

• التعاون بين السلطات هو األساس ألي عمل وطني ناجح
• نتمسك بالنهج الديمقراطي مبتعدين عن أجواء االحتقان والتوتر
• ملتزمون بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام
• تفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية
• جميعنا مطالبون بمواجهة الشاعات التي تبث في منصات التواصل االجتماعي
• أهم أولوياتنا رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا وفتح آفاق المستقبل أمامهم
• شبابنا هم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية
• أسجل بالغ الشادة بإخواني وأبنائي العاملين في الصفوف األمامية
• نشر الدعوات المغرضة هدفه المس بوحدتنا الوطنية
• نستذكر ببالغ االعتزاز أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهلل ثراه
• صاحب السمو أمير البالد يلقي كلمته بمناسبة العشر األواخرص2

السماح بانتقال األيدي العاملة إلى كفيل 
جديد بعد مضي سنة بداًل من ثالث سنوات

»أجيليتي« تعود لقيادة مؤشرات البورصة مجددًا

سيولة البورصة  92.5 مليون دينار... والسوق األول يصعد
»الشؤون«: رصد وإزالة مخالفات 

جمع التبرعات خالل رمضان

للقوى  العامة  الهيئة  عام  مدير  أصدر 
العاملة أحمد الموسى قرارًا إداريًا رقم 
انتقال  مدة  بشأن   2021 لسنة   »375«
بتصاريح  المستقدمين  العاملة  األيدي 
المدرجين  العمل  أصحاب  على  عمل 
جائحة  ظ��ل  ف��ي  لمتميزين  بقوائم 
 – »كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 

.»19
وقال الموسى إنه بمقتضى هذا القرار 
بتصاريح  المستقدمين  بانتقال  يسمح 
عمل على أصحاب العمل المدرجين لدى 
إدارة العمل المختصة بقوائم المتميزين 
إذن  إصدار  تاريخ  من  سنة  مضي  بعد 
بشرط  سنوات  ث��الث  من  ب��داًل  العمل 
العمل  صاحب  موافقة  على  الحصول 

العمالة  لهذه  التحويل  يتم  أن  وعلى 
بين المدرجين بقوائم المتميزين إضافة 
لباقي الشروط والضوابط المعمول بها 

لدى الهيئة في هذا الشأن. 
القرار  إصدار  من  الغرض  أن  وأضاف 
المدرجين  العمل  أصحاب  على  التيسير 
القرارات  مع  تزامنًا  المتميزين  بقوائم 
هذا  في  الحكومة  جانب  من  المتخذة 
جاء  القرار  هذا  أن  أكد  كما  الشأن، 
تلبية الحتياجات سوق العمل خالل الفترة 
الحالية، وسيتم تطبيقه لحين إشعار آخر 
إجراءات  من  اتخاذه  يتم  ما  ضوء  في 
من جانب مجلس الوزراء خالل الجائحة 
المتخذة  االج��راءات  ظل  وفِي  الحالية 

على المستوى الصحي.

كبيرة  ارتفاعات  أمس،  الرئيسيان  الكويت  بورصة  مؤشرا  حقق 
السوق  مؤشر  وتراجع   ،50 رئيسي  لمؤشر  خجول  ارتفاع  مقابل 
الرئيسي، فيما سجلت السيولة مستويات قياسية لم تحققها خالل 
مؤشرات  سيولة  دخول  جلسات  في  إال  تتحقق  ولم  العام،  هذا 
األسواق الناشئة، وكانت النهاية أمس بارتفاع مؤشر السوق العام 
0.8%، تعادل 49.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 6232.97 نقطة، 
هذا  خالل  األعلى  هي  دينار  مليون   92.5 بلغت  قياسية  بسيولة 
العام وخالل السنوات السابقة، باستثناء جلسات الترقية، وتم تداول 
525 مليون سهم عبر 17708 صفقات، وتم تداول 143 سهما، 
ربح منها 73 سهما، وخسر 53 سهما، واستقر 17 سهما دون 
تغير، وقفز مؤشر السوق األول بفضل أسهم أجيليتي وهيومن 
ليضيف   ،%1.1 بنسبة  وآالفكو  متحد  وأهلي  والمباني  سوفت 
بسيولة  نقطة،   6757.82 مستوى  على  ويقفل  نقطة،   74.17
مليون   165.9 تداولت  بقليل،  دينار  مليون   57.7 تجاوزت  كبيرة 

سهم عبر 6503 صفقات، وربح 12 سهما مقابل تراجع أسعار 
8 أسهم واستقرار 5 أسهم دون تغير، بينما تراجع مؤشر السوق 
محدودة  خسارة  وسجل  جلسات،   6 منذ  األولى  للمرة  الرئيسي 
 5215.13 مستوى  على  ليقفل  نقاط،   7.16 أي   ،%0.14 بنسبة 
نقطة بسيولة كبيرة بلغت 34.8 مليون دينار، تداولت 359 مليون 
سهم عبر 11205 صفقات، متداوال 118 سهما، ربح منها 61 

سهما، وخسر 45، واستقر 12 دون تغير.
سوى  واضحة  أرباح  جني  عمليات  هناك  تكن  لم  المقابل  وفي 
سيولة  األفضل  العشرين  قائمة  وكانت  جدا،  قليلة  أسهم  على 
وبعد   ،%13 فقد  الذي  خليجي،  سهم  باستثناء  خضراء  جميعها 
سلسلة طويلة من االرتفاعات، واستقرت اسهم االمتياز وعقارات 
على  الجلسة  لتنتهي  تغير،  دون  والدولي  الخليج  وبنك  الكويت 
مستوى عال من الثقة، بعد بلوغ السيولة مستوى قياسيا في ظل 

ظروف طبيعية.

للتنمية  المساعدة  الوكيلة  كشفت 
ال��ش��ؤون  وزارة  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
فرق  أن  الهاجري،  هناء  االجتماعية 
التفتيش الميداني المشكلة من الوزارة 
التبرعات  جمع  مخالفات  وإزالة  لرصد 
خالل رمضان أجرت منذ بداية الشهر 
الفضيل حتى السبت الماضي الموافق 
متنوعة  ميدانية  جولة   1396 منه،   19
الجهات  وم��ق��رات  المساجد  على 

الخيرية المشاركة في المشروع.
أسفرت  الجوالت  هذه  أن  وأوضحت 
متنوعة،  مخالفات  عن رصد مجموعة 
المالبس  لجمع  »كشكًا«   133 رصد 
110 »اكشاك«  إزالة  المخالفة وتمت 
بلدية  ممثلي  م��ع  بالتنسيق  منها 
لجنة  في  الداخلية  ووزارة  الكويت 
متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري 

في البالد.

ما بثه حول الجراءات الطبية لعالج الشيخ صباح األحمد ال يمت إلى الحقيقة بصلة
فوزية الصباح: بصدد تقديم شكوى قضائية
ضد المليفي لتعمده بث معلومات مغلوطة

الكويت: نجدد المطالبة بتمثيل 
عربي دائم في مجلس األمن

السفير  نيويورك  في  المتحدة  االمم  لدى  الدائم  الكويت  مندوب  جدد 
الصالحيات في فئة  دائم بكامل  بتمثيل عربي  المطالبة  العتيبي  منصور 

المقاعد الدائمة في حال اي توسيع مستقبلي لمجلس االمن.
أول  مساء  العتيبي  السفير  ألقاه  العربية  للمجموعة  بيان  في  ذلك  جاء 
لالمم  العامة  للجمعية  ال�75  ال��دورة  خالل  الخامس  باالجتماع  امس 
المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية حول »التمثيل العادل في مجلس 

االمن وزيادة عدد اعضائه والمسائل ذات الصلة«.
وقال ان عدالة التمثيل تتطلب تمثيال عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير 
االصالح  عملية  تركيز  اهمية  مؤكدا  الموسع،  االمن  بمجلس  الدائمة 
بتوزيع المقاعد على رفع الظلم عن الدول النامية، خاصة الدول العربية 
واالفريقية غير الممثلة على االطالق بفئة المقاعد الدائمة بمجلس االمن.

الرئيس العراقي: استضفنا أكثر من جولة 
حوار بين السعودية وإيران

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، 
أمس، أن بغداد استضافت أكثر من 
وإيران  السعودية  بين  حوار  جولة 

خالل الفترة الماضية.
ولم يدل صالح بمزيد من التفاصيل، 
خالل  التصريحات  بهذه  وأدل���ى 
مؤسسة  معه  أجرتها  مقابلة 
وبثت  إنستيتيوت«  »بيروت  األبحاث 

مباشرة على اإلنترنت.
وكان المتحدث باسم الوزارة سعيد 
االثنين  ي��وم  أعلن  زادة،  خطيب 
مستعدة  ط��ه��ران  أن  الماضي 
المملكة  م��ع  م��ح��ادث��ات  إلج���راء 
العربية السعودية على أي مستوى، 
والدولتان  المنطقة  دول  وستشهد 

نتيجة هذه المحادثات. 

اختتم المبعوث الخاص لألمين العام 
مارتن  اليمن  إلى  المتحدة  لألمم 
اجتماعات  جولة  ام��س  غريفيث 
مجموعة  مع  أسبوعًا  استمرت 
واإلقليميين  اليمنيين،  المعنيين  من 
وسلطنة  السعودية  في  والدوليين، 
عُمان، في إطار سعيه للتوصل إلى 

وقف إطالق النار في اليمن.
إن  األممي  للمبعوث  بيان  وق��ال 
وقف  إلى  للتوصل  تأتي  »الجولة 
التي  المخاطر  لتقليل  النار  إطالق 
بما  اليمن،  في  المدنيين  حياة  تهدد 

يتضمن وقف هجوم جماعة أنصار 
اهلل على مأرب الذي دام ألكثر من 

عام«.
وأكد البيان أن غريفيث يسعى إلى رفع 
القيود المفروضة على موانئ الحديدة، 
حدة  من  للتخفيف  صنعاء  مطار  وفتح 

الوضع اإلنساني المتردي.
حول  نقاشنا  »استمر  غريفيث:  وقال 
هذه القضايا لما يزيد على العام، وكان 
كامل  بشكل  داعمًا  الدولي  المجتمع 
في أثناء ذلك، ولكننا لألسف لسنا حيث 
إلى  بالتوصل  يتعلق  فيما  نكون  أن  نود 

استمرت  نفسه،  الوقت  وفي  اتفاق، 
معاناة  في  وتسببت  هوادة  بال  الحرب 

هائلة للمدنيين«.
أممية  مباحثات  ج��رت  ذل��ك،  إل��ى 
العملية  استئناف  ح��ول  أميركية 
السياسية في اليمن الذي يعاني من 

حرب مستمرة منذ نحو 7 سنوات. 
وأفاد المبعوث الخاص لألمين العام 
مارتن  اليمن  إلى  المتحدة  لألمم 
حسابه  عبر  تغريدة  في  غريفيث، 
على تويتر، »سرني اللقاء بالسيناتور 
األميركي كريس ميرفي ومبعوث 

تيم  إلى  اليمن  المتحدة  الواليات 
األردنية  العاصمة  في  ليندركينغ 

عمّان«. 
مأرب  في  الوضع  »ناقشنا  وأض��اف، 
وآفاق التوصل إلى اتفاق حول الموانئ 
واستئناف  نار  إطالق  ووقف  والمطار 

العملية السياسية في  اليمن«. 
سلسلة  المبعوثان  عقد  وم��ؤخ��رًا، 
ضمن  ودول��ي��ة  إقليمية  ل��ق��اءات 
لحل  الرامية  المكثفة  التحركات 
الصراع في اليمن الذي تسبب بإحدى 

أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم. 

مباحثات أممية لوقف إطالق النار وفتح الموانئ في اليمن

روسيا تؤكد استعدادها لدفع عملية التفاوض 
بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني

أع��رب��ت روس��ي��ا م��ج��ددا أمس 
عملية  لدفع  استعدادها  عن 
القضايا  ح���ول  ال��ت��ف��اوض 
الفلسطينيين  بين  األساسية 

والكيان الصهيوني.
الروسي  الخارجية  وزير  وأعرب 
مؤتمر  خالل  الف��روف  سيرغي 
في  عقده  مشترك  صحافي 
ختام مباحثات أجراها مع نظيره 
الفلسطيني رياض المالكي عن 

حدة  تصاعد  إزاء  الجدي  قلقه 
الشرقية  القدس  في  التوتر 

وحول قطاع غزة.
تقديم  روسيا  استعداد  وأك��د 
مباشر  حوار  لتنظيم  المساعدة 
وسلطات  الفلسطينيين  بين 
معالجة  أج���ل  م��ن  االح��ت��الل 
من  محذرا  األساسية  القضايا 
القضية  »تهميش  محاولة 
مسؤولية  وتراجع  الفلسطينية 

تنفيذ  ع��ن  ال��دول��ي  المجتمع 
ذات  المتحدة  األم��م  ق���رارات 

الصلة«.
ذاته  الوقت  في  الفروف  وعبر 
إزاء »عدم مماطلة«  األمل  عن 
مؤتمر  تنظيم  في  ط��رف  أي 
التسوية في الشرق  دولي حول 
»الوضع  أن  إلى  الفتا  االوسط، 
ق��رارات  يتطلب  األرض  على 

مسؤولة وعاجلة«.

رفض عدد من أولياء األمور قرار وزارة 
لطلبة  الورقية  االختبارات  بإجراء  التربية 
بقسميه  العامة«  »الثانوية  عشر  الثاني 
التطورات  بعد  السيما  واألدبي  العلمي 
الصحة  وزارة  بتقرير  الخاصة  األخيرة 
بشأن خطة  التربية  وزارة  إجراءات  حول 

عودة هذه االختبارات.
الذي صدر  »الصحة«  تقرير  إن  وقالوا: 
جهوزية  لتقييم  عشوائية  زي��ارات  بعد 
الماضي،  أبريل  منتصف  في  المدارس 

أكد عدم جهوزية العينة العشوائية من 
المدارس التي تمت زيارتها.

بعد  جاء  التقرير  هذا  أن  الى  وأش��اروا 
في  التربية  وزارة  ق��رار  ص��دور  تأخر 
الموضوع نفسه، ويبدو أن وزارة التربية 
بعدم جهوزية  دراية كاملة  كانت على 
االختبارت  أن  رغم  اآلن  حتى  المدارس 
أن  أي  المقبل  يونيو   10 في  ستكون 

الوقت المتبقي لها شهر واحد فقط.
• االختبارات... ورقية أم أونالين؟!ص4

أولياء األمور حائرون: ما زلنا ننتظر قرار »التربية« 
بشأن اختبارات الثانوية العامة

الدكتور  الصحة  وزير  دفاع  أكد 
فوزية  المحامية  الصباح،  باسل 
يوسف  احمد  بثه  ما  ان  الصباح، 
في  صوتي  تسجيل  من  المليفي 
ال  االجتماعي  التواصل  وسائل 
حول  بصلة،  الحقيقة  إلى  يمت 
اتخذت  التي  الطبية  اإلج���راءات 
األمير  سمو  لعالج  الكويت  في 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب 
الواليات  إلى  نقله  قبل  ثراه،  اهلل 

المتحدة األميركية.
الصباح  فوزية  المحامية  واضافت 
شكوى  ت��ق��دي��م  ب��ص��دد  أن��ه��ا 
لتعمده  المليفي  ضد  قضائية 
ومرسلة  مغلوطة  معلومات  بث 
باسل  الدكتور  الصحة  وزير  ضد 
الصباح، وإلثبات ان تلك المعلومات 
واالتهامات في التسجيل الصوتي 
بصلة  الحقيقة  إل���ى  ت��م��ت  ال 

وهدفها إثارة الرأى العام.

• برهم صالح
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وزير الداخلية التقى سفير الكويت لدى منغوليا وسفير أرمينيا لدى البالد
التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي كال على حدة سفير الكويت 
لدى جمهورية منغوليا محمد المطيري وسفير جمهورية أرمينيا 

لدى البالد سارمين باغداساريان.
الداخلية  بوزارة  األمني  واإلعالم  للعالقات  العامة  اإلدارة  وقالت 
بين  التنسيق  آلية  المطيري  السفير  مع  بحث  الداخلية  وزير  إن 
في  يسهم  بما  منغوليا  في  الكويت  وسفارة  األمنية  المؤسسة 

تعزيز العالقات بين البلدين.

ونقلت عن السفير المطيري تأكيده على أهمية جهود المؤسسة 
األمنية في توطيد عالقات الكويت مع كافة دول العالم.

وأفادت بأن لقاء وزير الداخلية مع سفير أرمينيا تناول موضوعات 
ذات اهتمام مشترك، السيما المتعلقة بالشأن األمني وسبل تعزيز 

التعاون بين البلدين.
وأعرب سفير جمهورية أرمينيا بحسب البيان عن تقدير بالده للدور 
الحيوي الذي تقوم به الكويت في تعزيز األمن والسلم بالمنطقة. 
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محليات

مندوب الكويت لدى األمم 
المتحدة: نجدد المطالبة بتمثيل 

عربي دائم في مجلس األمن
االمم  ل��دى  ال��دائ��م  الكويت  مندوب  ج��دد 
منصور  السفير  نيويورك  في  المتحدة 
بكامل  دائم  عربي  بتمثيل  المطالبة  العتيبي 
الصالحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال 

اي توسيع مستقبلي لمجلس االمن.
ألقاه  العربية  للمجموعة  بيان  في  ذلك  جاء 
خالل  الخامس  باالجتماع  العتيبي  السفير 
الدورة ال�75 للجمعية العامة لالمم المتحدة 
للمفاوضات الحكومية الدولية حول »التمثيل 
العادل في مجلس االمن وزيادة عدد اعضائه 

والمسائل ذات الصلة«.
عربيا  تمثيال  تتطلب  التمثيل  عدالة  ان  وقال 
الدائمة  غير  المقاعد  فئة  في  متناسبا 
اهمية  مؤكدا  الموسع  االم��ن  بمجلس 
على  المقاعد  بتوزيع  االصالح  عملية  تركيز 
الدول  النامية وخاصة  الدول  الظلم عن  رفع 
العربية واالفريقية غير الممثلة على االطالق 

بفئة المقاعد الدائمة بمجلس االمن.
السفير  أكد  لالقاليم  العابر  التمثيل  وعن 
االقليمي  التمثيل  عدالة  لضمان  انه  العتيبي 
االعتراف  ينبغي  العالمي  المستوى  على 
كمجموعة  العربية  المجموعة  بخصوصية 
ان  دون  بالمجلس  ذات��ه��ا  بحد  اقليمية 
رصيد  من  خصما  او  على  محسوبة  تكون 

المجموعتين االفريقية او االسيا باسيفيك.

صاحب السمو وجه كلمة بمناسبة العشر األواخر من شهر رمضان المبارك

• لن نسمح لكائن من كان أن يزعزع أمن الكويت واستقرارها

• نشر الدعوات المغرضة هدفه المس بوحدتنا الوطنية• تفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية
• نتمسك بالنهج الديمقراطي مبتعدين عن أجواء االحتقان والتوتر

• أسجل بالغ اإلشادة بإخواني وأبنائي العاملين في الصفوف األمامية• أهم أولوياتنا رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا وفتح آفاق المستقبل أمامهم
• نستذكر ببالغ االعتزاز أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهلل ثراه

• سنظل صفًا واحدًا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته
• ملتزمون بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام

األمير: التعاون بين السلطات هو األساس ألي عمل وطني ناجح

وجه حضرة صاحب السمو أمير 
نواف األحمد مساء  الشيخ  البالد 
العشر  بمناسبة  كلمة  أم��س، 
رمضان  شهر  م��ن  األواخ����ر 
نصها:  يلي  ما  في  المبارك.. 
الرحيم  الرحمن  اهلل  »بسم 
الشاكرين  حمد  هلل  الحمد 
خاتم  على  والسالم  والصالة 
محمد  نبينا  والمرسلين  األنبياء 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخ��وان��ي وأخ��وات��ي.. األع��زاء 
اهلل  ورح��م��ة  عليكم  ال��س��الم 
تحية  أطيب  أحييكم  وبركاته.. 
اليوم  بكم  ألتقي  أن  ويسعدني 
الفضيل  الشهر  لكم  ألب��ارك 
األواخر  العشر  الليالي  ودخ��ول 
الليالي  ه���ذه  مغتنما  م��ن��ه 
المباركة ألدعوه جلت قدرته أن 
يحفظ وطننا الغالي الكويت آمنا 
المسلمين  بالد  وسائر  مطمئنا 
األمتين  وعلى  علينا  يعيده  وأن 
الخير  بوافر  واإلسالمية  العربية 

واليمن والبركات.
الشهر  الستغالل  أحوجنا  وما 
اإليمانية  ونفحاته  الكريم 
لنسأله عز وجل العفو والمغفرة 
فقد  وأفضاله،  نعمه  شاكرين 

بالكثير من  الوطن  حبا اهلل هذا 
األرض  لهذه  وهيأ  الخيرات 
فتلك  والطمأنينة،  األمن  الطيبة 
المحافظة  تستدعي  النعم 
عليها بحمد اهلل حمد الشاكرين 
السمحة  ديننا  بتعاليم  والتمسك 
التي تحثنا على توحيد الصفوف 

ونشر التواد والتراحم.
لقد  األعزاء..  واألبناء..  اإلخوة   
من  أكثر  ط��وال  جميعا  عشنا 
استدعت  استثنائية  ظروفا  عام 
تفشي  ج��راء  والحذر  الحيطة 
العالم  اجتاح  الذي  كورونا  وباء 
األمر  األصعدة  على كافة  وأثر 
الذي يتطلب المزيد من التفهم 
والصبر في التعامل مع تداعيات 
إلى  الجميع  داعيا  الجائحة  تلك 
باالحترازات  االل��ت��زام  ض��رورة 

الصحية.
أن  ال��ص��دد  ه���ذا  ف��ي  وأود 
بإخواني  اإلش���ادة  بالغ  أسجل 
الصفوف  في  العاملين  وأبنائي 
في  والمتطوعين  األم��ام��ي��ة 
المواطنين  من  القطاعات  كافة 
على  حملوا  فلقد  والمقيمين 
الفترة  هذه  ط��وال  كاهلهم 
كورونا  لوباء  التصدي  مهمة 

أنفسهم  معرضين  البالد  في 
سبيل  ف��ي  للخطر  وحياتهم 
الجائحة متخذين  مواجهة هذه 
الوقائية  اإلج����راءات  أف��ض��ل 
الصحة  منظمة  من  والعالجية 
العالمية لمجابهة هذا الفيروس 
الفتاك متسلحين في ذلك بالروح 
الوطنية العالية فلهم منا جزيل 

الثناء والتقدير ومن العلي القدير 
خير الثواب والجزاء.

إن  الكرام..  وأخواتي  إخواني 
ولن  أعناقنا  في  أمانة  الكويت 
نسمح لكائن من كان أن يزعزع 
خالل  من  واستقرارها  أمنها 
هدفها  مغرضة  دع��وات  نشر 
التي  الوطنية  بوحدتنا  المس 

الذي  والسبيل  المصدر  هي 
وسطروا  واآلباء  األجداد  اتخذه 
به أروع التضحيات للحفاظ على 
هذا الكيان الغالي وسنظل بإذن 
اهلل تعالى صفا واحدا ندافع عن 
الوطن  هذا  ومكتسبات  حقوق 

وحماية مقدراته.
أن  أؤك��د  المقام  ه��ذا  وف��ي 

التعاون بين سلطات ومؤسسات 
عمل  ألي  األس��اس  هو  الدولة 
األمثل  واألسلوب  ناجح  وطني 
للتطلعات  تحقيقا  اإلنجاز  نحو 
أبناء  ينشدها  التي  التنموية 
متمسكين  األوف��ي��اء  شعبنا 
ال��ذي  الديمقراطي  بالنهج 
أجواء  عن  مبتعدين  ارتضيناه 
االح��ت��ق��ان وال��ت��وت��ر وع��ن كل 
تؤدي  التي  للتفرقة  يدعو  ما 
في  التنمية  عجلة  ب��طء  إل��ى 
الهادئ  بالحوار  ملتزمين  البالد 
اتهام  أو  تجريح  دون  والهادف 
لتفويت الفرصة على المتربصين 
للنيل من ثوابتنا الوطنية فجميعنا 
وجه  في  بالوقوف  مطالبون 
التي تبث في منصات  اإلشاعات 
وتحري  االجتماعي  التواصل 
كاملة  الحقيقة  لمعرفة  الدقة 
يحفظ  أن  القدير  العلي  داعين 
بلدنا الغالي واحة لألمن واألمان.

 إخواني وأبنائي وبناتي.. إن أهم 
أولوياتنا في هذه المرحلة رعاية 
شبابنا  من  الواعد  الجيل  هذا 
المفعمة  طاقاتهم  وتسخير 
آفاق  وفتح  واإلخالص  بالحيوية 
خالل  من  أمامهم  المستقبل 

الوسائل  بأفضل  تأهيلهم 
الحديثة  واألكاديمية  العلمية 
الكويتية األصيلة  القيم  وغرس 
وتراثنا  ثقافتنا  في  المتجذرة 
التنمية  مسيرة  في  ليشاركوا 
الوطن  مستقبل  فهم  والبناء 

وثروته الحقيقية.
المباركة  الليالي  ه��ذه  وف��ي 
أميرنا  االعتزاز  ببالغ  نستذكر 
األحمد  صباح  الشيخ  ال��راح��ل 
ثراه  اهلل  طيب  الصباح  الجابر 
بواسع  يتغمده  أن  اهلل  داعين 
فسيح  يسكنه  وأن  رحمته 
جناته وأن يتقبل صيامنا وقيامنا 
عليه  ويديم  وطننا  يحفظ  وأن 
التقدم  والمزيد من  األمن  نعمة 
شهداءنا  يرحم  وأن  واالزدهار 
أرواحهم  قدموا  الذين  األب��رار 
الحبيب  لوطننا  فداء  الطاهرة 
الزكية  بدمائهم  وس��ط��روا 
ذاك��رة  ف��ي  خ��ال��دة  صفحات 
التاريخ وأن يكشف سبحانه غمة 
جمعاء  البشرية  عن  الوباء  هذا 
وآخر  الدعوات  مجيب  إنه سميع 
دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

اهلل  ورحمة  عليكم  والسالم 
وبركاته«.

