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جهات تكتب تقارير بطريقة تضمن البراءة للمتهمين الذين يخدمون أجندات متنفذين

ضربات استباقية... للمواقع الوهمية
• ثاني متورط بإدارة حسابات وهمية يسقط بأيدي السلطات األمنية خالل أسبوع
• المتهم األول اعترف بأن التغريدات ُتملى عليه ويتقاضى راتبًا شهريًا قدره ألف دينار

يقولون
»َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه 

ِه َوَأِبيِه  َوَصـِحَبِتِه  َوُأمِّ

َوَبِنيِه ِلُكلِّ اْمِرىء ِمْنُهْم 

َيْوَمِئذ َشْأٌن ُيْغِنيِه«

آية قرآنية

شعر

»عبس - 37-36-35-34«

بواحمد: وصلني حديث من انسان مؤمن يقول: 
رحلتنا تبدأ من ظهر األب الى بطن األم، ثم 

الى ظهر األرض ثم الى بطن األرض، ثم الى 
يوم العرض، ثم الى الجنة او النار. فيا  أيها 

اإلنسان بعد 100 عام من سيذكرك؟ فأمالكك 
وأموالك ستصبح ألناس التعرفهم، لن يتذكروا 

شيئا عنك، فمن منا اآلن يتذكر جده او ابو 
جده؟ فلماذا نطيل التفكير لنظرة الناس الينا؟ 
ان وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون، 

فعلى ماذا نتشنج ونحارب ونتحارب؟
وما المال واألهلون اال ودائع
والبد يوما تسترد الودائع

أم��س،  البحرين  مملكة  زار 
جهاز  رئيس  كوهين،  يوسي 
في  وكان  اإلسرائيلي،  الموساد 
الفاضل،  عادل  الفريق  استقباله 
رئيس جهاز المخابرات البحريني، 
عبدالعزيز  ب��ن  أحمد  والشيخ 
األمن  جهاز  رئيس  خليفة،  آل 

االستراتيجي.
وناقش الجانبان خالل الزيارة آفاق 
دعمها  وسبل  والتعاون  التنسيق 

أبرز  تباحثا حول  وتعزيزها، كما 
والمستجدات  األمنية  المجاالت 
اإلقليمية والمواضيع  والتطورات 
وتمنيا  المشترك،  االهتمام  ذات 
يسود  أن  لقائهما  ختام  ف��ي 
المنطقة  شعوب  بين  التعايش 
واالس��ت��ق��رار  األم��ن  كنف  ف��ي 
يؤسس  بما  المستدام  والتسامح 
السالم  م��ن  ق��ادم��ة  لمرحلة 

والتقدم واالزدهار للجميع.

رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي 
زار مملكة البحرين

النائب العام القطري يأمر 
بإلقاء القبض على وزير المالية

أصدر النائب العام في دولة قطر الدكتور علي بن افطيس المري  
على  العمادي،  علي شريف  المالية  وزير  على  القبض  بإلقاء  أمرا 

خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.
يأتي  المالية  وزير  على  القبض  ان  القطرية  األنباء  وكالة  وذكرت 
لسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، وتمثلت 
باإلضرار بالمال العام واستغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.

أميريا  أمرا  بن حمد، أمس،  الشيخ تميم  أمير قطر سمو  وأصدر 
بإعفاء وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه، وأن يُعهد 
إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، باإلضافة إلى 

مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.

والمواقع  الحسابات  أصحاب  بعض  ب��دأ 
أحد  أمس  ضبط  إذ  يتساقطون،  الوهمية 
وهمية  حسابات  عدة  ب��إدارة  المتورطين 
ومسجل في حقه قضايا من قبل شخصيات 
مختلفة، وهو ثاني متهم خالل أسبوع يتم 

ضبطه.
وكانت الجهات األمنية قامت برصد العديد 
تبث  التي  الوهمية  والحسابات  المواقع  من 
المجتمع،  أفراد  بين  الفرقة  وتثير  اإلشاعات 
أن  وتبين  المتهمين،  بعض  الى  وتوصلت 

المواقع  هذه  وراء  يقفون  متنفذين  هناك 
التحريض  أنواع  كل  تمارس  التي  المدِّمرة 
الماضية،  السنوات  مدار  على  والتشكيك 
وتعمل وفق أجندات لمتنفذين لهم مصالح 

في بث هذه السموم.
وهذا ليس بجديد، فمنذ سنوات كان يلقى 
ومن  المواقع  أصحاب  بعض  على  القبض 
التي تكتب  التقارير  ان  إذ  تبرئتهم،  تتم  ثم 
ويتم  تدينهم،  ال  المتورطين  هؤالء  ضد 
ألنهم  براءتهم  تضمن  بطريقة  تكييفها 

وغير  منقوصة  وهي  متنفذين،  يخدمون 
واضحة وتؤدي بالنهاية الى البراءة.

ممثاًل  الجنائي  األمن  قطاع  تمكن  وأمس 
ضبط  من  اإللكترونية  الجرائم  إدارة  في 
صاحب حسابات وهمية، اعتاد بث الشائعات 
الحكومية،  اإلج���راءات  في  والتشكيك 
يدير عدة حسابات  أنه  التحقيقات  وكشفت 

وهمية.
االمن  رجال  تحريات  إن  أمني  مصدر  وقال 
المتهم،  تحديد هوية  أسفرت عن  الجنائي 

وخالل توقيفه عقب استصدار إذن من النيابة 
العامة، تبين انه يغرد من هاتفه النقال على 
الوهمي الشهير، وبالتحقيق معه  الحساب 
يستخدم  بأنه  اعترف  بالتحريات  ومواجهته 

برامج متطورة حتى ال ينكشف أمره.
مع  جارية  التزال  التحقيقات  أن  إلى  وأشار 
أشخاص  لمصلحة  يعمل  والذي  المتهم، 

آخرين ستكشف عنهم التحقيقات الحقًا.
من  األمنية  الجهات  تمكنت  أسبوع  ومنذ 
ضبط متهم متورط بإدارة 3 حسابات وهمية 

دأبت على نشر االشاعات والتحريض وضبط 
بواسطته  يدير  الذي  الهاتف  بحوزته جهاز 
التي  التحقيقات  وأثناء  الوهمية،  الحسابات 
أشخاصًا  هناك  بأن  أعترف  معه  أجريت 
يدعمونه ماليًا وانهم يملون عليه التغريدات 
لبثها نظير صرف راتب شهري قدره »ألف 

دينار«.
وأبلغت مصادر أمنية »الشاهد« بأن المتهم 
استكمال  بعد  االختصاص  جهة  إلى  أحيل 

التحقيقات.

المركبات المتنقلة... زحمة في المناطق البرية
التجارة  أعلنت وزارة  عندما 
ع���ن ت��دش��ي��ن ت��رخ��ي��ص 
أو  المتنقلة  المركبات 
منه  الهدف  التجارية، كان 
وتحفيزهم  الشباب  دعم 
المشاريع  ف��ي  للدخول 
والمتوسطة،  الصغيرة 
وبالفعل تقدم عدد كبير من 
الشباب والمتقاعدين لهذه 
حددتها  التي  المشاريع 
الوزارة ب�19 نشاطًا متنوعًا 
الحرفية  الخدمات  بين  ما 
والمأكوالت  والمطاعم 
يسمح  ال��ت��ي  المختلفة 
قامت  كما  بمزاولتها، 
مواقع  بتحديد  البلدية 

معينة لها.
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»العفو الدولية« تدعو االتحاد األوروبي 
إلى تقاسم حقوق الملكية الفكرية 

للقاحات »كورونا«
دعت منظمة العفو الدولية االتحاد األوروبي أمس 
إلى أن يحذو حذو الواليات المتحدة التي أعلنت أول 
أمس تأييدها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية 
للقاحات فيروس »كورونا المستجد - كوفيد 19«.
بحقوق  المعنية  المنظمة  مكتب  مديرة  وقالت 
بيان  في  جيدي  إيف  األوروبي  االتحاد  في  االنسان 
»لقد حان الوقت لكي تضع أوروبا صحة الجميع 
وحقوقهم اإلنسانية قبل تحقيق األرباح«، السيما 
سياسي  واقع  على  اليوم  استيقظت  »أوروبا  وأن 
جديد مفاده أن موقفها من التمسك بحقوق صنع 

لقاحات »كورونا« بات غير مبرر«.
االتحاد  قادة  »انضمام  ضرورة  على  البيان  وشدد 
أعداد  أرواح  إلنقاذ  العالمية  الجهود  إلى  األوروبي 
ال حصر لها من البشر في جميع أنحاء العالم من 
خالل التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات 
إتاحة الشركات خبراتها حتى  »كورونا« وضمان 

يمكن إنتاج اللقاحات بالسرعة والحجم الالزمين«.

وزير خارجية فرنسا يحاول 
كسر الجمود الذي يعتري 

تشكيل الحكومة في لبنان
لو  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  التقى 
دريان بزعماء لبنانيين امس في محاولة لكسر 
الجمود الذي يعتري محادثات تشكيل حكومة 

مهمتها إخراج لبنان من األزمة االقتصادية.
وكانت باريس أعلنت الشهر الماضي عن اتخاذ 
اللبنانيين  المسؤولين  دخول  لتقييد  إج��راءات 
إلى  األزمة  حل  جهود  عرقلة  في  المتسببين 
انهيار  إلى  األزم��ة  هذه  وأفضت  أراضيها، 
من  وزادت  المصرفي  القطاع  وشلت  العملة 

الفقر.
بالرئيس ميشال عون ورئيس  لو دريان  والتقى 
البرلمان نبيه بري، وكالهما حليف لجماعة حزب 
أوثق  ومن  إيران  من  المدعومة  الشيعية  اهلل 
يتوجه  أن  قبل  دريان  لو  وحذر  سورية،  حلفاء 
إلى بيروت من اتخاذ إجراءات عقابية بحق من 
يعرقلون التقدم في مسار تشكيل الحكومة، 

وقال على تويتر »إنها مجرد البداية«. )تصوير فؤاد الشيخ( • بقاالت متنقلة

اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون األفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج أمس أن المغرب قرر 
أسماه  ما  خلفية  على  ببرلين  سفيرته  استدعاء 
تنتهك  التي  العدائية  ب�»المواقف  الخارجية  بيان 

المصالح العليا للمملكة«.
سلبيا  موقفا  »سجلت  المانيا  ان  ال��وزارة  وقالت 
بشأن قضية الصحراء المغربية«، موضحا ان هذا 
الموقف العدائي جاء في أعقاب االعالن الرئاسي 
على  المغرب  بسيادة  اعترف  ال��ذي  األميركي 
يتم  لم  خطيرا  موقفا  يعتبر  ما  »وهو  صحرائه 

تفسيره لحد اآلن«.

واضاف ان هناك محاربة مستمرة من جانب المانيا 
ال هوادة فيها للدور اإلقليمي الذي يلعبه المغرب 
بمحاولة  وذلك  الليبي،  الملف  في  دوره  وتحديدا 
المشاركة  من  مبرر  دون  من  المملكة  استبعاد 
في بعض االجتماعات اإلقليمية المخصصة لهذا 

الملف.
وذكر انه »بالمثل تعمل السلطات األلمانية بتواطؤ 
السيما  إرهابية،  أعمال  بارتكاب  سابق  مدان  مع 
من خالل الكشف عن معلومات حساسة قدمتها 
أجهزة األمن المغربية إلى نظيرتها األلمانية وهو 
ما اقتضى استدعاء سفيرة المغرب لدى المانيا«. 

المغرب يستدعي سفيرته في ألمانيا
أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون على خلفية موقف بالدها من الصحراء الغربية

لوكالة  ب��ون  كليمان  األوروب��ي��ة 
»ال��م��ن��اورات«  أن  ب��رس  ف��ران��س 
البريطانية قبالة جزيرة جيرزي، التي 
بشأن  ولندن  باريس  بين  التوتر  تثير 
حقوق الصيد ما بعد بريكست »لن 

ترهبنا«.
مع  محادثات  »أجريت  بون  وق��ال 
البريطاني  الوزير  فروست،  ديفيد 
االتحاد  مع  العالقات  حول  المكلف 
يستمر  أن  في  نرغب  ال  األوروب��ي، 
السريع والكامل  التطبيق  بل  التوتر 

لالتفاق«، أي اتفاق بريكست.

وتجمّع نحو 50 قارب صيد فرنسيا 
تابع  رئيسي  ميناء  عند  لالحتجاج 
امس  البريطانية  جيرسي  لجزيرة 
فرنسا  بين  التوتر  تجدد  ظل  في 
وتجمّعت  الصيد،  بشأن  وبريطانيا 
هيلير  سانت  ميناء  أمام  القوارب 
للفت األنظار إلى ما تعتبرها قيودا 
على  قدرتها  على  منصفة  غير 
المتحدة  المملكة  مياه  في  الصيد 
بعد بريكست، ولم يتضح إن كانت 
كانت  إن  أو  الميناء  إغ��الق  تنوي 
القوارب  وخ��روج  بدخول  ستسمح 

األخرى.

لسوريوي  كاميل  الصيّاد  وق��ال 
قاربه  متن  على  من  برس  لفرانس 
توحيد  في  ننجح  بأن  مذهل  »أمر 
التجمّع،  في  للمشاركة  الجميع« 
من  قدم  ال��ذي  لسوريوي  وأش��ار 
قبالة  الفرنسي  كارتريه  ميناء 
أن  المرتقب  من  أنه  إلى  جيرسي 
سانت  ميناء  شحن  سفينة  تغادر 
الجميع  أن  »يبدو  وتابع  هيلير، 
قرروا منعها من المغادرة، تتحرّك 
عند  للتموضع  الصيد  ق���وارب 
أنها  على  مشددًا  الميناء«،  مدخل 

»تظاهرة سلمية«.

»أجيليتي«  لشركة  العمومية  الجمعية  أقرت 
 10 أي   %10 بواقع  نقدية  أرب��اح  توزيع  أمس 
فلوس للسهم الواحد، إضافة إلى أسهم منحة 
بنسبة 10%، أي 10 أسهم لكل 100 سهم عن 

السنة المالية المنتهية في 2020.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
الجمعية  اجتماع  في  سلطان  طارق  للشركة 
حضور  بنسبة  المرئي  التواصل  عبر  عقد  الذي 
بتعظيم  ملتزمة  الشركة  إن   %66.25 بلغت 
وأضاف  رؤيتها،  وتحقيق  لمساهميها  القيمة 
سيكون  للمساهمين  األرباح  توزيع  ان  سلطان 

المساهمين  حسابات  عبر   2021 يونيو   3 في 
الكويتية  الشركة  ل��دى  المسجلة  البنكية 

للمقاصة الكترونيا.
دينار  مليون   41.6 حققت  »أجيليتي«  أن  وذكر 
خالل  صافية  أرباحا  دوالر«  مليون   138 »نحو 
الواحد،  للسهم  فلسا   21.73 بربحية   2020
 1.6 نحو  بلغت  الشركة  إيرادات  أن  الى  واشار 
حين  دوالر«، في  مليارات   5.3 »نحو  دينار  مليار 
والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  األرب��اح  بلغت 
واالستهالك واإلطفاء 162.4 مليون دينار »نحو 

538.8 مليون دوالر« بتراجع نسبته %15.9.

البيد  يائير  االسرائيلية  المعارضة  زعيم  ب��دأ 
مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد ساعات 
من تكليف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين له 

بعد مشاورات أجراها مع زعماء االحزاب. 
يأتي ذلك بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

في المهمة مع انتهاء المهلة المقررة له.
إسرائيل  أن  على  له  تصريح  اول  في  شدد  البيد 
واليمين  اليسار  فيها  يعمل  لحكومة  بحاجة 
والوسط لمواجهة التحديات، مؤكدا أن »حكومة 

الوحدة ليست حال وسطا بل هي الهدف«.
حزب  ورئيس  اإلسرائيلية  المعارضة  زعيم  وقال 
»يش عتيد«، في بيان بعد تسلمه خطاب التكليف 
من ريفلين لتشكيل حكومة، إن »حكومة الوحدة 

هدف وهذا ما نحتاجه«، وأضاف: »إسرائيل بحاجة 
بعضنا  نكره  ال  أننا  حقيقة  تعكس  حكومة  إلى 
واليمين  اليسار  فيها  يعمل  حكومة  البعض، 
االقتصادية  التحديات  لمواجهة  معا  والوسط 
أن  ستظهر  حكومة  نواجهها،  التي  واألمنية 

خالفاتنا هي قوة وليست ضعفا«.
وتعليقا على تكليف البيد بتشكيل الحكومة 
اإلسرائيلية، قال وزير الدفاع السابق أفيغدور 
ليبرمان، زعيم حزب »يسرائيل بيتنا« المناهض 
لبنيامين نتنياهو، إن »المهمة اآلن على عاتقنا 
تغريدة  في  مرجحا  حكومة«،  لتشكيل 
في  مستقر«  »ائتالف  تشكيل  »تويتر«  عبر 

غضون أسبوع.

باريس تؤكد أن المناورات البريطانية 
قبالة جزيرة جيرزي لن ترهبها

عمومية »أجيليتي« تقر توزيع 10% أرباحًا 
نقدية عن العام 2020

تكليف زعيم المعارضة بتشكيل 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة

العشر األواخر
في زمن

كورونا... غير

المصلين  م��ن  ع��دد  أب���دى 
والحزن  باألسى  شعورهم 
القيام  صالة  أدائهم  لعدم 
لهذا  األواخ���ر  العشر  في 
العام كما كان في السنوات 
اإلج����راءات  بعد  السابقة 
فرضتها  التي  ال��م��ش��ددة 
البالد  في  الصحية  الجهات 
األوق���اف  وزارة  وك��ذل��ك 
بسبب  اإلسالمية  والشؤون 

تداعيات جائحة كورونا.
صحيح  المصلون:  وق���ال 
سمحت  األوق��اف  وزارة  أن 
في  الصالة  ه��ذه  ب��أداء  لنا 
وفق  العام  هذا  المساجد 
الصحية  االش���ت���راط���ات 
والتباعد  الكمام  ك��ارت��داء 
ال��ج��س��دي وغ��ي��ره��ا من 
ال���ش���روط، وه���ذا ال��ح��ال 
الماضي  العام  من  أفضل 
أداء  من  فيه  حرمنا  ال��ذي 
في  والقيام  التراويح  صالة 
نتمنى  كنا  أننا  إال  المساجد، 
كانت  ما  إلى  األم��ور  ع��ودة 

عليه قبل كورونا.

• صالة القيام في المسجد الكبير قبل كورونا

ص4
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أهالي المناطق السكنية: ممرات المشاة... بال إنارة
من  السكنية  المناطق  من  عدد  أهالي  اشتكى 
المشاة  ممرات  من  العديد  في  إنارة  وجود  عدم 
ما  عادية،  غير  حركة  األيام  هذه  تشهد  التي 
ان  إذ  للخطر،  ويعرضها  األطفال  حياة  يهدد 

هذه  يستخدمون  النارية  ال��دراج��ات  أصحاب 
مطالبين  دهس،  بحوادث  ويتسببون  الممرات 
إنارة كافية في هذه  الجهات المسؤولة بوضع 

الممرات.

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

محليات

األمير بعث ببرقية تعزية 
إلى خادم الحرمين الشريفين

تعزية  ببرقية  األحمد  نواف  الشيخ  البالد  أمير  السمو  بعث صاحب 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه  إلى 
سموه  فيها  أعرب  السعودية،  العربية  المملكة  ملك  سعود  آل 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن اهلل 
بن عبدالرحمن  األمير محمد  الملكي  السمو  والدة صاحب  تعالى 
بن عبدالعزيز آل سعود، سائال سموه المولى تعالى أن يتغمدها 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم األسرة المالكة 

الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
إلى  تعزية  ببرقية  األحمد  الشيخ مشعل  العهد  ولي  وبعث سمو 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  أخيه 
خالص  سموه  ضمنها  السعودية  العربية  المملكة  ملك  سعود 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى والدة 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
الباري جل وعال أن يتغمدها بواسع  آل سعود مبتهال سموه إلى 

رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تعزية مماثلة. 

• صاحب السمو أمير البالد

الخالد تلقى 
اتصااًل 

هاتفيًا من 
رئيس وزراء 

السودان
تلقى سمو الشيخ 
ص��ب��اح ال��خ��ال��د 
مجلس  رئ��ي��س 
اتصاال  ال���وزراء 
من  امس  هاتفيا 
رئ��ي��س ال���وزراء 
ب��ج��م��ه��وري��ة 
د.  ال����س����ودان 
حمدوك  عبداهلل 
ب���ح���ث خ���الل���ه 
سبل  ال��ط��رف��ان 
العالقات  تطوير 
المميزة  األخوية 
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 
التعاون  وتعزيز 
ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
بما  ال��م��ج��االت 
مصالح  ي��خ��دم 
ال���ش���ع���ب���ي���ن 

الشقيقين.
ك����م����ا ج����رى 
اس����ت����ع����راض 
النظر  وج��ه��ات 
ح��������ول آخ����ر 
ال��م��س��ت��ج��دات 
وال���ق���ض���اي���ا 
اإلقليمية والدولية 
االه��ت��م��ام  ذات 
ال���م���ش���ت���رك 
مواقف  وتنسيق 
البلدين تجاهها. 

وزير اإلعالم يؤكد عمق العالقات الكويتية 
السعودية التاريخية 

وزير الخارجية أجرى مباحثات رسمية
مع نظيره في تونس

الدولة  وزير  الخارجية  وزير  أجرى 
د.  الشيخ  ال��وزراء  مجلس  لشؤون 
مع  رسمية  مباحثات  الناصر  أحمد 
والهجرة  الخارجية  الشؤون  وزير 
والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

الوشائج  مجمل  المباحثات  وتناولت 
التي  األخوية  التاريخية  واألواص��ر 
البلدين والشعبين الشقيقين  تجمع 
التعاون  وتطوير  تعزيز  وسبل 
الكويت  بين  القائم  الوثيق  الثنائي 

الشقيقة  التونسية  والجمهورية 
كافة  وعلى  المجاالت  مختلف  في 

األصعدة.
القضايا  أبرز  الوزيران  بحث  كما 
والتحديات التي تشهدها المنطقة 

الساحتين  على  التطورات  وآخ��ر 
اإلقليمية والدولية.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية 
الدكتور  الشيخ  بها  يقوم  التي 
أحمد الناصر إلى العاصمة تونس. 

وزير  والثقافة  االع��الم  وزي��ر  اكد 
عبدالرحمن  الشباب  لشؤون  الدولة 
الكويتية  العالقات  عمق  المطيري 
والمتوجة  التاريخية  السعودية   -
بأواصر القربى والمصير المشترك.

وزير  لقائه  عقب  المطيري  وشدد 
السعودي  االع��الم  وزي��ر  التجارة 
القصبي  ماجد  الدكتور  المكلف 
مساء اول امس في مكة المكرمة 
األخ��وي��ة  العالقة  ه��ذه  ان  على 
المميزة تشهد ازدهارا على كافة 
والشعبية  الرسمية  المستويات 
السمو  صاحب  من  كريمة  برعاية 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد واخيه 
الملك  الشريفين  الحرمين  خ��ادم 

سلمان بن عبدالعزيز.
يميز  ما  ان  المطيري  الوزير  وقال 
الثنائية  الشقيقين  البلدين  عالقات 
القضايا  تجاه  المواقف  تطابق  هي 
بفضل  وذلك  والعالم  المنطقة  في 
التنسيق الدائم بين البلدين عبر كافة 

القنوات الرسمية والشعبية.
السعودية  القيادة  بحرص  واش��اد 
الشريفين  بالحرمين  العناية  على 
لقاصديهما  السبل  كافة  وتهيئة 
من خالل الرعاية الكبيرة والمشاريع 
الحجاج  على  التي سهلت  العمالقة 
بكل  مناسكهم  اداء  والمعتمرين 
تسهيل  على  مثنيا  ويسر  سهولة 
إج���راءات  السعودية  السلطات 
بالرغم  المعتمرين  لكافة  العمرة 

من ظروف جائحة »كورونا«.
الذي  المشهود  التطور  ان  واك��د 
تشهده المملكة العربية السعودية 
وخصوصا  األصعدة  مختلف  في 
والشباب  اإلعالمي  المجالين  في 

تنموية  لخطط  ترجمة  تأتي  »والتي 
تعتبر   »2030 »رؤية  ضمن  كبيرة 
الخليج  لنا جميعا كأبناء  مبعث فخر 
هذه  تتكلل  ان  متمنيا  العربي« 

الجهود بالتوفيق والنجاح.
واعرب الوزير المطيري عن اعتزازه 
بهذه الزيارة التي تعد محطة لتأكيد 
في  الشقيقين  البلدين  بين  التعاون 
االتفاق  تم  اذ  االعالمية  المجاالت 
البرامجي  التبادل  استمرارية  على 
بين  الخبرات  وتبادل  أشكاله  بكافة 
البلدين  في  االعالمية  المؤسسات 
بالنفع  يعود  بما  الجهود  وتنسيق 

على الخطاب االعالمي بالبلدين.

واكد اهمية دعم الرسائل الهادفة 
قيم  وتعزيز  المجتمع  »لخدمة 
المستمدة  ومفاهيمه  مجتمعنا 
من وسطية ديننا اإلسالمي وعاداتنا 
على  مشددا  االصيلة«،  وتقاليدنا 
التدريب  مجال  في  التعاون  اهمية 
المؤسسات  بين  الخبرات  وتبادل 
لتعزيز  البلدين  بين  االع��الم��ي��ة 

االستفادة.
من  انتهت  الكويت  ان  الى  ولفت 
اعالمية  استراتيجية  وصناعة  إعداد 
والشمولية  بالتشاركية  تتميز 
واالنصات  باالستماع  والتوافقية 
ومؤسسات  ب��ال��وزارات  للعاملين 

الكويت  وخارج  داخل  من  وهيئات 
االخرى  الدول  تجارب  على  واالطالع 
تجربة  ان  الى  مشيرا  المجال،  بهذا 
بفضل  بقوة  حاضرة  السعودية 
برؤيتها  برامجها  ورب��ط  تميزها 
ال��ت��ق��دم  ض���وء  ف��ي   »2030«
والتفوق  واالبتكاري  التكنولوجي 

الفني والتقني.
المطيري  عبدالرحمن  الوزير  وكان 
قد وصل امس الى مدينة جدة على 
متوجها  اعالمي كويتي  وفد  رأس 
إلى مكة المكرمة تلبية لدعوة وزير 
الدكتور  المكلف  السعودي  االعالم 

ماجد القصبي.

قنصلية الكويت في هونغ كونغ تعلن تنفيذها مشروع إفطار الصائم
للكويت  العامة  القنصلية  أعلنت 
ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ وم��ك��او عن 
»افطار  مشروع  بتنفيذ  قيامها 
العامة  االمانة  باشراف  الصائم« 
لالوقاف الكويتية وذلك في عدد من 
المساجد في منطقتي هونغ كونغ 

ومكاو االداريتين.
مشروع  ان  القنصلية  واض��اف��ت 
سيستمر  والذي  الصائم«  »افطار 
رمضان  شهر  في  يوم  اخر  حتى 
المبارك جاء بتبرع كريم من محسني 
الكويت الذين جبلوا على فعل الخير 

والعطاء في مختلف الدول.
اليوم  قامت  انها  إل��ى  وأش���ارت 
االسالمي  االتحاد  بتسليم  كذلك 
من  اطنان  ثمانية  كونغ  هونغ  في 
شهر  بمناسبة  الغذائية  السالل 
سخي  بتبرع  وذلك  المبارك  رمضان 
من »جمعية جود الكويتية الخيرية« 
ليتم توزيعه على مسلمي المنطقة.

الكويت  ان  القنصلية  وأوضحت 
يد  تقديم  على  اع��ت��ادوا  واهلها 
الغير  ومساعدة  والعطاء  العون 
لهذا  لما  العالم  بقاع  مختلف  في 
ايجابي  وانعكاس  اث��ر  من  ال��دور 
في  السيما  الكويت،  مسيرة  على 

• مشروع إفطار الصائمالمجالين الخيري واالنساني.  • قنصلية الكويت تنفذ المشروع

• الجانب التونسي • الشيخ د. أحمد الناصر

وزير البلدية: ضرورة تنظيم 
المنظومة الزراعية ودعم 

المزارعين وتعزيز األمن الغذائي 
اإلسكان  لشؤون  الدولة  وزير  البلدية  لشؤون  الدولة  وزير  أكد 
المنظومة  الشايع أمس أهمية تطوير  العمراني شايع  والتطوير 
االمن  وتعزيز  المزارعين  ودعم  البالد  في  والحيوانية  الزراعية 

الغذائي.
إدارة  اجتماع مجلس  الشايع خالل ترؤسه جانبا من  الوزير  وشدد 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية األول عقب صدور 
أهمية  على  اليوم«  »الكويت  جريدة  في  ونشره  تشكيله  قرار 
ويعزز  يحقق  بما  الهيئة  بأعمال  المرتبطة  المهن  أصحاب  دعم 

األمن الغذائي.
واشاد في الوقت ذاته بجهود وإسهامات رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة السابق متمنيا لهم ولمجلس اإلدارة الجديد دوام التوفيق 

والنجاح.
برئاسة  األول  اجتماعه  الجديد  اإلدارة  مجلس  ذلك  بعد  واستأنف 
الدكتور محمد األحمد مطلعا على قانون إنشاء الهيئة والقوانين 

المعدلة له واللوائح المنظمة ألعمال مجلس اإلدارة.
ناقش  المجلس  ان  االجتماع  بيان عقب  الدكتور األحمد في  وقال 
أثير  ما  الحقائق بشأن  لتقصي  لجنة  بتشكيل  الشايع  الوزير  قرار 
الحيازات  توزيع  حول  المحاسبة  ديوان  تقرير  في  مالحظات  من 

الزراعية.

• وزير اإلعالم مع نظيره السعودي
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»الصحة« تهيب بالراغبين بتلقي تطعيم »كوفيد -19« االلتزام بالوقت المحدد
تطعيم  جرعة  بأخذ  الراغبين  المراجعين  بجميع  الصحة  وزارة  أهابت 
»كوفيد19-« االلتزام بالوقت المحدد عند الحضور لتلقي الجرعة وفقا 
للفترة الزمنية المبينة في الرسالة النصية المرسلة لموعد أخذ اللقاح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس ان الهدف هو منع تمركز أعداد 
كبيرة من المراجعين في فترات معينة خالل اليوم دون أخرى وحفاظا 

على انسيابية سير العمل في مراكز التطعيم.
مراجع  تطعيم كل  االنتهاء من عملية  ايضا هو  الهدف  ان  وأكدت 
بأسرع وقت ممكن وفق الجودة والسالمة الالزمة وحتى ال تتأثر عملية 
إعداد وتحضير اللقاح التي تتم وفق خطة مدروسة وفقا لعدد معين 

خالل فترة زمنية محددة. 

alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

محليات

وزير الداخلية يخّرج 5 ضباط من الدفعة 46
في أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية

»البلدية«: إغالق 12 محاًل وتحرير 22 مخالفة
وتوجيه 1061 تنبيهًا

لعدم االلتزام باالشتراطات الصحية في حولي

العلي  ثامر  الشيخ  الداخلية  وزير  استقبل 
بحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام 
العبداهلل  سعد  ألكاديمية  العام  والمدير 
للعلوم األمنية اللواء ناصر بورسلي 5 ضباط 
ألداء  وذل��ك   46 الدفعة  من  م��الزم  برتبة 
القسم أمامه بسبب تخلفهم عن زمالئهم 

إلصابتهم ب�»كورونا«.
بيان  نقلها  الداخلية في كلمة  وهنأ وزير 
صحافي صادر عن االدارة العامة للعالقات 
أبناءه  أم��س  ب��ال��وزارة  االمني  واالع��الم 
واالنضمام  تخرجهم  بمناسبة  الخريجين 

إلى زمالئهم في ميدان العمل.

الجميع  على  القانون  بتطبيق  الخريجين  ووجه 
الجهد  وب��ذل  واالنضباط  بااللتزام  والتحلي 
وال��ع��ط��اء ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن م��ؤك��دا أن 
زمالئهم  مع  األمني  العمل  في  انخراطهم 

يعد مسؤولية كبيرة على عاتقهم.
واالمتحانات  التعليم  ركن  آمر  ان  البيان  وذكر 

العقيد احمد الردهان تال قرار التعيين والقسم 
بحضور مساعد المدير العام للشؤون االدارية 
لمعهد الشرطة النسائية العميد محمد الرومي 
األكاديمية  لشؤون  العام  المدير  ومساعد 
العام  المدير  ومساعد  الوهيب  علي  العميد 

لشؤون الخدمات العميد احمد الفرحان. 

قيام  عن  الكويت  بلدية  أعلنت 
فرع  بطوارئ  الرقابي  الفريق 
بتنفيذ  حولي  محافظة  بلدية 
المحالت  على  ميدانية  ج��والت 
عموم  في  المركزية  واألسواق 
من  للتأكد  ح��ول��ي  محافظة 
وأنظمة  بلوائح  المحالت  التزام 
البلدية وتطبيق القرارات اإلدارية 
 2021/1316  ،2021/1010
الوزراء  مجلس  لتعليمات  تنفيذا 

وغلق  فتح  بمواعيد  المتعلقة 
فترة  خالل  واألس��واق  المحالت 
عن  فضال  ال��ج��زئ��ي،  الحظر 
التأكد من  التزام العاملين باتخاذ 
الوقائية  والتدابير  اإلج���راءات 
القفازات  بارتداء  واالحترازية 
الجسدي  والتباعد  والكمامات 

لتجنب انتشار فيروس كورونا. 
رئيس  أكد  السياق  هذا  وفي 
بلدية  بفرع  ال��ط��وارئ  فريق 

م��ح��اف��ظ��ة ح��ول��ي إب��راه��ي��م 
الميدانية  الجوالت  أن  السبعان 
بالفريق   المفتشون  نفذها  التي 
أبريل  شهر  خ��الل  ال��رق��اب��ي 
 22 الماضي أسفرت عن تحرير 
مخالفة وغلق 12 محال وإزالة 9 
تعديات على أمالك الدولة فضال 
لتعديات  إن��ذارا   18 توجيه  عن 
وتوجيه  ال��دول��ة  أم���الك  على 
االلتزام  لعدم  تنبيها   1061

وإزال��ة  الصحية  باالشتراطات 
الساحات  من  مخالفا  إعالنا   12
المنظر  تشوه  العامة  والميادين 
قائدي  عن  الرؤية  وتعيق  العام 
الكثير  في  وتتسيب  المركبات 

من الحوادث. 
المحالت  أصحاب  السبعان  ودعا 
واألسواق المركزية الى االلتزام 
خالل  من  الصحية  باالشترطات 
واإلجراءات  التدابير  كافة  اتخاذ 

القفازات  ب��ارت��داء  الوقائية 
الجمهور  وإل��زام  والكمامات 
الجسدي  التباعد  على  بالحفاظ 
تجنبا للمخالفة، الفتا  إلى تواصل 
الجوالت الميدانية من قبل الفريق 
الرقابي على المطاعم والمحالت 
بجميع مناطق المحافظة للتأكد 
المحالت  بالئحة  التزامهم  من 
العاملين  وتطبيق  واإلع��الن��ات 

كافة االشتراطات الصحية. 

وجه سؤالين إلى وزير البلدية بشأن هيئة الزراعة

ثامر السويط: ما أسباب تأخر 
توزيع أوامر البناء في المطالع ؟

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب ث��ام��ر 
إلى  ب��س��ؤال  ال��س��وي��ط، 
وزي����ر ال��ب��ل��دي��ة وزي��ر 
اإلسكان  لشؤون  الدولة 
العمراني،  والتطوير 
يتعلق  ال��ش��اي��ع،  شايع 
المؤسسة  تأخر  بأسباب 
السكنية  للرعاية  العامة 
البناء  أوام��ر  توزيع  في 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن من 
الثانية  الدفعة  أصحاب 

ضواحي  تشمل  والتي  اإلسكاني  المطالع  مشروع  في 
الرغم من استالمها من مقاول  N12 N7 N6 N5 على 

المشروع. 
الدولة  وزير  إلى  سؤااًل  السويط  ثامر  النائب  قدم  كما 
والتطوير  اإلسكان  لشؤون  الدولة  وزير  البلدية  لشؤون 
العمراني، وجاء فيه: صدر بتاريخ 2021/5/2 القرار رقم 
العامة  الهيئة  ادارة  مجلس  بتشكيل   2021 لسنة   444
أن  علمي  إلى  ونمى  السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون 
القانون رغم  السابق رفض تطبيق  رئيس مجلس اإلدارة 
انتهاء مرسوم تعيينه للهيئة وذلك بتاريخ 2021/4/1 إن 

صحت هذه المعلومة.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

توقيع  السابق  اإلدارة  لرئيس مجلس  قانونًا هل يحق   1-
بالنفي يرجى  أي معامالت أو قرارات؟ وإذا كانت اإلجابة 

تزويدي بنوع اإلجراء المتخذ ضده.
2021/5/2 هل قام رئيس مجلس اإلدارة  تاريخ  -2 بعد 
السابق بتوقيع أي معامالت أو قرارات أيا كان نوعها؟ وإذا 
باإليجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من  كانت اإلجابة 

تلك القرارات أو المعامالت.

مهلهل المضف: وضع حد لجرائم 
وانتهاكات العصابات الصهيونية

»التقدم العلمي« تنشر ملفات علمية جديدة 
لتعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور

العدالة واإلنسانية  أبسط معايير  إن  المضف،  النائب مهلهل  قال 
الصهيونية  العصابات  وانتهاكات  لجرائم  حد  وضع  تستوجب 
ودعم صمود أهالي حي الشيخ جراح  بمدينة القدس المحتلة، كما 
لتجريم  التشريعي  الكويتية  المحامين  جمعية  تصور  تبني  ادعم 
الرسمي  الكويت  لموقف  تأكيدًا  التطبيع،  ودعوات  صور  كافة 

والشعبي الثابت. 

نشرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عددا من الملفات العلمية 
الجمهور  لدى  العلمية  الثقافة  تعزيز  تستهدف  التي  الجديدة 
متضمنة موضوعات عن عجائب التكنولوجيا القادمة من الفضاء 
وصناعة السفن الحربية وكيفية عمل الموصالت الفائقة وأسباب 

ذوبان القارة القطبية الجنوبية.
الملف الخاص بصناعة  لبيان صحافي صادر أمس تضمن  ووفقا 
السفن الحربية الكيفية التي تتم بها صناعة هذه السفن الضخمة 
والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فيها إضافة إلى تحقيق مصور 
في  العالم  في  متطورة  حربية  سفينة  أكبر  صناعة  عملية  عن 

حوض جاف للبحرية الملكية البريطانية.
للنشر«  العلمي  »التقدم  نشرتها  التي  الموضوعات  وتطرقت 
تعمل  »كيف  مجلة  من  الجديد  العدد  في  للمؤسسة  التابعة 
األرض  الفضاء  تكنولوجيا  بها  تفيد  التي  الكيفية  إلى  األشياء« 
القارة  وذوبان  جدا  الكبيرة  األوزان  ذات  الطائرات  وكيفية هبوط 
بناء  في  الخاليا  ودور  السينكروترون  وأسرار  الجنوبية  القطبية 

األجسام وأحدث أدوات وتطبيقات الهواتف الذكية.
منها  متنوعة  موضوعات  نشرت  الرئيسية  الملفات  إلى  وإضافة 
طب األدغال األسترالي المدهش وحيتان العنبر الغاطسة وإمكانية 
إيقاف إعصار هائل وكاسحة الجليد الذرية وتاريخ ثالثة آالف عام 

من رسم الخرائط.
 2016 عام  منذ  األشياء«  تعمل  المؤسسة مجلة »كيف  وتصدر 
بهدف  والتكنولوجية  العلمية  الموضوعات  من  عددا  متضمنة 
لدى  العلمية  الثقافة  تعزيز  في  المتمثل  أهدافها  أحد  تحقيق 
جميع شرائح الجمهور وترسيخ المعرفة العلمية السليمة لديهم 

وإطالعهم على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

• ثامر السويط

• فريق البلدية • مخالفة

• وزير الداخلية خالل مراسم تخريج الضباط

أعلنت وزارة األشغال العامة عن قيام فرق قطاع هندسة الصيانة 
أسفلت  وفرش  وصيانة  بتطوير  تتعلق  أعمال  بتنفيذ  الوزارة  في 
بمساحة إجمالية بلغت »162624« مترا مربعا من األسفلت والتي 
تمت في 13 موقعًا في مناطق محافظات البالد الست خالل الفترة 

من 27 أبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري.
في  األسفلت  بفرش  الخاصة  األعمال  أن  إلى  ال��وزارة  وأشارت 
فرش  عمليات  نفذت  األسبوع  هذا  خالل  الداخلية  الطرق  شبكة 
الثالث  الدائري  طريق  في  تمثلت  موقعا   13 في  تمت  أسفلت 
وطريق المطار 55 وشارع المسجد األقصى والشريط الساحلي 
والرقة طريق 211 والعقيلة طريق 103 والطريق 210 الفاصل 
القوبع  مذكر  شارع  في  والعارضية  والفنطاس  المهبولة  بين 
والعيون شارع  الباقالني  وشارع  المتعب  مرزوق  والجهراء شارع 
104 وضاحية حطين قطعة 4 وضاحية صباح السالم، وتمت هذه 

األعمال باستخدام 616 آلية وسيارة فرش أسفلت.
وبينت أن طبيعة األعمال التي تم تنفيذها من قبل قطاع هندسة 
الصيانة ركزت على عمليات فرش لألسفلت، عالوة على االستجابة 
وعمليات  الحفر  بعض  إغالق  عبر  المواطنين  شكاوى  من  لعدد 

الصيانة والتطوير واإلصالح لبعض المواقع.

»األشغال«: فرش أكثر
من 162 ألف متر مربع

من األسفلت خالل أسبوع

• أحد المواقع التي تم تنفيذها• أثناء عملية فرش األسفلت
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مصّلون: األصوات الندية تجذبنا في ليالي العشر األواخرمحليات
عن  يبحثون  كانوا  السابق  في  إنهم  المصلين  من  عدد  قال 
في  خلفهم  الصالة  أجل  من  الندية  األصوات  ذوي  من  األئمة 
والطمأنينة،  بالخشوع  يشعرهم  ذلك  ألن  األواخر  العشر  ليالي 
المساجد تزدحم، مشيرين  بتلك  المحيطة  الشوارع  لهذا كانت 
إلى أن جمال صوت اإلمام وإتقانه في الترتيل والتجويد كان من 

أهم األسباب التي تجعل المصلين يتركون مساجدهم المعتادة 
ليتوجهوا إليه.

كانوا  التي  اإليمانية  األجواء  إلى  يفتقدون  أنهم  إلى  وأشاروا 
يعشونها خالل هذه الليالي المباركة، ألن جائحة كورونا خيمت 

على كل شيء، ما جعل تلك األجواء اإليمانية تختفي.