صاحب السمو بعث رسالة خطية إلى الرئيس الجزائري
• صاحب السمو مستقباًل سمو ولي العهد

األمير استقبل ولي العهد 
والخالد والغانم

وزير الخارجية بحث مع نظيره الجزائري 
العالقات األخوية بين البلدين

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون 
أحمد  الدكتور  الشيخ  ال��وزراء  مجلس 
الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  مع  الناصر 
الديمقراطية  الجزائرية  بالجمهورية 
الشعبية صبري بوقادوم وذلك في إطار 
والوفد  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة 

المرافق إلى العاصمة الجزائر.
مجمل  استعراض  اللقاء  خ��الل  وت��م 
األخوية  التاريخية  واألواص��ر  الوشائج 
الخاصة بين البلدين والشعبين الشقيقين 
وسبل تعزيز الترابط المتين القائم بينهما 
في مختلف المجاالت كما تم بحث كافة 
تشهدها  التي  والتحديات  القضايا 
الساحتين  التطورات على  المنطقة وآخر 

اإلقليمية والدولية. 
وأكد الشيخ الدكتور أحمد الناصر عمق 

العالقات الكويتية - الجزائرية،
مؤتمر  في  الناصر  أحمد  الشيخ  وقال 
جمعه  ال��ذي  اللقاء  عقب  صحافي 
تبون  عبدالمجيد  الجزائري  بالرئيس 
صاحب  من  رسالة  خالله  سلمه  والذي 
السمو أمير البالد الشيخ نواف االحمد ان 

اللقاء تطرق الى العالقات الثنائية وسبل 
تطويرها.

تعزيز  الى  التطلع  عن  الناصر  واع��رب 
العام  في  ستكمل  التي  العالقات  هذه 
الرسالة  ان  مبينا  ال�60  عامها  المقبل 
امير  السمو  صاحب  تحيات  تضمنت 
الكويت  في  السياسية  والقيادة  البالد 

اضافة  الجزائري  والشعب  الرئيس  الى 
الثنائية  العالقات  تقوية  في  الرغبة  الى 
الشقيقين  البلدين  تربط  التي  األخوية 
مختلف  في  وتوطيدها  تعزيزها  وسبل 

المادين واألصعدة.
المؤتمر  ف��ي  الناصر  ال��وزي��ر  وج��دد 
التعازي للجزائر حكومة وشعبا على إثر 
الفيضانات التي شهدتها واليتي المدية 
وتسببت  العاصمة  جنوبي  والمسيلة 

بوقوع الضحايا.
وزير  مع  الثنائي  اللقاء  بخصوص  أما 
قال  بوقدوم  صبري  الجزائر  خارجية 
»المباحثات  ان  الناصر  احمد  الشيخ 
وضرورة  التعاون  حول  أساسا  تركزت 
تعزيز المنظومة الصحية وتبادل الخبرات 
أو  باألبحاث  األمر  تعلق  سواء  والتجارب 
التطوير أو الوقاية واستخالص الدروس 

من جائحة فيروس كورونا«.
»تبادل  على  االت��ف��اق  تم  ان��ه  وأوض��ح 
والصحة  التعليم  مجال  في  الخبرات 
يسمح  بما  السيبراني  واألم��ن  واألم��ن 

بتطوير تقنية المعلومات بين البلدين«. 

ولي العهد استقبل الخالد والغانم
• سمو ولي العهد مستقباًل سمو الشيخ صباح الخالد

الشيخ  أمس سمو  بيان صباح  بقصر  األحمد  الشيخ مشعل  العهد  ولي  استقبل سمو 
األمة مرزوق  رئيس مجلس  استقبل سموه  الوزراء، كما  رئيس مجلس  الخالد  صباح 

الغانم.

أمير  السمو  صاحب  استقبل 
البالد الشيخ نواف األحمد بقصر 
ولي  سمو  أم��س  صباح  بيان 

العهد الشيخ مشعل األحمد.
بيان  بقصر  سموه  واستقبل 
سمو الشيخ صباح الخالد رئيس 
واستقبل  ال����وزراء،  مجلس 
األمة  مجلس  رئيس  سموه 

مرزوق الغانم.
أمير  السمو  صاحب  وبعث 

األحمد  ن���واف  الشيخ  ال��ب��الد 
أخيه  إل���ى  خ��ط��ي��ة  رس��ال��ة 
تبون  عبدالمجيد  ال��رئ��ي��س 
الجزائرية  الجمهورية  رئيس 
تتعلق  الشعبية  الديمقراطية 
األخوية  الثنائية  بالعالقات 
تربط  التي  والوطيدة  المتينة 
وسبل  الشقيقين  البلدين  بين 
وتعزيزها في مختلف  دعمها 
المجاالت وعلى كافة األصعدة 

المشتركة  المصالح  يخدم  بما 
تطلعات  وتحقيق  للبلدين 

شعبيهما الشقيقين.
وزير  الرسالة  بتسليم  وق��ام 
لشؤون  الدولة  وزير  الخارجية 
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور 
إطار  في  وذلك  الناصر،  أحمد 
يقوم  التي  الرسمية  الزيارة 
إلى  له  المرافق  والوفد  بها 

العاصمة الجزائر. 

• حضرة صاحب السمو أمير البالد

»الصحة«: إخطار المستفيدين من الجرعة األولى
من لقاح أكسفورد بموعد الجرعة الثانية فور توافره

لشؤون  المساعدة  الصحة  وزارة  وكيلة  قالت 
الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف ان الوزارة 
األولى  الجرعة  من  المستفيدين  باخطار  ستقوم 
فور  الثانية  الجرعة  بموعد  أكسفورد  لقاح  من 

توافره.
انه في ضوء المستجدات العالمية ونظرا  وقالت 
لتزايد الطلب العالمي على لقاحات »كوفيد19-« 
فإن اإلمداد من لقاحات بعض الشركات وخاصة 
تسلمه  يتأخر  قد  -استرازينيكا  أكسفورد  لقاح 

خالل هذه الفترة.

تأخير في  ينجم عنه  األمر قد  ان هذا  وأوضحت 
إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقوا الجرعة 
االولى وهذا التأخير قد يحدث في العديد من دول 

العالم أيضا.
العلمية  الدراسات  بنتائج  الوزارة  التزام  وأكدت 
والمؤسسات  المصنعة  الشركات  من  ال��واردة 
تغيير  يتم  لن  انه  الى  الفتة  العالمية،  الصحية 
نوع الجرعة الثانية في الوقت الحالي وسوف يتم 
الجرعة  بموعد  االولى  الجرعة  تلقى  من  اخطار 
الثانية حال ورود الشحنة القادمة للقاح اكسفورد.

• الشيخ الدكتور أحمد الناصر 
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»اإلعالم«: ترسيخ مبدأ الشفافية وإظهار الخبر الحقيقي ودحض الشائعات 
عقدت وكيلة وزارة االعالم منيرة الهويدي اجتماعًا موسعًا مع 
ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار حرص الوزارة 
على تطوير العمل والدور اإلعالمي لجميع جهات الدولة الرسمية.
جاء ذلك من أجل تعزيز التعاون وترسيخ مبدأ الشفافية وإظهار 
تحديد  وض��رورة  الشائعات،  ودحض  الحقيقي  اإلعالمي  الخبر 

خطة  وضع  سبيل  في  اإلعالمي  العمل  بشأن  توافقية  صيغة 
التحديات  لمواجهة  الدولة  خطة  إنجاح  تجاه  مشتركة  إعالمية 
في  االعالمي  الشأن  ذات  اإلدارات  مع  والتنسيق  والمعوقات، 
بكل  الحقيقية  الصورة  إيصال  أجل  من  الحكومية  الجهات 

شفافية وموضوعية. 
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محليات

تسخير اإلمكانات لدعم وإسناد جميع جهات الدولة

أحمد النواف: تطعيم منتسبي الحرس الوطني وذويهم والمتقاعدين من الجهات العسكرية

»الشؤون«: رصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خالل رمضان

الكويت: 215 طنًا متريًا من األكسجين في طريقها إلى الهند

مزاد  بيع 4200 نخلة في جنوب 
سعد العبداهلل

»القوى العاملة«: تعديل مدة انتقال 
األيدي العاملة المستقدمة بتصاريح عمل 

للتنمية  المساعدة  الوكيلة  كشفت 
الشؤون  وزارة  ف��ي  االجتماعية 
أن  الهاجري،  هناء  االجتماعية 
المشكلة  الميداني  التفتيش  فرق 
مخالفات  وإزالة  لرصد  الوزارة  من 
أجرت  رمضان  خالل  التبرعات  جمع 
حتى  الفضيل  الشهر  بداية  منذ 
منه،   19 الموافق  الماضي  السبت 
على  متنوعة  ميدانية  جولة   1396
الخيرية  الجهات  ومقرات  المساجد 

المشاركة في المشروع.
وأوضحت أن هذه الجوالت أسفرت 
مخالفات  مجموعة  رص��د  ع��ن 
متنوعة، رصد 133 »كشكًا« لجمع 
المالبس المخالفة وتمت إزالة 110 
»اكشاك« منها بالتنسيق مع ممثلي 

في  الداخلية  ووزارة  الكويت  بلدية 
لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل 
رصد  عن  فضاًل  البالد،  في  الخيري 
143 إعالنًا لجمعيات خيرية ومبرات 
بالضوابط  تلتزم  لم  أخرى  وجهات 
مخاطبتها  وتمت  باإلعالن،  الخاصة 

لتالفي المخالفة وتعديل الوضع.
بين  م��ن  أن  ال��ه��اج��ري،  وذك���رت 
مطعمًا   59 رصد  أيضًا  المخالفات 
التبرعات  جمع  إلى  بالدعوة  تقوم 
بدعوى إفطار صائم من خالل وسائل 
التواصل االجتماعي، وتمت مخاطبة 
وزارة التجارة والصناعة في شأنها، 
لجمع  صناديق  رصد  إلى  إضافة 
المساجد،  بأحد  النقدية  التبرعات 
النقدي،  بالجمع  يقومان  ومسجدين 

األوق��اف  وزارة  مخاطبة  وتمت 
شأنها،  في  اإلسالمية  والشؤون 
أي  بحق  تهاون  ال  أنه  على  مشددة 
واالشتراطات  للضوابط  مخالفة 
وسيتم  رمضان،  في  بها  المعمول 
الالزمة  القانونية  اإلج��راءات  اتخاذ 

حيالها.
التفتيش  »ف���رق  إن  وق��ال��ت، 
الخاص بمراقبة مواقع التواصل 
»تويتر،  المختلفة  االجتماعي 
فيسبوك«  واتساب،  إنستغرام، 
المخالفة  الجمع  إعالنات  ورصد 
من  س���واء  المرخصة  وغ��ي��ر 
رص��دت  الجهات،  أو  األف���راد 
بالدعوة  ق��ام��وا  شخصا   12
مخاطبة  وتمت  التبرعات،  لجمع 

إدارة  الداخلية، ممثلة في  وزارة 
الجرائم اإللكترونية التخاذ الالزم 
 10 رصد  إلى  إضافة  حيالهما، 
بالدعوة  تقوم  تطوعية  ف��رق 
صائم،  إلفطار  التبرعات  لجمع 
حيالها  ال��الزم  اتخاذ  وسيتم 
أي  او  الوزارة  تتبع  كانت  سواء 
»تم  أنه  اخرى«.وأضافت  جهة 
في  تعمالن  مؤسستين  رص��د 
إلى  دعتا  والتوزيع  النشر  مجال 
مخاطبة  وتمت  التبرعات،  جمع 
التخاذ  والصناعة  التجارة  وزارة 
تابعت  كما  حيالهما،  ال��الزم 
الفرق عملية توزيع 10 جمعيات 
على  الغذائية  للسالل  خيرية 

المحتاجين«.

إن  الناجم  جاسم  الهند  لدى  الكويت  سفير  قال 
ألف  على  يزيد  وما  األكسجين  من  متريا  طنا   215
لسد  الهند  إلى  طريقها  في  أكسجين  أسطوانة 
الذي تشهده المستشفيات هناك في إطار  العجز 
الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس 

»كورونا المستجد - كوفيد 19«.
الكويتية  اإلغاثة  حملة  أن  الناجم  السفير  وذكر 
مستمرة بعد أن غادرت سفينة من البحرية الهندية 
طنا  ب�40  محملة  أمس  أول  »الشويخ«  ميناء  من 
سعة  خزانين  عبر  السائل  األكسجين  من  متريا 
جانب عدد كبير من  إلى  متريا  20 طنا  كل منهما 
أسطوانات األكسجين وأجهزة تكثيف األكسجين.

وأضاف أنه من المقرر أن تغادر اليوم أيضا سفينة 
طنا   75 متنها  على  »الشعيبة«  ميناء  من  تجارية 

وألف أسطوانة معبأة  السائل  متريا من األكسجين 
بغاز األكسجين.

كما ستغادر اليوم سفينتان تابعتان للبحرية الهندية 
ميناء الشويخ تحمالن 100 طن متري من األكسجين 
السائل عبر خمسة خزانات سعة الخزان الواحد 20 
اآلثار  تخفيف  في  المساهمة  أجل  من  متريا  طنا 
المتحورة  الجديدة  الساللة  انتشار  جراء  الكبيرة 
»زيادة  عن  أسفرت  والتي  »كورونا«  فيروس  من 
وبأرقام  كبير  بشكل  واإلصابات  الوفيات  معدالت 

قياسية« في الهند.
ولفت الناجم إلى أنه يجري العمل حاليا على ضمان 
البحري  الجسر  واستمرار  باألكسجين  الهند  تزويد 
عبر إعادة سفن البحرية الهندية للخزانات ليتم إعادة 
مشيرا  الكويت،  في  السائل  باألكسجين  تعبئتها 

الكويت  أنه بهذه الكميات »الضخمة« تكون  إلى 
ضمن أكثر دول العالم تزويدا للهند باألكسجين.

وأكد في هذا اإلطار حرص الكويت على تخفيف 
إزاء »هذه  الصديق  الهندي  الشعب  على  المعاناة 
الكارثة الصحية« وفي ظل الظروف االستثنائية التي 

تمر بها البالد جراء تفشي فيروس »كورونا«.
المؤسسات  مختلف  استجابة  سرعة  ثمن  كما 
من  كافة  اإلم��ك��ان��ات  بتسخيرها  الكويتية 
وقت،  بأسرع  المساعدات  ه��ذه  وص��ول  أج��ل 
والتجارة  والدفاع  الخارجية  وزارات  بدور  مشيدا 
و»مؤسسة الموانئ الكويتية« و»جمعية الهالل 
للصناعة«  العامة  و»الهيئة  الكويتي«  األحمر 
التي  الطبية  المستلزمات  من  العديد  توفير  في 

تحتاجها المستشفيات الهندية.

العبدالجليل: تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المجلس الوطني للثقافة ورابطة 
االجتماعيين يوقعان مذكرة تعاون

وقع المجلس الوطني للثقافة 
ورابطة  واآلداب  وال��ف��ن��ون 
أمس،  الكويتية،  االجتماعيين 
مذكرة تفاهم وتعاون ثقافي 
في  الحكومة  لرؤية  تطبيقا 
المشترك  ال��ت��ع��اون  تنمية 
الحكومية  ال��ج��ه��ات  ب��ي��ن 
ومؤسسات المجتمع المدني.

للمجلس  العام  األمين  وقال 
كامل العبدالجليل إن االتفاقية 
وتفعيل  تعزيز  إل��ى  تهدف 
في  تساهم  التي  األنشطة 
وفي  المجتمعية  المشاركة 

واألدبية  الثقافية  الفعاليات 
والعلمية  التدريبية  وال��دورات 

واالجتماعية.
التفاهم  مذكرة  أن  وأضاف 
وال���ت���ع���اون م���ع »راب��ط��ة 
في  ستسهم  االجتماعيين« 
العالقات  وتعزيز  تعميق 
المؤسسة  هذه  مع  الثقافية 
وتؤطرها  ال��رائ��دة  األهلية 
ب��ال��ع��دي��د م���ن األن��ش��ط��ة 

المشتركة المتميزة.
الشراكات  ه��ذه  أن  وذك��ر 
بتوجيهات  جاءت  المجتمعية 

والثقافة،  االع��الم  وزي��ر  من 
الشباب،  لشؤون  الدولة  وزير 
بغية  المطيري،  عبدالرحمن 
مؤسسات  مع  التعاون  تعزيز 

المجتمع المدني.
سيقوم  المجلس  أن  وبيّن 
بتنشيط حركة البحث العلمي 
بالتعاون مع رابطة االجتماعيين 
صالح  فيه  لما  الكويتية 
الكويتي  بالمجتمع  القضايا 
االتفاق  تم  التي  لألطر  وفقا 

عليها في المذكرة.
األمين  أوض��ح  جهته،  وم��ن 

لقطاع  ال��م��س��اع��د  ال��ع��ام 
الرسمي  الناطق  الثقافة، 
الدكتور  المجلس،  باسم 
عيسى االنصاري، أن المذكرة 
سنوات  لثالث  تسري  التي 

قابلة للتجديد تلقائيا.
تشمل  المذكرة  أن  وأضاف 
التعاون  مجاالت  من  العديد 
إعالمية  حملة  تنسيق  ومنها 
جميع  لتسويق  مشتركة 
والدورات  الثقافية  الفعاليات 
مواقع  عبر  للعاملين  التدريبية 
التابعة  االجتماعي  التواصل 

الوسائل  وحسب  للطرفين 
االعالمية المتفق عليها.

على  ت��ن��ص  أن��ه��ا  وب���يّ���ن 
تعاون  عالقات  إقامة  تشجيع 
العلمية  ال��خ��ب��رات  وت��ب��ادل 
والرحالت  والتدريبية  والبحثية 
وتبادل  الطرفين  بين  العلمية 
والدوريات  الكتب  اص��دارات 
والمطبوعات الصادرة عنهما 
وتشجيع  البحثية  والبرامج 
والثقافي  الفكري  اإلن��ت��اج 
والمعرفي الهادف إلى تنمية 

المجتمع والوطن.

بيع  عن  المالية  وزارة  أعلنت 
خارجة  مثمرة  نخلة   4200
بالمزاد  االستخدام  نطاق  عن 
الهيئة  لدى  المختوم  بالظرف 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
مكان  حددت  حيث  السمكية، 
المعاينة  في  الراغبين  استقبال 
مزارع  العبداهلل-  سعد  بجنوب 

نايف سابقًا.
مكان  المالية  وزارة  وح��ددت 

اس��ت��الم ك��راس��ة ال��ش��روط 
المزاد  في  المشاركة  وعرض 
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
قسم   - والثروةالسمكية 
مايو   9 تاريخ  من  الصندوق 
الشهر  من   18 حتى  الجاري 
الوثائق  تسليم  يتم  حيث  ذاته، 
دينار   100 قدره  رسم  مقابل 
في  ت��دف��ع  ل��ل��رد  قابلة  غير 
العامة لشؤون  الهيئة  صندوق 

الزراعة والثروة السمكية.
تقديم  أن  ال����وزارة  وبينت 
األحد  سيكونيوم  ال��ع��روض 
لدى  الجاري  مايو   23 الموافق 
سيكون  فيما  المالية،  وزارة 
المزاد  وعقد  المظاريف  فتح 
يوم االثنين 24 مايو لدى وزارة 
عن  االع��الن  وسيتم  المالية، 
اليوم  في  المزاد  عليه  الراسي 

ذاته. 

أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد 
 2021 الموسى - قرارًا إداريًا رقم »375« لسنة 
المستقدمين  العاملة  األي��دي  انتقال  مدة  بشأن 
المدرجين  العمل  أصحاب  على  عمل  بتصاريح 
بقوائم لمتميزين في ظل جائحة فيروس كورونا 

المستجد »كوفيد – 19«.
يسمح  القرار  هذا  بمقتضى  إنه  الموسى  وقال 
أصحاب  على  عمل  بتصاريح  المستقدمين  بانتقال 
المختصة  العمل  إدارة  لدى  المدرجين  العمل 
بقوائم المتميزين بعد مضي سنة من تاريخ إصدار 
الحصول  بداًل من ثالث سنوات بشرط  العمل  إذن 
على موافقة صاحب العمل وعلى أن يتم التحويل 

المتميزين  بقوائم  المدرجين  بين  العمالة  لهذه 
بها  المعمول  والضوابط  الشروط  لباقي  إضافة 

لدى الهيئة في هذا الشأن. 
التيسير  القرار  إص��دار  من  الغرض  أن  وأض��اف 
المتميزين  بقوائم  المدرجين  العمل  أصحاب  على 
الحكومة  جانب  من  المتخذة  القرارات  مع  تزامنًا 
في هذا الشأن، كما أكد على أن هذا القرار جاء 
الحالية  الفترة  خالل  العمل  سوق  الحتياجات  تلبية 
وسيتم تطبيقه لحين إشعار آخر في ضوء ما يتم 
اتخاذه من إجراءات من جانب مجلس الوزراء خالل 
الجائحة الحالية وفِي ظل االجراءات المتخذة على 

المستوى الصحي.

الشيخ  متقاعد  أول  الفريق  أكد 
أحمد النواف نائب رئيس الحرس 
الوطني  الحرس  الوطني حرص 
إمكاناته  كافة  تسخير  على 
وإسناد  لدعم  والمادية  البشرية 
أوقات  في  الدولة  جهات  جميع 
األزم����ات وال���ط���وارئ، وف��ي 
مقدمتها وزارة الصحة، تطبيقًا 
الموقع  التعاون  لبروتوكول 

بينها وبين الحرس الوطني.
الحرس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ووج���ه 
مركز  افتتاحه  خ��الل  الوطني 
في  الوطني  الحرس  تطعيم 

نادي ضباط الحرس الوطني في 
العمل  وبدء  الفنيطيس  منطقة 
في  الدولة  جهود  دعم  إلى  به، 
تطويق الوباء والتغلب على آثاره 
وإسناد وزارة الصحة في حملة 
كوفيد  فيروس  ضد  التطعيم 
المركز  أن  إل��ى  الفتًا   ،19  –
العبء  تخفيف  في  سيسهم 
عن وزارة الصحة وتسريع وتيرة 
والمقيمين  المواطنين  تزويد 
لهم  حماية   ،19 كوفيد  بلقاح 
المناعة  إلى  وصواًل  وألسرهم، 

المجتمعية.

وأش�����اد ب��ج��ه��ود ال���وح���دات 
المشاركة في تشغيل وتجهيز 
باألجهزة  وت��زوي��ده  المركز 
الراحة  توفير  وسبل  والمعدات 
لمتلقي اللقاح، الفتا الى ضرورة 
التطعيم  في  األولوية  إعطاء 
الوطني  ال��ح��رس  لمنتسبي 
المتقاعدين  ثم  ومن  وذويهم، 
من الجهات العسكرية، على أن 
التنسيق مع وزارة  يتم بعد ذلك 
المواطنين  لتطعيم  الصحة 

والمقيمين.
عز  اهلل  جولته  ختام  في  ودع��ا 

وجل أن يحفظ الكويت من كل 
القيادة  ظل  في  وسوء  مكروه 
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 
القائد  البالد  أمير  األحمد  نواف 
األعلى للقوات المسلحة، وسمو 
مشعل  الشيخ  العهد  ول��ي 
والبالء  الوباء  يرفع  وأن  األحمد، 

عن جميع دول العالم.
الحرس  وكيل  أكد  جهته،  ومن 
الركن مهندس  الفريق  الوطني 
افتتاح  خ��الل  الرفاعي،  هاشم 
الوطني  الحرس  تطعيم  مركز 
الضباط بحضور وكيل  نادي  في 

وزارة الصحة الدكتور مصطفى 
اإلداري  لإلسناد  والمعاون  رضا 
نايف  عصام  مهندس  العميد 
جاء  المركز  افتتاح  أن  عصام 
العليا  القيادة  من  بتوجيهات 
دعم  بهدف  الوطني،  للحرس 
جهود وزارة الصحة في تطعيم 

المسجلين بلقاح كوفيد 19.
يعد  المركز  افتتاح  إن  وق��ال 
بين  التعاون  لبروتوكول  ترجمة 
الصحة  ووزارة  الوطني  الحرس 
الطوارئ،  حاالت  في  بمساندتها 
الحرس  من  التزاما  يمثل  كما 

الوطني تجاه المجتمع.
تزويده  تم  المركز  أن  وأض��اف 
الصحية  المستلزمات  بمختلف 
لتسهيل  المؤهلة  وال��ك��وادر 
تلقي المسجلين للتطعيم وتوفير 
إلى  داعيا  لهم،  ال��راح��ة  سبل 
اإلسراع في تلقي اللقاح من أجل 

سالمتهم وأسرهم.
وزارة  وكيل  ثمن سعادة  بدوره، 
الدكتور مصطفى رضا  الصحة 
تعاون الحرس الوطني مع وزارة 
الحتواء  جهودها  في  الصحة 
األزمة  بداية  منذ  كورونا  وب��اء 

الوطنية  ال���روح  يعكس  مما 
العالية وحرص القيادة على دعم 

مؤسسات الدولة.
المعاون  أوض��ح  جانبه،  وم��ن 
الحرس  ف��ي  اإلداري  لإلسناد 
مهندس  ال��ع��م��ي��د  ال��وط��ن��ي 
افتتاح  أن  عصام  نايف  عصام 
ضباط  نادي  في  التطعيم  مركز 
استكماال  يأتي  الوطني،  الحرس 
الوطني  الحرس  رج��ال  لجهود 
الصحية  لألزمة  التصدي  في 
جهات  لجميع  ومساندتهم 

الدولة المختلفة.

»التربية« تدعو قطاعاتها
إلى االعتداد بتطبيق هويتي

دعا وكيل وزارة التربية باإلنابة، فيصل المقصيد، كافة القطاعات واإلدارات 
في   »2020/1008« رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  االلتزام  إلى  واألقسام 

شأن االعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق »هويتي«.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب االجتماع المشترك بين وزارة التربية 
برئاسة  امس،  صباح  عُقد  الذي  المدنية،  للمعلومات  العامة  والهيئة 

المقصيد. 
على  أكدت  المدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  أن  إلى  المقصيد  وأشار 
جميع الجهات الحكومية وقطاعات الدولة ومنها وزارة التربية باالعتداد 
قرار  مخالفة  وعدم  »هويتي«،  تطبيق  عن  الصادرة  المدنية  بالبطاقة 

مجلس الوزراء المشار اليه.
الفترة  المدنية خالل  العامة للمعلومات  التنسيق مع الهيئة  وأكد أهمية 
المقبلة لربط الخدمات اإللكترونية التي تقدمها وزارة التربية مع تطبيق 

»هويتي«.
وحضر االجتماع  الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، 
رجاء  االداري  والتطوير  اإلداري��ة  للشؤون  المساعدة  والوكيلة 
المدنية  مساعد  للمعلومات  العامة  الهيئة  عام  ومدير  بوعركي، 
العسعوسي،  ونائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات 
منصور المذن،  ومدير إدارة التشغيل والدعم الفني ناصر العتيبي، 
ومدير إدارة تطوير النظم وقواعد البيانات محمد بن ناجي، ومحلل 

ثاني وثائق ومعلومات بمراقبة ضبط الجودة فجر الياسين. 