• جموع محتشدة من المصلين في المسجد الكبير قبل »كورونا«

• قصر الصالة والحظر الجزئي منعا المصلين من البحث عن األصوات الندية
• المراكز الرمضانية التي كانت تزين المساجد في هذه الليالي غابت بسبب الجائحة

)تصوير فؤاد الشيخ(

• التباعد الجسدي بين المصلين• الوضع الحالي في ظل الجائحة

أبدى عدد من المصلين شعورهم باألسى والحزن 
لعدم أدائهم صالة القيام في العشر األواخر لهذا 
العام كما كان في السنوات السابقة بعد اإلجراءات 
المشددة التي فرضتها الجهات الصحية في البالد 
بسبب  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكذلك 

تداعيات جائحة كورونا.
وقال المصلون: صحيح أن وزارة األوقاف سمحت 
لنا بأداء هذه الصالة في المساجد هذا العام وفق 
والتباعد  الكمام  كارتداء  الصحية  االشتراطات 
الجسدي وغيرها من الشروط، وهذا الحال أفضل 
من العام الماضي الذي حرمنا فيه من أداء صالة 
نتمنى  كنا  أننا  إال  المساجد،  في  والقيام  التراويح 

عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل كورونا.
المساجد  مختلف  إلى  نتوجه  كنا  إننا  وأوضحوا: 
من أجل سماع األصوات الندية، التي تجعلنا نشعر 
المباركة،  الليالي  هذه  في  والطمأنينة  بالخشوع 

بعض  هناك  كانت  السابق  في  أنه  إلى  مشيرين 
المساجد التي يكون عليها إقبال أكثر من غيرها 
والسبب  بها  المحيطة  الشوارع  تزدحم  أن  لدرجة 
المصلين  يجذب  الذي  اإلمام  صوت  هو  ذلك  في 
هناك  أن  إلى  مشيرين  المناطق،  مختلف  من  إليه 
اإلقبال  يكون  الذين  المشهورين  األئمة  بعض 
عليهم كبيرًا في هذه األيام المباركة في األعوام 

السابقة.
وأكدوا أن جمال صوت اإلمام وإتقانه في الترتيل 
تجعل  التي  الشروط  أه��م  من  ك��ان  والتجويد 
ليتوجهوا  المعتادة  مساجدهم  يتركون  المصلين 
العام،  هذا  تغير  الوضع  وهذا  مستدركين:  إليه، 
الجميع،  لدى  معروفة  باتت  التي  لألوضاع  نتيجة 
حيث من الصعب اآلن التنقل من مسجد آلخر بسبب 
فضاًل  بالمصلين،  المساجد  اكتظاظ  من  الخشية 
عن أن الغالبية يفضلون حاليًا الصالة في المساجد 

القريبة من منازلهم من أجل العودة سريعًا بسبب 
صالة  قصر  إلى  إضافة  الجزئي،  الحظر  إجراءات 
عكس  على  محدودة  فترة  لها  باتت  التي  القيام 
على  يعتمد  فيه  األمر  كان  الذي  السابق  الوضع 

قدرة اإلمام والمصلين.
وزارة  بها  تقوم  كانت  التي  الجهود  على  وأثنوا 
الليالي  هذه  في  اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف 
جهودها  جميع  تستنفر  كانت  حيث  المباركة، 
توفير  أجل  من  الليالي،  لهذه  المساجد  وتهيئ 
جميع سبل الراحة للمصلين، وكانت تجعل في كل 
محافظة مركزًا رمضانيًا، يكون شعلة من النشاط 
كانت  التي  والندوات  والدروس  للمحاضرات  نظرًا 
ذات  األئمة  لمختلف  جذبها  عن  فضاًل  فيها  تقام 
السيما  العربية  الدول  مختلف  من  الندية  األصوات 

من المملكة العربية السعودية.
تزين  كانت  التي  األج��واء  تلك  أن  إلى  وأش��اروا 

الماضي  العام  سواء  موجودة  تعد  لم  المساجد 
الذي منعت فيه الصالة بسبب الجائحة، وفي العام 
بأعداد  ولكن  الصالة  فيه  عادت  التي  أيضًا  الحالي 
عدم  على  عالوة  السابق،  من  أقل  وفترة  محدودة 
الليالي  هذه  خالل  دروس  أو  محاضرات  أي  وجود 

المباركة.
وتابعوا: كما إن المسجد الكبير كان يتوافد إليها 
أعداد ضخمة من المصلين فضاًل عن وجود برامج 
وخطط للوزارة في المسجد بالتعاون مع تلفزيون 
الداخلية  رجال  وجود  على  عالوة  واإلذاعة  الكويت 
أقصى  توفير  أجل  من  المدني  والدفاع  واإلطفاء 
األجواء  أن  إلى  مشيرين  للمصلين،  الراحة  سبل 
اإليمانية في السنوات الماضية في المسجد الكبير 
مميزة،  كانت  األخرى  الرمضانية   المراكز  وفي 
المصلين.،  جميع  لدى  النفسية  الراحة  وتنشر 
مشيرين إلى أن الصورة بأكملها عن تلك األوضاع 

السابقة كانت مشرقة  األعوام  المساجد في  في 
وتشرح النفس، وهي صورة جميلة تؤكد األجواء 
اإليمانية في شهر رمضان عمومًا والعشر األواخر 
االنشراح  تبعث على  الكويت  خصوصًا في   دولة 
والسعادة، مشيرين إلى أن العديد من الدول العربية 

وحتى اإلسالمية تفتقد لمثل ذلك.
واألج��واء  األي��ام  تلك  يفتقدون  أنهم  وأك���دوا 
اإليمانية المميزة التي كانت تظل البالد في العشر 
األواخر التي يتحرى فيها المصلون ليلة القدر التي 
تعد أفضل من ألف شهر، وذلك بعد أن تغير كل 
شيء بين ليلة وضحاها بسبب جائحة كورونا التي 

حرمت الجميع حتى من أداء العبادة كما ينبغي.
رمضان  شهر  في  شيء  كل  يعود  أن  وتمنوا 
والمقيمين  المواطنين  جميع  يأخذ  أن  بعد  المقبل 
إلى طبيعتها كما  الحياة  اللقاحات، ومن ثم تعود 

كانت.

مصلون أكدوا افتقادهم لألجواء اإليمانية التي كانت تظلل البالد في تلك الليالي

العشر األواخر في زمن كورونا... غير

مواطنون تحسروا لعدم تشييده في منطقة كبد

• العمل معطل فيه منذ سنوات طويلة... ألسباب غير مفهومة
مشروع جسر... ما زال متوقفًا ولم يَر النور

منذ سنوات طويلة تم وضع األساسات والبنية التحتية 
لجسر كان من المزمع إقامته عند مدخل منطقة صباح 
الناصر في الطريق المتجه إلى كبد، وتم بدء الحفريات 
والحديد الخاص به، وجميع األمور األخرى، إال أن هذا 
العمل  وبقي  اليوم،  حتى  النور  إلى  يخرج  لم  الجسر 
معطاًل لسنوات طويلة، من دون أن تكون هناك أسباب 

واضحة أو معروفة.
العديد من المشاريع  وربما هذا الجسر يعبر عن حال 
التي تتوقف ألسباب مختلفة وال تكتمل، وهذا الجسر 
الذي لو تم تشييده منذ فترة طويلة ربما لقضى على 
صباح  جسر  عند  تحدث   التي  االزدحامات  من  الكثير 

الناصر، ولكنه لألسف الشديد توقف.
وكل من يمر بالقرب من الجسر يتحسر على أنه لم يتم 
استكماله، ولم يتم بناءه في وقته، خصوصًا في هذه 

المنطقة التي تشهد زحمة بشكل يومي.
وفي أزمة كورونا بالذات كان هناك ضغط كبير في 
إلى  المواطنين  من  العديد  لتوجه  نتيجة  الطريق  هذا 
منطقة كبد لقضاء أوقات فراغهم وتغيير الجو من 
أهلهم وذويهم بعيدًا عن الحظر الجزئي الذي فرض 
الحظر  عن  فضاًل  الحالي،  والحظر  الماضي  العام 

الكلي الذي فرض أيضًا العام الماضي.
المزارع  إلى  اتجهوا  المواطنين  من  الكثير  وك��ان 
كورونا،  أزمة  في  الروتين  كسر  أجل  من  والجواخير 
ضروريًا  أمرًأ  الجسر  هذا  مثل  وجود  كان  وبالتالي 

ولكن لألسف لم يتم ذلك.
وقال عدد من المواطنين: كان العمل في الجسر جاريًا 
على قدم وساق قبل سنوات؟ ولكنه توقف فجأة ومن 
إقامة  نتمنى  لهذا  السبب،  نعرف  وال  مقدمات،  دون 
الجسر على اعتبار أن وجوده في هذا المكان ضروري 
في  يومي   بشكل  يمرون  أنهم  إلى  مشيرين  جدًا، 
هذه المنطقة وهم يشاهدون هذا الجسر المتوقف 

عن العمل.
وأوضحوا: ولعل توقف هذا الجسر عن العمل يختصر 
العديد  فيها  توقفت  التي  البلد  في  األوض��اع  جميع 
نتيجة  المجاالت  مختلف  وفي  واألنشطة،  األعمال  من 

النتشار الفساد.
وتمنى المواطنون أن يتم إعادة العمل في هذا الجسر 
من جديد، ويتم حل المشاكل والمعوقات التي منعت 
تشييده، خصوصًا أنه سوف يحل الكثير من االزدحامات 

)تصوير فؤاد الشيخ( • البنية التحتية للجسر لم تكتملفي هذه المنطقة.
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محليات

• الشبك يمنع تطاير وانتقال المخلفات واألوراق  • مجموعة من المركبات المتنقلة

)تصوير فؤاد الشيخ(• تجمع للمركبات المتنقلة

»البلدية« تتحمل مسؤولية نفايات المركبات المتنقلة
والمخلفات  النفايات  انتشار  من  استياءهم  مواطنون  أبدى 
في  المتواجدة  تلك  السيما  المتنقلة،  المركبات  من  بالقرب 

منطقة كبد، إضافة إلى غيرها.
وقالوا: إن تلك المركبات المتنقلة كان يفترض بها أن تكون 

مسؤولة عن تنطيف المكان الذي تقف فيه، كما دعوا البلدية 
إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بها كما ينبغي، مشيرين إلى 
أنها لم توفر الحاويات بالقرب من المركبات المتنقلة، ومن ثم 

فهي تتحمل المسؤولية كاملة.

التجارة  وزارة  أعلنت  عندما 
المركبات  ترخيص  تدشين  عن 
المتنقلة أو التجارية، كان الهدف 
منه هو دعم الشباب وتحفيزهم 
الصغيرة  المشاريع  في  للدخول 
والمتوسطة، وبالفعل تقدم عدد 
والمتقاعدين  الشباب  من  كبير 
حددتها  التي  المشاريع  لهذه 
ما  متنوعًا  نشاطًا  بـ19  ــوزارة  ال
والمطاعم  الحرفية  الخدمات  بين 
والمأكوالت المختلفة التي يسمح 
البلدية  قامت  كما  بمزاولتها، 

بتحديد مواقع معينة لها.
خلد مسؤولي  في  يرد  لم  ولكن 
وزارة التجارة أو الوزارات األخرى 
إلخراج  بينها  فيما  تعاونت  التي 
أن  النور،  إلــى  المشاريع  هــذه 
سلبيات  المركبات  لهذه  تكون 

كثيرة ال تعد وال تحصى.
فإذا توجهت إلى هذه المركبات 
منطقة  في  سواء  تتجمع  التي 
المناطق،  من  غيرها  أو  كبد 
ما  واشتريت  منها  واقتربت 
الخلف،  إلى  توجهت  ثم  تريد، 
سترى  العجاب،  عجب  فسترى 
المتراكمة  واألنقاض  المخلفات 
وربما  بعضًا،  بعضها  فــوق 
مرة  ألول  بالدهشة  ستصاب 
عيناك  وقعت  ما  تشاهد  حينما 

تعود  ما  سرعان  ولكنك  عليه، 
ما  أن  تتأكد  حينما  الواقع  إلى 
رأيته هو حقيقة وليس مزيفًا.

يشترون  الذين  الزبائن  أن  ويبدو 
يرمون  المركبات  ــذه  ه مــن 
العصائر  علب  أو  الطعام  بقايا 
وألن  غيرهما،  أو  الــفــارغــة 
المركبات  هذه  تحاسب  البلدية 
القريب  المكان  نظافة  على 
فيها  العاملين  ــإن  ف منها، 
عن  بعيدًا  ويتركونها  يأخذونها 
أعين رجال البلدية، ومن المؤكد 
النظافة ال تمر على  أن مركبات 
تلك  كل  بدليل  المنطقة،  هذه 

المتراكمة  والمخلفات  النفايات 
فوق  أكوام  إلى  تحولت  والتي 
منها  وتنبعث  البعض  بعضها 

روائح كريهة.
العفنة  الروائح  تلك  أن  والغريب 
البلدية  تحرك  لم  والكريهة 
تلك  وأصحاب  العاملين  حتى  أو 
تلك  نقل  أو  إلزالــة  المشاريع 
النفايات، وكأن األمر ال يعني وال 

يهم أحدًا.
كما أن الساحة القريبة من  تلك 
قمامة  إلــى  تحولت  المركبات 
والرياح  الهواء  أن  كما   ، كبيرة 
األكــيــاس  معه  يــأخــذ  الــقــويــة 

النفايات  ومختلف  واألوراق 
الشبك  عند  لتسكن  الخفيفة 

القريب.
مختلف  تتعاون  أن  نتمناه  ما  كل 
تلك  لرفع  الدولة  في  الجهات 
تشوه  التي  وغيرها  السلبيات 
البيئة  وتشوه  الطبيعي  المنظر 
البالد،  في  جميل  هو  ما  وكل 
في  النظافة  إدارة  أن  السيما 
اإلمكانيات  جميع  لديها  البلدية 
واألنقاض  النفايات  كل  ــة  إلزال
كل  في  المنتشرة  والمخلفات 
من  األمــر  هذا  أن  كما  مكان، 
ال  وبــالــتــالــي  عملها،  صميم 
تلك  مثل  لبقاء  أسباب  أي  توجد 
المخلفات واستمرارها. واألغرب 
حاويات  توفر  لم  أنها  ذلك  من 
فيها  تضع  كي  المركبات  لتلك 

النفايات.
مشتركة  المسؤولية  أن  كما 
هــذه  ــاب  ــح أص فعلى  ــًا  ــض أي
مسؤوليتهم  تحمل  المركبات 
األماكن  وتنظيف  يحدث  ما  تجاه 
تقدير،  أقل  على  منهم  القريبة 
هل  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
المخلفات  تلك  كل  إزالة  سيتم 
والنفايات قريبًا أم سيبقى الوضع 
األيام وحدها  عليه؟  ما هو  على 

سوف تجيب على هذا التساؤل.

• أكوام من النفايات من بقايا مشتريات الزبائن تتراكم فوق بعضها بعضًا
• المسؤولية مشتركة بين »البلدية« التي أهملت دورها وأصحاب المركبات الذين لم يحركوا ساكنًا

• الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات والتي تشوه البيئة... لم تحرك »البلدية« لتنظيف المكان

• النفايات والمخلفات متراكمة

• ساحة أمام المركبات المتنقلة

تكثر من حولها النفايات والمخلفات

المركبات المتنقلة... »بغيناها طرب صارت نشب«
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بخططها اقتصاد التونسية  السلطات  شل«  داتش  »رويال  شركة  أبلغت 
للتخارج من أنشطة التنقيب عن النفط ومغادرة تونس العام المقبل.

أن  أمس،  أول  التونسية،  الطاقة  وزارة  من  المرزوقي،  رانيا  وقالت 
»شل« ستسلم امتيازات التنقيب عن النفط في تونس العام المقبل، 
أن  المرزوقي،  المتجددة.وبينت  الطاقة  إلى  تركيزها  تحول  مع 
مغادرة »شل« لتونس تعني إعادة امتياز »مسكار« في مدينة قابس 

إلى الحكومة، مشيرة إلى طلب »شل« إعادة تصريح »أصدربعل« 
مبكرًا، والذي يتنهي في 2035.وذكر متحدث باسم »شل«، أمس: 
الحكومة  إلى  مسكار  امتياز  ستسلم  شل  أن  نؤكد  أن  »يمكننا 
2022«.وذكرت مصادر،  يونيو  في  الترخيص  انتهاء  عند  التونسية 
الشهر الماضي، أن »شل« عينت بنك االستثمار روتشيلد وشركاه 

لبيع أصولها التونسية.

»شل« تخطط للتخارج من أنشطتها في تونس... العام المقبل

خالل انعقاد عموميتها العادية إلكترونيًاالسلع االستهالكية والتأمين يتصدران األداء اإليجابي لسبعة قطاعات

مؤشرات البورصة تحلق في المنطقة 
الخضراء بدعم السيولة الوفيرة

تعامالتها  الكويت  بورصة  أغلقت 
السوق  مؤشر  ارتفاع  على  أمس 
مستوى  ليبلغ  نقطة   19.51 العام 
صعود  بنسبة  نقطة   6252.48
كمية  ت��داول  وتم   .0.31% بلغت 
أسهم بلغت 719.5 مليون سهم 
نقدية  صفقة   20691 عبر  تمت 
»نحو  دينار  مليون   111.7 بقيمة 
وارتفع  دوالر«.  مليون   346.2
 11.57 الرئيسي  السوق  مؤشر 
 5226.70 مستوى  ليبلغ  نقطة 
 0.22% بلغت  صعود  بنسبة  نقطة 
بلغت  أس��ه��م  كمية  خ��الل  م��ن 
عبر  تمت  سهم  مليون   511.5
13052 صفقة نقدية بقيمة 42.5 
مليون   131.7 »نحو  دينار  مليون 
السوق  مؤشر  ارتفع  كما  دوالر«. 
مستوى  ليبلغ  نقطة   23.18 األول 
بلغت  صعود  بنسبة  نقطة   6781
أسهم  كمية  خ��الل  من   0.34%
تمت  سهم  ماليين   208 بلغت 
 69.2 بقيمة  صفقة   7639 عبر 
مليون   214.5 »نحو  دينار  مليون 
»رئيسي  مؤشر  وارتفع  دوالر«. 
ليبلغ  نقطة   23.09 نحو   »50
بنسبة  نقطة   5433.71 مستوى 
خالل  م��ن   0.43% بلغت  صعود 
مليون   327.9 بلغت  أسهم  كمية 
صفقة   8000 عبر  تمت  سهم 
دينار  مليون   29.3 بقيمة  نقدية 
وكانت  دوالر«.  مليون   90.8 »نحو 
هي  ارتفاعا  األكثر  الشركات 
و»العقارية«  و»اكتتاب«  »البيت« 
»اهلي  شركات  أما  و»السالم« 
و»وطني«  و»اجيليتي«  متحد« 
تداوال  األكثر  فكانت  و»صناعات« 
كانت  حين  في  القيمة  حيث  من 
و»استهالكية«  »يوباك«  شركات 

األكثر  ع«  و»المصالح  و»ارج��ان« 
انخفاضا.

الكويت،  بورصة  وأنهت مؤشرات 
جماعي  ارتفاع  على  أمس،  جلسة 
مستوى  إلى   0.31% العام  ليصعد 
 19.51 رابحا  نقطة   6252.48
األول  السوق  مؤشر  نقطة.وارتفع 
إلى  نقطة   23.18 بإضافة   0.34%
ومؤشر  نقطة،   6781 مستوى 
 ،0.43% بنسبة   50 الرئيسي 
%0.22.وزاد  الرئيسي  وال��س��وق 
حجم التداوالت إلى 719.62 مليون 

525.04 مليون سهم  سهما من 
في جلسة أول امس، كما ارتفعت 
 111.8 إل��ى  المتداولة  السيولة 
مليون دينار من 92.56 مليون دينارا 
مستوى  السابقة.وعلى  الجلسة 
األداء  كان  السوق،  قطاعات  أداء 
قطاعات   7 نصيب  من  اإليجابي 
الذي  االستهالكية  السلع  بصدارة 
بنسبة  التأمين  تاله   1.48% ارتفع 
الصناعية  تصدر  فيما   ،1.45%
قطاعات   5 بين  السلبي  األداء 
بتراجعه %1.18 بعد ارتفاعه الكبير 

الجلسة السابقة بنحو %6.41، كما 
استقر مؤشر قطاع االتصاالت عند 
مستواه المسجل بالجلسة السابقة 
دون تغيير.وكان سهم البيت األكثر 
بصعوده  الجلسة  خ��الل  ارتفاعا 
يوباك  سهم  جاء  فيما   ،22.83%
تراجعا  األكثر  األسهم  رأس  على 
بنحو  هبوطه  بعد  التداوالت  بختام 
البنك  %12.42، كما تصدر سهم 
األسهم  قائمة  المتحد  األهلي 
بعد  الجلسة  خالل  سيولة  األعلى 
تداوالت بقيمة 18.42 مليون دينار.

سلطان: »أجيليتي« ستواصل الحفاظ على مكانتها 
... والتركيز على التنمية المربحة

خسائر »الكويتية العقارية« تتراجع 
10.3% في الربع األول

العقارية  الكويتية  للشركة  المالية  البيانات  أظهرت 
من  األول  الربع  في  الشركة  خسائر  تراجع  القابضة 
سنوي. أس��اس  على   10.3% بنسبة  الجاري  العام 

أمس،  أول  الكويتية،  للبورصة  الشركة  نتائج  بحسب 
 590.70« دينار  ألف   177.65 الفترة  خسائر  بلغت 
 2020 الربع األول من عام  ألف دوالر«، مقابل خسائر 
دوالر«.  ألف   658.27« دينار  ألف   197.97 البالغة 
الخسائر  تراجع  إن  للبورصة  بيان  في  الشركة  وقالت 

خالل فترات المقارنة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض 
اإليرادات  إجمالي  واإلدارية.وبلغ  العمومية  المصاريف 
الجاري  العام  من  األول  الربع  في  للشركة  التشغيلية 
دينار  ألف   164.37 مع  بالمقارنة  دينار،  ألف   101.59
نسبته  بتراجع  السابق،  العام  من  المماثلة  للفترة 
العام  في  للخسارة  تحولت  الشركة  وكانت   .38.2%
عام  أرباح  مقابل  دينار،  مليون   1.29 بقيمة  الماضي 

2019 البالغة 118 ألف دينار.

الرائدة  الشركة  أجيليتي  عقدت 
اللوجيستية  الخدمات  تقديم  في 
العامة  جمعيتها  أمس  العالمية 
العادية للسنة المالية المنتهية في 
حضور  بنسبة   2020 ديسمبر   31
%66.253.وخالل االجتماع الذي تم 
انعقاده إلكترونيًا، وافقت الجمعية، 
على  المدرجة  البنود  جميع  على 
النتائج  ذلك  في  بما  األعمال  جدول 
 31 في  المنتهية  للسنة  المالية 
على  والمصادقة   ،2020 ديسمبر 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية بنسبة %10 »10 فلس لكل 
سهم« وأسهم منحة بنسبة 10% 
سهم«.   100 لكل  أسهم   10«
والجدير بالذكر أن هذه التوزيعات 
المساهمين  على  تسري  س��وف 
الشركة  سجالت  في  المسجلين 
االستحقاق  ي���وم  ن��ه��اي��ة  ف��ي 
أن  على  مايو2021   31 له  المحدد 
يونيو   03 في  األرب��اح  توزيع  يتم 
استطاعت  حال  في  وذلك   2021
اإلج��راءات  من  االنتهاء  الشركة 
ذات الصلة، على أن تتم التوزيعات 
الحسابات  عبر  إلكترونيًا  النقدية 
المساهمين  ل��ل��س��ادة  البنكية 

الكويتية  الشركة  لدى  المسجلة 
هذا  ف��ي  وي��ت��وج��ب  للمقاصة. 
المساهمين  السادة  على  الصدد 
الكويتية  ال��ش��رك��ة  م��راج��ع��ة 
إذا  بياناتهم  لتحديث  للمقاصة 
قد  أجيليتي  وكانت  األم��ر.  ل��زم 
لعام  المالية  نتائجها  عن  أعلنت 
2020 محققة صافي أرباح بقيمة 
41.6 مليون دينار أو 21.73 فلس 
ق��دره  بتراجع  ال��واح��د،  للسهم 
وقد  الماضي.  العام  عن   52.1%
مليار   1.6 الشركة  إيرادات  بلغت 

دينار بزيادة %2.7 فيما بلغت األرباح 
والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل 
 162.4 واإلط��ف��اء  واالستهالك 
مليون دينار بتراجع %15.9، علمًا أن 
نتائج العام تشتمل على تكاليف غير 
إعادة  بمصاريف  تتعلق  متكررة 
بكوفيد19-  الخاصة  الهيكلة 
 28 و  دينار  مليون   12.5 بقيمة 
متعلقة  مصاريف  دينار  مليون 

بخسارة أرض أمغرة. 
طارق  أوض��ح  الصدد،  هذا  وفي 
اإلدارة  رئيس مجلس  نائب  سلطان 
أن  ألجيليتي  التنفيذي  والرئيس 
بتعظيم  ملتزمة  ستبقى  الشركة 
وتحقيق  لمساهميها  القيمة 
الحفاظ  »س��ن��واص��ل  رؤي��ت��ه��ا: 
مرنين  وسنكون  مكانتنا،  على 
طريقنا  نحدد  بينما  واستباقيين 
على  سنركز  ق��دم��ًا.  للمضي 
المربحة  شركاتنا  مجموعة  تنمية 
فرص  وتحديد  القائمة  وأعمالنا 
نمونا.  من  التالية  للمرحلة  جديدة 
نشكر  دائ��م��ًا،  الحال  هو  وكما 
ومساهمينا  وعمالئنا  موظفينا 
دعمهم  على  وشركائنا  وموردينا 

المستمر لنا«.

• طارق سلطان

هبوط األسهم الصينية تزامنًا 
مع التوترات االقتصادية

األسهم اليابانية ترتفع وتسجل 
أكبر مكاسبها في أسبوعين

»المركزي األردني«: السيولة 
الفائضة تتراجع 35 مليون دينار

 35 بواقع  األردني،  المركزي  بالبنك  الفائضة  السيولة  ارتفعت 
مليون دينار، بما فيها األموال المودعة لليلة واحدة بنافذة اإليداع. 
وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي األردني، أول امس، 2.25 
مليار دينار، مقابل 2.285 مليار دينار، الثالثاء الماضي، بما فيها 
المركزي  وأوضح  اإليداع.  بنافذة  واحدة  لليلة  المودعة  األموال 
 1.265 عند  استقرت  اإللزامية  االحتياطات  قيمة  أن  له،  بيان  في 
اتفاقيات  أي  عقد  يتم  لم  أنه  إلى  المركزي  دينار.وأشار  مليار 
الجاري. مايو   4 الثالثاء  يوم  البنك،  مع  واحدة  لليلة  شراء  إعادة 

ولفت المركزي األردني أن أمس، إصدار سندات حكومية جديدة 
بقيمة  حكومية  مالية  وأوراق  وإطفاء  دينار،  مليون   50 بقيمة 
قدرته  هي  المركزي،  بالبنك  النقدية  دينار.والسيولة  مليون   50
أو  االئتمان  لطلبات  واالستجابة  نقدًا،  التزاماته  تسديد جميع  على 
أو  لديه،  نقد سائل  توفر  ذلك  الجديدة، ويستدعي  القروض  منح 

إمكانية الحصول عليه عن طريق تسييل بعض أصوله.

تراجعت األسهم الصينية في نهاية تعامالت أمس وذلك في أول 
جلسة تداول في األسبوع الجاري عقب انتهاء عطلة عيد العمال، 
وسط انخفاض أسهم شركات الرعاية الصحية ومتابعة التوترات 
بين بكين ودول الغرب.وصرحت الممثلة التجارية للواليات المتحدة 
مع  قريبة  محادثات  في  المشاركة  تتوقع  بأنها  تاي«  »كاثرين 
الجانب الصيني لتقييم تنفيذه للمرحلة األولى من االتفاق التجاري 
األوروبية  المفوضية  اقترحت  حين  الدولتين،في  بين  المشترك 
التي  األجنبية  الشركات  من  يحد  جديدًا  تشريعًا  األربعاء  أمس 
أو  العامة  المناقصات  المشاركة في  تتلقى دعمًا حكوميًا من 
شراء شركات من داخل االتحاد، وهو التشريع الذي قد يؤثر على 
الصين  قررت  منفصل  كبيرة.وفي سياق  بصورة  الصين  أعمال 
االقتصادي  الحوار  إطار  ضمن  تقع  التي  األنشطة  جميع  تعليق 
نهاية  مسمى.وفي  غير  أجل  إلى  أستراليا  مع  االستراتيجي 
 3441 عند   0.2% المركب«  »شنغهاي  مؤشر  تراجع  الجلسة، 
واستقرت  نقطة.   2277 إلى   1% »شنتشن  وانخفض  نقطة، 

العملة الصينية أمام الدوالر مسجلة 6.4750 يوان.

اليابانية  األس��ه��م  ارتفعت 
أكبر مكاسبها  لتسجل  أمس 
أسبوعين،  في  المئوية  بالنسبة 
على  المستثمرون  تهافت  إذ 
بالدورة  المرتبطة  األسهم 
مكاسب  بعد  االق��ت��ص��ادي��ة 
أسهم  لكن  ستريت،  وول 
اقتفت  ال��ت��ي  التكنولوجيا 
ناسداك  المؤشر  ن��زول  أث��ر 
وتقدم  المكاسب،  من  حدت 
ليغلق   1.8% نيكي  المؤشر 
في  نقطة،   29331.37 عند 
توبكس  المؤشر  ارتفع  حين 
إلى   1.54% نطاقا  األوس���ع 
فتح  وأعيد  نقطة.   1927.40
عطالت  بعد  أم��س  ال��س��وق 
أغلق  أي���ام.  لثالثة  رسمية 
الصناعي  جونز  داو  المؤشر 
أول  مسبوقة  غير  قمة  عند 

بالقطاعات  مدعوما  ام��س، 
الحساسة لالقتصاد، بينما أغلق 
على  المجمع  ناسداك  المؤشر 
اقترحت  أن  بعد  وذلك  تراجع، 
رفع  يلين  جانيت  الخزانة  وزيرة 
ظهور  رغم  الفائدة.  أسعار 
مؤشرات على تعافي االقتصاد 
األميركي من مستويات متدنية 
بلغها بسبب كوفيد19-، اليزال 
ضغط،  تحت  الياباني  االقتصاد 
حالة  تمديد  البالد  ت��درس  إذ 
الطوارئ في طوكيو ومناطق 
وقالت  أخرى.  رئيسية  حضرية 
يوريكو  ط��وك��ي��و  ح��اك��م��ة 
كويكي أمس إن هناك حاجة 
ال��ط��وارئ  حالة  تمديد  إل��ى 
التي  اإلصابة  ح��االت  الحتواء 
تضغط على المنظومة الطبية 

بالعاصمة.

الصين تعلق حوارها االقتصادي مع أستراليا وتخسر سوقًا لصادراتها
ال��ح��وار  أم��س  الصين  عّلقت 
لتكثيف  أستراليا،  مع  االقتصادي 
بسبب  بدأت  التي  الضغط  حملة 
في  لتحقيٍق  األسترالي  الدعم 
وعّطلت  ك���ورون���ا،  ف��ي��روس 
الصادرات إلى أكبر سوق خارجي 
إلى  العالقات  للبالد.وانخفضت 
أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، 
بعدما منعت بيجين واردات الفحم 
أخرى  وسلع  األسترالي  والقمح 
لكنها  الماضي.  العام  خ��الل 
رئيس  حكومة  إجبار  في  فشلت 
على  موريسون  سكوت  الوزراء 
كايتلين  تنازالت.وقالت  تقديم 
العالقات  في  المتخصصة  بيرن، 
في  األسترالية  الدبلوماسية 
الهادئ،  والمحيط  آسيا  منطقة 

إلى  »يشير  الخميس  تعليق  إن 
الدبلوماسية«،  العالقات  تدهور 
كبير.  حد  إلى  رمزي  أمر  لكنه 
كال  في  المسؤولين  إن  وقالت 
البلدين لم يلتقوا منذ عام 2017.

وتابعت بيرن، وهي مديرة معهد 
غريفيث  بجامعة  آسيا  غريفيث 
بالتأكيد خطوة  األسترالية: »إنها 
من  ول��ك��ن  ورم���زي���ة،  مهمة 
هنا  التأثير  فإن  الجوهر،  حيث 
الحكومة  محدود«.واتهمت 
خطوات  باتخاذ  أستراليا  الصينية 
الطبيعية«،  التبادالت  »لتعطيل 
الباردة  الحرب  »عقلية  بسبب 
بيان  األيديولوجي«.ذكر  والتمييز 
للتنمية  الوطنية  اللجنة  عن  صادر 
واإلصالح، وهي وكالة التخطيط 

أن  ال����وزراء،  لمجلس  التابعة 
األنشطة  جميع  »ستعلق  بيجين 
إطار  في  مسمى«  غير  أجل  إلى 
االستراتيجي  االقتصادي  الحوار 
وأستراليا.تجري  الصين  بين 
مع  الحوارات  هذه  مثل  الصين 
المتحدة  وال��والي��ات  أستراليا، 
وب��ع��ض ال��ح��ك��وم��ات األخ���رى 
التجارية  ال��ن��زاع��ات  لمناقشة 
األخ��رى. االقتصادية  والقضايا 

األسترالية  المعارضة  زعيم  قال 
»هذا  سيدني:  في  ألبانيز  أنتوني 
إلى  بحاجة  نحن  مؤسف.  أم��ر 
ال  ذلك  ورغم  الصين...  مع  حوار 
وفًقا  »الحوار«  يكون  أن  يمكن 
لشروطهم فقط. يجب أن يكون 

• تأثيرات تجارية بعد تعليق التفاوضبشروط كال البلدين«.

62 دولة تضغط على منظمة التجارة إلقرار تنازل 
مؤقت عن براءات اختراع اللقاحات

ب��راءات  عن  التنازل  ينبغي  هل 
باللقاحات  ال��خ��اص��ة  االخ��ت��راع 
على  السيطرة  تتم  حتى  والعالج، 
أنحاء  19 في جميع   - وباء كوفيد 

العالم؟ 
بادرت  الذي  االقتراح،  هذا  أصبح 
والهند،  أفريقيا  جنوب  وتقوده  به 
تبنيه  ويتسع  دول��ة   60 تؤيدهما 
أحد  المدني،  المجتمع  قبل  من 
حول  جنيف،  في  النقاشات  أعنف 
تعبئة  إلى  وأدى  الوباء،  مواجهة 
خطوط  جانبي  على  مسبوقة  غير 
الجوانب  مجلس  المعركة.وأعلن 
التجارية المتعلقة بحقوق الملكية 
لمنظمة  التابع  »تريبس«  الفكرية 
أعضاء  أن  أمس،  العالمية  التجارة 
مواصلة  على  وافقوا  المنظمة 
بالتنازل  الخاص  االقتراح  النظر في 
ال��ت��زام��ات  بعض  ع��ن  ال��م��ؤق��ت 
لفيروس  استجابة  »ت��ري��ب��س« 
كوفيد - 19، وكلفوا الرئيس رفع 
بشأن  العام  المجلس  إلى  تقرير 
هذا القرار في اجتماعه.كما أعلن 
المشاركين  الرعاة  أن  المجلس 
نسخة  سيقدمون  االق��ت��راح  في 
طرحوه  ال��ذي  النص  من  منقحة 
 2020 »أكتوبر«  في  البداية  في 
بين المواقف. للتوفيق  في محاولة 
الجبهة،  من  اآلخر  الطرف  وعلى 
العالمية  الدفعة  ه��ذه  ووس��ط 
الضخمة في الضغط على منظمة 
الملكية  للتنازل عن حقوق  التجارة 
المتعلقة  المنتجات  على  الفكرية 
مدة  ط��وال   19  - كوفيد  بوباء 
األدوي��ة  صناعة  أطلقت  ال��وب��اء، 
وث��ي��ق��ة أم���س ض��م��ن األس��ب��وع 
تؤكد  الفكرية،  للملكية  العالمي 

الفكرية  للملكية  قويا  »نظاما  أن 
بالصحة  ينهض  أن  شأنه  م��ن 
التنازل  طريق  عن  وليس  العامة، 
الفكرية«. الملكية  حقوق  عن 

مبادئ  تمس  التي  للوثيقة  ووفقا 
التداوي  لتطوير  الفكرية  الملكية 
عشر  من  المكونة  والعالجات، 
هي  الفكرية  الملكية  فإن  نقاط، 
»حجر الزاوية« إلنشاء تشخيصات 
وهي  جديدة.  ولقاحات  وعالجات 
التنازل عن حقوق  ترى في مقترح 
تدبيرا  »يمثل  الفكرية  الملكية 
محددة«. غير  لمشكلة  متطرفا 

أعلنت  المشترك،  بيانها  وف��ي 
»المجتمع  أن  األدوي��ة«  »صناعة 
ي��س��ت��ف��ي��د م���ن ال��ك��ش��ف عن 
ب��راءات  في  ال��واردة  المعلومات 
االختراع  براءات  وطلبات  االختراع 
ونشرها«، وتلتزم »بدعم المبادرات 
تجعل  التي  والهادفة  الطوعية 
باألدوية  المتعلقة  المعلومات 
أكثر  االختراع  ببراءات  المحمية 
إليها،  للوصول  ويسرا  سهولة 
لحاالت  ال��ع��ام  الفهم  وتحسن 
لألدوية  العالمية  االختراع  ب��راءات 
األول  المبدأ  المعتمدة«.وينص 

»االقتصادية«  تلقت  التي  للوثيقة، 
بأن  نؤمن  »أننا  على  منها  نسخة 
الملكية الفكرية هي عامل رئيس 
بأن  ملتزمون  ونحن  الطبي،  للتقدم 
هي  والمجتمع  المريض  فائدة 
الرئيسة  التوجيهية  المبادئ  ضمن 
الملكية  حقوق  ممارساتنا  في 
»نحن  آخر  مبدأ  ويقول  الفكرية«، 
في  ومهنية  بمسؤولية  نتصرف 
لدينا،  االختراع  ب��راءات  إج��راءات 
حلول  على  الحصول  إلى  والسعي 
اليقين  لتعزيز  المناسب  الوقت  في 

لجميع أصحاب المصلحة«.

في  األدوي���ة«  »صناعة  وأك��دت 
براءات  استخدام حقوق  آخر،  مبدأ 
تشجع  بطريقة  الخاصة  االختراع 
بين  والعادلة  الفاعلة  المنافسة 
المرضى،  لمصلحة  المبتكرين 
كما يتم استخدام حقوق الملكية 
الفكرية لتسهيل التعاون وتمكين 
الصحة  تعزز  التي  ال��ش��راك��ات 
ينص  نفسه،  الوقت  العالمية.وفي 
أن  على  واألخ��ي��ر  العاشر  المبدأ 
الدول  ذلك  في  بما  الدول،  »جميع 
تنفيذ  من  ستستفيد  نموا،  األقل 
اتفاق منظمة التجارة حول الجوانب 
الملكية  بحقوق  المتصلة  التجارية 
وأنظمة  »ت��ري��ب��س«  الفكرية 
يقول  الفاعلة«.  الفكرية  الملكية 
»نحن نتعامل مع الملكية الفكرية 
في أفقر دول العالم بطرق تراعي 
واالقتصادية  االجتماعية  التحديات 
التي تواجهها«.لكن بعد  الفريدة 
االجتماعية  بالتحديات  اعترافها 
هذه  تواجهها  التي  واالقتصادية 
األدوي��ة«،  »صناعة  تقترح  ال��دول، 
الوقت  إلى  تستند  انتقالية  »فترة 
بمعايير  للوفاء  نموا،  الدول  ألقل 
على  تركز  بينما  تريبس،  اتفاق 
التحديات  ه���ذه  ع��ل��ى  التغلب 
الهيكلية والعمل على تنفيذ اإلطار 
الفكرية  الملكية  لحماية  الالزم 
الصناعة  وإن��ف��اذه��ا«.وت��ل��ت��زم 
نموا،  األق��ل  ال��دول  مع  بالتعامل 
الدول  بالتعامل مع أقل  تلتزم  كما 
الحسبان  في  تأخذ  بطريقة  نموا 
تواجهها،  التي  الفريدة  التحديات 
الترخيص  ذلك  يشمل  أن  ويمكن 
الطوعي، إضافة إلى دعم مبادرات 

بناء القدرات.

• حماية براءات االختراع الخاصة يشجع المنافسة الفعالة

• متعاملون خالل تداوالت بورصة الكويت
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من اقتصاد بأكثر  اليورو  منطقة  في  التجزئة  مبيعات  ارتفعت 
التوقعات خالل مارس، بدعم من زيادة مبيعات المنتجات 
غير الغذائية.ووفًقا لبيانات »يوروستات« الصادرة أمس، 
زادت المبيعات %2.7 على أساس شهري في مارس، 
بعد ارتفاعها بنحو %4.2 في فبراير السابق له، ومقارنة 
قفزت  نفسه  الوقت  %1.5.وف��ي  زيادتها  بتوقعات 

أساس  على   12% اليورو  منطقة  في  التجزئة  مبيعات 
غير  السلع  مبيعات  زادت  مارس.كما  خالل  سنوي 
الغذائية %4.6، وهي وتيرة أقل من المسجلة في فبراير 
حينما ارتفعت %8.3.على الجانب اآلخر، تراجعت مبيعات 
وقود السيارات %2.9 خالل مارس، بعد ارتفاعها 4.6% 

في الشهر السابق له.

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تقفز 12% خالل مارس

• برميل النفط الكويتي ارتفع بواقع 1.91 دوالر للبرميل

سعر برميل النفط الكويتي
ارتفع إلى 69.11 دوالرًا

صعود أسعار الذهب يعوض تراجع 
عوائد السندات األميركية

إذ  أمس،  الذهب  أسعار  ارتفعت 
سندات  عوائد  في  تراجع  عوض 
نجم  ضغطا  األميركية  الخزانة 
عن صعود الدوالر، في حين ينتظر 
غير  الوظائف  بيانات  المستثمرون 
الزراعية في الواليات المتحدة ألبريل 
نيسان، والتي من المقرر صدورها 
في وقت الحق هذا األسبوع، وزاد 
الفورية  المعامالت  في  الذهب 
0.2% إلى 1789.22 دوالرا لألوقية. 
األميركية  الذهب  عقود  وتقدمت 
اآلجلة 0.2% إلى 1788.20 دوالرا. 
اإلداري  الشريك  إنيز  ستيفن  وقال 
مانجمنت  أس��ت  إس.ب���ي.آي  في 
االحتياطي  مجلس  »ي��واص��ل 
إنه  الدفع هنا،  األميركي  االتحادي 
يبقي  ألنه  للذهب  بالنسبة  أمر جيد 
هذا  أن  أعتقد  منخفضة.  العوائد 
ضعف  إلى  النهاية  في  سيؤدي 
سندات  عوائد  حومت  ال���دوالر«. 
ألجل  القياسية  األميركية  الخزانة 
أسبوع  ق��اع  ق��رب  سنوات  عشر 
الذي بلغته يوم الثالثاء، مما يقلص 
تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي 
ال يدر عائدا.في غضون ذلك، حوم 
الدوالر قرب قمة أسبوعين  مؤشر 

الماضي.  األرب��ع��اء  بلغها  التي 
النفيسة  ل��ل��م��ع��ادن  وبالنسبة 
إلى   %0.1 البالديوم  األخرى، صعد 
2975.18 دوالرا لألوقية بعدما بلغ 
عند  اإلطالق  على  مستوياته  أعلى 

3017.18 دوالرا يوم الثالثاء بدعم 
عجز في اإلمداد.واستقرت الفضة 
بينما  لألوقية،  دوالرا   26.49 عند 
 1218.81 إلى   %0.5 البالتين  نزل 

دوالرا.