• الفريق 
الركن 

الرفاعي: 
المركز ترجمة 

لبروتوكول 
التعاون 

بين الحرس 
الوطني 

ووزارة الصحة

• ... ويستمع إلى شرح • الشيخ أحمد النواف يتسلم درعًا 



الخميس 6 مايو 2021 العدد 4441
www.alshahedkw.com04alshahednews

alshahed_daily
alshahed_tv

أولياء األمور لـ»التربية«: التراجع عن الخطأ فضيلةمحليات
قال عدد من أولياء األمور إن تقييم وزارة الصحة الخاص بعدم 
عشر  الثاني  لطلبة  الورقية  لالختبارات  التربية  وزارة  جهوزية 
أنصفهم، وأكد صحة رأيهم الخاص بعدم السماح ألبنائهم 

بالتوجه لتلك االختبارات.

وطالبوا وزارة التربية بسرعة التراجع عن قرارها وعدم اإلصرار 
جميع  على  وخيمة  عواقب  له  ستكون  ذلك  ألن  الخطأ،  على 
الطلبة، مؤكدين أن التراجع عن الخطأ فضيلة، السيما في ظل 

استمرار ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا.

بعد تقييم وزارة الصحة بعدم جهوزية وزارة التربية لالختبارات الورقية

أولياء األمور: لن نعّرض حياة أبنائنا للخطر
»التربية« وافقت على أن تكون اختبارات جميع المراحل »أونالين« باستثناء طلبة الثانوية العامة 

وكأن الفيروس ال يصيب طلبة الثاني عشر!

)تصوير فؤاد الشيخ(

التربية  وزارة  قرار  األمور  أولياء  من  عدد  رفض 
عشر  الثاني  لطلبة  الورقية  االختبارات  بإجراء 
واألدبي السيما  العلمي  بقسميه  العامة«  »الثانوية 
بعد التطورات األخيرة الخاصة بتقرير وزارة الصحة 
حول إجراءات وزارة التربية بشأن خطة عودة هذه 

االختبارات.
وقالوا: إن تقرير »الصحة« الذي صدر بعد زيارات 
منتصف  في  المدارس  جهوزية  لتقييم  عشوائية 
العينة  جهوزية  عدم  أن  أكد  الماضي،  إبريل 

العشوائية من المدارس التي تمت زيارتها.
تأخر صدور  بعد  التقرير جاء  إن هذا  الى  وأشاروا 
أن  الموضوع نفسه، ويبدو  التربية في  قرار وزارة 
وزارة التربية كانت على دراية كاملة بعدم جهوزية 
المدارس حتى اآلن رغم أن االختبارت ستكون في 

10 يونيو المقبل أي أن الوقت المتبقي لها شهر 
واحد فقط.

موقفنا  صحة  يؤكد  التقييم  هذا  إن  وأوضحوا: 
بعدم المخاطرة بصحة أبنائنا، وبالتالي لم يعد هناك 
القرار  ذلك  التراجع عن  الوزارة سوى  أما  أي خيار 

المجحف، وعليها أن تصححه قبل فوات األوان.
يعرضوا  أن  يقبلوا  لن  أنهم  األمور  أولياء  وأكد 
الظروف  ظل  في  السيما  للخطر  أبنائهم  حياة 
فضاًل  كورونا،  جائحة  خطورة  واستمرار  الحالية 
عن استمرار ارتفاع عدد اإلصابات بالفيروس يوميًا، 
المدارس  إلى  الطلبة  أن قرار حضور  وهذا يؤكد 
إلى  مشيرين  الصواب،  جانبه  االختبارات  إلج��راء 
العيب هو  وإنما  عيبًا،  ليست  الخطأ  عن  العودة  أن 

المكابرة واإلصرار على الخطأ.

وتابعوا: كما أن اللجنة التعليمية في مجلس األمة 
استعداداتها  حول  التربية  وزارة  من  تقريرًا  طلبت 
لهذه االختبارات، ولكنها حتى اآلن لم ترد عليها، 
يؤكد  أيضًا  وهذا  منها،  تقرير  أي  يصلهم  ولم 
أنها لم ليست جاهزة إطالقًا لهذه المرحلة، ومع 
ذلك فهي مازالت تصر على موقفها باالختبارات 

الورقية.
وأشاروا إلى أن وزارة التربية وافقت على أن جميع 
المراحل اختباراتها »أونالين« باستثناء طلبة الثانوية 
هؤالء  بين  يفرق  كورونا  فيروس  وكأن  العامة، 
يصيب  وال  عشر،  الثاني  طلبة  يصيب  أو  وهؤالء، 

اآلخرين.
أن  المعقول  من  هل  األم��ور:  أولياء  وتساءل 
العديدة،  التربية  وزارة  أخطاء  أبناؤنا  يتحمل 

يفعل  س��وف  وم��اذا  المتخطبة؟  وق��رارات��ه��ا 
بين  الفيروس  انتشار  حال  »التربية« في  مسؤولو 
سيفعلون  ماذا  وفاتهم؟  اهلل  قدر  ال  أو  التالميذ 
باتخاذ  الوزارة  قامت  لو  حتى  مؤكدين  حينها؟ 
يمنع  لن  ذلك  فإن  االحترازية  اإلج��راءات  جميع 
ظل  في  خصوصًا  بالفيروس  إصابتهم  من 
كان  إنه  موضحين:  اآلن،  حتى  انتشاره  استمرار 
أما  انحساره،  حال  في  ذلك  عن  التغاضي  يمكن 
وغير  مرفوض  قرار  فهو  الحالي  وضعه  في 

منطقي.
قراراتها  في  مستمرة  ال���وزارة  إن  وذك���روا: 
واضحة  رؤية  وجود  عدم  يؤكد  وهذا  العشوائية، 
ومدروسة لدى مسؤولي التربية، وهذا يوضح سبب 

كل هذا التخبط وهذه العشوائية في القرارات.

ودعا أولياء األمور مجلس األمة إلى ضرورة التدخل 
في هذا األمر قبل أن يتفاقم ويزداد تعقيدًا، وقبل 
ولن  تدخلهم  ينفع  لن  حينها  ألنه  االختبارات،  بدء 

ينفع الندم إذا أي مكروه للطلبة.
أونالين  االختبارات  نتيجة  كانت  إذا  الى  ولفتوا 
جدًا  مرتفعة  الماضية  للسنة  عشر  الثاني  لطلبة 
تعجبهم،  ولم  »التربية«  مسؤولي  ادعاء  حسب 
أفضل من  يجدوا طريقة  أن  بهم  يفترض  فكان 
وليس  ألبنائنا  آمنة  نفسه  الوقت  وفي  »الورقية« 

اإلصرار على الخطأ والمخاطرة بصحتهم.
وفي الختام تمنى أولياء األمور أن يسمعوا أخبارًا 
وزارة  بتراجع  تتعلق  المقبلة  األيام  خالل  مفرحة 
التربية عن قرارها السابق، واتخاذ قرار يصب في 

صالح الجميع.



في  المنتشرة  المحال  أوضاع  باتت 
الهجن سيئة جدًا ويندى لها الجبين، 
المرافق  لهذه  واضح  إهمال  وهو 
والمحال من قبل البلدية، وأيضًا من 
الذين  المحال  هذه  أصحاب  قبل 
فشل  بعد  تركوها  أنهم  يبدو 

مشروعهم التجاري.
آمال  هناك  كانت  مواطنون:  وقال 
الموجودة  المحال  هذه  تنعش  بأن 
في المنطقة، ولكن وسط اإلهمال 
غير المبرر من قبل أصحابها وصل 
ما  إلى  الحالي  الوقت  في  مآلها 

انحدار  في  إنها  بل  إليه،  وص��ل 
من  يوم  في  كانت  فقد  مستمر، 
الجميع  وكان  وجيدة،  مميزة  األيام 
فجأة  ولكن  وبنظافتها،  بها  يشيد 
وتغيرت  تبدلت  مقدمات  دون  ومن 
المخلفات  وان��ت��ش��رت  األوض����اع، 
حاصل  هو  كما  قربها  واألنقاض 

اليوم.
وأكدوا أن هناك العديد من المحال 
على  وخاوية  مهجورة  باتت  اليوم 
وكنا  مستثمرة،  وغير  عروشها، 
منها  االستفادة  تمت  أنه  لو  نتمنى 

ذل��ك،  ح��دث  لما  أف��ض��ل،  بشكل 
خصوصًا أن المنطقة بحاجة لوجود 
أن  إلى  المحال، مشيرين  مثل هذه 
أي شخص يتجول بين هذه المحال 
وسيرى  العجاب،  العجب  سيرى 
بال،  على  له  تخطر  تكن  لم  أمورًا 
وصل  كيف  تستغرب  وس���وف 

الوضع إلى هذا االنحدار المستمر.
على  ينطبق  ذاته  واألمر  وذك��روا: 
هذه المحال المهجورة من الداخل، 
بشكل  ومهملة  نظيفة  غير  فهي 
النفايات  غير طبيعي، وتنتشر فيها 

أو  داخلها  في  س��واء  واألنقاض، 
أن  كما  ممراتها،  بين  منتشرة 
ما  وهو  مفتوحة،  المناهيل  غطاء 
المارين  على  كبيرًا  خطرًا  يشكل 

في هذه األماكن.
عند  يتوقف  ال  واألم��ر  وأش���اروا: 
بها  الخاصة  الحمامات  إن  بل  ذلك، 
على  يدل  وهذا  نهائيًا  نظيفة  غير 
األماكن،  لهذه  الواضح  اإلهمال 
حدث  لما  مهملة  تكن  لم  لو  إذ 
بعض  أن  على  ع��اوة  ذل��ك،  لها 
مياه  م��ن  »ط��اف��ح��ة«  ال��م��ج��اري 
منتشرة  السيئة  والرائحة  المجاري 
بحيث  طبيعي،  غير  بشكل  هناك 
هناك  من  يمر  أن  أحد  يستطيع  ال 

بسبب تلك الرائحة.
الساحة  أحد في  تجول  إذا  وتابعوا: 
فيجدها  للمسجد  المقابلة  الترابية 
غير نظيفة وبها الكثير من النفايات 
يؤكد  ما  المتراكمة  واألن��ق��اض 
عليها  تمر  لم  األماكن  ه��ذه  أن 
طويلة،  فترة  من  النظافة  شركات 
وما يؤكد ذلك أن هناك ناقة نافقة 
لم يتم إزالتها أو نقلها من مكانها 

رغم الرائحة السئة.
وأكدوا أن كل ذلك يؤثر في البيئة، 
من  تحركات  أي  نر  لم  هذا  ومع 
عاقة  لها  أو  مسؤولة،  جهة  أي 
للبيئة،  العامة  الهيئة  بالبيئة، السيما 
في  المسارعة  ضرورة  إلى  داعين 
إيجاد الحلول لهذه المنطقة قبل أن 

يتفاقم األمر ويزداد الوضع سوءًا.
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محليات

•  هذا حال المجاري •  ناقة نافقة

•  الجمال تشكو اإلهمال

•  النفايات تنتشر داخل المحال المهجورة

)تصوير فؤاد الشيخ(

مواطنون طالبوا باالهتمام بمنطقة الهجن
منطقة  بأوضاع  االهتمام  بضرورة  مواطنون  طالب 
الهجن التي السيما المحال المنتشرة فيها، حيث باتت في 
أمس الحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها واالهتمام بها.

أول  في  بالغة،  أهمية  لها  كان  المحال  تلك  إن  وقالوا: 

تغيرت  األيام  مرور  مع  ولكن  إقبال  عليها  وكان  األمر 
على  وخاوية  مهجورة  اليوم  وأصبحت  األوضاع  وتبدلت 
قبل  من  تنظيفها  يتم  أن  ضرورة  مؤكدين  عروشها، 

البلدية واالهتمام بها.

• محال غير مستثمرة باتت تشكل خطرًا وتنتشر فيها األنقاض والنفايات
• جهات حكومية والقاطنون في المنطقة ساهموا في زيادة األوضاع سوءًا

• حمامات غير نظيفة... ومناهيل مهملة وأغطيتها مفتوحة

•  األنقاض تمأل الساحة الترابية

طالبوا باالهتمام بها وإعادتها إلى سابق عهدها

مواطنون: محال الهجن... مهجورة
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اقتصاد

الدينار يواصل استقراره مقابل الدوالر
... ويرتفع أمام اليورو والين

»المركزي«: إطالق تطبيق 
»عيديتي« بإصداره الثاني

بالتعاون مع البنوك المحلية و»الخدمات المصرفية اآللية«

أمس  الدينار  صرف  سعر  ارتفع 
بينما  الياباني،  والين  اليورو  أم��ام 
اإلسترليني  الجنيه  أم��ام  انخفض 
وواص��ل  السويسري.  والفرنك 
على  الثالث  لليوم  استقراره  الدينار 
األميركي،  ال��دوالر  أم��ام  التوالي 
حاول  وعالميا،  عربية.  عمالت  و5 
أمس  مكاسبه  مواصلة  ال��دوالر 
وس��ط ح��دي��ث ع��ن اح��ت��م��ال رفع 
أسعار الفائدة األميركية وموجة بيع 
اإلقبال  قوضا  التكنولوجيا  ألسهم 
انتعاش  وضغط  المخاطرة،  على 
الذي  اليورو  على  أمس  أول  الدوالر 
ويهدد  دوالر   1.2021 إلى  تراجع 
بين  م��ه��م  دع���م  ن��ط��اق  بكسر 
ومقابل  دوالر.  و1.2000   1.1995
تغير  يطرأ  لم  العمالت،  من  سلة 
 ،91.21 قرب  ال��دوالر  على  يذكر 
في  مستوى  أق��ل  عن  بعيد  لكنه 
عند  مؤخرا  سجله  ال��ذي  شهرين 
لتخطي  ال��دوالر  ويحتاج   .90.422
 91.425 عند  مقاومة  مستوى 
االنتعاشة  انتعاشه.وجاءت  ليواصل 
الخزانة  وزي���رة  تصريحات  بعد 
األميركية جانيت يلين بأنه قد تكون 
الفائدة  سعر  لرفع  حاجة  هناك 
تضخمي.  نمو  من  االقتصاد  لمنع 

شأن  م��ن  يلين  ه��ون��ت  والح��ق��ا، 
إشارة  أبسط  أن  غير  التصريحات، 
لتشديد السياسة النقدية يؤثر بشده 
تعتمد  أضحت  التي  األس��واق  على 
النقدي.وبدا  التحفيز  على  كثيرا 
التأثير واضحا على أسهم شركات 
األموال  رؤوس  ذات  التكنولوجيا 
فادحة  التي تكبدت خسائر  الكبيرة 

خالل الليل، ليهبط المؤشر ناسداك 
محدودة  التعامالت  %1.88.وكانت 
اليابان  في  عطلة  بسبب  آسيا  في 
النيوزيلندي  الدوالر  لكن  والصين، 
أميركي  دوالر   0.7170 إلى  ارتفع 
باالد  الوظائف  بيانات  جاءت  بعدما 
أقوى من التوقعات. واستقر الدوالر 
مقابل الين الياباني عند 109.31 ين.

بنك  استراتيجية  إط���ار  ف��ي 
تهدف  التي  المركزي  الكويت 
الخدمات  نحو  ال��ت��ح��ول  إل��ى 
التكنولوجيا  وتبني  الرقمية 
نماذج  تطوير  ف��ي  الحديثة 
أعمال وخدمات الدفع والتحويل 
وتسخيرها  اإلل��ك��ت��رون��ي 
وآمنة  مرنة  خ��دم��ات  لتوفير 
حلول  لقرب  ونظرًا  وسريعة، 
يتصل  وما  المبارك  الفطر  عيد 
»ال��ع��ي��ادي«  ت��ب��ادل  م��ن  بذلك 
ال��م��ن��اس��ب��ة، فقد  ف��ي ه���ذه 
المركزي  الكويت  بنك  طور 
ليطلقه  »عيديتي«  تطبيق 

بإصداره الثاني من خالل تطبيق إلكتروني بالتعاون مع 
اآللية  المصرفية  الخدمات  وشركة  الكويتية  البنوك 
المشتركة »كي-نت« لتتيح للجمهور إرسال واستقبال 
األول  التطبيق  هذا  ويعتبر  إلكتروني،  بشكل  العيدية 
تطبيق  المنطقة.ويُمكن  مستوى  على  نوعه  من 
»عيديتي« بإصداره الثاني الجمهور من إرسال العيدية 
يمكن  بحيث  ومرنة  سريعة  وبخطوات  إلكترونيًا 
استخدامها بسهولة من الشرائح العمرية كافة دون 
تشترط  وال  واألمنية.  الرقابية  باالشتراطات  اإلخالل 
الخدمة أن يكون لدى مستلم العيدية حساب مصرفي 
رقم  العيادي ألي  إرسال  العيدية  لمرسل  يمكن  حيث 

دولة  داخل  نقال مسجل  هاتف 
الخدمة  تشتمل  كما  الكويت، 
المزايا  م��ن  مجموعة  على 
حالة  متابعة  مثل  ال��ج��دي��دة 
للمرسل  يمكن  بحيث  العيدية 
من  والتأكد  الحالة  من  التحقق 
وصول المبلغ من عدمه لمتلقي 
إمكانية  إلى  إضافة  العيدية، 
لمتلقي  خاصة  رسالة  إرس��ال 
المزايا،  من  وغيرها  العيدية، 
النقدية  الحوافز  من  وعديد 
والعينية لكل من مرسل العيدية 
ومتلقيها، ويمكن التعرف على 
تحميل  خالل  من  ذلك  تفاصيل 
ستور«  »أبل  من  كل  على  المتوفر  »عيديتي«  تطبيق 
الكويت  بنك  أن  بالذكر  الجدير  ستور«.ومن  و»بالي 
إرشادات  بنشر  ستقوم  الكويتية  والبنوك  المركزي 
حساباتها  عبر  الخدمة  استخدام  طريقة  حول  وافية 
الوصول  لتسهيل  االجتماعي  التواصل  منصات  على 
عيد  فترة  خالل  منها  واالستفادة  الخدمة  هذه  إلى 
األسئلة  على  الرد  كذلك  سيتم  كما  المبارك،  الفطر 
األكثر شيوعًا من خالل تلك المنصات، وتم تخصيص 
شركة  قبل  من   »22255484« موحد  هاتف  رقم 
للرد  المشتركة »كي-نت«  اآللية  المصرفية  الخدمات 

على استفسارات العمالء.

• مميزات تطبيق »عيديتي«

أوكرانيا تعرض 3600 مؤسسة للخصخصة وتدعو المستثمرين األتراك للمشاركة
السيادي  ال��ص��ن��دوق  رئ��ي��س  دع��ا 
سينيشينكو  ديمترو  األوك��ران��ي 
دخول  إل��ى  األت���راك  المستثمرين 
سوق بالده عبر المشاركة في أكبر 
تشهدها  سوف  خصخصة  عملية 
السوفييتي  االت��ح��اد  تفكك  منذ 
سينيشينكو  1992.وق�����ال  ع��ام 
مؤسسة  و600  آالف   3 هناك  إن 
المجاالت،  من  العديد  في  حكومية 
وإنتاج  والزراعة  العقارات  تشمل 
من  ال��م��وروث��ة  الصناعية  اآلالت 
في  السوفييتي  االت��ح��اد  ف��ت��رة 
في  م��درج  معظمها  أوك��ران��ي��ا، 
باستثناء  الخصخصة،  ق��ائ��م��ة 
االستراتيجية. المؤسسات  بعض 
أبوابها  فتحت  أوكرانيا  أن  وأضاف 
المستثمرين  وتدعو  لالستثمار، 
المشاركة  عبر  للدخول  األت��راك 

أكبر عمليات خصخصة سوف  في 
العالقات  وتمتين  البالد،  تشهدها 
البلدين.وأوضح  بين  االقتصادية 
األوكراني  السيادي  الصندوق  أن 
الخصخصة  أنشطة  تنظيم  يتولى 
تريد  الحكومة  أن  البالد.وذكر  في 
االقتصاد  في  الدولة  وجود  تقليص 
رجال  سيما  ال  المستثمرين،  وجذب 
ينشطون  الذين  األت��راك  األعمال 
في أوكرانيا بالفعل، خصوصًا في 
واالتصاالت. التحتية  البنية  مجاالت 

عن  األوك��ران��ي  المسؤول  وأع��رب 
المستثمرين  مساهمات  رؤية  أمله 
األتراك ضمن مشاريع الخصخصة 
العملية ستتم  أن  بالده، مؤكدًا  في 
شفافة. مناقصات  ط��رح  عبر 

يمكنهم  األعمال  رواد  إن  وق��ال 
حول  المعلومات  إل��ى  ال��وص��ول 

المواقع  عبر  الخصخصة  مبادرات 
بأن  وأف��اد  الصلة.  ذات  الرسمية 
وّقع  األوكراني  السيادي  الصندوق 
مناقصة  و900  ألف  عقود  بالفعل 
للصندوق  إيرادًا  وحقق   ،2020 في 
أوكرانية  هريفنيا  مليارات   3 بواقع 
»108 ماليين دوالر«.وتعادل إيرادات 
المناقصات العام الماضي أكثر من 
عام  تحقق  الذي  المبلغ  أضعاف   4
تأثيرات جائحة كورونا  2019، رغم 

على االقتصاد العالمي.
علقت  بالده  إن  سينيشينكو  وقال 
الخصخصة  ب��م��ش��اري��ع  ال��ع��م��ل 
العام  الجائحة،  الكبرى مؤقتًا جراء 
الماضي، بسبب مخاوف من احتمال 
قيمتها  على  سلبية  تأثيرات  وجود 
السوقية قبل أن تتم إعادة فتح تلك 
وحول   .2021 إبريل  في  المشاريع 

الصندوق  يعتزم  التي  المشاريع 
قال  للمناقصات،  طرحها  السيادي 
سينيشينكو »نعمل حاليًا على صياغة 
بمناقصة  الخاص  الشروط  دفتر 
أكبر منشأة ومنجم في أوروبا إلنتاج 
للطرح  جاهزة  وستكون  التيتانيوم، 
المقبل«.كذلك  الصيف  منتصف 
يعتزم الصندوق األوكراني، بحسب 
منشأة  مناقصة  طرح  سينيشينكو، 
لبناء اآلالت والمكائن تبلغ مساحتها 
العاصمة  وس��ط  ه��ك��ت��ارًا   35
المناقصة  »ستكون  وقال  كييف. 
العام«. هذا  صيف  نهاية  جاهزة 
ستشملها  التي  المشاريع  وضمن 
»بريزيدانت«  فندق  الخصخصة 
»President« ذو ال�4 نجوم و374 
سينيشينكو  للمناقصة.وقال  غرفة 
العام  خ��الل  وق��ع  ال��ص��ن��دوق  إن 

فندق  لخصخصة  عقدًا  الماضي 
في  يقع  الذي   ،»Dnipro« دنيبرو 
ازدحامًا،  كييف  شوارع  أكثر  أحد 
هريفنيا  مليون  و100  مليار  مقابل 
خالل  م��ن  دوالر«،  مليون   40«
مناقصة شارك فيها 21 مستثمرًا. 
تطلع  ع��ن  سينيشينكو  وأع���رب 
الخبرات  من  االستفادة  إلى  ب��الده 
التركية، خصوصا في مجال تطوير 
المناطق الصناعية. وأكد أن »تركيا 
تطوير  في  مهمًا  شوًطا  قطعت 
الصناعية«. واألنشطة  المناطق 

إن  سينيشينكو  قال  المقابل،  في 
إنتاجًا كبيرًا في مجال  تقدم  بالده 
للمستثمرين  يمكن  »حيث  الزراعة، 
األوكرانية  الزراعية  المنتجات  شراء 
السوق  في  وبيعها  ومعالجتها 

المحلية أو تصديرها«.

تحول إيجابي بنتائج »الكويتية 
لالستثمار« الفصلية

تحول  لالستثمار  الكويتية  للشركة  المالية  البيانات  أظهرت 
الشركة للربحية في الربع األول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 
للبورصة  الشركة  نتائج  وبحسب   .2020 عام  من  نفسها  الفترة 
دينار »11.77  مليون  الفترة 3.539  أرباح  بلغت  أمس،  الكويتية، 
البالغة   2020 عام  من  األول  الربع  خسائر  مقابل  دوالر«،  مليون 
الشركة  وقالت  دوالر«.  مليون   90.07« دينار  مليون   27.089
يعود  المقارنة  فترات  خالل  النتائج  تحسن  إن  للبورصة  بيان  في 
والمحلية،  العالمية  المال  أسواق  أداء  تحسن  إلى  رئيسي  بشكل 
مالية.وبلغ  موجودات  قيمة  في  انخفاض  خسائر  تسجيل  وعدم 
العام  من  األول  الربع  في  للشركة  التشغيلية  اإليرادات  إجمالي 
الجاري 109.71 مليون دينار، بالمقارنة مع »19.83-« مليون دينار 
تحولت  الشركة  وكانت  السابق.  العام  من  المماثلة  الفترة  في 
مقابل  دينار،  ماليين   5.567 بقيمة  الماضي  العام  في  للخسارة 

أرباح عام 2019 البالغة 17.505 مليون دينار.

قبول الدفع بالعمالت الرقمية
يقتحم المزادات الفنية

المشفرة،  العمالت  قبول  تنامي  على  عالمة  أحدث  في 
الدفع  قبول  أمس،  أول  للمزادات«  سوذبيز  »دار  قررت 
لوحة  لشراء  الرقميتين  و»إيثريوم«  »بيتكوين«  بعملتي 
الهواء«، وذلك ألول مرة  الشهيرة »الحب في  بانكسي 
في مزاد فني فعلي.أضافت »سوذبيز« أن المزايدة على 
5 ماليين دوالر، مع إتاحة خيار  العمل ستتراوح بين 3 إلى 
المزادات  دار  وقالت  الرقمية.  بالعمالت  بالدفع  للمشتري 
إنها دخلت في شراكة مع شركة »كوين بيس غلوبال« 
لتبادل العمالت الرقمية من أجل الصفقة. وأفادت »كوين 
خالل  السعر  تقلبات  إدارة  في  ستساعد  بأنها  بيس« 
»بيتكوين«  المقبل.وسجلت  األسبوع  نيويورك  في  المزاد 
رقما قياسيا مرتفعا يقل قليال عن 65 ألف دوالر الشهر 

الماضي، وهو أحدث عالمة فارقة في مسيرة ذلك األصل 
مكاسبها  وكانت  قبولها.  نطاق  اتساع  نحو  الناشئ 
مدفوعة بالقبول المتزايد بين الشركات األميركية الكبرى 
بالفعل  المشفرة  العمالت  واقتحمت  المالية.  والشركات 
الرقمي »كل  الفني  العمل  بيع  فقد  الرقمي.  الفن  عالم 
يوم - أول 5000 يوم« للفنان األميركي مايك وينكلمان 
المعروف باسم بيبل مقابل 70 مليون دوالر تقريبا في »دار 
كريستيز« في مارس آذار، في أول عملية بيع على اإلطالق 
لعمل فني تنفذها دار مزادات كبرى بعملة رقمية.وقالت 
أن  يمكن  »سوذبيز«  مع  شراكتها  إن  بيس«  »كوين 
ثمنا  المشفرة  العملة  اعتماد  من  لمزيد  الطريق  تمهد 

لشراء األعمال الفنية خالل مزادات الدار.