ليبلغ  دوالر   1.91 الكويتي  النفط  برميل  سعر  ارتفع 
 67.20 مقابل  امس  أول  تداوالت  في  دوالرا   69.11
للسعر  وفقا  الماضي  الثالثاء  ت��داوالت  في  دوالرا 
االسواق  الكويتية.وفي  البترول  مؤسسة  من  المعلن 
العالمية ارتفع خام برنت 8 سنتات ليبلغ 68.96 دوالرا 
للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 

األميركي 6 سنتات ليبلغ 65.63 دوالرا للبرميل. 
وعالميا، عادت أسعار النفط الخام إلى االرتفاع مجددا، 
المخزونات  مستوى  في  متوقع  غير  هبوط  بفضل 

كورونا  لقاحات  انتشار  جانب  إلى  األميركية،  النفطية 
وعودة حركة السفر في الواليات المتحدة، ما زاد من 
توقعات ارتفاع الطلب على الوقود.ويعد تسارع وتيرة 
جيدا  مؤشرا  أضعاف  ثالثة  المخزونات  من  السحب 
على تجاوز أزمة الوباء المتفاقمة في الهند، وهو ما 
تنفذه  الذي  تدريجيا،  العرض  زيادة  مخاطر  من  يقلل 
مجموعة »أوبك+« على مدار شهور الصيف، لتضيف 
مليوني برميل يوميا للمعروض لتلبية ارتفاع االستهالك 

المحلي المتوقع.

اليونان: إضراب جديد احتجاجًا 
على إصالح قانون العمل

»فاو«: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 
إلى أعلى مستوى منذ مايو 2014

الليرة التركية تهبط... وتوقعات 
ارتفاع الطلبيات الصناعية األلمانية بتثبيت »المركزي« ألسعار الفائدة

للشهر الثالث على التوالي

وتظاهرات  إضرابات جديدة  أمس، سلسلة  اليونان،  واجهت 
المثير  العمل  قانون  بسبب إصالح  أسبوع،  الثانية خالل  للمرة 
المرتقب  العمل.من  وقت  تنظيم  قواعد  يخفف  الذي  للجدل 
أدت  فيما  أخرى،  كبرى  ومدن  أثينا  في  تظاهرات  تنظيم 
وسائل  وغالبية  العامة  الخدمات  وقف  إلى  اإلضراب  حركة 
حركة  في  خلل  وكذلك  الحافالت  باستثناء  أثينا  في  النقل 
العبارات. وتم إلغاء عدة رحالت جوية أيضا أو تغيير أوقاتها، 
فإن  الحكومة،  بحسب  الجويين.  المراقبين  إضراب  بسبب 
العمل  ساعات  على  اختيارية  مرونة  يُدخل  القانون  مشروع 
ويحدد قواعد للعمل عن بعد، ويشمل ضمانات ضد التحرش 
الجنسي في أماكن العمل.وقالت المتحدثة باسم الحكومة 
القانون  »يجعل  اإلصالح  إن  األربعاء،  بيلوني،  أريستوتيليا 
محدثا مع القرن الحالي لتلبية االحتياجات الحقيقية لموظفي 
اليوم«.من جهته، أعلن وزير العمل كوستيس هاتزيداكيس 
اإلدارة  مع  بالتفاوض  للموظفين  تسمح  الجديدة  القواعد  أن 
بشأن إمكانية العمل لساعات أكثر خالل جزء من العام، ثم 

أخذ المزيد من اإلجازات.

على  عشر  الحادي  للشهر  العالمية  الغذاء  أسعار  ارتفعت 
التوالي خالل أبريل، بقيادة السكر، وفًقا لبيانات منظمة األغذية 
أسعار  مؤشر  وارتفع  »فاو«،  المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة 
الحبوب  من  لسلة  الشهرية  التغيرات  يقيس  الذي   – الغذاء 
والبذور الزيتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر – إلى 120.9 
أعلى مستوياته منذ  أبريل، مسجاًل  المتوسط خالل  نقطة في 
مايو 2014، مقارنة مع القراءة المعدلة بالرفع لشهر مارس 
الجديدة  التوقعات  أن  الفاو  بيان  وأضاف  نقطة.   118.9 إلى 
تشير إلى نمو إنتاج كل من القمح والذرة عالميًا في الموسم 
المقبل. ويشار إلى أن متوسط مؤشر المنظمة ألسعار الحبوب 
مارس  مع  بالمقارنة  نقطة   125.1 مستوى  إلى   1.2% ارتفع 
بينما  نقطة،   162 عند   1.8% النباتية  الزيوت  مؤشر  وأضاف 
جاءت الزيادة األكبر من مؤشر السكر %3.9 عند مستوى 100 
نقطة.وساهمت عمليات الشراء القوية للسكر في أبريل في 
رفع األسعار عالميًا نتيجة القلق من تراجع اإلمدادات بسبب تأثر 
المحاصيل في فرنسا بسبب موجات الصقيع، فضال عن تباطؤ 
التي تعد أكبر مصدر  البرازيل  التقدم في عملية الحصاد في 

للسكر في العالم.

تراجعت الليرة التركية بشكل 
اجتماع  أمسقبيل  طفيف 
سعر  لتحديد  المركزي  البنك 
المتوقع  م��ن  إذ  ال��ف��ائ��دة، 
سعر  ع��ل��ى  ف��ي��ه  يبقي  أن 
تغيير  دون  الرئيسي  الفائدة 
آخذ  تضخم  مواجهة  ف��ي 
الليرة  وبلغت  االرت��ف��اع،  في 
8.3350 مقابل الدوالر، بتراجع 
طفيف عن سعر التسوية البالغ 
الماضي،  األربعاء   8.3150

فقدت العملة أكثر من عشرة 
العام،  بداية  منذ  قيمتها  من 
وهو ما شمل موجة انخفاض 
حادة أعقبت اإلطاحة بمحافظ 
مارس.  في  المركزي  البنك 
جميع  ت��ق��دي��رات  وأش����ارت 
عددهم  البالغ  المشاركين 
أجرته  رأي  استطالع  في   18
رويترز إلى أن البنك المركزي 
سيبقي على سعر الفائدة دون 

تغيير.

ارتفاع  أمس  بيانات  أظهرت 
األلمانية  الصناعية  الطلبيات 
التوالي  على  الثالث  للشهر 
الطلب  من  بدعم  م��ارس  في 
المحلي، وذلك في مؤشر جديد 
أكبر  في  المصنعين  أن  على 
المرجح  من  أوروبا  في  اقتصاد 
انخفاض  أثر  من  يخففوا  أن 
بإجراءات  المرتبط  األسر  إنفاق 

التي  البيانات  اإلغالق، وأظهرت 
اإلح��ص��اءات  مكتب  نشرها 
ضوء  في  والمعدلة  االتحادي 
طلبيات  أن  الموسمية  العوامل 
خالل  قفزت  الصناعية  السلع 
الشهر %3. وتجاوز ذلك بفارق 
كبير عند %1.7، وجاء بعد قراء 
بلغت  بالرزيادة  بالزيادة  معدلة 

%1.4 في فبراير.

األردن: نمو بيع العقارات %34
في الربع األول من العام الحالي

تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط األميركية
الطاقة  معلومات  إدارة  قالت 
إن  أم���س  أول  األم��ي��رك��ي��ة 
من  المتحدة  الواليات  مخزونات 
التقطير  ونواتج  الخام  النفط 
في  الماضي  األسبوع  تراجعت 
البنزين. مخزونات  زادت  حين 
الخام ثمانية  وهبطت مخزونات 
األس��ب��وع  ف��ي  برميل  ماليين 
إلى  أبريل   30 في  المنتهي 

485.1 مليون برميل، مقارنة مع 
توقعات محللين النخفاض قدره 
مخزون  برميل.وزاد  مليون   2.3
في  التسليم  مركز  في  الخام 
كاشينج بوالية أوكالهوما 254 
أسبوع،  أحدث  في  برميل  ألف 
بحسب إدارة المعلومات، وارتفع 
بمصافي  ال��خ��ام  اس��ت��ه��الك 
يوميا  برميل  ألف   225 التكرير 

وزادت  ال��م��اض��ي.  األس��ب��وع 
 1.1 المصافي  تشغيل  معدالت 
نقطة مئوية على مدار األسبوع.

وارتفعت مخزونات البنزين 737 
ألف برميل األسبوع الماضي إلى 
235.8 مليون برميل، بينما كانت 
استطالع  المحللين في  توقعات 
رويترز تشير إلى انخفاض قدره 

652 ألف برميل.

من  األول  الربع  خالل  األردن  في  العقار  مبيعات  نمت 
الشهري  التقرير  بحسب   ،34% بنسبة  الحالي،  العام 
ارتفعت  حيث  والمساحة،  األراضي  دائرة  عن  الصادر 
بنسبة  بنسبة %19، ومبيعات األراضي  مبيعات الشقق 
%39 مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019. وأوضحت 
العقار  إجراء مقارنات مؤشرات سوق  تمّ  أنه  الدائرة 
لشهر إبريل مع نظيرتها من عام 2019، ومع الشهر 
السابق، أي مارس، بسبب عدم اكتمال أيام العمل في 
الوبائي.وبحسب  والوضع  الحظر  بسبب   2020 إبريل 
التقرير، ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خالل 
عام  من  بنظيرتها  مقارنًة   ،8% بنسبة  الماضي،  إبريل 
2019، واالنخفاض بلغت نسبته %21، مقارنًة بالشهر 
بلغت  بنسبة  الشقق  مبيعات  ارتفعت  حيث  السابق، 
وانخفضت   ،2019 عام  من  بنظيرتها  مقارنًة   6%
بنسبة %11 مقارنًة بالشهر السابق، وارتفعت مبيعات 
عام  من  الشهر  بنفس  مقارنًة   8% بنسبة  األراض��ي 
2019، وانخفضت بنسبة %23 مقارنًة بالشهر السابق.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار األردني خالل 
مقارنًة   9% بلغت  بنسبةٍ   2021 عام  من  األول  الثلث 
دينار  مليار   1.34 ليبلغ   ،2019 عام  من  الفترة  بنفس 
أردني تقريبا »حوالى 1.9 مليار دوالر«، فيما انخفض 
إبريل  خالل  األردن��ي  العقار  سوق  في  التداول  حجم 

من عام 2021 بنسبة %21 مقارنًة بنفس الشهر من 
عام 2019، و%13 مقارنًة بالشهر السابق، ليبلغ 311 
وانخفضت  دوالر«.  مليون   435« تقريبا  دينار  مليون 
قيمة اإليرادات خالل الثلث األول من عام 2021 بنسبةٍ 
بلغت %28 مقارنًة بنفس الفترة من عام 2019، بينما 
بنسبة  الماضي  إبريل  خالل  اإليرادات  قيمة  انخفضت 

بلغت %39 مقارنًة بنفس الشهر من عام 2019.
األول  الثلث  خالل  األجانب  مبيعات  حركة  وانخفضت 
مبيعات  انخفضت  حيث   ،19% بنسبة   2021 عام  من 
 41% بنسبة  األراضي  مبيعات  وانخفضت   ،4% الشقق 
القيمة  أما   .2019 عام  من  الفترة  بنفس  مقارنًة 
خالل  انخفضت  فقد  األردنيين  غير  لمبيعات  التقديرية 
بنفس  بنسبة %35 مقارنًة   2021 الثلث األول من عام 
دينارا   62,252 بلغت  حيث   ،2019 عام  من  الفترة 
»حوالي 87 مليون دوالر«. وانخفضت حركة مبيعات 
بلغت 41%  بنسبةٍ   2021 إبريل من عام  األجانب خالل 
مقارنًة بنظيرتها من عام 2019، و%8 مقارنًة بالشهر 
مقارنًة   22% الشقق  مبيعات  انخفضت  حيث  السابق، 
بالشهر  مقارنًة  و16%   ،2019 عام  من  بنظيرتها 
بلغت  بنسبةٍ  األراض��ي  مبيعات  وانخفضت  السابق، 
بنفس الشهر من عام 2019، في حين  %62 مقارنًة 

ارتفعت %14 مقارنًة بالشهر السابق. 

بسبب تحسن األساسيات في الواليات المتحدة والتفاؤل بشأن إعادة فتح أوروبا 

مختصون: المعنويات اإليجابية تلقي 
بظاللها على المكاسب السعرية القوية

64.08 مليار دوالر إجمالي مبيعات التجزئة 
الصينية في الربع األول

وتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  من  بيانات  أظهرت 
المعلومات، مواصلة النمو القوي لصناعة المواد 
والمبيعات  اإلنتاج  حيث  من  الصين  في  الغذائية 
القيمة  وارتفعت  العام.  من  األول  الربع  في 
المواد  تصنيع  لشركات  الصناعية  المضافة 
الغذائية الرئيسة %17.4 على أساس سنوي في 
للزراعة  المضافة  القيمة  وزادت  الفترة،  هذه 
أساس  على   15.2% المنتجات  تجهيز  خالل  من 
التجزئة  مبيعات  وسجلت  للوزارة.  وفقا  سنوي، 
الثالثة  األشهر  في  سريعا  نموا  الصناعة  في 
األولى مع زيادة مبيعات الحبوب والنفط والسلع 
إلى  لتصل  سنوي  أس��اس  على   10% الغذائية 
يوان »نحو 64.08 مليار دوالر«. 414.44 مليار 

بيانات الوزارة، أن مبيعات التجزئة في  وأظهرت 
أساس  على   35.7% ارتفعت  المشروبات  قطاع 
بينما  ي��وان،  مليار   64.43 إل��ى  لتصل  سنوي 
والمشروبات  التبغ  قطاع  في  المبيعات  سجلت 

األخرى زيادة سنوية %44.9، لتصل إلى 121.32 
الشركات  حيوية  تحسنت  ذلك،  يوان.إلى  مليار 
الربع  خالل  الصين  في  والمتوسطة  الصغيرة 
الجاري مع تعافي االقتصاد من  العام  األول من 
تأثير كوفيد - 19، وفقا ألحدث بيانات خاصة بهذا 
القطاع الصناعي. وارتفع مؤشر تنمية الشركات 
شمل  مسح  إلى  استنادا  والمتوسطة،  الصغيرة 
 0.5 بواقع  ومتوسطة،  صغيرة  شركة   3000
نقطة ليصل إلى 87.5 في الربع األول، وبلغ أعلى 
مستوى له منذ الفترة نفسها من العام الماضي، 
الصغيرة  للشركات  الصينية  للجمعية  وفقا 
مؤشرات  على  المؤشر  والمتوسطة.ويحتوي 
الشركات  أداء وتوقعات  لقياس  فرعية متعددة 
الصغيرة والمتوسطة، وتعكس القراءة األعلى 
األعمال  في  تصاعديا  اتجاها  نقطة،   100 من 
 100 من  األقل  القراءة  تشير  بينما  التجارية، 
المؤشرات  متراجعة.وتجاوزت  حيوية  إلى  نقطة 

والتكلفة  والتمويل  الكلي  لالقتصاد  الفرعية 
من  الفترة  في  ال���100  حاجز  العاملة  والقوى 
وكالة  أوردته  ما  بحسب  »مارس«،  إلى  »يناير« 
إنه  الجمعية،  وقالت  »شينخوا«.  الصينية  األنباء 
األعمال  ثقة  استعادة  تمت  الفترة،  هذه  خالل 
واستمرت  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  بين 
توقعات السوق في التحسن، وخففت الضغوط 
النقدية، مستشهدة باإلجراءات الصينية الداعمة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل السياسات 
التي  المركزي  البنك  من  المستهدفة  النقدية 
الموانئ  وسجلت  التمويل.  ضغوط  خفضت 
الرئيسة في الصين نموا في تداول الحاويات في 
منتصف »أبريل«، وفقا لبيانات صادرة عن جمعية 
»أبريل«،   20 إلى   11 من  الفترة  صناعية.وخالل 
زاد تداول الحاويات في الموانئ الرئيسة الثمانية 
بحسب  سنوي،  أساس  على   17.8% الصين  في 

جمعية الموانئ والمرافئ الصينية.

نفطيون،  ومحللون  مختصون  قال 
المعنويات اإليجابية تظلل سوق  إن 
مكاسب  إلى  وأدت  الخام،  النفط 
سعرية قوية في البيع الفوري وفي 
بسبب  الخام  للنفط  اآلجلة  العقود 
الواليات  في  األساسيات  تحسن 
فتح  إعادة  بشأن  والتفاؤل  المتحدة 
أوروبا، ما وفر حالة من الثقة بقرب 
الجائحة.ولفت  آث��ار  من  التعافي 
اإليجابي،  التطور  إلى  المختصون 
مخزونات  بانخفاض  الخاص  المؤثر 
استهالك  ارت��ف��اع  م��ع  البنزين، 
الواليات المتحدة للبنزين قبل موسم 
فيه  يرتفع  الذي  الصيفي،  القيادة 
أن  إلى  الفتين  الوقود،  على  الطلب 
نشاط القيادة في الواليات المتحدة 
بلغ أعلى مستوى في أربعة أسابيع 
ف��ي األس��ب��وع ال��م��اض��ي. وذك��ر 
األغلب  الحالي  االتجاه  المختصون 
على السوق هو انخفاض مخزونات 
هذه  أن  معتبرين  الخام،  النفط 
عالمة قوية على زيادة الطلب على 
تتمسك  المقابل  في  بينما  النفط، 
اتفاق  بتنفيذ   »+ »أوبك  مجموعة 
تراجع  إل��ى  الفتين  اإلن��ت��اج،  تقييد 
التجارية  الخام  النفط  مخزونات 
أعوام  خمسة  متوسط  إلى  أخيرا 
 493 عند  العام  من  الوقت  لهذا 
اإلط��ار،  هذا  وفي  برميل.  مليون 
يقول جوران جيراس مساعد مدير 
كرواتيا،  في  إف«  أي��ه  »زد  بنك 
إلى  يتجه  الخام  النفط  سوق  إن 
استئناف مسيرة المكاسب السعرية 
بفعل التطورات اإليجابية في وضع 
واألوروب���ي،  األميركي  الطلبين 
ال��وزراء  رئيس  إع��الن  بعد  خاصة 
أنه  جونسون،  بوريس  البريطاني 
من المقرر إلغاء قواعد اإلغالق في 
غضون سبعة أسابيع، ورفع القيود 

األوروبية  ال��دول  بين  التنقل  على 
بموجب الحصول على اللقاح. وذكر 
الواليات  في  الطلب  انتعاش  أن 
في  بقوة  أسهم  وأوروبا  المتحدة 
الطلب  تدمير  تأثير  على  التغلب 
حيث  آسيا،  في  الوباء  عن  الناجم 
التزال دول مثل الهند واليابان تعاني 
ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات، ما 
أثر على الطلب على النفط وضغط 
األسابيع  مدى  على  األسعار  على 
لوكاس  يقول  جانبه،  الماضية.من 
برتريهر المحلل في شركة »أو إم 
إن  والغاز،  للنفط  النمساوية  في« 
النفط  في سوق  »أوبك +«  تدخل 
استعادة  في  وأسهم  ناجحا  كان 
والحفاظ  السوق  لتوازن  تدريجية 
جيدة  مستويات  منذ  األسعار  على 
تنفيذ  خالل  من  لالستثمار  داعمة 
العرض  على  ومرنة  فاعلة  قيود 
بهدف تعويض ضعف الطلب على 
على  وتحفيزه  الوباء  بسبب  النفط 

العودة السريعة للتعافي.

وأشار إلى تعافي أسعار النفط إلى 
حيث  األخيرة،  األشهر  في  ما  حد 
خبراء  من  العظمى  األغلبية  تعتقد 
االتجاه  هذا  أن  والمحللين،  النفط 
سياسات  ض��وء  ف��ي  سيستمر 
والتطورات  الفعالة  »أوب���ك+« 
الطلبين  تعافي  بشأن  الجديدة 
وتسارع  واألم��ي��رك��ي  األوروب���ي 
المخزونات  من  السحب  وتيرة 
التوقعات  يفوق  بشكل  األميركية 
ثالثة  بلغت  وب��وت��ي��رة  السابقة 
السابقة.  المستويات  أضعاف 
المحلل  يانييف  أن��دري��ه  وي���رى، 
ش��ؤون  ف��ي  وال��ب��اح��ث  البلغاري 
اإليجابي  االت��ج��اه  أن  ال��ط��اق��ة، 
بحلول  سينمو  حاليا  السوق  في 
موسم  حيث  المقبلة،  الشهور 
المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  ال��ق��ي��ادة 
وارتفاع االستهالك في دول الشرق 
األوسط، كما أن زيادة الطلب على 
في  حاسم  عنصر  الطائرات  وقود 
وتحديدا  الخام  النفط  على  الطلب 

عمليات  رفع  إلى  أوروب��ا  اتجاه  مع 
بين  السفر  قيود  وتخفيف  اإلغالق 
التوقعات  أن  إلى  وأشار  دولة.   27
في  بقوة  ظهرت  للطلب  اإليجابية 
توقعات عديد من المنظمات الدولية 
إلى  مشيرا  االستثمارية،  والبنوك 
بتعديل  الدولية  الطاقة  وكالة  قيام 
لهذا  النفط  على  للطلب  توقعاتها 
العام، حيث رجحت أن يزداد الطلب 
مليون   5.7 بمقدار  النفط  على 
إلى  ليصل  العام،  يوميا هذا  برميل 
بسبب  يوميا  برميل  مليون   96.7
تحسن مؤشرات النمو في الواليات 
باألساس.وترى  والصين  المتحدة 
كبير  كومندانتوفا  ناجندا  الدكتورة 
لتطبيقات  الدولي  المعهد  محللي 
سيفوق  الطلب  تنامي  أن  الطاقة، 
قبل  من  العرض  في  زي��ادات  أي 
خارجها  أو  »أوب��ك+«  مجموعة 
وهو ما دفع بنك جولدمان ساكس 
إلى توقع أن يصل سعر النفط إلى 

80 دوالرا هذا الصيف.

• التفاؤل بشأن إعادة فتح أوروبا وفر حالة من الثقة



اإلمارات ... و كوفيد 19  »5-3« الفقر ليس صفة 
 .. به  انسانًا  انك ال يمكن ان تصف  اذ   .. .. ليس صفة  الفقر 
ولكن الفقر يُنظر إليه علي أنه »حال .. أو حالة« فالغني حالة 

والفقر حالة والمرض حالة والصحة حالة ..
يغير  من  وسبحان  حال  الي  حال  من  االنسان  يتقلب  ولذا 

. يتغير  وال 
ولما كان الفقر حالة .. أمكن هنا أن تقوم الدولة »المجتمع«  
أو الشخص .. بالعمل علي تغييرها ونقل هؤالء الذين حالتهم 

هي الفقر الي حالة من الغني والرفاهية ..
 وهذه حكمة منه عز وجل أن تكون حااًل ال صفة ..  

للفقر تعريفات عدة ولكننا نقع بين تعريفين هما االفضل له ، 
وهذان التعريفان في علم االجتماع  قد وضعا بناًء علي النظرة 

الحتياجات حال هذا االنسان ..
فلدينا احتياجات أساسية ولدينا احتياجات قد ظهرت مع التطور 
االنسان  حاجات  ضمن  المتقدمة  ال��دول  بعض  ووضعتها 

األساسية ..
او  اجتماعيًا  مرغوب  هو  وما  مطلوب   هو  ما  بين  بالفرق  او 

بالفرق بين ما هو حرمان مادي وما هو حرمان إجتماعي.
هنا يمكن لنا الحكم علي هذه الدولة او تلك علي خلفية  ما 
بتأمينه  بين  ما هو مادي  غريزي وما هو  تفرق به أو تلتزم 

إجتماعي تطوري .
الفقر حالة يكون فيها الشخص  غير قادر علي توفير »تأمين« 
الحد األدني من المستوي المطلوب والمرغوب فيه اجتماعيًا ...
انه  تنسي  ال  اذ  عليه  الناس  بك  يراه  مظهر  له  الفقر  لكن 

كما قلنا حال ..
وهذا المظهر يتجلي في انخفاض استهالكه من الغذاء كمًا 
ووضعه  التعليمي  ومستواه  الصحية  حالته  تدني  او  وكيفًا  
السكني وحرمانه من امتالك السلع المعمرة واألصول المادية 
مواجهة  له  يضمن  الذي  االحتياطي  او  الضمان  فقدان  كما 
الوظيفة  المختلفة كالمرض واإلعاقة وفقدان  الحياة  تقلبات 
تلك  تراه محروما من كل  والكوارث واألزمات   وهنا عندما 

األمور .. تصف حالته »بالفقر«.
اجتماعي  نسيج  من  جزءًا  المعاصر  اإلنسان  كان  لما  ولكن 
»دولة او جماعة« لها مسؤولية عليه بحكم الدولة والحدود 
حق  له  ايضا  هو   ،كان  والقانون  والدستور  الجغرافية 
 ... ملموس  م��ادي  امر  في  يتمثل  الحق  وه��ذا   .. عليها 
مقدرة  عدم   : له  التالي  التعريف  ظهر  هنا  »الدخل«  وهو 
الالزم  الدخل  تأمين  أو  توفير   الدولة علي عدم  أو  الشخص 
ومأكل  مأوى  من  الشخص  لهذا  األساسية  الحاجات  لتلبية 
االمور  هذه  تمكنه  والتي   .. ونقل  وصحة  وتعليم  وملبس 
مقبولة   بصورة  »الدولة«  المجتمع  هذا  في  عمله  اداء  من 
الفقر هو حالة يشترك  ان  نستنتج  الثاني  التعريف  ومن هذا 
لنا تغيير  الدولة معًا وال يمكن  الفرد ومن  فيها تقصير من 

هذه الحال اال بالعمل من خالل هاتين : الفرد والدولة ..
مسؤوليتها   من  تلك  او  هذه  الدولة  تتنصل  كيف  نعلم  كما 
تجاه هذا الفقير لكنها  في الوقت ذاته تطالب وال تتنازل عن 

حقوقها منه. 

من  مجموعة  االفتراضي  الطبيب  منصة  وتطرح 
كان  إذا  وما  للفرد،  السفر  بتاريخ  المتعلقة  األسئلة 
على اتصال بشخص كان مسافرًا أو مريضا، أو ما إذا 
كرورونا  بفيروس  مصاب  بشخص  اتصال  على  كان 
إذا  االفتراضي ما  الدكتور  »كوفيد-19«. كما يسأل 
كان الشخص يعاني من أعراض معينة أو يتبع عادات 
صحية معينة. وبناء على إجابات الشخص، يتنبأ الدكتور 
وبعد  يواجهه.  قد  الذي  الخطر  بمستوى  االفتراضي 
ذلك يتم ربط الشخص بطبيبه الخاص من خالل نفس 

المنصة.
3- ساعة ذكية لمراقبة المرضى خالل العزل:

اإللكتروني  ال��س��وار  أبوظبي  حكومة  تستخدم 
العزل  إج��راءات  لتنفيذ  جهودها  من  كجزء  الذكي 
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من  والحد  الصحي 

»كوفيد-19«.
ومراقبة  تتبع  كجهاز  اإللكتروني  السوار  ويعمل 
واختبارات  بتتبع  الخاص  الحصن  بتطبيق  ربطه  ويتم 
من  للتأكد  السوار  يستخدم  وس��وف  كوفيد-19، 
المنزلي  العزل  عليهم  ينطبق  الذين  األشخاص  أن 

يمكثون في بيوتهم طوال مدة العزل.
الموقع  وتتبع  تحديد  في  الذكي  السوار  ويساعد 
الجغرافي للمريض والتأكد من عدم مغادرته المنزل 
ويتم  اآلخرين.  المجتمع  أف��راد  بصحة  والمخاطرة 

توفير هذه األدوات الذكية للمرضى مجانًا.
مخالفات  لرصد  االصطناعي  الذكاء  تقنيات   -4

كوفيد19 في مركبات األجرة :
حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصالت في دبي توظيف 
بخوارزميات  المتمثلة   - االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
مخالفات  لرصد  الحاسوبية  وال��رؤي��ة  اآلل��ة  تعلم 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية  اإلجراءات 
وارتداء  الجسدي  التباعد  مثل    19-Covidالمستجد
سواء  لها  التابعة  األجرة  مركبات  داخل  الكمامات 

للركاب أو السائقين.
لمراقبة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  ويهدف 
فيروس  انتشار  من  الوقاية  بإجراءات  االلتزام  مدى 
عدد  زيادة  مثل  المخالفات  ورصد  المستجد  كورونا 
الركاب عن المسموح به للرحلة الواحدة، حيث كشف 
بالتباعد  االلتزام  مخالفات  رصد  الفيديوهات  تحليل 
غير  بشكل  الكمامة  ارت��داء  ومخالفات  الجسدي 

صحي.
5- منصة الرعاية الصحية عن بعد.

تتوفر الرعاية الصحية عن بُعد، من خالل تطبيق ذكي 
إلى  الوصول  المجتمع من  أفراد  مجاني يمّكن كافة 
خدمات الرعاية الصحية عن بعد، ومن منازلهم، دون 

الحاجة لزيارة مرافق الرعاية الصحية.
يتبع
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مقاالت

أمتنا لم تنتج العباقرة، لم تنتج المبدعين، 
االبداع،  عرق  تنتج  لم  األدمغة،  تنتج  لم 
لم تنتج غير التقليد، لم تنتج شيئًا نادرًا ذا 

قيمة، شيئًا له ميزته وجماليته.
الطبيب  ت���رى  مجتمعاتنا  زال���ت  وم���ا 
والمهندس والمحامي... إلخ إنجازًا عظيمًا 
والنتيجة مجتمعاتنا مليئة باالساتذة واألطباء 
فقيرة  لكنها  والمحامين  والمهندسين 
الذين  االشخاص  واألبطال  للمبدعين  جدًا 
المنمط  للفكر  يستسلمون  ال  يقلدون  ال 
الذين ال يعيدون ما ورد عن القدامى الذين 
يسعون إليجاد الحلول. لألسف واقعنا كله 
إليجاد  يفتقر  الواقعية  الى  يفتقر  نظري 

الحلول والبطولة.
شهادة  الطبيب،  نجح  م��اذا  في  طبيب 
أكثر،  ال  مظهر  مجرد  أصبحت  الطب 
مهندس في ماذا نجح؟ ماذا ابتكر؟ ماذا 
في  مظهر  مجرد  بل  لإلنسانية؟  اضاف 
لالستاذ  الشيء  نفس  الضيق  محيطه 

والمحامي.
العالم،  ه��ذا  في  بصمة  تترك  لم  اذا 

والعلم  واإلب��داع  الفن  بين  تجمع  لم  اذا 
لم  إذا  رسالتك.  تحقق  لم  فأنت  والنفع 
وتنقذ  العالم  لماليين  صوتك  ترسل 
فأنت فشلت في رسالتك  األبرياء  ماليين 
وفشل  الغرب  فهمه  ما  لألسف  وهذا 
المهن  العرب ألن كل هذه  في فهمه 
اتخذوها شكل وليس مضمونًا،  الراقية 
المادة  وسيطرت  الجوهر  غ��اب  حيث 
لكن  األطباء،  الماليين من  نجد  فأصبحنا 
على  للمادة  يهتم  ال  من  منهم  القليل 
الشيء  ونفس  البشرية  النفوس  حساب 

في باقي المجاالت.
ما أردت أن أقوله: ال يهم من أنت وماذا 
تعمل وما هو مركزك االجتماعي مهما 
وتركت  نافعًا  كنت  هل  المهم  كنت، 
أم  اإلنسانية  ونفعت  العالم  في  بصمة 
مكانة  ومجرد  سبيل  عابر  مجرد  كنت 
اجتماعية ال تضيف شيئًا لناس فقط مجرد 
أن  دائما  وتذكروا  وتباهي،  لتفاخر  اسم 
النفع  يعني  للناس،  انفعكم  هلل  أحبكم 

والبصمة وليس االسم والشكل.

أمة بال مبدعين

الشاهد واقع

فريهان رؤوف
firihenraouf@gmail.com

جائزة  على  مؤخرًا  الكويت  بلدية  حازت   
على  وربما  العالم  في  بلدية  -افضل 
على  متفوّقة  ال��ك��واك��ب-  مستوى 
اليسعنا  كثر  وبلدان  والسويد  سويسرا 
والسبب  كيف  والنعرف  اساميها،  ذكر 
واآللية التي عملت بها للحصول على هذه 
المراكز المتقدمة عالميًا ، ولكن مانعرفه 
العالمية  الجائزة  على هذه  إنهم حصلوا 

وبس!
لن أطيل في المقدمة ألننا عارفين الواقع 
لصلب  نرجع  عمومًا  فيه،  وعايشين 

الموضوع،،،
بالغات  مع  الكويت  بلدية  تجاوبت  فقد   
الفاضي«  على  »المتشددين  ال��ن��وّاب 
بسرعة البرق وتركت مهامها األساسية 
البلدية  اتجهت  إذ  العالقة  والمشاكل 
رمضان  في  والمطاعم  المقاهي  إلغالق 
»طلبات  أي   »To go« وجبات  تقدم  التي 
الجزئي  الحظر  للناس-كون  خارجية« 
يبتدي عند السابعة مساء - وبسبب ضيق 
قبل  للشراء  الناس  معظم  يتجه  الوقت 

ساعات من اإلفطار! 
فقد صرّح كم نائب عن فتح مقهى في 
رمضان للطلبات الخارجية وخالل ٥ دقائق 
نشرت البلدية تصريحها بوقف ما اسمته 
نهار  في  الوجبات  شراء  وهو  بالتجاوز، 

رمضان!!
في حين تركت جميع التجاوزات من إغالق 
على  والتعدي  الحدائق  وتسوير  المرافق 
امالك الدولة وتشويه الواجهات وتطويق 
البناء  وتجاوزات  النفايات  وتراكم  البحر 
كم  على  اعظم…واتجهت  وماخفي 

شخص طلب من المقهى نهارًا!
إال  الشهر،  إنتهاء  قرب  من  الرغم  على 
»التنفيع«!  وهي  حقيقية  أزمة  امام  اننا 
للدستور  مخالفة  عشوائية  قرارات  اتخاذ 
واألعراف وفيها مساس صريح لمعتقدات 
األقليات واآلخرين يجب أن يتوقف! فهذه 
تتم  التي  الخاطئة  والقرارات  الممارسات 
فهل  متخذها؟  يحاسب  من  العلن  على 
على  الخوف  أم  حق؟  على  دائما  النائب 

المنصب أهم من الدستور وقوانينه؟!
مهزلة  ه��و  ص��راح��ة  بكل  م��اي��ح��دث 
الهامة  القضايا  كل  تركتوا  حقيقية! 
مطعم  من  يطلب  لشخص  وتوجهتوا 

بسبب تهديد نائب!؟
كان  للبلدية  اصيال  ق��رارا  هذا  كان  إذا 
اآلخرين،  عقائد  بإحترام  التصريح  األجدر 
اعذار  لديهم  ومن  المرضى  واحترام 
للفطور، واحترام كل من يعيش  شرعية 
المسلمين،  غير  واحترام  الكويت  في 
ألن  بها،  اليستهان  كبيرة  شريحة  وهم 
»قص  ق��رارات  أما  ذلك،  كفل  الدستور 
تشوه  ألنها  عنها  اإلبتعاد  نرجو  ولصق« 

صورتنا »الدولية« قبل الداخلية. 
آخر السطر: خففوا من التخبّط.

البلدية والتخّبط!

الشاهد

الجازي طارق 
السنافي
atsenafi@gmail.com

 

سالٌم على اإلسالم
بعد محمد  »3-1«

وصوّر  ولسانهم  العرب،  بلغة  الكريم  القرآن  نزل 
وفصاحة  وبالغة  بيان  من  وأرقاها  الصور  ب��أدق 
علماء  وإعجاز،  بيان  من  فيها  بما  الصور  تتبع هذه 
التفسير من عصر إلى عصر، وخرجت مدارس رائدة 
البيانية والمدرسة  المدرسة  التفسير مثل  في علوم 

األدبية وغير ذلك.
الديني مدخاًل  لنهوض والتجديد  لقد كان اإلصالح 
والثقافية  الفكرية  الجوانب  إص��الح  الحضاري، 
والجوانب  التعبدية،  والممارسات  والسلوكية 
الرموز  وضعية  من  بها  يرتبط  وما  المؤسسية، 
الديني  المجتمع  وموقف  العام،  المجال  في  الدينية 
من القضايا العامة، ومن ثم فإصالح المجال الديني 
مجال وميدان واسع والعملية ليست فجائية أو فردية، 

ولكنها عملية تراكمية ومؤسسية.
اإلم��ام  م��درس��ة  التفسير،  علم  م���دارس  وم��ن 
محمد  اإلم��ام  أه��داف  من  وك��ان  عبده،  محمد 
مما  القرآن  تفسير  تنقية   »1905  �  1849« عبده 
الموضوعة  واألحاديث  اإلسرائيليات  من  به  علق 
المعاني  ونكت  النحوية  واالستطرادات  والخرافات 
وتخريجات  المتكلمين  وجدل  البيان  ومصطلحات 
األصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويالت 
المتصوفين وتعصب الفرق وكثرة الروايات والعلوم 
التفاسير  تطهير  يكن  ولم  والطبيعية،  الرياضية 
ضخم  تراث  فهو  ميسورًا  أمرًا  هذا  من  القديمة 
يحتاج تجريده منها إلى إمكانات واسعة من أموال 
وعلماء وزمن وذلك عسير فلهذا رأى أن يبقى على 
نفائس وأن يضع  لما فيه من  التراث كما هو  هذا 

نموذجًا للتفسير يحتذيه معاصروه ومن بعدهم.
التوسع فيما أغفله  الدرس  وقد كانت طريقته في 
فيه.  برزوا  ما  واختصار  المفسرون  فيه  قصر  أو 
والروايات التي ال تدل عليها وال تتوقف على فهمها 
اآليات ويتوكأ في ذلك على عبارة »تفسير الجاللين« 
يتكلم  ثم  يقرها  أو  فينقدها  عبارته  يقرأ  فكان 
مدرسته  في  اإلمام  دعا  فلقد  عليه،  اهلل  يفتح  بما 
وتعالى، وعدم  تبارك  التأدب مع اهلل  إلى  التفسيرية 
بعد،  تتحقق  لم  نظريات  في  الكريمة  آياته  زج 
العلم«،  يعارض  من  أرف��ع  »فالقرآن  ق��ال:  حيث 
المجددين  أبرز  من  واحدًا  عبده  محمد  الشيخ  يُعدّ 
وأحد  الحديث،  العصر  في  اإلسالمي  الفقه  في 
اإلسالمية  العربية  النهضة  وأعالم  اإلصالح  دعاة 
في  واجتهاده  ووعيه  بعلمه  ساهم  فقد  الحديثة؛ 
لعدة  أصابه  الذي  الجمود  العربي من  العقل  تحرير 
قرون، كما شارك في إيقاظ وعي األمة نحو التحرر، 
لمواكبة  الفقهي  االجتهاد  وإحياء  الوطنية،  وبعث 
حركة  ومسايرة  العلم،  في  السريعة  التطورات 
السياسية  النواحي  مختلف  في  وتطوره  المجتمع 

واالقتصادية والثقافية.
ودرس اإلمام عبده المنهج التفسيري ست سنوات 
في األزهر الشريف، وتميز بأنه اعتمد وانطلق فيه 
وأيضًا،  تعالى،  اهلل  مراد  فهم  في  العقل  من 
أو  الغربية،  المدنية  و  اإلسالم  بين  الجمع  محاولة 
ليحقق  يسعى  كان  إذ  للحياة،  الجديدة  معايير 
الديني،  اإلص��الح  خ��الل  من  األخ��الق��ي،  اإلص��الح 
بها،  ويهتم  األخالق  على  كثيرًا  يرّكز  كان  فقد 
تفسيره  من  والهدف  لألخالق،  األولوية  وإعطاء 
كان التأكيد على جانب الهداية واإلرشاد واألخالق 
في  البشر  سعادة  عليها  ترتكز  والتي  القرآنية، 

واآلخرة، الدنيا 
يتبع

الشاهد الشعب أواًل

عبد العزيز بدر
القطان

صاحب  حضرة  سيدي  شكرا 
المفدى  ال��ب��الد  امير  السمو 
حفظك  االحمد  ن��واف  الشيخ 
خطابك  على  ورع����اك،  اهلل 
بمناسبة  وجهته  الذي  السامي 
شهر  م��ن  األواخ����ر  العشر 
ابنائك  ال��ى  المبارك  رمضان 
ابناء  واخواتك  وإخوانك  وبناتك 
يحمل  الذي   ، الكويتي  الشعب 
لك ياصاحب السمو كل معاني 

المحبة والوالء والوفاء .
سائلين المولى عز وجل ان يحفظ 
آل  راي��ة  تحت  وأهلها  الكويت 
تحت  ابية،  الكرام عزيزة  الصباح 
عهدك  وول��ي  الحكيمة  قيادتك 
األمين سمو الشيخ مشعل االحمد ، 
وأن تبقى بالدنا واحة لألمن واألمان 

واإلنسانية.
ياأميرنا  المناسبة  بهذه  وأقول 

المحبوب :
اميرنا نواف يأمر ويبشر

يبشر بعزه ابن الكرام
صابرين لين كلن تصبر

ما نهاب الخوف يوم الزحام
ال أمرنا أميرنا واهلل بنحضر

وندي الواجب على احسن مايرام
يعضده اخوه مشعل عز ومفخر

راعي الطوالت والشهم الهمام
وشعبنا اللي تاريخه مسطر

بالشدايد صف ما جاه انقسام
أميرنا نواف حدث وسطر

الرسالة واضحة فكر وسالم
يابو فيصل فيك كل الشعب يفخر
وانت قائدنا المعظم واإلمام .

أميرنا نواف يأمر ويبشر

الشاهد ابداعات

السفير الفي العجمي

د. مصطفى هاشم  عاطف البطل
drmustafa_hashem@yahoo.com

تُعدّ جزيرة بوبيان أكبر جزيرة كويتية، حيث تبلغ 
مساحتها 863 كم²، وبذلك تُعدّ أكبر جزيرة من 
إلى  الواقعة  الثمانية  الجزر  ضمن  المساحة  حيث 
الجنوب الغربي من مصب نهر شط العرب، وتقع 
الجزيرة مقابل الساحل الشمالي الكويتي وتحديدًا 
شط  من  الغرب  إلى  العربي  الخليج  رأس  على 

مائي  ممر  الكويت  عن  الجزيرة  ويفصل  العرب، 
الجزيرة،  غرب  يوجد  الصبيّة  خور  يُدعى  ضيّق 
لكن في عام 1983م بُنيَ جسر بعارضة إسمنتية 
بطول 2.38 كم فوق خور الصبية ليربط الجزيرة 
بالكويت، كما ُأجريت إصالحات وإعادة بناء للجسر 

بعد عام 1991م.