»المركز المالي« تتحول 
للربحية في الربع األول

تحول  الكويتي  المالي  المركز  لشركة  المالية  البيانات  أظهرت 
بخسائر  مقارنة  الجاري،  العام  من  األول  الربع  في  للربحية  الشركة 
الفترة نفسها من عام 2020.بحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، 
أمس، بلغت أرباح الفترة 4.056 ماليين دينار »13.49 مليون دوالر«، 
مقابل خسائر الربع األول من عام 2020 البالغة 12.021 مليون دينار 
للبورصة إن تحسن  بيان  »39.97 مليون دوالر«.وقالت الشركة في 
القيمة  ارتفاع  إلى  رئيسي  المقارنة يعود بشكل  النتائج خالل فترات 
الخسائر. أو  العادلة من خالل األرباح  بالقيمة  المالية  العادلة لألصول 
العام  األول من  الربع  للشركة في  التشغيلية  اإليرادات  إجمالي  وبلغ 
دينار  ماليين   »-9.015« مع  بالمقارنة  دينار،  ماليين   8.225 الجاري 
في الفترة المماثلة من العام السابق.كانت الشركة تحولت للخسارة 
في العام الماضي بقيمة 1.72 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2019 

البالغة 6.96 ماليين دينار.

»المركزي األردني«:
السيولة الفائضة ترتفع

15 مليون دينار
ارتفعت السيولة الفائضة بالبنك 
 15 بواقع  األردن��ي،  المركزي 
األموال  فيها  بما  دينار،  مليون 
بنافذة  واح��دة  لليلة  المودعة 
الفائضة  السيولة  اإليداع.وبلغت 
أول  األردن��ي،  المركزي  بالبنك 
دي��ن��ار،  مليار   2.285 ام���س، 
االثنين  دينار،  مليار   2.27 مقابل 
األم��وال  فيها  بما  الماضي، 
بنافذة  واح��دة  لليلة  المودعة 
في  المركزي  وأوضح  اإلي��داع. 
االحتياطات  قيمة  أن  ل��ه،  بيان 
 1.265 عند  استقرت  اإللزامية 
المركزي  وأش��ار  دينار.  مليار 
إلى أنه لم يتم عقد أي اتفاقيات 

مع  واح��دة  لليلة  ش��راء  إع��ادة 
ولفت  الماضي.  االثنين  البنك، 
اليوم  أن  الى  األردني  المركزي 
سندات  إصدار  سيتم  الخميس، 
 50 بقيمة  ج��دي��دة  حكومية 
وأوراق  وإطفاء  دينار،  مليون 
مالية حكومية بقيمة 50 مليون 
بالبنك  النقدية  والسيولة  دينار. 
ال��م��رك��زي، ه��ي ق��درت��ه على 
نقدًا،  التزاماته  جميع  تسديد 
االئتمان  لطلبات  واالستجابة 
ال��ج��دي��دة،  ال��ق��روض  منح  أو 
ويستدعي ذلك توافر نقد سائل 
عليه  الحصول  إمكانية  أو  لديه، 
عن طريق تسييل بعض أصوله.

»الرئيسي« الخاسر الوحيد ُمتراجعًا بنحو 0.14 %

»أجيليتي« كلمة السر... البورصة تسجل 
أنشط سيولة في 2021

»سقيا اإلمارات« تمدد فترة استالم طلبات 
المشاركة في الدورة الثالثة

اإلمارات«  »سقيا  مؤسسة  أعلنت 
في  التسجيل  باب  فتح  تمديد  عن 
بن  جائزة محمد  الثالثة من  الدورة 
للمياه،  العالمية  مكتوم  آل  راشد 
أ،  دوالر  مليون  قيمتها  تبلغ  التي 
 ،2021 مايو  شهر  نهاية  حتى 
إلتاحة المجال أمام عدد كبير من 
طلباتهم،  الستكمال  المتقدمين 
أكبر  عدد  استقطاب  إلى  إضافة 
البحوث  ومراكز  الشركات  من 
والمبتكرين  البحثية  والمعاهد 
والشباب من مختلف أرجاء العالم 
المبتكرة  التقنيات  أصحاب  من 
في  والمساهمة  للمشاركة 
ومبتكرة  مستدامة  حلول  إيجاد 

المياه. شُح  لمشكلة  للتصدّي 
وقال سعيد الطاير، رئيس مجلس 
»سقيا  مؤسسة  ف��ي  األم��ن��اء 
ال��دورة  »استقطبت  اإلم���ارات«: 
راشد  بن  محمد  جائزة  من  الثالثة 
التي  للمياه  العالمية  مكتوم  آل 
السمو  صاحب  سيدي  أطلقها 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
اهلل«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
تشارك  التي  الدول  من  مجموعة 
للمرة األولى في الجائزة، وحظيت 
بإقبال واسع من دول عديدة حول 
»سقيا  دور  يعزز  مما  العالم، 
إمارة  جهود  دعم  في  اإلمارات« 

العربية  اإلم����ارات  ودول���ة  دب��ي 
المتحدة لمد يد العون للمجتمعات 
المنكوبة،  والمناطق  الفقيرة 
دبي  توليها  التي  األهمية  ويبرز 
واالستدامة  االبتكار  دور  لتعزيز 
لمواجهة  الدولية  المساعي  في 
العالمية.«وأضاف  المياه  أزم��ة 
للتحديات  »نظرًا  انه  الطاير  سعيد 
على  بأسره  العالم  واجهها  التي 
»كوفيد-  جائحة  تداعيات  ضوء 
استالم  فترة  تمديد  قررنا   ،»19
يحظى  كي  المشاركة،  طلبات 
جميع الراغبين بالمشاركة بفرصة 
التسجيل،  طلبات  استكمال 
تقنيات  تقديم  في  والمساهمة 

تساعد  وم��س��ت��دام��ة،  مبتكرة 
الصالحة  ال��م��ي��اه  ت��وف��ي��ر  ف��ي 
والمنكوبين  للمحتاجين  للشرب 
ك��ان��وا.«  أينما  وال��م��ح��روم��ي��ن 
توسيع  الثالثة  ال��دورة  وشهدت 
تقنيات  لتشمل  الجائزة  نطاق 
وتوزيع  إنتاج  على  تعمل  جديدة 
وتنقية  وتحلية  ومراقبة  وتخزين 
المياه باستخدام الطاقة المتجددة، 
الحلول  »جائزة  إضافة  جانب  إلى 
فئات  إل��ى  ل��ألزم��ات«  المبتكرة 
»جائزة  السابقة:  الثالث  الجائزة 
و»جائزة  المبتكرة«،  المشاريع 
والتطوير«،  البحث  في  االبتكار 

و»جائزة االبتكارات الفردية«. 

تعامالتها  الكويت  بورصة  أغلقت 
السوق  مؤشر  ارتفاع  على  أمس 
مستوى  ليبلغ  نقطة   49.34 العام 
6232.97 نقطة بنسبة صعود بلغت 
أسهم  كمية  ت��داول  80ر%0.وت���م 
عبر  تمت  سهم  مليون   525 بلغت 
بقيمة 92.5  نقدية  17708 صفقة 
مليون   298.7 »نحو  دينار  مليون 
السوق  مؤشر  وانخفض  دوالر«. 
مستوى  ليبلغ  نقاط   7.16 الرئيسي 
5215.13 نقطة بنسبة هبوط بلغت 
%0.14 من خالل كمية أسهم بلغت 
359 مليون سهم تمت عبر 11205 
مليون   34.8 بقيمة  نقدية  صفقات 
دوالر«.  ماليين   107.8 »نحو  دينار 
السوق األول 74.17  وارتفع مؤشر 
نقطة ليبلغ مستوى 6757.82 نقطة 
بنسبة صعود بلغت %1.11 من خالل 
مليون   165.9 بلغت  أسهم  كمية 
صفقات   6503 عبر  تمت  سهم 
»نحو  دينار  مليون   57.7 بقيمة 
178.8 مليون دوالر«. وارتفع مؤشر 
»رئيسي 50« نحو 20.8 نقطة ليبلغ 
بنسبة  نقطة   5410.62 مستوى 
صعود بلغت %0.39 من خالل كمية 
سهم  مليون   230.7 بلغت  أسهم 
تمت عبر 6700 صفقة نقدية بقيمة 
 78.12 »نحو  دينار  مليون   25.2
»م  شركات  دوالر«.وك��ان��ت  مليون 
و»متحدة«  و»اجيليتي«  سلطان« 
أما  ارتفاعا  األكثر  و»ال��س��وري��ة« 
متحد«  و»اهلي  »اجيليتي«  شركات 
فكانت  و»ص��ن��اع��ات«  و»وطنية« 
األكثر تداوال من حيث القيمة في حين 
و»الخليجي«  »ثريا«  شركات  كانت 

األكثر  و»يوباك«  ك«  م  و»قابضة 
انخفاضا.

أمس،  الكويت  بورصة  وارتفعت 
 ،0.80% العام  مؤشرها  صعد  حيث 
وارتفع السوق األول %1.11، وسجل 
 ،0.39% بنسبة  نموًا   »50 »رئيسي 
الخاسر  الرئيسي  المؤشر  كان  بينما 
.0.14% بنحو  مُتراجعًا  الوحيد 

أنشط  أم��س  البورصة  وشهدت 
بقيمة  ال��ج��اري  العام  في  سيولة 
 81.89 مقابل  دينار  مليون   92.55
مليون دينار أول امس، بارتفاع نسبته 
التداول  أحجام  زادت  كما   ،13%

 525.02 إل��ى  لتصل   5.4% بنحو 
مليون سهم مقابل 497.96 مليون 
الماضي. الثالثاء  بجلسة  سهم 

قطاعات   6 م��ؤش��رات  وسجلت 
الصناعة  ب��ص��دارة  أم��س  ارتفاعًا 
رئيسي  بدفع   6.41% معدله  بنمو 
بنحو  »أجيليتي«  سهم  صعود  من 
%11.60 بعدما تجاوز مستوى الدينار 
بمكاسب  دينارًا   1.097 عند  ليغلق 
المقابل،  وف��ي  فلسًا.   114 بلغت 
يتصدرها  أخرى  قطاعات   7 تراجع 
التكنولوجيا بانخفاض نسبته 3.67%، 
فيما   ،2.50% بنحو  التأمين  ت��اله 

أقل  المالية  الخدمات  قطاع  سجل 
%0.28.وج��اء  بواقع  انخفاض  نسبة 
رأس  على  سلطان«  »مركز  سهم 
القائمة الخضراء لألسهم المُدرجة 
تصدر  بينما   ،18.47% نسبته  بنمو 
الحمراء  القائمة  »ثري��ا«  سهم 
%28.56.وت��ص��در  بنحو  مُتراجعًا 
السيولة  نشاط  »أجيليتي«  سهم 
بالبورصة بقيمة 11.48 مليون دينار، 
متحد  »أهلي  سهم  تصدر  فيما 
بتداول  الكميات  نشاط  البحرين«   -
بنحو  مُرتفعًا  سهم  مليون   43.70

.9.20%

• مستثمر يتابع التداوالت في بورصة الكويت

إلى  عنها  الناجمة  الحركة  وقيود   19 كوفيد  جائحة  أدت 
ما  تتراوح  بنسبة  اإلنترنت  عبر  التجزئة  مبيعات  حصة  زيادة 
بين 16 إلى %19 خالل 2020. وأوضح تقرير لبرنامج األمم 
التجارة  مبيعات  أن  »األونكتاد«  والتنمية  للتجارة  المتحدة 

 .2020 في  دوالر  تريليونات   7.26 إلى  قفزت  اإللكترونية 
في  القفزة  هذه  أخذ  إلى  العالم  دول  »األونكتاد«  ودعا 
بناء  إعادة  عملية  خالل  الحسبان  في  اإللكترونية  المبيعات 

االقتصاد بعد الجائحة.

مبيعات التجارة اإللكترونية تتخطى 7.2 تريليونات دوالر
في 2020



الخميس 6 مايو 2021 العدد 4441
www.alshahedkw.com07alshahednews

alshahed_daily
alshahed_tv

تراجع اقتصاد أمس،  للطاقة،  دبي  بورصة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو تموز القادم، بواقع 1.9 دوالر 
تسليم شهر  عمان  نفط  أن سعر  إلى  البيانات  وأشارت  للبرميل. 
يوليو، تراجع إلى 67.8 دوالرا للبرميل، مقارنة بسعره أول امس، 
عند 65.9 دوالرا. وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم 
شهر أغسطس المقبل 67.3 دوالرا للبرميل، بارتفاع 1.86 دوالر 

للبرميل.  دوالرا   65.44 البالغة  السابقة،  مستوياته  عن  للبرميل 
وارتفع سعر خام نايمكس األميركي بالعقود اآلجلة تسليم يونيو 
المقبل %1.32، ليصل إلى 66.56 دوالرا للبرميل، رابحًا 87 سنتًا 
للبرميل. وارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو بنسبة %1.39، ليصل 
عن  للبرميل  سنتًا   96 رابحًا  للبرميل،  دوالرا   69.84 مستوى  إلى 

مستوياته السابقة.

نفط ُعمان يرتفع 1.9 دوالر للبرميل في العقود اآلجلة

إطالق ُكتّيب لسالمة األطفال على اإلنترنت ونشر التوعية بالمخاطر  في ظل الضغوط غير المسبوقة على العمالة الوافدة

»زين« تتعاون مع »اليونيسف« للترويج للرياضة 
اإللكترونية اآلمنة للمدارس والجامعات

سعر برميل النفط الكويتي 
ارتفع إلى 67.20 دوالرًا

النفط الكويتي خالل جلسة أول  ارتفع سعر برميل 
إلى  البرميل  سعر  ليصل  دوالر؛   1.43 بواقع  امس 
االثنين  للبرميل  65.77 دوالرا  67.20 دوالرا، مقابل 
مؤسسة  من  المُعلن  للسعر  وفقًا  وذلك  الماضي؛ 

البترول الكويتية. 
خالل  مكاسبها  النفط  أسعار  وسعت  وعالميًا، 
مستوى  من  »برنت«  خام  يقترب  إذ  أمس  تعامالت 
النفط  مخزونات  بتراجع  توقعات  وسط  دوالرًا،   70
في الواليات المتحدة، وارتفعت العقود اآلجلة لخام 

»برنت« القياسي تسليم يوليو بنحو %1.3 إلى 69.74 
دوالرا للبرميل، بعدما سجلت 69.89 دوالرا في وقت 
سابق من التعامالت. كما زادت العقود اآلجلة لخام 
مسجلة   1.2% يونيو  تسليم  األميركي  »نايمكس« 
66.49 دوالرا للبرميل. وعلى الرغم من عالمات على 
تخفيف القيود المرتبطة بالوباء في الواليات المتحدة 
تزداد  الهند  في  »كوفيد19-«  أزمة  فإن  وأوروب��ا، 
عدد  أن  إلى  تشير  التي  التوقعات  بعض  مع  سوًءا، 

الوفيات قد يزيد بأكثر من الضعف.

270 مليون دينار خسائر تكبدها القطاع 
االستثماري الكويتي

بالقيود  ال��ع��م��ل  م��واص��ل��ة  م��ع 
السلطات  تفرضها  التي  المشددة 
حظر  ق��رار  واستمرار  الكويتية، 
تتكبّد  البالد،  في  الجزئي  التجول 
خسائر  االقتصادية  القطاعات 
العقاري  القطاع  كان  فيما  كبيرة، 
عمليات  أدت  حيث  تضررًا،  األكثر 
من  وتسريحهم  الوافدين  ترحيل 
استثمارات  تهاوي  إلى  أعمالهم 
العام. وفي هذا  بداية  منذ  القطاع 
اإلطار، كشف تقرير اقتصادي، أن 
خسائر  تكبد  االستثماري  القطاع 
فادحة من بداية أزمة جائحة كورونا 
في  وخصوصًا  الماضي،  العام 
على  المسبوقة  غير  الضغوط  ظل 
العمالة الوافدة في الكويت.وذكر 
التقرير أن هناك ما يقرب من 50% 
والتجارية  السكنية  الوحدات  من 
عن  تبحث  االستثماري  القطاع  في 
مستأجرين أو مشترين، فيما تتزايد 
العقارية  الشركات  على  الضغوط 
أزمات لم  الذين يواجهون  والمالك 
في  قبل.وجاء  من  البالد  تشهدها 
قطاع  خسائر  إجمالي  أن  التقرير 
الكويت  في  االستثماري  العقار 
مليون   270 من  يقرب  ما  بلغت 
بلغت  فيما   ،2020 عام  في  دينار، 
خسائر الربع األول من العام الجاري 
دينار. مليون   100 من  يقرب  ما 

الوحدة  إيجار  قيمة  متوسط  ويبلغ 
السكنية التي يستأجرها الوافد مع 
غرفتين  من  مكونة  »شقة  عائلته 
دينار،   320 من  يقرب  ما  وصالة« 
فيما تبلغ قيمة إيجار شقة مكونة 
دينار. وفي   250 من غرفة وصالة 
المسبوقة  غير  الزيادة  مواجهة 
بفيروس  اإلص��اب��ات  أع���داد  ف��ي 
الماضية،  األشهر  خالل  كورونا 
حظر  ف��رض  الحكومة  ق���ررت 
7 مارس  تاريخ  الجزئي منذ  التجول 
حظر  تمديد  قررت  فيما  الماضي، 
التجول حتى نهاية شهر رمضان. 

االقتصادي  الخبير  قال  ناحيته،  ومن 
إن  بهبهاني،  ناصر  الكويتي، 
االستثماري  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع 
أكثر  بين  من  ك��ان  الكويت  في 

تضررًا  االقتصادية  القطاعات 
أدت  فيما  ك��ورون��ا،  أزم��ة  ج��راء 
تفاقم  إلى  الحكومية  ال��ق��رارات 
ومالك  العقارية  الشركات  معاناة 
العقارات في المناطق االستثمارية.
مئات  هناك  أن  بهبهاني  وأضاف 
غادروا  الذين  الوافدين  من  اآلالف 
الحكومة  ق���رارات  بسبب  البالد 
الخطاب  وت��ص��اع��د  ال��ك��وي��ت��ي��ة، 
إلى  باإلضافة  ضدهم،  العنصري 
بسبب  طوعًا  غ��ادروا  الذين  اآلالف 
على  المعيشية  األوض���اع  ت��ردي 
كورونا. جائحة  تداعيات  خلفية 
نسبة  أي��ض��ًا  ه��ن��اك  أن  وأوض���ح 
بال  أصبحوا  الوافدين  من  كبيرة 
بعد  الماضية،  الفترة  خالل  عمل 
في  وظائفهم  من  تسريحهم 
شركات  من  كبير  عدد  توجه  ظل 
ن��ح��و خفض  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
الراهنة  الظروف  لمواكبة  التكلفة 
الشركات  تكبدتها  التي  والخسائر 
في  االستمرار  أن  وبيّن  الكويتية. 

المطار  فتح  وإعادة  التطعيم  حملة 
نشاط  إنعاش  في  يساهمان  قد 
العقار االستثماري، داعيًا الحكومة 
من  ق��رارات  اتخاذ  إلى  الكويتية 
شأنها إعادة االستقرار إلى القطاع 
العقاري الذي تضرر بصورة كبيرة 

بسبب أزمة جائحة كورونا.
إّن  مصدر  قال  آخ��ر،  جانب  وعلى 
شهر  نهاية  في  الوافدين  ع��دد 
إلى  انخفض  الجاري  العام  مارس 
مع  بالمقارنة  نسمة،  مليون   2.8
بداية  عام  في  نسمة  ماليين   3.9
أن  موضحًا  نيسان،  إبريل  شهر 
إقامة  ألف   15 من  يقرب  ما  هناك 
استمرار  بسبب  شهريًا  تسقط 
المصدر  ال��م��ط��ار.وذك��ر  إغ���الق 
أن  اسمه  عن  الكشف  الذي رفض 
380 ألف وافد  هناك ما يقرب من 
الحالي،  الوقت  في  الكويت  خارج 
مشيرًا  سارية،  إقامات  ولديهم 
بتجديد  تسمح  الحكومة  أن  إلى 
الخارج.إلى  في  وهم  إقاماتهم 

في  المتخصص  الباحث  قال  ذلك، 
إن  الحمد،  خلدون  العقاري،  الشأن 
تراجعات  عانى  االستثماري  العقار 
بشأن  الرؤية  وض��وح  عدم  بسبب 
العالقين  آالف  ووجود  المطار،  فتح 
من غير الكويتيين في الخارج، مبينًا 
في  تجاوز  األسعار  في  التراجع  أن 
%35.وأش��ار  حاجز  المناطق  بعض 
يعد  التجاري  العقار  أن  إلى  الحمد 
إقبااًل  يجد  ال  لكونه  معاناة،  األكثر 
عليه،  للشراء  المستثمرين  من 
مقارنة  األشغال  نسب  تدني  بسبب 
أزمة  تداعيات  قبل  عليه  كانت  بما 
سيولة  هناك  أن  إلى  الفتًا  كورونا، 
السوق  ستدخل  كبيرة  عقارية 
العقاري خالل الربع الثاني من العام 
تأجيل  قانون  دخ��ول  بعد  الحالي، 
للمواطنين  القروض  أقساط  سداد 
6 أشهر.وأكد أن السوق العقاري 
قطاعاته  بمختلف  الكويت  في 
األكثر جذبًا للمواطنين خالل الفترة 

المقبلة، مع وجود مدخرات كبيرة.

الشركة  زي��ن  مجموعة  أعلنت 
الرقمية  االبتكارات  في  الرائدة 
ف��ي أس����واق ال��ش��رق األوس���ط 
مذكرة   Zain توقيع  عن  وأفريقيا 
مجاالت  في  اليونيسف  مع  تفاهم 
سالمة  تشمل  التي  االس��ت��دام��ة 
ونشر  اإلن��ت��رن��ت  على  األط��ف��ال 
تحدث  قد  التي  بالمخاطر  التوعية 
بالشبكة.وكشفت  االتصال  أثناء 
أن  صحافي  بيان  في  المجموعة 
هذا التعاون أثمر عن إطالق ُكتيّب 
حول سالمة األطفال على اإلنترنت، 
تطويره  تم  ال��ذي  الُكتيّب  وهو 
وفريق  االستدامة  إدارة  جانب  من 
الرياضات اإللكترونية في مجموعة 
إذ  اليونيسف،  مع  بالتعاون  زي��ن 
التنمر  مواضيع:  الُكتيّب  يتناول 
االحتيال  عمليات  اإلل��ك��ت��رون��ي، 
وال��ت��ص��ي��د، س��رق��ة ال��ه��وي��ات، 
ذلك  وغير  البيانات،  خصوصية 
الكثير، علما أن الكتيب تم صياغته 
من  األطفال  على  يسهل  بطريقة 
جميع األعمار فهمها.وقد تزامنت 
هذه الشراكة مع تعاون مجموعة 
اللغة  ثنائية  البيان  مدرسة  مع  زين 
في  لمساعدتها  الكويت،  في 
اإللكترونية  الرياضات  نادي  تطوير 
المجموعة  ذكرت  إذ  بها،  الخاص 
رة التفاهُم هذه ستفتح  أن مُذكٍّ
آخر  عدد  مع  العمل  نحو  المجال 
لتثقيف  والجامعات  المدارس  من 
الفرص  ح��ول  ال��ط��الب  وتوعية 
أن  الممكن  م��ن  التي  الهائلة 
يوفرها عالم الرياضات اإللكترونية 
أنه  زين  وأوضحت  وإقليميًا.  محليًا 
رة التفاهُم ستوفر  بموجب مُذكٍّ
Zain esports األجهزة لمدرسة 
وتشغيل  إلنشاء  اللغة  ثنائية  البيان 
نادي الرياضات اإللكترونية الخاص 
بها، إلى جانب توفير الخبرة والدعم 
الالزمين لموظفي المدرسة إلدارة 

العمل  ورش  وتنظيم  المسابقات 
حول  وتنويرهم  الطالب  لتثقيف 
الفرص العديدة المتاحة في مجال 

الرياضات واأللعاب اإللكترونية.
زين  مجموعة  أن  بالذكر  جدير 
واحدة من أوائل مشغلي االتصاالت 
إلى  ب���ادروا  الذين  المنطقة  في 
التعاون مع المدارس المحلية على 
وجه التحديد في أنشطة الرياضات 
الشركة  وتنتهز  اإللكترونية، 
الوعي  ل��زي��ادة  أي��ض��ا  الفرصة 
أثناء  آمنين  الشباب  بقاء  بأهمية 
اإلنترنت،  عبر  األنشطة  ممارسة 
الصدد، سيتم مشاركة  وفي هذا 
على  األط��ف��ال  سالمة  »ُكتيّب 
مدرسة  في  الطالب  مع  اإلنترنت« 
في  وكذلك  اللغة،  ثنائية  البيان 
التي  األخرى  التعليمية  المؤسسات 
 .Zain esports معها  ستتعاون 
الهدف  أن  المجموعة  وبينت 
هو  الُكتيّب  هذا  نشر  وراء  من 
المخاطر  ح��ول  األط��ف��ال  تثقيف 
التي قد يواجهونها أثناء االتصال 
ممارسة  أثناء  أو  اإلنترنت  بشبكة 
كما  اإللكترونية،  الرياضيات 
ما  بشأن  توصيات  الُكتيّب  يقدم 
أثناء  يجب فعله وما ال يجب فعله 

أن  إلى  وأشارت  باإلنترنت.  االتصال 
 Zainللعالمة الُكتيّب  هذا  إعداد 
التواصل  بهدف  ج��اء   esports
فكرة  وغرس  األجيال،  كافة  مع 
ممارسة األلعاب اإللكترونية بوعي 
اإلنترنت،  شبكة  على  ومسؤولية 
كما يشير الُكتيّب إلى مهام »الخط 
الوطني لنجدة الطفل«، في محاولة 
للتوعية بهذه الخدمة التي توفرها 
 Zain الدولة. وتعليقا على التعاون بين
esports ومدرسة البيان ثنائية اللغة 
التنفيذي  الرئيس  قال  الكويت،  في 
في  الرقمية  والخدمات  لالستثمار 
»هذه  حمود  مالك  زين  مجموعة 
بين  من  اتفاقية  أول  هي  المذكرة 
إلبرامها  نخطط  عديدة  اتفاقيات 
مع مؤسسات تعليمية في الكويت 
قائال  المنطقة«.وأضاف  وأس��واق 
في  ال��ش��راك��ة  ه��ذه  »ستساعد 
مجاالت  حول  الوعي  نطاق  توسيع 
الشباب،  بين  اإللكترونية  الرياضات 
تعليمهم  في  ستسهم  وأيضًا 
نحو  ع��ل��ى  االس��ت��م��ت��اع  كيفية 
اإلنترنت،  شبكة  على  مسؤوول 
حيث من المتوقع أن يزداد االهتمام 
بشكل  اإللكترونية  بالرياضيات 

كبير بين األجيال الشابة«.