جزيرة بوبيان

بكل صراحة



الحكومة نسيت خطة مراحل 
عودة الحياة إلى طبيعتها

»2-2« من شب على شىء شاب عليه، ومن يتصنع ماليس 
فيه من أخالق يكشف أمره ، فالطبع يغلب على 
التطبع، فالكرم سجية اليمكن ان تكون إال لمن 
جبل على سخاوة النفس، ولو حاول المرء إخفاء 
عيب نفسه كشفه الناس وقد نطق زهير بن أبي 

سلمى الحكمة حيث يقول:
ومهما يكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم
فال تتحل بغير شيمتك وكن واضحا فالتخلق يأتي 

دونه الخلق،  وقد قال العرجي:
يا أيها المتحلي غير شيمته

ومن سجيته األكثار والملق
عليك بالقصد فيما أنت فاعله

إن التخلق يأتي دونه الخلق
طبيعة  الشاعر  اليها  أشار  التي  النفس  وخيم 
ومعنى  معربة  فارسية  كلمة  وهي  ن  اإلنسان 
البيت أن من تكلف ماليس من خلقه فارقه هذا 
التكلف وعاد الى ماكان عليه ، مثل قول المخضع 

القيسي:
ومن يبتدع خلقا سوى خلق نفسه

يدعه وترجعه إليه الرواجع
معدن  فالمرء  الكاذبة  المظاهر  تغرنكم  فال 
اليه  المشار  الشعر  وبيت  وليس مظهر،  وجوهر 
يقول اسخى العرب حاتم  بن عبداهلل الطائي وأمه 
حجر  وسخاء  يسار  ذات  كانت  عفيف  بنت  عتبة 
عليها اخوتها ومنعوها من مالها خوف تبذيره، 
فنشأ ابنها حاتم على غرارها حتى أصبح مضرب 
المثل في السخاء وهو أيضا من أشهر شعراء 
شعره  يشبه  وفرسانهم،  وشجعانهم  العرب 
لشهرته،  مكانه  عرف  ماحل  حيث  وكان  جوده، 
وعرف أنه إذ قاتل ظفر وإذا غنم أنهب وإذا سئل 
أطلق  أسر  وإذا  سبق  سابق  وإذا  منة  دون  وهب 
شعره  ومن  الدنيا  فارق  حتى  دأبه  هذا  يزل  فلم 

الرائق:
أعاذل إن الجود ليس بمهلكي

والمخلد النفس الشحيحة جودها
وتذكر أخالق الفتى وعظامه

مغيبة باللحد بال رميمها
ومن يبتدع ماليس من خيم نفسه

يدعه ويغلبه على النفس خيمها
في  اسلم  عدي فهو صاحبي مشهور  ابنه  اما 
صلى  النبي  على  ووفد  للهجرة  السابعة  السنة 
الكوفة  نزل  اهلل عليه وسلم فأكرم وفادته ثم 
للنبي  الجزيرة، وكان قد قال  ثم قرقيسياء في 
صلى اهلل عليه وسلم بعد أن دعاه لإلسالم : إن 
ألست  منك،  بدينك  أعلم  أنا   : له  فقال  دينا،  لي 
ركوسيا  ألست  قال:  بلى،  قال:  قومك؟  ترأس 
تأكل المرباع؟ قال : بلى، فقال : إن هذا اليحل 
لذلك،  »يقول عدي« فتضعضعت  دينك  لك في 
فأسلم  السماء،  من  الخبر  يأتيه  نبي  أنه  وعلمت 
وجه  على  للهجرة   66 عام  عدي  توفي  وقد 

التقريب ، وفي هذا القدر كفاية.

ومراجعتها  النظر  إعادة  األفضل  من  المرحلة  وهذه 
دون  الخاص  العمل  إلى  »العودة  مرحلة  وتسميتها 
مقال سابق  في  ذلك  إلى  اشرنا  وقد  االوضاع«  ترتيب 
أولى  كمرحلة  وضعها  في  يصلح  ال  فهي  بأنه 
وتفعيل  والوافدين  العمال  مناطق  عزل  بعد  وخاصة 
لبعض  الواسع   التوصيل  في  الخدمات  هذه  مثل 
ودون  القرار  مثل هذا  المرتبة مع  التوصيل  الشركات 
ليست  العاملين فهي  والتأكد من حالة  مسحات طبية 
المراحل  بقية  إلى  االنتقال  خاللها  من  يمكن  خطوة 

والمستويات دون تسجيل مؤشرات سلبية...!

- المرحلة الثانية:
والقطاع  الحكومية  الجهات  في  العمل  مقار  شملت 
والمالي  والبناء،  واإلنشاءات   ،٪٣٠ من  أقل  الخاص 
والمصرفي، والمجمعات التجارية من 10 صباحا الى 6 
مساء، ومحالت التجزئة، والمطاعم والمقاهي »استالم 

الطلب دون الجلوس«،  والحدائق والمنتزهات العامة.
مكمل  جزء  هي  وإنما  ثانية  مرحلة  بأنها  أعتقد  وال 
المطاعم  نفس  بأن  وخاصة  الخاص  القطاع  لتشغيل 
إلى  اإلش��ارة  وعند  التوصيل،  في  تعمل  والمقاهي 

الحدائق والمنتزهات هي غير موجودة...!

- المرحلة الثالثة:
والقطاع  الحكومية  الجهات  في  العمل  مقار  شملت 
الرعاية  دور  وزي���ارات   ،»%50 م��ن  »أق��ل  ال��خ��اص 
الفندقية،  والشقق  والمنتجعات  والفنادق  االجتماعية، 
فقط«،  واح��د  تراكب  »السماح  األج��رة  وس��ي��ارات 

والمساجد »صالة الجمعة مع االشتراطات«.

- المرحلة الرابعة:
باألنشطة  فيها  السماح  يكون  المرحلة  هذه  وخالل 
إرشادات  حسب  الصحية  الشروط  تطبيق  مع  التالية 
في  العمل  مقار  المذكورة:  للمرحلة  الصحة  وزارة 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص »أكثر من %50«، 

والمطاعم والمقاهي، النقل العام »مع التباعد«.
- المرحلة الخامسة:

العائلية  بالتجمعات  السماح  المرحلة  ه��ذه  وف��ي 
السينما  دور  فتح  وإع��ادة  االجتماعية،  والمناسبات 
وإقامة  والمالعب  الرياضية  واألنشطة  والمسارح 
بعض  فتح  بإعادة  يسمح  كما  والمؤتمرات،  الفعاليات 
األنشطة مثل محالت الحالقة وصالونات التجميل، أيضا 
والقطاع  الحكومية  الجهات  فى  العمل  مقار  ستفتح 

الخاص »أكثر من 50 %«
الحكومة  بها  تلتزم  لم  الخطة  بأن  بالذكر  والجدير 
هي  المراحل  هذه  من  يهمنا  وما  التطبيق  جانب  من 
والتصدي  التعامل  إجراءات  في  االلتزام  ومدى  النتيجة 
الذي  والسؤال  المستجد،  »كورونا«  فيروس  النتشار 
يشغلنا هل تقدمنا ولو خطوة إلى مؤشر لعودة الحياة 

لطبيعتها ..؟!
ومع االسف ومنذ بداية الجائحة إلى هذا اليوم لم تطرأ 
االعمال  من  كثير  في  ملحوظة   جذرية  تغييرات  اي 
واالرشادات  والتوصيات  التعليمات  بمراعاة  واألنشطة 
في  والصحية  الوقائية  واالشتراطات  واإلج���راءات 

الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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

ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه
يدعه ويغلبه على النفس خيمها

الشاهدالشاهد
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مقاالت

رأي آخر

رمضان والسنافر الثالثة!
»غضبان«،  سنفور  هو  السنافر  من  األول  النوع 
عليه  أقبل  إذا  يُنتظر،  غائب  شر  عنده  رمضان 
وأبدلها  اإلبتسامة،  وجهه  من  انتزع  رمضان 
بعبوس الوجه، وضيق الحال، يسب هذا ويخاصم 
وينعزل  السالم،  يرد  أحد وال  ذاك، وال يسلم على 
مع  خصام  في  الشهر  هذا  يقضي  الناس،  عن 
ألتفه  والغضب  أهله،  ومعاداة  وأبنائه  زوجته 
األشياء، يقضي هذا الشهر في غضب مستمر، 
يعتقد أنه الوحيد الصائم على وجه الكرة األرضية، 
أما الكائنات األخرى عليها أن تتحمل غضبه بحجة 
أنه صائم، ويعتقد أيضًا أن المرء يترك أخالقه إذا 
ترك طعامه وشرابه، متناسيًا الهدف األسمى من 
الصيام وهو التقوى وتهذيب النفس، وأن شهر 

رمضان ليس شهر ريجيم للجسم.
»جائع«،  سنفور  هو  السنافر  من  الثاني  النوع 
رمضان عنده شهر الجوع والعطش، ما أن يهل 
هالل رمضان حتى تراه يربت على كرشه ويقول 
لها : أتاكِ شهر الجوع والعطش، يعيش رمضان 
بالساعات  أيامه  الجوع والعطش، يعد  يندب  وهو 
وهو يقول في نفسه : متى ستنجلي هذه األزمة 

ويهل علينا شهر شوال؟ يقضي نهاره في إنتظار 
أذان المغرب، فال حاجة له من هذا الشهر المبارك 
بقراءة القرآن، والمحافظة على الصلوات واالكثار 
مراقبة  إال  له  هم  ال  واالستغفار،  النوافل،  من 
واصدار  اإلفطار  مائدة  على  واإلش��راف  المطبخ 
االحكام عند اإلفطار بتذمر من بعض الطعام على 
مائدة اإلفطار، متناسيًا تلك األيادي التي احرقتها 
نار الفرن لتقديم أحلى مائدة للصائمين. لكن كل 
ذلك التذمر بحجة أنه جائع وكأن غيره ال يجوع وال 

يعطش.
»نشيط« هذا  السنافر هو سنفور  من  الثالث  النوع 
يعرف  رمضان،  لشهر  شوًقا  قلبه  يتفطر  النوع 
شهر  يكون  أن  قبل  العبادة  شهر  رمضان  أن 
تهذب  شهر  رمضان  أن  يعرف  والعطش،  الجوع 
شهر  القرآن،  شهر  الخير،  شهر  النفوس،  فيه 
لتبرير  شهرا  وليس  واألخ��الق،  واإلبتسامة  الفرح 
وليس  واأللفة،  والرحمة  المحبة  شهر  الغضب، 
شهر الخصومة وعبوس الوجه وضيق الحال بحجة 
لم  إذا  وعطشنا  بجوعنا  حاجة  هلل  ليس  الصيام، 

تهذب نفوسنا باتباع أوامره واجتناب ما نهى عنه.

الشاهدنقطة

عبداهلل فيصل باصريح
@abasareeh
abdullah.basareeh2022@gmail.com
www.abasareeh.blogspot.com

خريف إنسان
انسحب  العزلة،  بتوقيت  ظهرًا  الرابعة 
الجميع إلى منازلهم، الوقت إال للوحدة مع 
الذات، إنه اعتزاٌل للحركة، هروبٌ من الحياة 
إخالٌء  الفراغ،  مدينة  تراقب  الصمت،  نحو 
لتستظل  أرواحنا  هجرَتْها  ألماكن  عام 

بفيء أسقف البيوت والشرفات.
تنشد وحدتك دائمًا، عالمك السري المختبئ 
بعيدًا  الحميمي  الخاص  في غرفتك، كونك 
تخلق  والمتطفلين،  العابرين  أنظار  عن 
ذاتك  به  تقي  غالفًا  معنوية،  هالًة  لنفسك 
العولمة  عصر  وأوبئة  الزمن  فيروسات  من 

المفتعََلة. 
تستنهض ذاكرتك، صورٌ ومشاهد قديمة، 
تسحب حبال التاريخ لتحضره إليك مكباًل على 
قيد الحياة، تغلق أبواب الحاضر لتنفرد بعطر 
التذكار، ألنك ال تملك سوى أرشيف لسنوات 
ملفاتٍ   ، مؤرَّخة  صفراء  أوراق  عمرك، 
مجلداتٍ  االلكترونية،  مكتبك  في  خاصة 
موثَّقة،انتزعتَها  لحظات  ذراعيها  بين  تضم 

من أحضان يومياتك.  

لتقلِّبَ  كهذه،  لفترة  بحاجةٍ  أنك  تدرك 
كل  عن  لتنأى  والوجدان،  العمر  صفحات 
تشتاق  ولكن  استقرارك،  هدوء  يعكر  ما 
كثيرًا لمطالعة وجوه اآلخرين، لتلقي السالم 
عليهم وتبتسم، لتمسك بيدٍ تعانقها بشدة، 
تنشدُ  أوانها،  قبل  مبكرًا،  ترحل  أن  خشية 

عزلتك ، وينتابكَ حنينٌ للقاء إنساني. 
ثمة طيرٌ يجول خارجًا، خلف قضبان النافذة، 
الطليق؟! تلك  الحر  تفكر مليًَّا، من منكما 
تصارع  قفصه  في  أن��تَ  انقلبت،  أدوارٌ 
األي��ام  شمس  في  يلهو  وه��و  ضجرك، 
ويتهادى بين ذرات الهواء، بعيدًا عن قسوة 

اإلنسان وسطوته. 
سلوكنا،  دفاتر  ح  نتصفَّ أن  علينا  ربما 
النظر في أمزجتنا وأهوائنا، فالزمن  ونعيد 
وقوتنا  فعلنا،  مهما  ضعفاء  أننا  يعلمنا 
نكون  أن  به،  نقوم  ما  إدراك  في  تكمن 
العقل  أصحاء  قلوبنا،  مرآة  أمام  صادقين 
متفائلين  باإلنسانية،  مفعمين  والتفكير، 

باألمل.  

الشاهدحياة

اد كنان فواز حمَّ

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com

كلمات ال تنسى

اليكا أول من غزت الفضاء 
لألمة  الرئيس  هو  خروشوف  بيكتا 
االتحاد  ه��و  والبلد  السوفياتية، 
عام  نوفمبر  السوفياتي  والزمن 
أما  منه  الثالث،  هو  واليوم   ،1975
الفضاء هي  إلى  البطلة المسافرة 
للبشرية  فتحت  من  اول  »اليكا« 
بعد  الخارجي  الفضاء  غ��زو  ب��اب 
أقرانها  م��ن  عشر  اثنا  ق��ام  أن 
ضمن  األرض،  ح��ول  ب��ال��دوران 
اختيرت  ل��ألرض  ال��ج��وي  ال��غ��الف 
للتدريبات  خضعت  التي  »اليكا« 
الفضاء  برواد  الخاصة  والتجارب 
غمر  ال��ى  بالرحلة  قيامهم  قبل 
الخاصة  التقارير  وتقديم  أسراره 
كانت  التي  البدائية  التجارب  لتلك 
حياتها  قدمت  من  اول  »الي��ك��ا« 
إلى  اإلنسانية، حيث عادت  في سبيل 
اخترقت  أن  بعد  األرض جثة هامدة 
»اليكا«  ل��ألرض،  الجوي  الغالف 
التي أصدرت لها جمهورية رومانيا 
كنوع  بريديا  طابعا   1959 عام  في 

واالع��ت��راف  لذكراها  ال��وف��اء  من 
وأقيم  بثمن،  يقدر  ال  الذي  بجميلها 
لها نصب تذكاري وهي تقف على 
 »2 »سبوتنك  الفضائي  الصاروخ 
السوفياتية  الفضاء  محطة  أم��ام 
من  الثالث  يوم  منه  انطلقت  التي 
المسافرة  1957 هذه  نوفمبر عام 
العالم  ام��ام  المجال  فتحت  التي 
ان  أخجل  واهلل  الفضاء  الكتشاف 
لها  أنثى  »كلبة«  انها  لكم  أقول 
قيمة علمية وتاريخ جليل لم يستطع 
في هذا  الناس  من  الكثير  تحقيقه 
عالة  يكونوا  لم  إذا  هذا  الزمان، 
ومشاركتهم  مجتمعاتهم  على 
الكرة  على  البشرية  للحياة  السلبية 
نفع  ال  سلبية  مشاركة  األرضية 
منهم ألنفسهم أو محيطهم الذي 
غير  منهم  جدوى  وال  فيه  يعيشون 
عكس  والسير  والمعارضة  العناد 
التيار هلل درك يا»اليكا« فأنت أفضل 

من غيرك بكثير.

الشاهد

عبدالعزيز التميمي

ثقافيات

ماذا لو بعث األجداد من قبورهم؟!
هل نأسف على زمن يقل فيه الرجال 
ويكثر  وال��م��ب��ادئ  القيم  أص��ح��اب 
والشبيحة  اإلمعات  الفاسدون  فيه 
العاقل  أصبح  زم��ن  والشبيحات؟! 
ظالله  س��وى  ي��رى  فال  حوله  يتلفت 
على  تدل  مكممة.!وإشارات  وأفواه 

الشك والريبة!!
يتصرفون  نساء  وأشباه  رجال  أشباه 
ويوجههم  والمزاج  الهوى  حسب 

هوى المعزب ودافع األتعاب!
والشبيحة  اإلم���ع���ات  م��ن  ج��ي��ش 
الدرهم  برموت  مسيرة  والشبيحات 
ووظيفة  وسلطة  ومركز  والدينار 
أشباه  الظالم!  عز  في  امتلكوها 
السلطة  يملكون  نساء  وأشباه  رجال 
والقيم  األص��ول  فضاعت  والنفوذ 
زمن  في  معهم  التعامل  كيفية  في 

الجهلة والظالم!
احتار العاقل والحكيم! وارتاح السفيه 
المبادئ   وماتت  القيم  والدفيع!ضاعت 
المتمسك  .!وأصبح  ربي  رحم  ما  إال 
واالستقامة  والصدق   والعدل  بالحق 

كالقابض على الجمر!!
الرجال  ذهب  أين  الرجال  ذهب  فأين 
والمساواة  العدل  مبادئ  الذين علمونا 
الصدق  وق��ي��م  ال��ف��رص  وت��ك��اف��ؤ 
واإلخاء  المحبة  و  والتعاون  والتسامح 
لو  ويفعلون  سيقولون  كانوا  ؟وماذا 

تواجدوا بيننا اليوم؟!
ال  قبورهم حتى  يبعثوا من  أال  أتمنى 
يروا ما وصلنا له من ذل وهوان بسبب 
والشبيحين  والدينار  الدرهم  عبدة 

والشبيحات!!
ودمتم سالمين

الشاهد

ليست  الموناليزا  لوحة  إّن  السّائِدة:  االعتقادات  بعض  تقول 
كاملًة؛ إذ يُعتَقد أّن العديد من تفاصيلها اختفت أو ُأتلِفت 
بفعل نقلِها من إطاٍر إلى آخر؛ فقد بقيت اللوحة مع دا فنشي 
يتنقل فيها من بلد إلى آخر لِيَستعِرض مهاراته وابتكارَه 
في الرّسم، حيث حمل دا فنشي اللوحة بدايًة إلى ميالنو، ثمّ 
اللوحة،  األوّل  فرانسيس  الملك  اشترى  فرنسا.  ثمّ  روما، 
إلى  اللوحة  نُقِلت  ثمّ  شاتوفونتابلو،  قصر  في  ووضعها 

اللوفر  إلى متحف  نُقِلت  1798م  قصر فرساي، وفي عام 
نومه  غرفة  في  ووضعها  نابليون  أخذها  ثمّ  باريس،  في 
عندما حدثت الّثورة الفرنسيّة، وكان ذلك في عام 1800م، 
إلى أن ُأعيدت الموناليزا إلى متحف الّلوفر في باريس بحلول 
عام 1804م. توجد لوحة الموناليزا اآلن في متحف اللوفر في 
باريس، ويزورها حوالي ستّة ماليين شخص سنويًّا، ويمكن 

لكّل شخص أن ينظر إليها بمعدّل 15 ثانيًة فقط.

أين توجد لوحة الموناليزا ؟

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

مجالس
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منتخب عمان ينهي معسكره الخارجي 
أنهى منتخب عمان معسكره التدريبي في 
تصفيات  في  للمشاركة  استعدادا  دب��ي، 
آسيا  وك��أس  قطر  مونديال  إل��ى  التأهل 
أرض  إل��ى  األحمر  بعثة  وع��ادت    .2023
تدريبي  معسكر  بعد  امس،  اول  السلطنة 

في دبي لم يخض فيه أي تجربة ودية. 
العيد،  إجازة  البعثة لمسقط لقضاء  وعادت 

على أن تعود لدبي للمرة الثالثة على التوالي 
خالل الفترة من 16 مايو الحالي وحتى األول 

من يونيو المقبل. 
في  متوقف  الرياضي  النشاط  أن  يذكر 
المقبل،  سبتمبر  شهر  حتى  عمان،  سلطنة 

بقرار من السلطات العمانية.
حارس  الرواحي  أحمد  وصف  جانبه  ومن 

بالده  منتخب  مجموعة  األول،  عمان  منتخب 
إلى  وقع  بعدما  بالقوية،  العرب،  كأس  في 
من  والفائز  والعراق  قطر  منتخبات  جانب 
ملحق الكويت والبحرين، ولكن على منتخب 
في  أوال  الصومالي  المنتخب  تخطي  عمان 
المجموعة  إلى  الملحق، لكي ينضم  مباراة 

الصعبة رسميا.