• كتيب زين

• الجائحة الصحية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاع العقاري 

تسارع نمو األعمال بمنطقة 
اليورو في أبريل الماضي

تسارع نشاط األعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل 
قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام 
أن  إلى  أيضا  أشار  أمس  أظهره مسح  لما  وفقا  وذلك  النمو،  وعاود 
أوروبا  وتواجه  الخام.  المواد  تكاليف  في  ارتفاعا  تواجه  الشركات 
على  الحكومات  بعض  أجبر  مما  كورونا  فيروس  من  ثالثة  موجة 
مفتوحة  ظلت  المصانع  معظم  لكن  العام،  العزل  إج��راءات  تجديد 
النهائية  القراءة  ارتفعت  ولذلك،  األمر.  مع  الخدمات  قطاع  وتكيَّف 
لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر 
من  الماضي  الشهر   53.8 إلى  االقتصاد،  متانة  على  جيدا  مؤشرا 
53.2 في مارس آذار. يفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 
واالنكماش. النمو  بين  الفاصل  الخمسين  بقدر جيد مستوى  ويتجاوز 
أن  إلى  الماضي  الشهر  خلص  قد  رويترز  أجرته  رأي  استطالع  كان 
العام.  من  الجاري  الربع  خالل   1.5% نموا  سيسجل  المنطقة  اقتصاد 
آي.إتش.إس  لدى  األعمال  اقتصاديي  كبير  وليامسون  كريس  وقال 
ماركت »بيانات مسح أبريل تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو 
واالنتعاش  الثاني«.  الربع  المتتاليتين في  ستخرج من دورتي ركودها 
السوق  في  الطلب  بارتفاع  المدفوع  التحويلية،  الصناعات  في 
إجراءات  من  كثيرة  اقتصادات  خروج  مع  التصدير  وسوق  المحلية 
إلى  أيضا  عاد  الخدمات  قطاع  أن  على  مؤشرات  تصاحبه  اإلغالق، 
النمو«. وصعدت مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 

من 49.6 متجاوزا تقديرا أوليا عند 50.3. 
جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم 

االثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل.

تونس تخطط لخفض األجور وإلغاء 
الدعم نهائيًا بحلول العام 2024

تخطط تونس لخفض كتلة األجور إلى %15 من الناتج المحلي اإلجمالي في 
تريدها  بإصالحات  مدفوعة   ،2020 العام  في   17.4% مقابل   ،2022 العام 
أول  اجتماعية، حسب ما أظهرت وثيقة حكومية  الحكومة من دون كلفة 
النقد  على صندوق  إصالح ستعرض  مقترحات  تتضمن  التي  امس.الوثيقة، 
تخطط  الحكومة  أن  أظهرت  قرض،  برنامج  على  الحصول  بهدف  الدولي 
أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصوال إلى إلغائه نهائيا في 
الحكومة هشام  ورئيس  للمحتاجين.  نقدية  بمدفوعات  2024، وستعوضه 
المشيشي قال، إن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالى 4 مليارات دوالر 
اقترحتها  3 سنوات، مقابل حزمة إصالحات  الدولي على  النقد  مع صندوق 
هذا  تونسيون  مسؤولون  العليل.وبدأ  اقتصادها  إنعاش  بهدف  الحكومة 
تمويلي.  برنامج  حول  الصندوق  مع  للنقاش  واشنطن  إلى  زيارة  األسبوع 
من  تعاني  التي  لتونس،  حيوي  أمر  النقد  صندوق  مع  اتفاق  إلى  والوصول 
بنهاية  مرة  ألول   11.5% بلغ  مالي  عجز  مع  مسبوقة  غير  اقتصادية  أزمة 
ووفقا  كورونا.  أزمة  تداعيات  بسبب   8.8% االقتصاد  انكمش  بينما   ،2020
للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين  برنامجا  للوثيقة، ستضع الحكومة 
مقابل حصولهم على %25 من الراتب، أو الحصول على نصف الراتب مقابل 
نظام  التفكير في  إعادة  الضروري  من  أن  الحكومة  وترى  أقل.  أيام عمل 
وجه  على  للشغل  التونسي  العام  واالتحاد  النقابات  مع  بالتشاور  المكافآت 
االعتبار  يأخذ في  بما  والمكافآت  الرواتب  لضبط  قاعدة  الخصوص، ووضع 

أداء النمو واإلنتاجية وتطور التضخم.
ووفقا للوثيقة، تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم، ليشمل 
المواد الغذائية في مرحلة أولى، ثم الكهرباء والغاز الحقا، قبل الوصول إلى 

إلغاء الدعم نهائيا في 2024.

الحكومة الباكستانية تعترف 
بفشلها في ضبط األسعار

وسط غالء مستشر في باكستان، 
رمضان  شهر  خ��الل  ت��ح��دي��دا 
الحكومة  اعترفت  الفضيل، 
في  فشلت  بأنها  الباكستانية 
الحالة  وتحسين  األسعار  ضبط 
الباكستاني،  للمواطن  المعيشية 
كل  ت��أخ��ذ  أن��ه��ا  على  م��ش��ددة 
ضبط  أج��ل  من  ممكنة  خطوة 
المحتكرين.  ومعاقبة  األسعار 
ال��وزراء  رئيس  مستشار  وق��ال 
االقتصادية  للشؤون  الباكستاني 
إن  داوود  ال��رزاق  عبد  والتجارية 
في  اآلن  حتى  فشلت  الحكومة 
أسعار  تحديدا  األسعار،  ضبط 
المواطن  وأن  األولية،  االحتياجات 
كثيرا.  ذلك  بسبب  يعاني  العادي 
تصريح  ف��ي  داوود  وأض����اف 
حركة  ح��زب  أن  ل��ه،  صحافي 
كثيرا  سعى  الحاكم  اإلنصاف 
حكمه  من  ونصف  عامين  خالل 
الحالة  وتحسين  األسعار  لضبط 
مع  ولكن  عموما،  المعيشية 

تتكلل  لم  الجهود  تلك  األسف 
الحكومة  أن  إلى  مشيرا  بالنجاح، 
كل  وتستخدم  جاهدة  تسعى 
تحسين  أجل  من  متاحة  وسيلة 
للمواطن  المعيشية  ال��ح��ال��ة 
العادي. وأكد داوود أن الحكومة 
رفعت معدل الصادرات ما بين 14 
بعدما  ولكن  المئة  في   15 إلى 
اجتاح فيروس كورونا البالد تأثرت 
للجائحة  كان  حيث  ال��ص��ادرات، 
الوضع  على  كبير  سلبي  تأثير 
المعيشي بالبالد، تحديدا ما يتعلق 
قوله،  حد  األسعار.وعلى  بغالء 
العمل  جانب  إلى  الحكومة  فإن 
جائحة  مجابهة  أجل  من  الحثيث 
كامل  تصب  فهي  ك��ورون��ا، 
المعيشية،  بالحالة  اهتمامها 
وقال  رويدا.  رويدا  تتحسن  وهي 
إبرام  بصدد  الحكومة  إن  داوود 
أفغانستان  من  كل  مع  اتفاقيتين 
التبادل  لتعزيز  وأوزب��ك��س��ت��ان 
يمكن  وبفضلهما  ال��ت��ج��اري، 

تصل  أن  الباكستانية  للبضائع 
الوسطى  آسيا  دول  أس��واق  إلى 
سيصل  كذلك  أفغانستان،  عبر 
نحتاج  ما  باكستان  إل��ى  عبرها 
إليه. وأشار داوود إلى أن تحسين 
الهند  م��ع  التجارية  العالقات 
بين  السياسية  بالحالة  مرتبط 
السياسية  الملفات  وحل  الدولتين 
باكستان  أن  العالقة معها.يذكر 
في  مسبوق  غير  ارتفاعا  تواجه 
تحديدا  األولية،  االحتياجات  أسعار 
وبينما  الرمضانية.  االحتياجات 
هو  السبب  أن  الحكومة  تؤكد 
الوضع المعيشي العالمي بشكل 
ورفع  كورونا،  جائحة  بعد  عام 
مقابل  الصعبة  العملة  قيمة 
الخبراء  يرى  الباكستانية،  الروبية 
في  فشلت  أيضا  الحكومة  أن 
غياب  بسبب  للوضع  التصدي 
خطط معيشية قادرة على احتواء 
األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة، وه��و ما 

اعترف به المسؤول الحكومي.

استقرار أسعار الذهب بعد تصريحات 
بعدم  رفع معدل الفائدة

خالل  الذهب  أسعار  استقرت 
متابعة  وسط  أمس،  تعامالت 
وفي  األميركي،  ال��دوالر  أداء 
ترقب صدور بيانات اقتصادية.

وص��رح��ت وزي����رة ال��خ��زان��ة 
يلين«،  »جانيت  األميركية 
أو  تتوقع  ال  بأنها  امس،  أول 
الفائدة،  معدالت  برفع  توصي 
وذلك بعدما أعلنت أن معدالت 
ارتفاعا  تشهد  قد  الفائدة 
النمو  ت��س��ارع  ج��م��اح  لكبح 
التحفيز  حزم  مع  االقتصادي 
صعيد  القوية.وعلى  المالي 
العقود  استقرت  ال��ت��داوالت، 
يونيو  تسليم  للذهب  اآلجلة 
لألوقية،  دوالر   1774.90 عند 
الفوري  التسليم  سعر  وهبط 
هامشيًا  األص��ف��ر  للمعدن 
 1776.49 عند   %0.1 بنحو 
ل��ألوق��ي��ة.وت��راج��ع��ت  دوالر 
تسليم  للفضة  اآلجلة  العقود 
 26.41 مسجلة   %0.6 يوليو 

انخفض  لألوقية.كما  دوالر 
للبالتين  الفوري  التسليم  سعر 
 1225.07 إلى   %1.1 بنسبة 
سعر  زاد  فيما  لألوقية،  دوالر 
عند   %0.8 الفوري  البالديوم 

لألوقية.  دوالر   3001.50
-الذي  ال��دوالر  مؤشر  وارتفع 
األميركية  العملة  أداء  يقيس 
عمالت-  ست  من  سلة  أم��ام 

0.1% عند 91.395 نقطة.

• عمال في أحد المواقع النفطية

»النفط العراقية«:
تفجير بئرين عقب اعتداء 

على حقل باي حسن 
عن  أمس،  العراقية،  النفط  وزارة  أعلنت 
وقوع اعتداء إرهابي على حقل باي حسن 
بكركوكوقالت الوزارة، في بيان لها، إن 
كركوك  محافظة  في  حسن  باي  حقل 
هذا  فجر  إرهابية  اعتداءات  إلى  تعرض 
اليوم، أسفرت عن تفجير البئرين »183« 
من  ع��دد  وج��رح  واستشهاد  و»177« 
القوات األمنية وشرطة الطاقة. وأضافت 
في  واإلطفاء  السالمة  فرق  أن  الوزارة، 
الساندة  والجهات  الشمال  نفط  شركة 
177 والسيطرة  البئر  تمكنت من إطفاء 
هذه  تعمل  فيما  قياسي،  بوقت  عليه 
 .183 البئر  حريق  على  للسيطرة  الفرق 
الذي  الوقت  في  النفط،  وزارة  وأكدت 
اإلرهابية  العمليات  جميع  فيه  تدين 
والتخريبية التي تستهدف الثروة الوطنية، 
تثني ولن  لن  اليائسة  المحاوالت  بأن هذه 
النفطي  القطاع  في  العاملين  توقف 
الثروة  لحماية  الجهود  أقصى  بذل  من 
النفطية والعمل على إدامة وزيادة اإلنتاج 

خدمة للصالح.



اإلمارات ... و كوفيد 19  »5-2« دوامة العالم العربي
ومشاكل  دوامة  في  يعيش  العربي  والعالم  طويلة  سنين  منذ 
كثيرة ليس لها أي حلول ، لقد عاش المواطن العربي من سنة 
48 إلى يومنا هذا, وهو يستغرب ما حدث ويحدث بالعالم العربي 
من الخليج إلى المحيط ويعيش في حيرة مما يحدث على االرض 
مدبر  عمل  كأنه   ، اهلية  وحروب  وتمزيق  مشاكل  من  العربية 
ومدروس واتفاق بينهما على فكرة جديدة من تمزيق للشعوب 
من  ومزيد   ، الواحد  الوطن  داخل  كيانات  إلى  وتحويلها  العربية 
الدويالت في البلد الواحد, وكأن ما يحدث يعيدنا إلى عام 1916 
إلى ما يسمى اتفاقية سايكس بيكو والتي كانت تفاهما سريًا 
االمبراطورية  من  بمصادقة  المتحدة  والمملكة  فرناس  بين 
فرنسا  بين  الخصيب  الهالل  منطقة  اقتسام  على  الروسية 
وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الدولة 
العالمية  الحرب  في  المنطقة  هذه  على  المسيطرة  العثمانية, 
االولى وتم الوصول إلى هذه االتفاقية بين نوفمبر 1951 ومايو 
1916وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين فرنسا وبريطانيا 
وروسيا القيصرية آنذاك مما اثار الشعوب التي تمسها االتفاقية 
واحرج فرنسا وبريطانيا ولقد تم تقسيم منطقة الشام بموجب 
االتفاق وحصلت فرنسا على الجزء االكبر من الجناح الغربي من 
بريطانيا  اما  العراق  الموصل في  ولبنان ومنطقة  الهالل سوريا 
فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بالد الشام الجنوبي متوسعة 
باالتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين 
الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا كما تقرر ان تقع 
فلسطين تحت ادارة دولية يتم االتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا 

وفرنسا وروسيا, ولكن االتفاق نص على منح بريطانيا ميناءي حيفا 
وعكا على ان يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا ومنحت 
الذي  االسكندرونة  ميناء  استخدام  المقابل  لبريطانيا في  فرنسا 
كان سيقع في حوزتها, الحقًا وتخفيفًا لالحراج الذي اصيب به 
الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه االتفاقية ووعد بلفور 
صدر الكتاب االبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض 

السيطرة البريطانية على فلسطين.
اال ان محتوى اتفاقية سايكس بيكو تم التأكيد عليه مجددًا في 
االمم  اقر مجلس عصبة  1920بعدها  عام  ريمو  مؤتمر سان 
وثائق االنتداب على المناطق المعنية في 1922 لمخطط تقسيم 
عرفت  جديدة  اتفاقية   1923 في  وعقدت  سوريا  واضعاف 
معاهدة  في  اقرت  التي  الحدود  لتعديل  لوزان  معاهدة  باسم 
سيفر وتم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن االقاليم السورية 
قد  كانت  التي  المناطق  بعض  إلى  اضافة  لتركيا  الشمالية 
اعطيت لليونان في المعاهدة السابقة وقسمت هذه االتفاقية 
وما تبعها سوريا الكبرى او المشرق العربي إلى دول وكيانات 
ان  االتفاقية  بموجب هذه  المرسومة  الحدود  سياسية كرست 
ما يحدث في بعض الدول العربية من تمزيق وتشريد لشعوبها 
وخروج بعض المنظمات االرهابية ادى إلى ظهور عدة كيانات 
تدخل  الى  بالنهاية  يوصلنا  االن  يحدث  ما  الواحدة,  الدولة  في 
خارجي من بعض الدول العظمى ويقودنا إلى اتفاقية سايكس 
بيكو ثانية في بعض الدول العربية وتغيير خريطة العالم العربي 

مع االسف الشديد.

لقد استخدمت دولة اإلمارات العديد من الحلول الذكية 
والسيطرة  وتتبعه،  كوفيد-19،  حاالت  عن  للكشف 

على انتشاره. ومن أبرز هذه  الحلول الذكية:
للجميع  مجاني  وهو  اإلماراتي:  الحصن  تطبيق   -1
باختبارات  الخاصة  الرسمية  الرقمية  المنصة  ويعتبر 
دولة  في  »كوفيد-19«  المستجد  كورونا  فيروس 
اإلمارات، ويعمل على معرفة ما إن كان الشخص على 
مع  التعامل  أو  بمخالطة  قاموا  أشخاص  من  مقربة 
كما   كوفيد-19.  بفيروس  إصابتهم  ثبتت  أشخاص 
الختبارات  يخضعون  الذين  لألشخاص  التطبيق  يتيح  
الكشف عن الفيروس بتلقي نتائج اختباراتهم مباشرة 

على هواتفهم.
قصيرة  اإلش��ارات  استخدام  على  التطبيق  يعتمد 
توفر  وذلك في حال  البلوتوث  بتقنية  الخاصة  المدى 
لألشخاص  المحمولة  الهواتف  على  ذاته  التطبيق 
التي  الوصفية  البيانات  الهواتف  تتبادل  حيث  األخرى، 
بصيغة  الحصن  تطبيق  على  ذلك  بعد  تخزينها  يتم 
المستخدم.  هواتف  على  فقط  موجودة  مشفرة 
هذه  خالل  من  المختصة  الصحية  للجهات  ويمكن 
المعرضين  األشخاص  على  بسرعة  التعرف  البيانات 
معهم  التواصل  ليتم  إليهم  العدوى  انتقال  لخطر 

واختبارهم.
استجابة سريعة  رمز  للتطبيق  لكل مستخدم  يتوفر 
باأللوان  الترميز  نظام  إلى  إضافة  به،  » خاص   QR«

لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم.
ويتوفر أيضًا في تطبيق الحصن خدمة تظهر مدى 
التزام األشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات 
آخرين في  بالحجر وعدم مخالطة أشخاص  الخاصة 

أثناء فترة الحجر.
 TRACE« تطبيق  وخصائص  مزايا  التطبيق  يجمع 
بفيروس  المصابين  مخالطي  لتتبع   »COVID
في  ابق   « أو   »StayHome« وتطبيق  كوفيد-19، 
بالحجر  المطالبين  األشخاص  التزام  لضمان  المنزل« 
باإلضافة  بالحجر،  الخاصة  بالتعليمات  التقيد  المنزلي 
إلى ضمان الحماية الفائقة لخصوصية المستخدم من 

خالل أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
2-  منصة »الدكتور االفتراضي لكوفيد-19«، والذي 
أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع والذي يمكن 
لألشخاص من خاللها تقييم األعراض المرضية التي 
مرتبطة  األعراض  تلك  إذا كانت  وما  عليهم  تظهر 

بفيروس كورونا المستجد »كوفيد-19«، أم ال.
يتبع
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مقاالت

أرض  على  الزكية  ال��دم��اء  سالت  أن  ما 
التي هزت  البشعة  الجريمة  نتيجة  الكويت 
وامتدت  الشرقي،  المجتمع  أركان  جميع 
بها  المغدور  قتل  لبشاعتها  الغربي  إلى 
عطشانة فرح أكبر في نهار شهر رمضان 
بتضامن  النسائية  األص��وات  تعالت  حتى 

رجالي للتوقف عند هذا المصاب الجلل.
على  النساء  عزاء  هاشتاغ  صعود  وقبل 
أصبحت  ن  اإلجتماعي  التواصل  منصات 
فرح بنت كل أسرة تأتمن بنتها على الخروج 
أو قضاء حاجة في  العيش  لقمة  أجل  من 
أمان خارج منزلها بعيدًا عن حماية أسرتها، 

ليتحول إلى قلق ومطالبة بالحماية.
تكون  ول��ن  األول���ى  ليست  ف��رح  قضية 
األخيرة، وليست هذه أمنية ألحد وإنما هي 
للحد  قوانين  يصوغ  أن  يحتاج  واقع  قراءة 
يمكن  التي  البشعة  الجرائم  هذه  مثل  من 
أن تساهم من التخفيف، خاصة إذا ما عرفنا 
حجم الضرر العائد بعد كل جريمة اجتماعيًا 

ونفسيًا على فئة كبيرة.
خارج  إلى  امتدت  التي  النساء  عزاء  حملة 
الحدود الجغرافية الكويتية كان لها صدى 
واسع في كل بيت بحريني، ومثله الخليجي 
والعربي، وهذا التعاطف ليس وليد الساعة 

وإنما هو امتداد للعالقات المتجدرة والنسب 
بين الشعبين الكريمين لعقود طويلة.

األقالم  من  وكثير  البحرينيات،  الناشطات 
البحرينية في مختلف الوسائل عبروا جميعًا 
أم��رأة  وك��ل  ف��رح  قضية  مع  متعاطفين 
سواء في الكويت أو البحرين وحتى الوطن 
مع  القانون  أهل  استجابة  لسرعة  العربي 
أول صرخة تطلقها النساء للتحقيق وعدم 

التجاهل خشية ان يقع ما ال تحمد عقباه.
العيون  أبكت  التي  فرح  تكون  ان  نتمنى 
المنظمات  معها  وتعاطفت  العربية 
العالمية لحقوق المرأة للحد من العنف، أن 
الزكي  لتي خطتها بدمها  تكون رسالتها 
تحرك الضمائر الميتة التي ما زالت تنظر إلى 
بأنها فتنة، وإن ظالمتها ال تستحق  المرأة 

كل هذه الضجة.
من يشرب كأس األلم والحسرة، ويشارك 
بعمق  ي��درك  النساء  ع��زاء  في  وجدانيًا 
يؤمن  رجل  كل  وابنة  أخت  هي  فرح  أن 
النجدة  طالبات  وبصرخات  القضية،  بعدالة 
وإنصافهن  التعصب  براثين  من  بإنقادهن 
قبل فوات األوان، وأن يكون القصاص من 
الجاني عبرة لكل من تسول له نفسه ذات 

الجرم.

عزاء النساء ... تعاطف بحريني

الشاهد أركان

محمود النشيط

يبدو أننا أمام مرحلة مفصلية من الحياة البرلمانية المضطربة 
التي  المعارضة  غيوم  المجلس  سماء  في  الحت  أن  بعد   ،
تارة  تهدأ  نشطة  بغيوم  محملة  وباتت  سمائه  صفو  كدرت 
وتنشط تارة أخرى ، ونحن في أتون األعصار ال نعلم ما جرى 
والذي صار وما هي أسباب ارتفاع منسوب أمواج البحر النيابي 
الذي بات نوابه شاربين لحليب السباع ، بعد أن قررت الحكومة 
المضي في طلبها الذي »سدحته« في جلسة الثالث عشر من 
شهر أبريل الماضي والذي ال صوت يعلو فوق المكبر الذي 
أستخدمه النائب محمد المطير في رفض القرارات التي تصدر 
محتواه  من  الدستور  أفراغ  الى  والداعية  الجلسة  خالل  من 
الذي جبلنا على احترام ما فيه من مواد أفرغت حتى هي من 
أمور  الستيضاح  مفروضة  استجوابات  تأجيل  عبر  مضامينها 
شابت بعض القضايا المطروحة على الساحة السياسية ،وبما 
 ، استخدامه  البعض  يجيد  ال  الذي  الممكن  فن  السياسة  أن 
فقد كانت لنا في هذا الشأن صوالت وجوالت بينا فيها كم 
نهلنا  التي  البرلمانية  الحياة  مسيرة  في  الخاطئة  الممارسات 
المجتمع  في  كأفراد  بيننا  االجتماعية  الحياة  مبادئ  منها 
الكويتي الذي لم يعهد مثل تلك الممارسات الممجوجة التي 
الديمقراطية  مسيرة  عمر  من  األخيرة  السنوات  في  تنامت 
فهل  ويدور  يجري  ما  عن  االستيضاح  علينا  وبات   ، الكويتية 
التأزيم ؟ أم نحن دخلنا في دوامة التأجيل  نحن ندور في فلك 
؟ فمن غير المنطقي أن يتم تأجيل أدارة دستورية مهمة في 
ضرورية  رقابية  أدارة  وتعطيل   ، التشريعي  البرلماني  العمل 
الى سنة ونصف ال نعلم من سيكون فيها حيا ومن سيكون 
فيها ميتا؟ ولماذا سنة ونصف وليس الى أشهر ستة أو سبعة 
من عمر المجلس ، مفضلين عليها أن يتم التأجيل الى دورة 
التزام  عدم  حال  والنصف  السنة  بعد  وماذا   ، ثانية  برلمانية 
الجهتين بتعهداتهما ودخولنا مرحلة احتقان أخرى فما الحل 
السياسي  بالمشهد  للفوز  نيابي   – حكومي  سعي  ظل  في 
إنجازات  الصبر  بفارغ  ينتظر  بات  الذي  العام  الرأي  وحشد 
الشموس  قيض  في  أعضائه  انتخاب  الى  سعى  أمة  مجلس 
الالهبة ليكون له معينا ولقضاياه نصيرا ، وباتت الحياة اليوم 
فيه شبه معطلة وجلساته مؤجلة وأسئلته مكدسة ، وال توجد 
أجابه لها تقنع النواب وترجح كفة التعقل النيابي من خوض 
لشيء  ال  فيه  نوابنا  بعض  سيغرق  الذي  البرلماني  البحر  لجة 
اال أن األمواج لهذا المشهد لن تسمح بأن تستكمل الجموع 
تأزيم  النيابية المضي في ما يشاؤون وينون المضي فيه من 
ويراه  للوقت  مضيعة  أنه  الحكومي  الجانب  يراه  واحتقان 
الشارع عبث دستوري سيضيع قضايا مهمة منها مكافئات 
التأجيل  عدم  تنتظر  التي  القضايا  كأحد  األمامية  الصفوف 
األطراف  لجميع  تجاذب  أكثر مما جرى من  والمماطلة  فيها 
تستبق  أهمية  عنها  تقل  ال  أخرى  قضايا  عن  ناهييك  فيها 
الحكومة الدفع الى استخدام أدوات الدستور البرلمانية لكي 
تكسب الوقت وتنجز ما تريد انجازه في برنامج عملها المقدم 
 2021 من  للسنوات  السادس عشر  التشريعي  للفصل  ملها 
ما  ومع  الدستور  98 من  المادة  بنص  وذلك عمال   2024 إلى 
أن  نجد  السلطتين  أعضاء  بين   خفية  حرب  رحى  من  يدور 
الديمقراطية  بالحياة  والكافر  األكبر  الخاسر  هو  الشعب 
أصوات  أربع  بفارق  أنفسهم  على  النواب  أنقسم  أن  بعد 
بند ما  المجلس فتح  الحكومة ورفض  حسمت األمر لصالح 
رئيس  بعزل  قرار  صدور  طلب  لمناقشة  أعمال  من  يستجد 
معارضة  نيابية  كتل  تسعى  الذي  منصبه  من  المجلس 
يعهدها  لم  برلمانية  سابقة  تلك  تكون  كي  تمريره  إلى 
الماضية فهل ستمضي  النيابية  المجالس  الشعب في زمن 
الشاغل  المستقبل أم ستكون هي شغلنا  الى  االستجوابات 
استجوابين  بأدراج  والمالية   الخارجية  وزيري  أبلغ  أن  بعد 
أن  يؤكدان   ، االستجوابيين  لكال  واحد  محور  من  مكونين 
للمشهد  خطورة  من  فيه  ما  رغم  دستوري  استحقاق  األمر 
السياسي المحتقن منذ أعالن فوز النواب بمقاعدهم النيابية ، 
فهل سيكون للمجلس عمر طويل ليكون في السنة والنصف 

القادمة حياة برلمانية كاملة ؟.

تأزيم المشهد السياسي
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القرآن الكريم
.. مائدة الرحمن  »3-3«

الدراسة  اتجهت  المصرية  الجامعة  وبتأسيس 
الشريف  األزهر  كان  وقت  في  التفسير  علم  إلى 
اللغة  مناهج  ودخلت  الدينية  بالدراسات  ينفرد  وحده 
واألدب في فهم النص القرآني، وعليه يكون هدف 
أدبيًا  القرآن  لدراسة  التوجه  هو  األدبية  المدرسة 

وفنيًا.
وباالنتقال إلى التفسير البياني عند عائشة عبد الرحمن 
منهجية  لدراسة  محاولة  يعد  الشاطئ«،  »بنت 
على  تقوم  البياني،  إعجازه  جو  في  الكريم  للقرآن 
في  تقول  استقرائي،  منهج  وفق  القرآن  فهم 
إال محاولة  مقدمة كتابها: »وما أعرضه هنا ليس 
الخالدة، حرصت  للمعجزة  البياني  التفسير  في هذا 
النص  لفهم  أخلص  أن  على  استطعت  ما  فيها 
العربية ومزاجها  روح  القرآني فهمًا مستشفًا من 
مستأنسة في لفظ بل في كل حركة ونظرة بأسلوب 
يشتجر  عندما  وحده،  إليه  ومحتكمة  نفسه،  القرآن 
ألفاظه  لمعجم  الدقيق  التتبع  هدي  على  الخالف، 
إلى  المتأمل  لداللة سياقه واإلصغاء  الواعي  والتدبر 
إيحاء التعبير في بيان معجز«، وكان تفسيرها ناتج 
تفسيرها  ويتميز  والدينية،  األدبية  شخصيتها  عن 
تقف  التي  التأويالت  من  متحرر  جديدة  بمنهجية 
حاجزًا أمام يقظة فكرية، فوضعت حدودًا لمن أراد 
ال  الذي  الفهم  بين  وفرقت  العلم،  بهذا  االشتغال 
يعذر منه أي قارئ للقرآن وبين التأويل الذي ال يتقدم 
أننا  إليه إال من هضم علوم التفسير فتقول: »يبدو 
يباح  بين ما  الفاصلة  الحدود  أن نضع  إلى  في حاجة 
وما ال يباح من تأويل كلمات اهلل في كتاب اإلسالم، 
بين حق كل إنسان في أن يفهم القرآن لنفسه وبين 
حرمة تفسيره للناس ال نبيحه لغير ذوي الدراية به«.

هي  األق��وال  نقد  في  الشاطئ  بنت  طريقة  إن 
اللغوية األصيلة  الداللة  اللفظة والتماس  استحضار 
لهذه  والمجازية  الحسية  استعماالتها  مختلف  في 
باستقراء  القرآنية  الداللة  حول  تخلص  ثم  اللفظة، 
كل ما في القرآن من صيغ اللفظ، دراسة سياقها 
الخاص في اآلية أو السورة، وبعد ذلك تعرض أقوال 
المفسرين في اللفظة، وتقبل منها ما يقبله النص، 
متحاشية ما أقحم في كتب التفسير من مدسوس 
اإلسرائيليات وشوائب األهواء المذهبية وبدع التأويل، 
محتكمة في األخير إلى الكتاب المبين المحكم في 

التوجيه اإلعرابي واألسرار البيانية.
وهو  الرحمن،  مائدة  الكريم،  القرآن  إن  هنا،  من 
الوحدة  ثقة  وهو  والمسلمين  المؤمنين  منهج 
القرآن الكريم،  إلى  العودة  اإلسالمية، ووحدتنا في 
قال تعالى: »وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل 
والرسول«، فهذا األمر يجب تفعيله، ألنه المشترك 
بالتدبر، من خالل برامج تلفزيونية  بين الجميع، وذلك 
وإذاعية والتحفيز على حفظ القرآن، والقرآن مهيمن 
وتعالى:  تبارك  قال  السماوية،  الكتب  كل  على 
»وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من 
الكتاب، ومهيمنًا عليه، فاحكم بما أنزل اهلل، وال تتبع 

أهواءهم عما جاءك من الحق«.
وهنا يكمن دور علماء اللغة ما بعد القرآن الكريم 
وسلم،  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  الرسول  وأحاديث 
ومن  مجددًا،  إحيائه  الجاهلي  بالشعر  االهتمام 
مرتبط  ذلك  كل  أن  يعرف  البياني  باإلعجاز  يتعمق 
وإن  البياني،  الجمال  لجهة  خاصة  ببعض،  بعضه 
والخارجي،  الداخلي  بالصفاء  تنعم  أن  لحياتنا  أردنا 
التفسير  أهل  عن  بقية  وللحديث  القرآن،  إلى  لنعد 

البياني.

الشاهد الشعب أواًل

عبد العزيز بدر
القطان

يقول غابريل غارسيا ماركيز، الفائز بجائزة 
من  ع��ام  »مئة  الخالدة  روايته  عن  نوبل 
شخص  الى  ينظر  ان  ألحد  اليحق  العزلة«، 
آخر من فوق اال اذا كان يريد مساعدته على 

النهوض.
األنبياء  بأنوار  المغمسة  األدباء  أخالق  انها 
عز  المولى  دعانا  القديسين،وقد  وطهارة 
لنا  البشرية، وأن تكون  بإمام  لنقتدي  جالله 
وآله وسلم  في رسول اهلل صلى اهلل عليه 
األنبياء  سلوكيات  فائدة  حسنة،فما  أسوة 
ويهذب  حياتنا،  مايجمل  منها  نأخد  لم  ان 

افعالنا، ويرفعنا الى مراتب المالئكة؟
تعترض على قرار ما في العمل، فيهمس 
لك احدهم محذرا وناصحا: القرار جاي من 

فوق.
وال  اليعمل  جديد،  موظف  من  وتعجب 
مايجري  عليه  يجري  وال  بالدوام،  يلتزم 
من  استياءك  تبدي  وحين  الموظفين،  على 
لك  التعامل، يهمس  في  االزدواجية  هذه 
هذا  حبيبي،  بالنار:  تلعب  ال  كي  أحدهم 

واسطته من فوق.
األخبارعلى  تتابع  وأن��ت  اعصابك  وتتلف 
ال��ت��ل��ف��زي��ون، ح��ي��ث ي��ت��ج��م��ع ال��ج��ن��ود 
أعزل،  فلسطيني  فتى  على  الصهاينة 
ويركلونه  بنادقهم  بأعقاب  يضربونه 
مشاهد  لتنقل  الكاميرا  بوحشية،وتتحول 
بيوت  تهدم  وهي  اإلسرائيلية  الجرافات 
آليات  حيث  آخر  ومشهد  الفلسطينيين، 
وعجوز  الزيتون،  اشجار  تجرف  العدو 
وهي  شجرة  آخ��ر  تحتضن  فلسطينية 
وينكم  البعيدين:  اشقاءها  تستصرخ 

ياعرب؟
الذي  ال��س��ؤال  أم��ام  حائرا  نفسك  تجد 
يصمت  ل��م��اذا  شرايينك:  ف��ي  يلتهب 
من  الجواب  فيأتيك  هذا؟  كل  بعد  العرب 
كله  هذا  عمي،  األمور:  ببواطن  العارفين 

تخطيط من فوق.
يبدو  صديق،  علي  مر  المقالة  اكتب  وأنا 
مبتسما:  وسألني  ما،  مكان  الى  ذاهب  أنه 

استاز، بدك شي من فوق ؟!  

من فوق !

الشاهد يا هال

محمد األحمد

مشرف عقاب عاطف البطل
mishrefeqab@yahoo.com

والتي  رئيسيّة كبيرة  جزر  أربعة  من  البليار  جزر  منطقة  تتكوّن 
حولها،  المتناثرة  الصغيرة  الجزر  من  والعديد  الكثير  بها  تحيط 
البليار  جزر  عاصمة  تعتبر  والتي  ميورقة  جزيرة  هي  األول��ى 
والثالثة  منورقة،  جزيرة  تسمى  والثانية  مساحة،  الجزر  وأكبر 
والتي  فورمينتيرا  جزيرة  تسمى  والرابعة  إيبيزا،  جزيرة  تسمى 
في  تُذكر  لم  إنها  حيث  الجزر  بين  من  األصغر  الجزيرة  تعتبر 
كتب التاريخ القديم، ويعتقد بأنّها كانت مهجورة وغير صالحة 

العربي  الحكم  أيّام  البليار في  تعرف جزر  السفن. كانت  لرسو 
اإلسالمي لألندلس باسم الجزائر الشرقيّة، وتعتبر اللغة اإلسبانية 

واللغة الكاتالونية من اللغات الرسميّة في جزر البليار.
إسبانيا  من  الشرقيّة  الجهة  في  تقع  منطقة  هي  البليار  جزر 
إسبانيا،  في  ذاتي  حكم  ذات  منطقة  عشرة  سبع  من  وتتكوّن 
عاصمة جزر البليار هي مدينة ميورقة وتنفرد المنطقة بمقاطعة 

واحدة وهي جزر البليار.

جزر البليار

حسبة مغلوطة



الحكومة نسيت خطة مراحل 
عودة الحياة إلى طبيعتها

»2-1« األكبر  الهم  كان  الجهراء  ملتقى  أسست  عندما 
الجهراء  عانت  فقد  وأهلها،  الجهراء  خدمة  لي 
من اإلهمال وقلة المشاريع الحيوية، وتبرم األهالي 
من  كبير  عدد  بانتقال  تسبب  الذي  األمر،  هذا  من 
الكويت، ويكاد يكون  الى داخل  الجهراوية  االسر 
هذا اإلهمال متعمدا وان كنت ال أجزم بذلك، ولكن 
مناصفة  التقصير  كان  وربما  ذلك،  يقول  الواقع 
من  السن  كبار  وقد شاورت  المسؤولين،  وبين  بيننا 
األهالي، ومنهم العم الفاضل تريحيب عبدالمحسن 
البسام، قبل ان أعلن عن الملتقى،فشجعني وشد من 
أزري، فالحاجة ملحة لقيام هذا الكيان، سعيا في 
الخير وخدمة للناس، وقضاء مصالحهم بعيدا عن 
والجعجعة،والكالم  الزائفة،  والشعارات  المزايدات 
أفعاال،  وتريد  الكالم  من  ملت  فالناس  الفارغ، 
ويشهد اهلل تعالى ان المصالح الشخصية لم تخطر 
شبعت  فقد  حسابي،  في  تكن  ولم  بال،  على  لي 
بكلتا  الدنيا وشبعت مني، واغترفت من نهرها  من 
يدي، وكل ما أريده خدمة الجهراء وبالتالي خدمة 
وعسى  لعل  الناظر،  دم  عندي  يعادل  الذي  الوطن 
ان أحصل على دعوة في ظهر الغيب تنفعني عند 
انتباه  لفت  الى  معي  ومن  جاهدا  وقد سعيت  اهلل، 
المسؤولين الى معاناة الجهراء ونقل هموم الناس 
بكل شفافية، ووفقت بذلك، والجهراء في سويداء 
جدي  وجد  وجدي  ابي  وأرض  أرضي  فهي  القلب، 
أهلي  من  تسعة  ذل��ك،  أنكر  من  التراب  وبفيه   ،
القصر  اس��وار  دون  األشم  النخل  مثل  تساقطوا 
الجهراء  امير  واولهم  الكويت  عن  دفاعا  األحمر 
وانما  موضوعي  هذا  وليس  السعيد،  عبدالكريم 
النية وبدأنا العمل  الحديث ذو شجون، وقد اخلصت 
بقلوب  وح��ده،  اهلل  على   متوكلين  الملتقي  في 
أبوابهم،  قبل  قلوبهم  لنا  المسئولين  وفتح  بيضاء، 
وتعاونوا معنا، وبفضل من اهلل وحده لم نطرق بابا 
كبيرا،  ام  صغيرا  مسؤوال  اكان  سواء  ولجناه  إال 
معلن  وبشعار  الناس،  خدمة  على  واصرار  بعزيمة 
للقبلية،  ال  للطائفية  ال  للحزبية  ال  أحد،  النخفيه على 
الكويت أوال وأخيرا، وجنينا ثمار نجاحنا بفترة وجيزة 
لصدق نوايانا، وقد توج مشوارنا وجهدنا المتواصل 
بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
وشرفت بهذا اللقاء الناجح والمثمر، وأسعدني جدا 
كون  سموه  من  الملتقى  عليه  حصل  الذي  الدعم 
فشكرا  ذلك،  بغير  له  الشأن  خدميا  كيانا  الملتقى 
سمو الرئيس، شكرا من الجهراء التي عشت بها 
على  بيان،  بقصر  مكتبك  الى  عمرك،  من  شطرا 
الرصانة  امامي  وجدت  لقد  لنا،  استقبالك  حسن 
والتواضع  والعقالنية  واالتزان،  والهدوء  والرزانة، 
دون  يحدثه  لمن  واالستماع  اإلنصات  وحسن  الجم، 
طبعي  من  فليس  متزلفا  ذلك  اقول  ال  مقاطعة، 
ذلك، ولكنها الحقيقة التي يجهلها بعض الناس، 
وقد كنت مستمعا جيدا لكل ماقاله لي ولمن معي 
بالصراحة  بسموه  لقاؤنا  واتسم  األعضاء،  من 
بذلك  الناس  اعلم  وانا  الجهراء  والوضوح،فوجدت 
وانطالقة  شرعية  بدأت  وقد  الرجل،  هذا  قلب  في 
الملتقى لحظة خروجي ومن معي من مكتب سمو 
واعانك  الرئيس  وثالثة سمو  ثانية  الرئيس، فشكرا 
غاية  الناس  ،فإرضاء  المسؤولية  تحمل  على  اهلل 
التدرك، فمن استراح ضميره كفي الحل والترحال، 

وابشروا بالخير يا اهل الكويت ، ودمتم سالمين.

• مع خبر عودة فتح صاالت السينما واقتصار الدخول 
على المطعمين والذي يروج له البعض على انه بشرى 

سارة ومع االسف..!
خارج  إلى  السفر  عدم  في  ال��وزراء  مجلس  وق��رار 
البالد للمواطنين ما لم يكن قد حصن من اإلصابة عن 
قبل  من  المحددة  المواعيد  وفق  اللقاح  تلقيه  طريق 
وزارة الصحة، وال نعرف كيف يصدر هذا القرار في 

دولة فيها دستور ونظامهما ديمقراطي ...؟!
اليكون صاحبنا صدق نفسه أنه الدكتور ال�«ديكتاتور« 
بعد إعالنه بأن فيروس »كورونا« المستجد لن ينتهي 

وسيبقى معانا إلى يوم القيامة..!
الحياة  إلى  العودة  أعلن عن خطة  الوزراء   • مجلس 
وبشكل  الماضي  العام  منتصف  منذ  الطبيعية 
تدريجي وفقًا لطبيعة اإلجراءات واألوضاع والظروف،  
مختلف  من  شاملة  ومالحظة  لتقييم  ستخضع  والتي 
لم  الخمس  بمراحلها  الخطة  هذه  أن  اال  الجوانب، 
للتقارير  وفقًا   ، والتطورات  المعطيات  بحسب  تطبق 
وقد  المعنية  الجهات  ادعاءا  عدتها  التي  الميدانية 
الضرورة  ومن  مراحل،  خمس  العودة  خطة  شملت 
اإلشارة إلى االستراتيجية والخطة والهدف من وراء 
متداخلة  بأنها  تماما  ندرك  التي  المراحل  هذه  اعالن 
ببعض ، ويصعب كثيرا تقيمها ، لذلك كانت الحسبة 
في  الرسمي  الناطق  اعلن  وقد   ، أسابيع  ثالثة  كل 
وذلك   ، أخرى  إلى  مرحلة  من  االنتقال  عن  السابق 
تحمل  ويتلخص في صعوبة  بابا مشرعا  حيث فتحت 
العودة  لمرحلة  والخسائر  والتكاليف  المسؤوليات 
العامة  للمصلحة  نافذا  قرارا  كان  والذي  والتشديد 
مجازا  وتزامنا مع الخطة اصدرت حزمة من القرارات 
الوطني  االقتصاد  وعلى  والعشوائية  مدروسة  غير 
والشركات  القطاعات  لبعض  استثناءات  منحت  وقد 
ودون تسجيل مساهمات مثمرة على مستوى إلدارة 
تراعي  نتيجة  احراز  في  وتقدم  انجاز  وكذلك  االزمة 
تغيرات لما بعد قراري الحظر الكلي وتمديد الجزئي 

لمكافحة فيروس »كورونا« المستجد.
بين  لالنتقال  األساسية  معايير  إلى  بخالصة  ونشير 
طريق  عن  معلن  هو  كما  والمستويات  المراحل 
والعدوى  اإلصابة  ونسب  احصائيات  مع  التعامل 
العناية المركزة  وانخفاض نسبة اشغال األسرة في 
المستشفيات  في  األسرة  إشغال  نسبة  وانخفاض 
اليومية،  المسحات  من  المصابين  نسبة  وانخفاض 

والمراحل الخمس هي:

- المرحلة األولى:
تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها وفق 
والخدمات  الصناعية  واألنشطة  الصحية  االشتراطات 
العامة وخدمات التوصيل والشركات المزودة والنقل 
ومحطات  والمؤسسات  بالشركات  الخاص  الجماعي 
الوقود وخدماتها- والمستشفيات والعيادات الخاصة، 

المركبات والمعدات،
يتبع

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

رأي آخر

القرآن يحكم اإلعراب ويضبطه طبقا للمعنى المراد »2-2«
... ولكنهم اتعبونا بتفسيرهم وجعلوا الناس تمل من 
كثرة الكالم والجدال و ال تقرأ ... وقال تعالى ولقد 

يسرنا القرآن للذكر. .. اقرأ وأسأل اهلل الفهم.
القرآن يحكم االعراب ويضبطه طبقا للمعنى المراد 
القدسي:  الحديث  في  تعالى  قال  العكس...  وليس 
أنا، رضائي كالم، و غضبي كالم،  إال  إله  ال  »أنا اهلل 
وجل  عز  فالمولى  كالم«.  وعذابي  كالم،  ورحمتي 
أو  نقول  أن  يصح  فهل  بكالمه  شيء  كل  يحكم 
القرآن   .. اهلل.  كالم  يحكم  اإلع��راب   أن  نعتقد  
تسمعوا  األولى  للمرة  أنه  أعلم    .. االعراب  يحكم 
القرآن  وتدبروا  عقولكم  اعملوا  لكن  الكالم  هذا 
رجال  ألن  االعراب  فى  المشكل  من  الكثير  تجدوا 
االهتمام  من  بدال  القرآن  باعراب  اهتموا  الدين 
بالمراد  من معاني القرآن مثل اآلية السابقة. وأيضا 
تدبر  العلماء«  عباده  من  اهلل  يخشى  »إنما  االية: 
وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  االعراب  عن  بعيدا  المعنى 
المولى  الى  يعود  ال  »يخشى«  لفظ   اذا  الخالق  هو 
سبحانه ولكن يعود على العلماء اذا العلماء هم الذين 
إعراب  إلى  تحتاج  .وال   . وتعالى  اهلل سبحانه  يخشون 
لتفهم  ولكن تحتاج إلى استحضار عظمة اهلل حين 

تقرأ القرآن

يكن  لم  الكريم  القرآن  أن  أقول  ما  على  والدليل 
منقوطا ولم يكن هناك تشكيل للحروف اي حركات 
اهلل  كرم  علي  سيدنا  التشكيل  وضع  وإنما  االعراب 
وجهه عندما دخل الكثير من العجم فى اإلسالم ومر 
المفعول  فقرأوا  القراءة  فى  أخطأوا  منهم  بقوم 
فاعل  والفاعل مفعول، فأمر سيدنا على بوضع علم 

النحو وتشكيل القرآن.
طبقا  ويشكله  االعراب  يحكم  القرأن  ان  اخر  مثال 
للمعنى المراد وليس العكس اآلية الكريمة التالية من 
سورة الرحمن: »ُيْرَسلُ َعَلْيُكما ُشواٌظ ِمْن ناٍر َوُنحاٌس 
َتْنَتِصراِن« »35«.  .. نجد أن نار بالكسر ونحاس  َفال 
طبقا  هذا  يكون  كيف  البعض  فقال    ... بالضم  
لقواعد االعراب البد أن يكون لفظ نحاس بالكسر ألنه 
معطوف على نار بالكسر .. ولكن ظنهم خطأ .. ألن 
ظنهم ان اهلل يرسل عليهما مادة واحدة فقط وهي 
شواظ مكونة من نار ونحاس .. ولكن معني اآلية أن 
لنا  وبين   .. ونحاس   شواظ  وهما  مادتين  يرسل  اهلل 
رب العزة أن الشواظ مكونة من نار  .. وعليه يكون 
نحاس بالضم معطوفة على شواظ بالضم  .. وليست 
معطوفة على نار بالكسر .. تدبروا القرآن ... القرآن 

يحكم االعراب كما يحكم كل شيء.

الشاهدلغة

محمد إسماعيل إبراهيم
Islamic-researcher@hotmail.com

لعبة الريسك وخواطر سياسية
في مثل هذه األيام من العام الماضي اقتنيت 
مع  الوقت  لتقضية  األل��ع��اب  من  مجموعة 
األطفال في وقت يسوده المرح والسرور فكان 
للعبة الريسك نصيب من عريش األسد السيما 
بنا مع أيام  وأن الساعات كانت طويلة تمضي 
إال  اإلنشغال  من  فالبد  والكلي  الجزئي  الحظر 
أن األيام الخوالي قد مضت ومكونات اللعبة ال 
تزال حبيسة صندوق األلعاب يسودها الضجر 
وجهلي  عليها  الزمن  غبار  لتراكم  وذل��ك 
لقواعدها وإبجديات سيرها فهي لعبة حربية 
عليها  رسم  لوحة  من  تتكون  إستراتيجية 
خريطة للعالم قديمة نوعا ما تستوعب من 5-2 
دول  بين  لجنوده  الالعب  بتقسيم  تبدأ  أشخاص 
العالم بمعنى تدور حول ما يعرف بحب التملك 
وبين  بيينا  باعد  الذي  والحمدهلل  واإلستحواذ 
الوتيرة هناك عدة  ، على ذات  الحزينة  السيدة 
بيولوجية  الحروب حرب نفسية حرب  أنواع من 
وماهو  عسكرية  حرب  آخ��را  وليس  وأخيرا 
أصعب وأقنن في النفس الحرب النفسية فقد 
مترسبة  ومشاكل  نفسية  أمراض  عنها  ينتج 
ناتجة عن حادثة أو إيذاء نفسي أو حتى معنوي 

تراكم في النفس البشري وأحدث عنه خدشا 
مايعرف  إلى  بحاجة  نحن  وهنا  الشخصية  في 
المعالج  بنجاح  ذلك  في  والسر  الثقة  بإعادة 

النفسي إلقتنائه لشروط اللعب الصحيحة.

خبر وخاطرة:
المرأة وأفراد األسرة من  »حرصا على حماية 
تقدمت  وغيره  األس��ري  العنف  صور  كافة 
قانون  تفعيل  بمدى  برلمانية  أسئلة  بمجموعة 
صدور  وع��دم  األس��ري  العنف  من  الحماية 

الالئحة التنفيذية للقانون.....«.
وذلك  أسئلته  يقدم  بأن  المتسائل  للسيد  يحق 
الزعل  بأن  الوحيد  وتعليقنا  الئحة  صدور  لعدم 
والمشهد  للموقف  سيد  ه��و  الحكومي 

السياسي الجديد 
ليش قاعدين مكاني إحنا زعالنيين ومخلين البلد 
في حالة حيص بيص يبا ال تزعلون بنسوي لعبة 
الكراسي واللي يقوز قبل يقعد وتالي نشوف 
والمشهد  العالم  ومشاكل  الناس  هموم 
سقوط  بعد  سالمين  لي  ودمتم  السياسي 

الكراسي.

الشاهدأوراق خواطر

نوير المطيري
instagram
Nowyer_almutere 

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com

كلمات ال تنسى

هناك  سكني
خاص  بشكل  الحساسة،  الحية  الكائنات 
إقامة  محل  وليس   ، السكن  عن  تبحث 
إن  بينهم!  ف��رق  هناك  فهل  فقط، 
السََكنَ في اللغة: »أقام، شغَل بصورة 

دائمة«
في معجم المعاني الجامع، ومَحَلُّ اإلقامة 
باللغة: المنزل الذي يقيم فيه المرء فكل 
النوم  وهي  بالنتيجة،  اآلخر  يشبه  منهم 
بمكان ما، لكن السكن فيه قوة بالمعنى 
الحروف،  ومخارج  بالنطق  حتى  واللفظ 
الكلمة  لهذه  واالحترام  بالهيبة  أشعر 
ومعناها الدال، العميق، الذي يخفي داخل 
سطوره مشاعر ال حروف وال إعراب له وال 
تشكيل لها، معان تقتحم كل الشرايين، 

مشاعر تخطفك بدون ال تدري، من الوريد، 
للوريد، فالسكن قد يكون شخصًا، تتحاور 
معه، إما أن يكون أمامك أو معك بوسائل 
البرامج  بمختلف  االجتماعي،  التواصل 
لقاء وأنت  لقاء مزدوج،  اإللكترونية، كأنه 
تنتظر اللقاء، ولقاء يبدأ به اللقاء  الواقعي 
جسدًا  ومنهك  متعب  أنك  تشعر  بينكم، 
وروحًا، وعندما تصل لهذا السكن، تشعر 
بنفس جديد وشديد قوي كقوة الشهيق 
والزفير للشباب عند التنفس، عندما تصل 
على  أنك  بالكثير  تشعر  المسكن   لهذا 
السمو،  التقدير،  االحترام   ، الحب  قيد 
تشعر بالحياة ألنك بسكنك كل شي جديد 

وجميل به ومعه.

الشاهد

منال البغدادي

إشراقة

من حضارة بلدي

دهر يوسف الشمري

القدامى  الفراعنة  تاريخ  يقارب  عمر  من 
يعود  حيث  قديما،  األحواز  حضارة  تأسست 
تاريخ األحواز إلى سبعة آالف عام قامت على 
غرار  على  وهي  العيالمية  الحضارة  أرضه 
الحضارات البابلية واآلشورية والسومرية في 
االحتالل  يحاول  ما  النهرين، وهو  بين  ما  بالد 
في  االح��واز  ارض  لي  إحتالل  بعد  طمسها 
1925، وهناك عدد من األماكن في األحواز 
شاهدة على تلك الحضارة  وباللغة العيالمية 
االحواز  في  عيالمي  معبد  وهو  »دارأنتاش« 
عيالم  عاصمة  شوشان  مدينة  في  وتيقع 
عام  ناپيريشا  أونتاش  العيالمي  الملك  بناها 
البناء  لهذا  العيالمي  واالس��م  ق.م،   1250
زقورة  مفردة  من  إنتاش،  دور  زق��ورة  هو 
أو  المرتفع  مكان  بمعنى  األكدية  السامية 
دور  مفردة  تركيب  أنتاش  ودور  الجبل  قمة 
المدينة  او  بيت  العيالمية  في  تعني  والتي 
الملك  اسم  وإنتاش  العربية  اللغة  في  كما 
العيالمي الذي بنا هذه المدينة والمعبد، ومن 
أو  إلى مدينة شوشان  ننتقل  المعبد  بعد هذا 
كانت  األحواز  في  تقع  أثارية  مدينة  سوسة 
عاصمة العيالميين والبارثيين ومن أهم مُدن 
عريقة  مدينة  وهي  القديم،  األدنى  الشرق 
في حقبة العيالمية البدائية، وأحد أهم المدن 
في الشرق األدنى القديم، وتقبع أسفل جبال 
شرق  ميل«   160« كم   250 نحو  زاغروس 
نهر دجلة، بين نهر الكرخة ونهر دز. يتضمن 
الموقع اآلن ثالثة تالل عمالقة، تحتل مساحة 

باسم  معروفة  واحد،  مربع  كليومتر  تقارب 
رويال  في  وتل  أكروبولس،  تل  أباندانا،  تل 
الثالثة  سوسة  وحقبة  الملكية«،  »المدينة 
ق.م،   2700  –  3100 بين  الفترة  في  كانت 
هذا  وفي  البدائية  العيالمية  بالحقبة  وتعرف 
البانشية  الخزفية  الصناعات  سادت  الوقت، 
الحقبة  أل��واح  نفسه  الوقت  في  وظهرت 
السجالت  في  األولى  للمرة  البدائية  العيالمية 
فيما بعد، وهناك في مدينة رامز الجسر التي 
قبل اشهر دمرت االحتالل من زمن العيالمي 
أصبحت  الحضاريه،  االثار  تلك  من  والكثير 
سوسة مركز حضارة عيالم وهي العاصمه 
توجد  المدينة  تلك  وفي  لالحواز،  التاريخيه 
التاسع  قلعة شوش وتم إنشاؤها في القرن 
عشر في األحواز الواقعة في الضفة الشرقية 
المعالم  من  تُعَد  والتي  العربي   الخليج  من 
األثرية التي يعود بناؤها إلى العصر القاجاري 
للميالد   1897 عام  في  القلعة  هذه  بناء  تم 
قبل  أي  شوش،  بمدينة  منطقة  أعلى  فوق 
وووووو،  ميالدية   1925 في  االحتالل  دخول 
وهذا  االحوازي،  التاريخ  من  اقتبسة  ما  وهذا 
االحواز  الحضارة  على  بلدي شاهد  تاريخ  من 
من بدايت تاريخها الى ال االحتالل ويتيك احد 
الحضاره  تلك  وينفي  علي  استاذ  الصعاليك 
آخره،  حضاره  اال  وينسبها  والثقافه  والتاريخ 
احوازي  ولكن  احوازي  انهو  يدعي  ولالسف 
يحصل  ان  يريد  والى  المصالح  اصحاب  من 

على اللجو واضن يعمل لي صالح االحتالل.

الشاهد قراءة

توجد الفلبين شرقي القارة اآلسيويّة من 
الجهة الغربيّة للمحيط الهادي، وتحدها 
خالل  من  الشماليّة  الجهة  من  تايوان 
مضيق لوزون، وفيتنام من الجهة الغربيّة 
وبحر  الجنوبي،  الصين  بحر  خ��الل  من 
الذي  الغربيّة  الجنوبيّة  الجهة  سولو من 

وبحر سلبس  بورتيو،  جزيرة  عن  فصلها 
أيضًا هو حدٌ فاصٌل عن مجموعة  الذي 
من  الفلبين  وبحر  اإلندونيسيّة،  الجزر  من 
يتكون  أرخبياًل  وبذلك  الشرقيّة،  الجهة 
على  حدودها  داخ��ل  جزيرة   7107 من 

مساحة 300,000 كيلو متر مربع.

كم يبلغ عدد جزر الفلبين ؟
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بيانيتش يقترب من الرحيل عن كاظمة
الذي  بيانيتش،  بيتو  اإلسباني  عقد  ينتهي 
يمتد لموسم واحد مع كاظمة الكويتي، 
يمهد  ما  وه��و  الحالي،  مايو  بنهاية 
وكشف  جديدة،  تجربه  لخوض  لرحيله 
بيتو  ال��م��درب  أن  م��ن  مقرب  مصدر 

بيانيتش اتخذ قرار الرحيل بشكل رسمي 
بنهاية عقده. 

تبلغ إدارة كاظمة المدرب اإلسباني  ولم 
أو  التجديد  في  برغبتها  بيانيتش،  بيتو 

إنهاء العقد في موعده حتى اآلن. 

يمتلك عدة  بيانيتش  أن  المصدر  وكشف 
لمنتخب  قيادته  بعد  أفريقية  ع��روض 
أنجوال وبترو أتليتكو في وقت سابق، إلى 
جانب عروض خليجية، أال أنه أجل التفاوض 

حتى انتهاء مشواره مع كاظمة. 

العبكل: الحظ وقف ضد األخضر 
أمام العنابي

غافل: كنا نطمح إلى ما هو 
أكثر من التعادل

مدرب  مساعد  غافل،  كاسب  أكد 
امس،  اول  الكويتي، مساء  النصر 
أن طموح الفريق أمام العربي كان 

أكبر من الخروج بالتعادل.
التعادل  فخ  في  العربي  وسقط 
ستاد  على  النصر،  أم��ام  السلبي 
صباح السالم، في ختام الجولة 14 

من عمر الدوري الكويتي الممتاز.
بها  رفع  نقطة  النصر  واقتنص 
في  وظل  نقطة،   19 إلى  رصيده 

ترتيب  جدول  في  الخامس  الترتيب 
الدوري الكويتي.

»التعادل  اللقاء:  عقب  غافل  وقال 
ال��م��ب��اراة وفقا  ج��اء ع���ادال ف��ي 
والتزام  أداء  ظل  في  لمجرياتها 
الفريقين«،  من  عالي  تكتيكي 
النصر:  مدرب  مساعد  واستكمل 
الملعب  وسط  في  انحصر  »اللعب 
ف��ي ف��ت��رات ك��ث��ي��رة م��ن زم��ن 
أن  غافل،  كاسب  ونفى  المباراة«، 

يكون الجهاز الفني للعنابي تعمد 
بنهج  واللعب  الخلف  إلى  التراجع 
دفاعي، وزاد: »خضنا اللقاء بتوليفة 
تضم 4 مهاجمين، ولكن مجريات 
بعض  في  التراجع  فرضت  اللعب 

الفترات وفقا لمجريات اللعب«.
وأتم كاسب غافل: »النصر يسعى 
لتحقيق نتائج إيجابية في القادم من 
ترتيبه  تحسين  أجل  من  مباريات، 

في جدول المسابقة«.

المنسق  العبكل،  مشعل  أك��د 
فريقه  أن  للعربي،  اإلع��ام��ي 
مجريات  على  السيطرة  في  نجح 
النصر بشكل كامل،  أمام  مباراته 
في  السلبي  بالتعادل  انتهت  والتي 
العبكل  وأضاف  الكويتي،  الدوري 
تليفزيونية »نوعنا  في تصريحات 
أن  إال  الهجومي،  حضورنا  من 
التسجيل  في  يحالفنا  لم  التوفيق 
كرة  عالم  ف��ي  وارد  أم��ر  وه��و 
بالتعادل  المباراة  لتخرج  القدم، 
السلبي«، وتابع »قدر اهلل وما شاء 
يمثل  النصر  أم��ام  فعل. التعادل 
دافعا مهما لاعبين قبل مباراتهم 

المهمة المقبلة أمام السالمية«.
االبتسامة  بإعادة  العبكل  ووع��د 
األفضل  وتقديم  العربي  لجماهير 
في القادم من المباريات، بداية من 
مواجهة السالمية من خال الحفاظ 
على الصدارة، وأتم »النصر اجتهد 
وحاول كسب نقطة من المتصدر، 

• مشعل العبكلوهذا األمر من حقه«.

• عاء الدالي يحاول المرور من دفاع النصر

الخور يحبط الشحانية ويضمن البقاء 
في الدوري القطري

تعثر الجزيرة وبني ياس يشعل 
الدوري اإلماراتي

يومًا بسبب مشاركة   30 دام  توقف  بعد 
أندية اإلمارات في دوري أبطال آسيا، عادت 
بمباريات  العربي،  الخليج  دوري  مسابقة 
الجولة 24، وعاد معها الصراع المشتعل 

في القمة والقاع.
بعد  لقاءات،   6 إقامة  وشهدت الجولة، 
 15 إلى  الوحدة والفجيرة  تأجيل مواجهة 
مايو الحالي، واهتزت الشباك ب�19 هدًفا، 
خال  األهداف  من  األكبر  العدد  وسُجل 
والتي  الجزيرة،  وضيفه  عجمان  مباراة 

انتهت بالتعادل 3-3.
على  ال��ت��ع��ادل،  رغ��م  الجزيرة  وح��اف��ظ 
إلى  بوصوله  ال��دوري  لترتيب  صدارته 
منافسه  تعادل  من  مستفيدًا  نقطة،   51
شباب  ضيفه  م��ع  ي��اس  بني  المباشر 
األهلي، ليظل بني ياس في المركز الثاني 

بفارق نقطة واحدة.
ورفع عجمان رصيده إلى 15 نقطة، وظل 
12 في دائرة خطر الهبوط،  في المركز 
 44 إل��ى  رصيده  األهلي  شباب  ورف��ع 
نقطة، وخرج من دائرة المنافسة على درع 

الدوري.
 ،»3-0« حتا  ضيفه  على  الشارقة  وفاز 
ووصل إلى 45 نقطة، احتل بهم المركز 
عن  المباشرة  المواجهات  بفارق  الثالث، 
بدوره  تغلب  والذي  الترتيب،  رابع  النصر 
على ضيفه الظفرة »2-3«، وتجمد رصيد 
حتا عند 9 نقاط وظل في المركز األخير، 

وتجمد  الهبوط،  من  كثيرًا  أقرب  وبات 
كذلك الظفرة عند 21 نقطة، ولكنه أمن 
الموسم  العربي  الخليج  دوري  في  البقاء 
اتحاد  مضيفه  مع  العين  وتعادل  المقبل. 
كلباء »1-1«، وظل في المركز السادس 
برصيد 38 نقطة، بفارق نقطتين عن اتحاد 
أن هدفي  والطريف  الترتيب،  كلباء سابع 
البا  التوجولي  الثنائي  توقيع  من  المباراة 

كودجو للعين، وبينيل مابا التحاد كلباء.
خورفكان  ضيفه  من  الوصل  وخسر 

لخورفكان  انتصار  أول  وه��و   ،»1-2«
تاريخ  في  زعبيل،  ستاد  في  الوصل،  على 
الوصل  نجح  بينما  بالدوري،  مواجهاتهما 
التوالي  على   21 ال�  للمباراة  التسجيل  في 
منذ  يحققه  لم  ما  وه��و  البطولة،  في 

موسم 2009-2010.
ويحتل الوصل، المركز التاسع برصيد 34 
العاشر  المركز  في  وخورفكان  نقطة، 
بقاءه في دوري  24 نقطة، وأكد  برصيد 

المحترفين الموسم المقبل.

ضمن نادي الخور، البقاء في دوري نجوم 
الشحانية  نظيره  على  فوزه،  بعد  قطر، 
بين  الفاصلة  المباراة  في   ،1-3 بنتيجة 
وصاحب  الثانية  الدرجة  دوري  وصيف 

المركز 11 بالدوري المحلي.
وكوباياشي  فيتفا  الخور،  أهداف  وسجل 
في  ج��زاء  ركلة  من  براهيمي  وسعيد 
الدقائق 2 و20 و77، بينما أحرز عبدالعزيز 
اليهري، هدف الشحانية في الدقيقة 86.

المستوى،  متوسطة  المباراة  وج��اءت 
فتراتها،  من  الكثير  على  الخور  وسيطر 
ثمين  لفوز  السيطرة  تحويل  في  ونجح 
ضمن به البقاء في دوري الدرجة األولى، 
الخور  إص��رار  اللقاء،  بداية  منذ  وظهر 
األمور بشكل  الفوز وحسم  على تحقيق 
في  هدفين  تسجيل  خ��ال  من  مبكر، 
ولم  اللقاء،  بهما  حسم  األول  الشوط 
خال  تأخره  تعويض  في  ينجح الشحانية 
الشوط الثاني، واكتفى بهدف شرفي في 

الدقائق األخيرة.
السويهب،  مصطفى  أبدى  جانبه  ومن 
الفوز  بعد  ارتياحه  للخور،  العام  المدرب 
في  البقاء  وضمان  الشحانية،  على   1-3
في  السويهب  وقال  القطري.  ال��دوري 
المؤتمر الصحافي »الفوز على الشحانية 
كان صعبًا بسبب الضغوط التي عاشها 
وحسم  التحدي  في  نجح  لكنه  الفريق، 

المباراة الفاصلة«.

وأضاف »تحدثنا مع الاعبين قبل المباراة، 
وأكدنا أن الخور لن يهبط للدرجة الثانية، 
ويجب أال يحدث ذلك، وبالفعل نجحنا في 
سيكون  المقبل  »الموسم  وتابع  األمر«. 
المنطقة  في  التواجد  هدفنا  مختلًفا، 
الدافئة بجدول ترتيب الدوري، ولذا سيكون 

االستعداد بشكل مختلف«.
يد  في  »القرار  علق  المحترفين،  وحول 
اإلدارة، ستكون هناك جلسة بين الجهاز 

بالشكل  األم��ور  لحسم  واإلدارة  الفني 
المناسب«.

الخور  الع��ب  ال��ح��داد  وقال إسماعيل 
الجهد  على  الاعبين  نشكر  »ب��داي��ة 
في  والبقاء  االنتصار  نهدي  المبذول، 
والجهاز  والمسؤولين  للجماهير  الدوري 
موسمًا  »خضنا  ونوه  واإلداري«،  الفني 
المقبل  الموسم  يكون  أن  صعبًا، نتمنى 

أفضل مع الظهور بشكل مختلف«.

• صراع على الكرة في لقاء الخور والشحانية
• جانب من مباراة الجزيرة وعجمان

الفحيحيل والسالمية حبايب في الجولة الـ14

العربي يسقط في فخ التعادل أمام 
النصر... ويشعل سباق الدوري

التعادل  ف��خ  ف��ي  العربي  سقط 
ستاد  على  النصر،  أم��ام  السلبي 
صباح السالم، في ختام الجولة 14 
الممتاز.  الكويتي  الدوري  من عمر 
وفرط األخضر في نقطتين ثمينتين 
في سباق الدوري بعدما بلغ النقطة 
وبين  بينه  ال��ف��ارق  وأص��ب��ح   34

القادسية 5 نقاط.
نقطة  النصر  اقتنص  المقابل  وفي 
نقطة   19 إلى  رصيده  بها  رفع 
بجدول  الخامس  الترتيب  في  وظل 

ترتيب الدوري الكويتي.
بدأ العربي اللقاء بشكل هجومي، 
وكاد عاء الدالي يحقق ذلك إال أن 

كرته ارتدت من العارضة.
ثانية  بفرصة  السامة  بندر  وعاد 
محمد  وطالب  القائم،  بجوار  مرت 
الحكم  وأشار  جزاء،  بركلة  فريح 

باستمرار اللعب مع اللجوء للفار.
دفاعيا  والعنابي  األخضر  وظهر 
الخطورة  وغابت  أفضل،  بشكل 
محاوالت  باستثناء  المرميين  عن 
بعيده، وجاءت أبرز محاوالت النصر 
عرضية  من  الرياحي  أحمد  برأسية 
سليمان  وتألق  الرحمن  عبد  بهاء 

عبد الغفور في اإلبعاد.
ورد العربي بتسجيل هدف عبر عدي 
الحكم  بقرار  يلغى  أن  قبل  الدباغ 

المساعد بداعي وجود تسلل، وهو 
ما أيده حكام الفار، وحاول العربي 
الشوط  مطلع  هجوميا  المبادرة 
باالستحواذ  أفضلية  وحقق  الثاني، 
من  غاب  الحقيقي  التهديد  أن  إال 
محاولة  وضاعت  الفريقين،  جانب 
وتسديدة  الهادي،  السنوسي  على 
مرت بسام من محمد فريح، فيما 
تشديد  مع  هجوميا  النصر  غاب 

الرقابة بالوسط والدفاع.
وحاول البديل فهد العنزي من كرة 
جاءت  تسديدته  ان  إال  عكسية، 

سهله بيد سليمان عبد الغفور.
الفضلي  سعد  الحكم  وأشهر 

البطاقة الحمراء، لفيصل العداوني 
نائب رئيس جهاز الكرة في النصر، 

لاعتراض.
وفي مباراة ثانية، فرض الفحيحيل 
سلبيا،  السالمية  على  التعادل 
السالم،  صباح  علي  ملعب  على 
وشهدت  المباراة،  نقاط  ليتقاسما 
في  فابيانو  تفريط  المواجهة، 
جزاء  ركلة  من  التقدم  فرصة 
الثاني،  ال��ش��وط  ف��ي  أض��اع��ه��ا 
 17 إلى  رصيده  السالمية  ورف��ع 
بلغ  فيما  السادس،  بالترتيب  نقطة 
وارتقى   11 النقطة  الفحيحيل 

للترتيب الثامن.

•  الرياحي يحاول التخلص من دفاع العربي

• العدواني يتحدث مع أحد العبيه

العدواني: نستحق 
مركزًا أفضل في جدول 

الترتيب
فريقه  أن  الفحيحيل،  م��درب  العدواني،  ظاهر  أك��د 
الدوري  في  حاليًا  يحققها  مما  أفضل  نتائج  يستحق 

المبذول. والجهد  الفني  للمردود  بالنظر  الكويتي، 
ملعب  على  السالمية،  على  التعادل  الفحيحيل،  وفرض 

علي صباح السالم أول امس.
عقب  ل��ه  منسوبة  تصريحات  ف��ي  وق��ال ال��ع��دوان��ي  
في  نقطتين  خسرا  والسالمية  المباراة »الفحيحيل 
لم  المباراة،  مجريات  خال  »السالمية  وأضاف  المباراة«، 
الجزاء«،  ركلة  من خال  إال  حقيقية  فرصة  على  يحصل 
قوي،  خصم  أمام  جيدة  مباراة  قدم  »الفحيحيل  وتابع 
ونوه  الهجومي«،  والنهج  العالي  بالتركيز  تسلحنا 
التعادل.  بنقطة  وخرجنا  يحالف الفحيحيل،  لم  »التوفيق 
بروح  اللقاء  وخاضوا  المسئولية  قدر  على  كانوا  الاعبون 

عالية«. قتالية 
وأتم »أتمنى أن يحالفنا التوفيق من أجل تحسين وضعية 

الكبار«. بين  للبقاء  الفريق 



رياضة
الخميس 6 مايو 2021 العدد 4441

www.alshahedkw.com11alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

ماركينيوس يكشف أسباب الخروج من البطولة
وراء خروج  السبب  جيرمان،  باريس سان  مدافع  ماركينيوس،  كشف 

فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
شيء  كل  فعلنا  »لقد  قناة RMC الفرنسية:  عبر  ماركينيوس  وقال 
في المباراة، بدأنا اللقاء بشكل جيد بضغط عال، لكن تفاصيل بسيطة 
التقدم،  هدف  وسجلوا  جيدا  ودافعوا  تماسكوا  لقد  األمور،  حسمت 
أيضا  حاولنا  الثاني،  الشوط  »في  وأضاف:  المسؤولية«.  صعب  مما 

االندفاع بقوة إال أن الهدف الثاني للسيتي قتل المباراة، علينا أن نفكر 
هذا  مسيرتنا  توقفت  بعدما  الفريق  مستوى  ليتطور  ينقصنا  فيما 
الموسم في الدور قبل النهائي«. وأوضح ما يميز الفريق اإلنكليزي، 
يجيد  سيتي  مانشستر  مختلفة،  باستراتيجية  يلعبان  »الفريقان  قائال: 
كثيرا االستحواذ، حاولنا أن نؤدي بشراسة لمنعهم من تدوير الكرة، 

وإجماال فإن المواجهات الكبيرة تحسمها تفاصيل صغيرة«.

مباريات اليوم
القناةالتوقيتالفريقان

الدوري األوروبي »نصف النهائي«
10.00beIN HD2PR مساءارسنال X فياريال
روما X مانشستر 

10.00beIN HD1PR مساءيونايتد

الدوري األلماني »الجولة 30«
 X هيرتا برلين

7.30beIN HD2FR مساءفرايبورغ

غوارديوال: حققنا خطوة 
عمالقة إلى األمام 

م��درب  غ��واردي��وال  بيب  أب���دى 
سعادته  س��ي��ت��ي،  مانشستر 
لنهائي  فريقه  بتأهل  الغامرة 
اإلطاحة  بعد  األب��ط��ال،  دوري 
بسان جيرمان بالفوز »4-1« في 

مباراتي نصف النهائي.
في  اإلسباني،  ال��م��درب  وق��ال 
تصريحات عقب المباراة لشبكة 
»ب���ي ت��ي س���ب���ورت«: »ه��ذه 
أنا  للنادي.  لألمام  هائلة  خطوة 
لم  الذين  الالعبون  للغاية.  فخور 
أفكر  من  أول  هم  يشاركوا، 
عليهم،  صعب  األم���ر  ب��ه��م. 
المشاركة.  يستحقون  ألنهم 
الكل يجب أن يساهم في دوري 
األبطال هذا الموسم. هذا وقت 

االستمتاع«.
وأض�����اف: »أم��ام��ن��ا خ��ط��وة 
باللقب«،  »التتويج  للبريمييرليغ 
وم���ن ب��ع��ده��ا أس��ب��وع��ي��ن، أو 
للمباراة  للتحضير  أسابيع   3
جيرمان  سان  باريس  النهائية. 
في  الالعبين  من  العديد  وضع 
لفرض  وعانينا  الملعب،  وسط 

الضغط العالي«.
وتابع: »الشوط الثاني كان رائعًا. 

واستعدنا  المستوى  ن  تحسَّ
وال��ف��وز  ال��ك��رات  م��ن  الكثير 
أمام   »1-4« المباراتين  بمجموع 
وبايرن  برشلونة  أقصى  فريق 
الكثير،  لنا  يعني  هذا  ميونيخ، 
ق��وي،  منافس  جيرمان  س��ان 

وقاتلوا حتى النهاية«.
يتوج  فريق  »هم  بيب:  وواصل 
ذلك  بناء  وتم  عام،  بالدوري كل 
عانينا  الفوز.  أجل  من  الفريق 
في  نحن  الهدف،  وحققنا  معًا 

نهائي دوري األبطال أوروبا«.
كلمات  »ه���ذه  واس��ت��ك��م��ل: 
من  أن��ه  البعض  يظن  لطيفة، 
نهائي  إل��ى  ال��وص��ول  السهل 
الوصول  ولكن  األبطال،  دوري 
إلى النهائي اآلن يعكس العمل 
و5   4 آخ��ر  ف��ي  ب��ه  قمنا  ال��ذي 

أعوام«.
وأتم: »اليونايتد توج باللقب بسبب 
انزالق جون تيري »نهائي 2008 
آخر  في  وبلقب  تشيلسي«  أمام 
وتوج  ميونخ،  بايرن  أمام  دقيقة 
الدقيقة  في  باللقب  مدريد  ريال 
هذه  مدريد،  أتلتيكو  أمام   93

بطولة صعبة للغاية«.

• غوارديوال

محبطا  جيرمان،  سان  باريس  مدرب  بوكيتينو،  ماوريسيو  بدا 
بالخسارة  أوروب��ا،  أبطال  دوري  نهائي  قبل  من  الخروج  بعد 

بوكيتينو  وص��رح  سيتي.  مانشستر  أم��ام  وإي��اب��ا  ذهابا 
فإننا  المباراتين،  »بمراجعة  RMC الفرنسية  قناة  عبر 
هذه  مثل  وفي  فيه،  التحكم  صعب  فريق  أمام  سيطرنا 
اللحظات  في  األه��داف  تسجيل  من  البد  المواجهات، 

على  سيتي  مانشستر  وأهنئ  بفريقي  فخور  أنا  الحاسمة، 
التأهل«.

وأضاف المدرب األرجنتيني »أشعر بخيبة أمل، ألننا كنا نستحق 
إنجازا أفضل، لكن مانشستر سيتي كان أكثر فاعلية منا، 

وسجلوا األهداف التي كنا بحاجة إليها«.
وتابع »بالطبع أنا محبط ألن هدفنا كان التأهل للنهائي، 
بعدما  خصوصا  صعب،  األبطال  دوري  من  الخروج 
تأهلنا على حساب برشلونة وبايرن ميونخ، إنه ألمر مخٍز 

أال نصل للمباراة النهائية«.
وشدد المدير الفني لسان جيرمان »إال أنه يجب التحلي 
مستوانا،  لتحسين  اإليجابيات  على  والتركيز  بالهدوء 
فالفريق لم يستسلم بل قاتل الالعبون للنهاية، رغم 
أننا لعبنا ب�10 العبين، لما يتراوح من 35 إلى 40 دقيقة 
في المباراتين«. وواصل »التأهل لم يكن من نصيبنا، 
لكننا سنعود أقوى، الالعبون جاهزون للفوز بباقي 

مباريات الفريق للتتويج بلقب الدوري«.
وعن اإلهانات التي أطلقها حكم اللقاء ضد بعض 
بما  الالعبون  أبلغني  »لقد  قال  جي،  إس  بي  العبي 
يجب  النتيجة،  يغير  لن  أمر  لكنه  الملعب،  حدث في 
فيما  للفوز  الفريق  وإعداد  المستقبل  على  التركيز 

تبقى من مباريات«.
لكن  نتطور،  أن  »يجب  تصريحاته  بوكيتينو  وأت��م 
مستوى الفريق في مباراتي السيتي، يمنحنا األمل في 

كذلك،  ونحن  محبطة،  الجماهير  بالتأكيد  المستقبل، 
لكننا بذلنا أقصى جهد، فالخسارة واردة في كرة القدم، 

لكنني فخور بما قدمه الالعبون«.

السيتي يتأهل إلى نهائي دوري 
األبطال بهدفين في باريس

قاد رياض محرز، مانشستر سيتي، 
أوروب��ا،  أبطال  دوري  لبلوغ نهائي 
للمرة األولى في تاريخه، بعد فوزه 
سان  ضيفه باريس  على   ،0-2
في  ملعب االتحاد،  على  جيرمان، 

إياب نصف النهائي.
رياض  المان سيتي،  هدفي  سجل 
و63،  الدقيقتين 11  في  محرز 
إلى  اإلنكليزي  الفريق  ليتأهل 
مباراة  في  ف��وزه  بعد  النهائي، 

الذهاب خارج أرضه »1-2«.
وحصل  بقوة  باريس، المباراة  بدأ 
الدقيقة  ف��ي  ج��زاء  ركلة  على 
على  ي��د  لمسة  ب��وج��ود  السابعة 
المباراة  حكم  أن  إال  زينشينكو، 
إلى  الرجوع  بعد  ق��راره  عن  عدل 
عدم  أظهرت  التي  الفار،  تقنية 

وجود لمسة يد.
وافتتح سيتي، التسجيل في الدقيقة 
بدأها  سريعة  هجمة  م��ن   ،11
األيسر،  الجانب  م��ن  زينشينكو 
وأرس����ل ع��رض��ي��ة أرض��ي��ة ل��دي 
اصطدمت  كرة  سدد  بروين، الذي 
بدفاع باريس، وتمهدت أمام محرز 
المنطقة مسددًا بدوره كرة  داخل 

أرضية سكنت شباك نافاس.
وكاد باريس سان جيرمان، أن يعدل 
 ،16 الدقيقة  في  سريعًا  النتيجة 
لكرة  ماركينيوس  ارتقى  بعدما 
اصطدمت  رأسية  مسددًا  عرضية 

بالعارضة.
إديرسون  حاول   ،19 الدقيقة  وفي 
الكرة  بتمرير  سريعة  هجمة  بناء 
إلى بيرناردو، لكن دي ماريا افتكها 
الجزاء،  منطقة  خ��ارج  من  وس��دد 
كرة مباشرة تجاه المرمى الخالي، 

إال أن الكرة مرت بجوار القائم.
من  هجوميًا  المان سيتي  وظهر 
جديد في الدقيقة 30، بتسديدة من 
الجزاء، عبر دي  على حدود منطقة 

بروين، مرت بجوار القائم.
محاوالته  جيرمان،  سان  وواص��ل 
تسديدة  خالل  النتيجة، من  لتعديل 
الجزاء  منطقة  داخل  من  لهيريرا 
أعلى  ذهبت   ،36 الدقيقة  ف��ي 

العارضة بقليل.
األيمن  الجانب  في  محرز  وتوغل 
الثانية  الدقيقة  في  الجزاء  لمنطقة 
من الوقت بدل الضائع، وسدد كرة 
أرضية تصدى لها نافاس، لينتهي 
الشوط األول بتقدم السيتي بهدف 

نظيف.
في  المباراة  قتل  فودين،  وح��اول 
من  قوية  بتسديدة   ،55 الدقيقة 
نافاس  تألق  الجزاء،  منطقة  خارج 

في التصدي لها.
في  تبديلين  بوكيتينو،  وأج���رى 
الدقيقة 62، بنزول كين ودراكسلر 

على حساب إيكاردي وهيريرا.

الثاني  ال��ه��دف  سيتي،  وأض���اف 
هجمة  63، م���ن  الدقيقة  ف��ي 
م���رت���دة س��ري��ع��ة وص��ل��ت إل��ى 
ف��ودي��ن ف��ي ال��ج��ان��ب األي��س��ر، 
من  الخالي  وأرسل عرضية لمحرز 
الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد 

الجزائري بسهولة في الشباك.
من  قوية  بتسديدة  باريديس  ورد 
الدقيقة  في  الجزاء  منطقة  خارج 

66، ذهبت أعلى العارضة.
بعدما  ب��اري��س  وت��زاي��دت م��ع��ان��اة 
البطاقة  المباراة،  حكم  أشهر 
في  ماريا  دي  وج��ه  في  الحمراء 
الدقيقة 69، وذلك بعد االعتداء دون 

ذهاب  أثناء  فيرناندينيو  على  كرة 
رمية  لتنفيذ  األرجنتيني،  الالعب 

جانبية.
في  تبديلين  بوكيتينو،  وأج���رى 
الدقيقة 75 بنزول دانيلو وداجبا على 
في  وفلورينزي  باريديس  حساب 

الدقيقة 75.
وكاد سيتي أن يضيف الهدف الثالث 
في الدقيقة 77، بعدما سدد فودين 
كرة أرضية قوية من داخل منطقة 

الجزاء اصطدمت بالقائم.
بتسديدة  مباشرة  بروين  دي  وتبعه 
الجزاء،  منطقة  خارج  من  أرضية 

مرت بقليل إلى جوار القائم.

دفاع  في  المساحات  وظهرت 
باريس بعد طرد دي ماريا، وحاول 
بتسديدة  استغاللها  ف��ودي��ن، 
أمسك   ،80 الدقيقة  في  أرضية 

نافاس. بها 
جوارديوال بجيسوس  بيب  ودف��ع 
بروين  دي  حساب  على  وسترلينج 
وبيرناردو في الدقيقة 82، بينما دفع 

بوكيتينو، بباكير على حساب ديالو.
الفرصة  منح  غوارديوال،  وواص��ل 
المباراة،  لنتيجة  االرتياح  مع  لالعبيه 
بأجويرو على حساب فودين  بالدفع 
اللقاء  لينتهي   ،85 الدقيقة  في 

بعدها بفوز صاحب األرض 0-2.

•  جانب من مباراة السيتي وباريس

• فيراتي غاضب من الحكم

فيراتي يهاجم الحكم 
بشراسة 

الحكم  سلوك  في  جيرمان،  سان  باريس  وسط  العب  فيراتي،  ماركو  طعن 
في  سيتي  مانشستر  ضد  الفريق  مباراة  أدار  الذي  كيبرس،  بيورس  الهولندي، 

إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقال فيراتي عبر قناة RMC »كان يقول لي في بعض األحيان »تبًا لك واللعنة 

عليك«، إذا قلت له ما قاله، لتم إيقافي 10 مباريات«.
له  أقول  ال  لكنني  الحكام،  مع  كثيرًا  أتحدث  »بالطبع  اإليطالي  الالعب  وأضاف 
أبدًا »اللعنة عليك««. وعن الخروج من دوري األبطال، واصل »بالطبع هناك خيبة 
أمل، ألننا كنا نثق كثيرًا في حظوظنا التي كانت موجودة حتى البطاقة الحمراء 
التي حصل عليها دي ماريا«. واستطرد »صنعنا العديد من الفرص ولعبنا أفضل 
منهم، لكن مانشستر سيتي سجل من أول محاولة له على المرمى، كما فعلوا 
في مباراة الذهاب«. وأردف »قاتلنا حتى النهاية، جربنا كل شيء، هذا هو الحال 
في كرة القدم، تأهلنا لقبل النهائي مرتين في آخر موسمين، إنها مسيرة جيدة، 
سنحاول الفوز بهذا اللقب حتى الموت«. وأتم »الحديث عبر شاشة التلفاز سهل، 
لعبنا  الهزيمة،  تقبل  علينا  معاناة،  دون  دقيقة   90 الهجوم  المستحيل  لكن من 

بشخصية كبيرة، علينا أن نصدق أنه يومًا ما سنظفر باللقب«.

والكر يشيد بزمالئه 
في الدفاع بشدة 

تحدث كايل والكر، ظهير مانشستر 
سيتي، عن تأهل فريقه للمرة األولى 
أبطال  إلى نهائي دوري  تاريخه  في 
أوروبا، وذلك بعد التغلب على باريس 
سان جيرمان بهدفين دون رد، مساء 
اول امس، في إياب نصف النهائي. 
وقال والكر في تصريحات لشبكة 
المباراة:  عقب  سبورت«  تي  »بي 
شيفيلد،  من  كولد  لي  »بالنسبة 
أمام  تحققه،  وأن  به  تحلم  ما  هذا 
كل  تقدم  أن  يجب  الالعبين  أفضل 
شيء، جون »ستونز« وروبن »دياز« 
قاموا  »زينشينكو«  وأل��ي��ك��س 

بتصديات كبيرة«.
بصورة  المباراة  »أدرن��ا  وأض��اف: 
التي  الموهبة  إل��ى  بالنظر  جيدة 
هذا  جيرمان«،  »سان  بها  يتمتعوا 
وبالنسبة  للفريق،  جماعي  عمل 
نظافة  على  نحافظ  كمدافعين  لنا 
رهيبا  عمال  قدمنا  فنحن  الشباك، 
لتسديدة  فالتصدي  الموسم،  هذا 

مثل تسجيل هدف بالنسبة لي«.
وتابع: »في األوقات الكبرى ستلعب 
األعصاب دورًا، وعلينا السيطرة على 
نفسك،  على  الضغط  تضع  ذل��ك، 
كل  وأه��درن��ا  األنفيلد  إل��ى  ذهبنا 
 »2018« الذهاب  مباراة  في  شيء 
وفي العام الثاني خسرنا ذهابًا أمام 

توتنهام«.
العام  »ف��ي  وال��ك��ر:  كايل  وأت��م 
وفي  واحدة،  مباراة  كانت  الماضي 
النهاية حققنا االنتصار اآلن، وبالتالي 
من  القائمة  بتلك  اإلش���ادة  يجب 

الالعبين«.

محرز: لم نبدأ بصورة جيدة
... وشعرنا بالراحة بعد الهدف األول

محرز،  ري��اض  علق 
فريقه  تأهل  على 
سيتي،  مانشستر 
دوري  ل��ن��ه��ائ��ي 
على  بالفوز  األبطال، 
جيرمان،  سان  باريس 
 ،»1-4« وإيابًا  ذهابًا 
محرز  نصيب  ك��ان 
»هدف  ثالثية  منها 
وهدفي  ذهاب،  في 

اإلياب«.
وقال النجم الجزائري، 
عقب  تصريحات  في 
»بي  لشبكة  المباراة 
سبورت«: »كانت  تي 
م�����ب�����اراة ج��ي��دة 
ل��ل��غ��اي��ة. ل��م ن��ب��دأ 
ب��ص��ورة ج��ي��دة في 
لكن  األول،  الشوط 
س��ج��ل��ن��ا ال��ه��دف 
أكبر،  براحة  وتمتعنا 
جيدة  بصورة  ولعبنا 

في الشوط الثاني«.
بإمكاننا  »كان  وتابع 

فقدوا  ب��اري��س  الع��ب��و  ال��م��زي��د،  تسجيل 
طرد  وبعد  ركلنا،  في  وب��دأوا  أعصابهم 
راحة. لم  أكثر  المباراة  أصبحت  ماريا،  دي 
نستهدف اللعب على المرتدات، ولكن كانوا 
في  جيدون  ونحن  إلينا،  للقدوم  يحتاجون 

المرتدات، وهكذا سجلنا الهدفين«.
التمريرة  »بالطبع  أوضح  األول،  هدفه  وعن 
الطولية إلديرسون كان مخطًطا لها، نعرف 

قدرته على وضع الكرة عند المرمى اآلخر، 
نعمل على ذلك طوال الوقت، واليوم نجحت 
بالصالبة  التحلي  »يجب  وش��دد  الخطة«، 
شباكنا  تهتز  لم  فعلنا،  وهكذا  الدفاعية، 

كثيرًا، وهذا سبب وصولنا إلى النهائي«.
للفوز  نحتاج  السبت  يوم  مباراة  »لدينا  وأتم 
البريمييرليغ،  لقب  حسم  أج��ل  من  بها 

ثم سنركز على نهائي دوري األبطال«.

•  رياض محرز يحتفل بهدفه

• بوكتينيو

بوكتينيو يشعر باإلحباط
بعد الخسارة 
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التعليم واالقتصاد هم الضحايا الحقيقييون لتبعات جائحة كورونا، االثار 
الصحية غالبا ستزول مع انتهاء الجائحة بإذن اهلل اما الدمار الذي اصاب 
فستظل  االقتصادية  القطاعات  بعض  اصابت  التي  والهزات  التعليم 
آثارها لسنوات كثيرة وقد يدفع ثمنها جيل كامل، نعم كل دول العالم 
المباشرة  وغير  المباشرة  آثارها  اختلفت  ولكن  الجائحة  بهذه  تأثرت 

حسب ادارة كل دولة لألزمة والتعامل معها.
دول انهارت منظومتها الصحية ، وأخرى فقدت ارواحًا بعشرات اآلالف 
، ودول اقل من ذلك واخرى اكثر، ولكن نجحت دول كثيرة في تقليل 
آالف  نجد  اسابيع، قبل عام  او  بأشهر  الجائحة  اآلثار وتبعاتها واحتواء 
االعذار الدارة االزمة الصحية في الكويت، فلم يكن هناك نماذج غير 
للتعامل مع كورونا، ولكن وبعد مرور اكثر من عام  النموذج الصيني 
نقع في  الكويت  ومازلنا في   ، الوباء  دول كثيرة في مواجهة  نجحت 
لم  االعداد  ان  اال  الحزئي  الحظر  فرض  ورغم  االخطاء،  تلو  االخطاء 
واالجهزة  الصحة  وزارة  خطاب  من  واستغرب   ، ملموسا  تغيرا  تتغير 
الحكومية حين تحاول استخدام االرقام والعينات وتفسيرها، واالغرب 
هو استخدام معايير صحية مختلفة مع الجهات المختلفة، فاالجراءات 
جامعة  في  القدرات  اختبارات  عقد  في  فرضت  التي  المتبعة  الصحية 
قبل  عقدت  والتي   ، عشر  الثاني  الصف  العامة  الثانوية  لطلبة  الكويت 
التي تطالب  تلك  تختلف عن    ، أخرى  العيد مرة  بعد  رمضان وستعقد 
الثاني  للصف  الورقية  االختبارات  لعقد  التربية  وزارة  من  الصحة  فيها 
عشر، فالتشدد الغريب مع وزارة التربية والتساهل مع امتحانات القدرات 
في الجامعة امر يثير االستغراب، هل وزارة الصحة الترغب بعقد هذه 
االختبارات ؟ ان كانت االجابة نعم ليعلن ذلك صراحة، كأكاديمي وأب 
اجد ان عقد االختبارات الورقية خطوة نحو انقاذ مايمكن انقاذه لرفع 
الدراسة  الى  االعزاء  ابناءنا  االقل ستدفع  على   ، علميّا  الطلبة  تحصيل 
فتح  من  اهم  تأكيد  بكل  وهي  التعليمية،  حصيلتهم  زيادة  ومحاولة 
صاالت السينما و بطاقة 50٪ ، واذا كانت وزارة الصحة ترى ان اشغال 
الناحية  من  امانا  اكثر  مغلقة  قاعات  هي  والتي   ٪50 السينما  صاالت 
اشغال  وهي  التربية  وزارة  وفرتها  التي  االشتراطات  من  الصحية 

القاعات المفتوحة باقل من ٪30.
ختاما تساؤل الى مسؤولي وزارة الصحة:  هل صحيح تم الطلب من 
وزارة التربية توفير مغسلة متنقلة عند كل قاعة اختبار؟! وان كان ذلك 

حقيقيا ، كم شركة توفر هذه المغاسل؟ ومنا الى من يهمه االمر.

جدا..  صعب  س��ؤال  األح��داث؟  بنا  ستؤول  أين  إلى 
وابتعاد  الحكومة  استقالة  ليس  هنا  المقصود  ألن 
المقصود حل  وال  السياسي..  العمل  شخوصها عن 
مجلس األمة حال دستوريا ليعود بعد 60 يومًا، أو حاًل 

غير دستوري لمدة غير معلومة »كما يشاع اآلن«.
األشخاص  إن  ذاك!!  أو  هذا  ليس  المقصود  أب��دًا، 
يذهبون، سواء من وزراء أم من نواب .. ووجودهم 
اليوم أو عدم وجودهم في الغد.. لن يضر أبدا، وإنما 
الخوف كل الخوف هو على »مسيرة الحياة البرلمانية« 
وما يرتبط بها من حريات في المسلك وفي الفكر. 
وهذا ما قصدته بتساؤلي عما قد تؤول إليه األحداث.

عامة،  العربي  والعالم  خاصة،  الكويت  في  لألسف، 
ما  عادة  والذي  »الفرد«،  عبادة  لثقافة  شيوع  هناك 
يصور على أن وجوده »ضرورة« عند أتباعه!! وهنا نجد 
أن »المنهج« أو »الفلسفة« السياسية، وما يرتبط بها 
من أجندات عامة، ليست شرطا حتميا في هذا القيادي 
»الهوس  أو  العاطفي«  »التعلق  وإنما  النائب،  ذاك  أو 
الفكري« بهذا الشخص هو ما يرجح قبوله عند هذه 

الجماعة أو كرهه عند الجماعة األخرى.
للفكر  هناك عشق لألشخاص.. وليس هناك عشق 
أو المبادئ أو التوجهات، وهذا أمر غير محمود، ولن 

يخّلف غير التردي في الحال والحالة!
من  تساق  ألنها  تحل  لن  ول��الس��ف،  األزم���ة،  إن 
ليست  فهي  أشخاص،  غايات  ولتحقيق  أشخاص 
أو  ونتناقش  نتفاوض  حتى  مثال  فكرية  أزم��ة 
بهؤالء  »مقيدة«  أنها  وخطورتها  حولها،  نتجادل 
بأن  نؤمن  صرنا  الشعب،  أي  ونحن،   .. األشخاص 
األشخاص،  هؤالء  طريق  عن  إال  يكون  لن  حلها 
المشكلة  بل  المشكلة،  من  جزءًا  بالتالي  وأصبحنا 

بذاتها!

السينما واالمتحانات الورقية عبادة الفرد وضياع المسلك!

الشاهد الشاهد أحد وخميس

د.أنور الشريعان أ.د. علي الزعبي

إنا هلل وإنا إليه راجعون

الخميس 6 مايو 2021 العدد 4441
www.alshahedkw.com12

العجيري: العيد فلكيًا... الخميس 13 مايو
العلمية  المعايير  وفق  إنه  أمس،  العجيري،  صالح  د.  الكويتي  الفلكي  قال 
الفلكية فإن أول أيام شهر شوال وعيد الفطر السعيد هذا العام سيكون 

بإذن اهلل يوم الخميس الموافق 13 مايو الحالي.
وذكر العجيري أنه وفق حسابات »تقويم العجيري« الفلكية بتوقيت الكويت 
فإن الهالل يوم الثالثاء الموافق 11 مايو الحالي يولد الساعة 10:01 مساء 
وتغرب الشمس يوم األربعاء 12 مايو الساعة 6.31 مساء فيما يغرب القمر 

في ذات اليوم الساعة 7.10 مساء.
وبين أن حسابات التقويم أظهرت أن القمر يمكث في يوم األربعاء 12 مايو 

الحالي مدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس ويمكن رؤيته. وأوضح أنه بغروب 
القمر يوم األربعاء 12 مايو بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر 
القمري وعليه يصبح الخميس الموافق 13 مايو 2021 أول أيام عيد الفطر 
السعيد للعام 1442 هجري وأن موعد صالة العيد سيكون -بإذن اهلل- في 
العلمية تقوم  5.12 صباحا. وأشار إلى أن مؤسسة العجيري  تمام الساعة 
آيات  بأسمى  متقدما  علمية فلكية،  واالهلة وفق معايير  المواقيت  بحساب 
ولي  سمو  وإلى  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  الى  والتبريكات  التهاني 

عهده األمين والى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الكريمة. 

alshahednews
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األخيرة

استعراضي!

جحا

• وكيل وزارة حصل على صالحيات جديدة بأمر من وزير جديد!
• خالف مازال قائمًا بين وزارة ذات طابع خدمي وأخرى ذات طابع فني!

استعراضي«  »اع��راب��ي  اح��ت��رق 
تارة البس  بالغابة،  لكثرة ظهوره 
راكب  أخرى  وتارة  »أرنب«،  لبس 
ثالثة  وتارة  »حصان«،  ظهر  فوق 

ينتحل شخصية نمر وردي!

ظهر  األخيرة  وليست  م��رة  آخ��ر 
»فاتح مخبز عربي« وشغال خباز.

من ورا التنور ناوشني الرغيف...
الني مجنونة وال عقلي خفيف
ام العيون السود ماقول انا؟!

العصفورة

حكايات

العشاء  7.52المغرب  6.27العصر  3.20الظهر  11.45الشروق  5.02 مواقيت
الفجر  3.35الصالة

وجهة نظر

• أحمد عبدالرحمن جالل الفيلكاوي - 76 
عامًا - شيع -  ت: 99551505 - 65051522.

 76 - الصبيح  براك عبدالمحسن  • جاسم 
عامًا - شيع -  ت: 98707777 - 95594444.

حمود  حمد  أرملة  التركماني،  ديب  أميرة   •
 -  99608873 ت:    - شيعت   - عامًا   79  - الحميدي 

.99727855

• عبدالمحسن خلف عبدالمحسن الحبشي 
- 69 عامًا - شيع -  ت: 99839834.

 - عامًا   86 - أشكناني  محمد  علي  غلوم   •
شيع -  ت: 94411499.

 - الهولي  سليمان  عبداهلل  سليمان   •
 -  55669408  -  60044366 ت:    - شيع   - عامًا   62

.94055598

بحب الكويت، وبلون علمها، كان هذا الطائر الجميل يرفرف بأجنحة السالم، يرسم أجمل 
صورة في الكون.

طائر... بحب الكويت

»الصحة العالمية« 
تتابع 10 متغيرات 

مثيرة للقلق 
لكورونا

أشعة الشمس الشديدة تصيب عيون 
الطفل بحروق

الصحة  منظمة  أك��دت 
تراقب  أن��ه��ا  العالمية 
تحورات  كثب  عن  وتتابع 
الجديدة  كورونا  فيروس 
صنفت  حيث  العالم،  حول 
س���الالت   7 ال��م��ن��ظ��م��ة 
بأنها  التاجي  للفيروس 
»ذات أهمية« و3 سالالت 
أخرى بأنها »مثيرة للقلق« 

على المستوى العالمي.
أن  المنظمة  وأوض��ح��ت 
للقلق،  المثيرة  المتغيرات 
األك��ث��ر  التصنيف  ف��ي 
 ،B.1.1.7 خطورة، تشمل 
تحديدها  تم  التي  الساللة 
المملكة  في  م��رة  ألول 
حاليًا  تعد  والتي  المتحدة 
انتشارًا  األكثر  الساللة 
و المتحدة؛  الواليات  في 

تحديده ألول  تم   B.1351
أفريقيا، و مرة في جنوب 

P.1 الذي تم تحديده ألول 
مرة في البرازيل. 

مشروبات 
الحمية ليست 
أفضل للصحة 

من المشروبات 
السكرية

إلى  كبرى  دراس��ة  توصلت 
الحمية  مشروبات  تناول  أن 
ضررًا  يقل  ال  صناعيًا  المحالة 
الغنية  المشروبات  أن��واع  عن 

بالسكر.
جامعة  من  الباحثون  وق��ام 
بتحليل  الصين  في  زهينغشو 
خالل  بالغ  مليون   12 بيانات 
أولئك  أن  ووجدوا  دراسة،   14
المشروبات  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن 
المحالة  أو  بالسكر  المحالة 
عرضة  أكثر  كانوا  صناعيًا 
للوفاة في سن مبكرة، وخالل 
هناك  ك��ان  ال��دراس��ة  فترة 
ويزداد  وفاة،  حاالت   137310
 250 ك��ل  م��ع  ال��م��وت  خطر 
المشروبات  من  إضافية  مل 
في  تناولها  يتم  التي  المحالة 

اليوم. 

ألطباء  األلمانية  الرابطة  ش��دّدت 
األطفال والمراهقين على ضرورة 
مخاطر  من  األطفال  عيون  حماية 
الضارة  البنفسجية  فوق  األشعة 

خالل فصل الصيف.
وأوضحت الرابطة أن عيون األطفال 
تشتمل على حدقة أكبر وعدسات 
شبكية  إلى  تصل  وبالتالي  أوضح، 
العين كمية أكبر من األشعة فوق 

البنفسجية تقدر بحوالي 70%.

يتعرضون  األط��ف��ال  ك��ان  وإذا 
لفترة  الشديدة  الشمس  ألشعة 
في  يتسبب  قد  ذلك  فإن  طويلة، 
المدى  على  بهم  أض��رار  إلحاق 
المثال  على سبيل  ومنها  الطويل، 
سن  ف��ي  العين  ع��دس��ة  إع��ت��ام 
العين  بياض  في  أورام  أو  البلوغ 
المرتبط  الشبكي  الضمور  أو 
خاليا شبكية  »موت  العمر  بتقدم 
تتسبب  أن  يمكن  كما  العين«، 

التي  المكثفة،  الشمس  أشعة 
الثلوج  أو  الرمال  بفعل  تنعكس 
إصابة  في  األسفلت  أو  الماء  أو 
ما  ويظهر  مباشرة.  العين  قرنية 
ذلك  بعد  المؤقت  بالعمى  يُسمى 
في  ساعات  أرب��ع  إل��ى  بساعتين 
والتي  التهابية،  استجابة  صورة 
ما  وغالبًا  للغاية  مؤلمة  تكون 
تكون مرتبطة بالخوف الشديد من 

الضوء »فوبيا الضوء«. 

روسيا تختبر لقاح »أبيفاك كورونا« لمعرفة 
مدى فاعليته ضد الساللة الهندية

ك��ش��ف��ت وك��ال��ة 
أن  الروسية  ت��اس 
عينة  طلبت  روسيا 
من الساللة الهندية 
من فيروس كورونا 
قريبًا،  لفحصها 
مدى  لمعرفة  وذلك 
مركز  لقاح  فاعلية 
»ابيفاك  فيكتور 

كورونا«.
رئيس  نائبة  وقالت 
تاتيانا  ال��م��رك��ز، 
إن  نيبومنياشيخ، 
م���رك���ز األب���ح���اث 
فيكتور  ال��روس��ي 
فاعلية  سيختبر 
ل��ق��اح��ه »اب��ي��ف��اك 
EpiV-  ك��ورون��ا«

ضد   ،acCorona
الساللة الهندية من 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
بمجرد  أنه  مضيفة 
على  ن��ح��ص��ل  أن 
الهندية،  الساللة 
هذه  مثل  سنجري 
معها  ال��ت��ج��ارب 

• لقاح كوروناأيضًا.
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