القادسية لمواصلة الضغط أمام 
خيطان  في الدوري الممتاز

الرابعة  الجولة  منافسات  اليوم  تفتتح 
يسعى  حيث  الدوري،  لبطولة  عشرة 
بآمال  التمسك  الى مواصلة  القادسية 
يلعب  عندما  اللقب  على  المنافسة 
الساعة  تمام  في  خيطان  امام  اليوم 
مباراة  في  مساء  والنصف  التاسعة 
تحقيق  القادسية  خاللها  سيحاول 
ان  بعد  السيما  الثالث  والنقاط  الفوز 
الماضية  المباراة  في  العربي  سقط 
ما  وهو  التعادل  فخ  في  النصر  امام 

احيا آمال القادسية مرة اخرى بقوة.
المهمة  ينهي  ان  سيحاول  القادسية 
االمكانات  فارق  على  معوال  مبكرا 
القدرات  وتر  على  والعزف  والخبرات 
في  الواضحة  والرغبة  ايضا  الفردية 
المنافسة  بدائرة  الفريق  استمرار 
ارجاء  كل  في  القادسية  سيضغط 
وسيحاول  مبكر  بشكل  الملعب 

شكل  بافضل  ال��ف��رص  استغالل 
الرشيدي  خالد  سيتواجد  فيما  ممكن 
خالد  وامامه  المرمى  حراسة  في 
ابراهيم وجيمس قلبي دفاع وتراشي 
احمد  الوسط  وفي  الصيفي  وعدي 
وعبداهلل  االنصاري   وفهد  الظفيري 
الرشيدي  عيد  المقدمة  وفي  ماوي 
يعتمد  وس��ال��وم��ون  المطوع  وب��در 
امكانات  على  كبير  بشكل  القادسية 
الهجومي  الجانب  في  المكوع  بدر 
سواء  الفارق  صناعة  على  وقدراته 
منح  ف��ي  ال��م��س��اه��م��ة  خ���الل  م��ن 
خالل  من  او  الفرص  بعض  زم��الءه 
الثابتة  الكرات  من  بنفسه  االتسجيل 
على  ايضا  يعتمد  كما  المتحركة  او 
بشكل  ينسجم  بدا  الذي  سولومون 
اكبر مع زمالءه بعد االعتماد عليه من 
قبل المدرب االسبانيعلى الجانب االخر 

صعوبة  تماما  يعي  ب��دروه  خيطان 
تكون  ل��ن  انها  وي��ع��رف  المهمة 
سهلة باي حال من االحوال وسيحاول 
حامل  على  الضغط  باخر  او  بشكل 
تامين  مع  الملعب  وسط  في  الكرة 
الدفاع واالعتماد على الهجوم المرتد 
حلف  الخالية  المساحات  في  السريع 
تسجيل  امل  على  القادسية  دفاعات 

القادسية. يربك حسابات  هدف 

الكويت في اختبار صعب أمام 
الشباب لتحسين المراكز

بنادي  القدم  لكرة  االول  الفريق  يسعى 
على  االنتصارات  مواصلة  الى  الكويت 
الترتيب  ج��دول  في  موقفه  تحسين  امل 
وذلك عندما يلعب اليوم امام الشباب على 
ملعب الشباب بمنطقة األحمدي في تمام 
التاسعة والنصف مساء في مباراة تحتمل 
كل شيء في ظل ارتفاع مستوى الكويت 
الجيد  االداء  مع  السابقة  الفترة  في  نسبيا 
ان  تأكيد  في  ورغبتهم  الشباب  لالعبي 

ترتيبهم في الجدول ال يتناسب مع العطاء 
الذي يقدمه الالعبين بالفترة الحالية وهو ما 
سينعكس بشكل او بآخر على لقاء اليوم.

بالنسبة  الحالي  الوضع  ان  يعرف  الكويت 
اللقب  على  السباق  دائرة  من  والخروج  له 
النادي  وأه��داف  طموحات  مع  يتناسب  ال 
في  للمسابقة  بطال  وبكونه  وتاريخهم 
رغبة  من  عزز  ما  وهو  السابقة  السنوات 
بالموسم  للحاق  اخرى  مرة  بقوة  العودة 

وانقاذ ما يمكن انقاذه.
اليوم  الفوز  يحقق  ان  الكويت  وسيحاول 
ليضمن التقدم في النقاط وينتظر الى تعثر 
وصافة  على  االنقضاض  بهدف  للقادسية 

الدوري على االقل.
مثل  العناصر  بعض  على  الكويت  ويعتمد 
وامامه  المرمى  حراسة  في  القالف  حميد 
بدوي  ورامي  الغنام  ومشاري  فهد حمود 
الملعب  وس��ط  وف��ي  الهاجري  وفهد 

سيسوكو وفيصل زايد وعبد اهلل البريكي 
ناصر  يوسف  المقدمة  وفي  علي  وحسين 
بدا يستعيد بعض من  الذي  وجمعة سعيد 
مستواه وهو ما ظهر في الجولة السابقة 
بالفوز  فيها  ساهم  التي  كاظمة  امام 
بثالثية مقابل الشىء ما رفع من معنويات 
الكويت  والعبي  خ��اص  بشكل  الالعب 

عموما بعد هذا الفوز الكبير.
ان  سيحاول  الشباب  اآلخر  الجانب  وعلى 
على  وسيلعب  قدمه  في  ح��ذرا  يكون 
المميز  االنتسار  مع  البسيطة  الجزئيات 
العبي  على  والضغط  الملعب  وسط  في 
خاص  بشكل  الرابحة  واوراقهم  الكويت 
العبيه  بعض  من  االستفادة  ض��رورة  مع 
واب��رزه��م  العالية  االم��ك��ان��ات  اص��ح��اب 
عبدالمحسن التركماني الذي قدم مستوى 
كبيرا في الفترة السابقة ويعد من االوراق 

الرابحة في صفوف العميد.

• جانب من مباراة سابقة للكويت والشباب • صالح الشيخ يمر من دفاع خيطان

مباريات اليوم
القناةالتوقيتالفريقان

الدوري الممتاز »STC« »الجولة 15«
استاد الشباب9.30 مساءالشباب X الكويت
استاد ناصر العصيمي9.30 مساءخيطان X القادسية

الريان القطري يعلن عن إصابات 
عديدة بكورونا في صفوفه

مواجهات حاسمة في الدوري اإلماراتي... اليوم

النصر يفوز على الفيصلي في الدوري السعودي 
فاز النصر على ضيفه الفيصلي 4-3 في 
المباراة التي جرت مساء اول امس، على 
الرياض،  بالعاصمة  بارك  مرسول  ستاد 
السعودي  الدوري  من   26 الجولة  ضمن 

للمحترفين.
سجل للنصر نور الدين أمرابط في الثانية 
النجعي  وسامي   ،»49« والدقيقة   ،15

»15« وبيتروس »40«.
 »12« جليرمي  الفيصلي  أهداف  وأحرز 

وهشام فايق »15« وداسيلفا »89«.
 39 إلى  الفوز رصيده  النصر بهذا  ورفع 
بينما  الخامس،  للمركز  وصعد  نقطة، 
بقي الفيصلي عند 33 نقطة في المركز 

.12
قدم الفريقان مباراة جيدة، شهدت إثارة 

وندية منذ البداية حتى لحظاتها األخيرة.

حيث  أه��داف،   5 ب�  األول  الشوط  وحفل 
نجح النصر في إنهائه متقدما 3-2، بينمت 
لحظات  الثاني  الشوط  نهاية  شهدت 

مجنونة.
وبعد  المباراة،  في  مباشرة  النصر  دخل 
الكرة،  بيتروس  استخلص  مبكر،  ضغط 
في  بقوة  ليسدد  أمرابط،  إلى  ومررها 
 15 بعد  التسجيل  مفتتحا  الشباك،  سقف 

ثانية فقط.
الدقيقة  في  تقدمه  يعزز  النصر  وكاد 
للحارس مصطفى مالئكة،  بعد خطأ   ،6

لكن دفاع الفيصلي شتت الكرة.
وفي  بالخطر،  الفيصلي  العبو  وشعر 
تعديل  من  جليرمي  تمكن   12 الدقيقة 
ف��ازدادت  مركبة،  هجمة  بعد  النتيجة، 
ضغطه  النصر  اشتعاال.واصل  المباراة 

على  سريعا  ورد  الشرس،  الهجومي 
رجح   15 الدقيقة  وفي  الفيصلي،  هدف 
كرة  بعد  فريقه  كفة  النجعي  سامي 
رأسية، حولها إلى داخل شباك الفيصلي.

وفي  االس��ت��س��الم،  الفيصلي  ورف���ض 
الدقيقة 27 أدرك هشام فايق التعادل من 
حدود  على  من  بيسراه  صاروخية  تسديدة 

منطقة الجزاء، وأصبحت النتيجة 2-2.
أهدافه،  ثالث  يسجل  أن  الفيصلي  وكاد 
هشام  كرة  أعاد  الغنام،  سلطان  لكن 
برأسه  المرمى،  خ��ط  على  م��ن  فايق 
وسيطر الحارس وليد عبد اهلل على الكرة.
عن  الثالث  الهدف  بتسجيل  النصر  ورد 
بعد   ،40 الدقيقة  في  بيتروس  طريق 
داخل  من  بيسراه  مباشرة  كرة  سدد  أن 
 2-3 الشوط  لينتهي  ال��ج��زاء،  منطقة 

للنصر.
ومع  البداية،  روح  بنفس  النصر  وع��اد 
الضغط،  واصل  الثاني  الشوط  انطالقة 
أحمد  الحكم  احتسب   48 الدقيقة  وفي 
الرميخاني ركلة جزاء بعد عرقلة سلطان 
أمرابط  الدين  نور  منها  سجل  الغنام، 

هدف النصر الرابع في الدقيقة 49.
والخطورة،  السيطرة  الفريقان  وتبادل 
اق��ت��راب  وم��ع  للنصر.  أفضلية  م��ع 
الفيصلي  رفض  نهايتها،  من  المباراة 
سيلفا  دا  رافائيل  فقلص  االستسالم 
في  الثالث،  الهدف  بتسجيل  الفارق 

.»3-4« 89 الدقيقة 
بالهدف  الفارق  يوسع  أن  النصر  وك��اد 
أشار  المساعد  الحكم  لكن  الخامس، 

بالتسلل لينتهي اللقاء بفوز مثير للعالمي.

العربي  الخليج  دوري  يشهد 
المواجهات  اليوم،  اإلم��ارات��ي، 
السبع للجولة 25 »قبل األخيرة«، 
التاسعة  في  منها   3 وتنطلق 
في  و4  اإلم��ارات،  بتوقيت  مساًء 
بمبدأ  إعمااًل  الحادية عشر مساًء، 

تكافؤ الفرص بين كل الفرق.
أشده  على  الثنائي  الصراع  والزال 
بين الجزيرة، المتصدر برصيد 51 
المركز  في  ياس،  وبني  نقطة، 
خاصة  نقطة،   50 برصيد  الثاني 
في  الفريقين  كال  تعادل  بعد 

الجولة الماضية.
العين  على  الفوز  الجزيرة  وينشد 
في  نقطة،   38 برصيد  السادس 
أكثر  ليقترب  أبوظبي،  »ديربي« 

من حلم حصد اللقب الثالث.
وهذا بينما يسعى بني ياس لكتابة 
ألول  األبطال،  سجالت  في  اسمه 
مستضيفه  مع  وسيلتقي  م��رة، 
الحادي  المركز  صاحب  الظفرة، 

عشر برصيد 21 نقطة.
صراعا   12 المركز  يشهد  كما 
ثنائيا بين عجمان، الذي يحتله حاليا 
في  والفجيرة  نقطة،   15 برصيد 
 14 برصيد  عشر  الثالث  المركز 
نقطة، للهروب من شبح الهبوط.
وي��س��ت��ض��ي��ف ع��ج��م��ان ف��ري��ق 
الثالث  المركز  صاحب  الشارقة، 
يحل  فيما  نقطة،   45 برصيد 
خورفكان،  على  ضيفا  الفجيرة 
ب��ق��اءه ف��ي دوري  أك��د  ال���ذي 
 24 الجولة  ف��ي  المحترفين، 
نقطة   24 إلى  بوصوله  الماضية، 

في المركز العاشر.
جدول  متذيل  حتا،  موقف  وأصبح 
الترتيب، صعبا للغاية، خاصة بعد 
خسارته أمام الشارقة في الجولة 
 9 عند  رصيده  وتجمد  الماضية، 

نقاط.
كلباء،  اتحاد  ضيفه  حتا  ويواجه 
األول  على  صعبة  م��ب��اراة  ف��ي 
للتمسك  الفوز،  عن  يبحث  الذي 
باألمل الضعيف جدًا للهروب من 

شبح الهبوط، خاصة أن خسارته 
مشواره  نهاية  رسميا  ستعلن 
جولة  قبل  المحترفين،  دوري  في 

الختام.
صاحب  كلباء،  ات��ح��اد  وي��دخ��ل 
المركز السابع برصيد 36 نقطة، 
باحثا  كبيرة،  بأريحية  المواجهة 
واالستمرار  مركزه،  تحسين  عن 

في تسلق ترتيب الدوري.
كما يواجه الوحدة ضيفه النصر، 

محتال  ال��م��ب��اراة  األول  وي��دخ��ل 
المركز الثامن، برصيد 35 نقطة، 
من  ال�16  لدور  التأهل  نشوة  بعد 
دوري أبطال آسيا، وباحثا عن الفوز 
مباراة  ويمتلك  مركزه،  لتحسين 

مؤجلة مع الفجيرة.
بينما يأمل النصر، صاحب المركز 
الرابع برصيد 45 نقطة، مواصلة 
تواجده  على  للحفاظ  االنتصارات 
بين األربعة الكبار، وضمان التأهل 

لدوري أبطال آسيا 2021.
األه��ل��ي،  ش��ب��اب  ويستضيف 
نقطة،   44 برصيد  ال��خ��ام��س 
34 نقطة،  التاسع برصيد  الوصل 
سعيا  ال��ف��وز  ف��ي  األول  وي��أم��ل 

للعودة إلى البطولة القارية.
فوز  ع��ن  فيبحث  ال��وص��ل،  أم��ا 
تحسين  ف��ي  يساهم  معنوي 
في  خسارته  بعد  خاصة  ترتيبه، 

الجولة الماضية.

بفيروس  الحضرمي  نايف  العبه  إصابة  القطري  الريان  نادي  أعلن 
الفريق  بعثة  على  أجريت  التي  الفحوصات  أثبتته  لما  وفقا  كورونا، 
القادمة من الهند عقب المشاركة في مباريات المجموعة الخامسة 

من دوري أبطال آسيا.
للفريق  الطبي  الجهاز  أعضاء  من   3 إصابة  عن  النادي  كشف  كما 
بفيروس كورونا، وأكد الريان اول امس أن جميع المصابين يتمتعون 

بصحة جيدة.
وتم  الماضي،  الجمعة  فجر  الدوحة  إلى  وصلت  الريان  بعثة  وكانت 

تسكينها في أحد فنادق العزل الصحي.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات وزارة الصحة القطرية التي تلزم القادمين 

من عدة بلدان بينها الهند، بدخول حجر صحي فندقي لمدة 10 أيام.
ويستعد الريان لمباراة الدحيل في نصف نهائي كأس األمير، المحدد 

موعدها يوم االثنين المقبل.

• جانب من مباراة سابقة للريان

• جانب من منافسات الدوري اإلماراتي



رياضة
الجمعة 7 مايو 2021 العدد 4442

www.alshahedkw.com11alshahednews
alshahed_daily
alshahed_tv

فينيسيوس: سنلعب النهائي في العام المقبل
اإلسباني،  مدريد  ريال  جناح  جونيور،  فينيسيوس  الشاب  البرازيلي  حلل 
خروج فريقه من نصف نهائي دوري األبطال على يد تشيلسي اإلنكليزي، 
الفريق  لعب  النهاية  في  لكن  الطرق«،  »بشتى  حاولوا  أنهم  مؤكدا 
في  الشاب  البرازيلي  الجناح  وقال  للغاية«.  »جيدة  بطريقة  اللندني 
»ستامفورد  ملعب  احتضنها  التي  المباراة  عقب  تليفزيونية  تصريحات 
يقدم  جيدا  فريقا  »واجهنا  نظيفة  بثنائية  »البلوز«  وحسمها  بريدج« 
طيبة  بطريقة  لعبوا  لكنهم  الطرق،  بشتى  حاولنا  جميلة.  قدم  كرة 
الليغا،  لقب  على  اآلن  وأضاف »سنقاتل  الفوز«.  واستحقوا  للغاية، 

المقبل«.  العام  في  للنهائي  تأهلنا  من  ومتأكد  العمل،  وسنواصل 
السنوات  خالل  شيء  بكل  فاز  فريق  صعب.  وتابع فينيسيوس »األمر 
القتال  مواصلة  علينا  ما.  لحظة  في  يخسر  أن  الطبيعي  من  األخيرة، 
مركز  في  المعتادة«  »غير  مشاركته  وحول  باأللقاب«.  للفوز  والعمل 
الـ20  المباراة، أوضح صاحب  63 دقيقة تقريبا في  لمدة  األيمن  الجناح 
عاما: »لعبت في مركز غير معتاد، لكن المدرب أوضح لي كل المطلوب 
مني أن أفعله، وأعتقد أنني قدمت مستوى طيبا، رغم أنه لم يكن كافيا 

لمساعدة الفريق. علينا اآلن مواصلة العمل للفوز بلقب الليغا«.

كورتوا: الخروج
من البطولة

... ضربة قاسية
ريال  مرمى  حارس  كورتوا،  تيبو  البلجيكي  وصف 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  من  فريقه  خروج  مدريد، 

أوروبا على يد تشيلسي بـ»الضربة القاسية«.
وصرح كورتوا لمحطة »موفيستار« عقب إياب نصف 
وتأهله   »0-2« تشيلسي  بفوز  انتهى  الذي  النهائي 
بالتعادل  انتهى  قد  الذهاب  لقاء  كان  بعدما  للنهائي 
»1-1«: »كانت مباراة صعبة«. وزاد: »استحوذنا على 
الفرص  نخلق  لم  ولكننا  األول  الشوط  في  الكرة 
الكافية. سنحت فرصة كبيرة أمام كريم مع ميندي 
وعقدوا  بهدف  تقدموا  هم  دقائق  بضع  بعد  ولكن 

األمور علينا«.
ولكنهم  الثاني  الشوط  في  »حاولنا  كورتوا:  وتابع 
دافعوا بشكل جيد للغاية. إنها ضربة قاسية لنا ولكن 
هذه هي كرة القدم والهزيمة موجودة بها أحيانا«. 
وأضاف حارس ريال مدريد: »حاولنا أن نكون أكثر حدة 
الهجمات  في  سريع  فريق  ولكنهم  الهجوم،  في 
المرتدة. عانينا في مباراة الذهاب واليوم أيضا«. وأبرز 
قائال:  التشامبيونزليج  نهائي  بلوغ  صعوبة  كورتوا 
»ليس من السهل بلوغ النهائي كل عام. اليوم هم 
كانوا أفضل مننا. يجب مواصلة الكفاح العام المقبل 

ولكن هناك الكثير من الفرق الجيدة.

توخيل: لم نفتقد الشغف... ونريد الكأس
شعر مدرب تشيلسي توماس توخيل، بالفخر لقيادة »البلوز« للتأهل إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز مساء األربعاء على ريال مدريد 2-0، في إياب 

نصف النهائي.
من  هدفين  فسجل  األفضل،  الطرف  وكان  مميزة،  مباراة  تشيلسي  وقدم 
إمضاء تيمو فيرنر ومايسون مونت، ليتأهل البلوز للنهائي الثالث في تاريخه. 
وقال توخيل في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: »الشبان استحقوا الفوز، 
في الشوط األول كان األمر صعبا ألن ريال مدريد استحوذ على الكرة كثيرا 
ولم  المرتدة  الهجمات  في  خطورتنا  أظهرنا  »لكننا  وتابع:  نعاني«.  وجعلنا 

نفقد الشغف، وكذلك الرغبة في الدفاع«.
كان  يكفي.  بما  الدفاع  ونظمنا  أفضل،  كنا  الثاني  الشوط  »في  وأضاف: 
بإمكاننا التسجيل في وقت مبكر، ربما أنا كنت سأسجل أهدافا أكثر! إنجاز 

رائع وأقدم تهنئة كبيرة للفريق«.
وتابع: »ريال مدريد خطير دائما، يمكنهم تسجيل األهداف من ال شيء، لذلك 

فإن تماسكنا أمامهم منحنا عرضا رائعا، حتى إن أهدرنا الفرص«.
فولهام كان  أمام  »حتى  وقال:  ميندي،  إدوارد  مرماه  بحارس  توخيل  وأشاد 
نظافة  على  وحافظ  بالذكاء  تمتع  للغاية،  وقويا  صلبا  كان  مشابها،  األمر 
شباكنا مرة جديدة«. وعن الوصول للنهائي للمرة الثانية تواليا، بعد قيادة سان 
جيرمان في الموسم الماضي للهدف نفسه، قال: »أنا سعيد جدا ألننا حققنا 
هذا اإلنجاز، وممتن جدا لحصولي على فرصة قضاء حياتي في كرة القدم 

مع امتالكي هذه الرغبة كمحترف«.
إلى  لوصولي  وكذلك  مستوى،  أعلى  على  هذا  لفعل  للغاية  »ممتن  وأكد: 
النهائي مرة أخرى«. وعن توقعاته للنهائي ضد مانشستر سيتي، قال توخيل: 
بعض  يصاب  ربما  للغاية،  مبكر  الوقت  النهائي،  من  أيام   4 قبل  »اسألني 
الالعبين، ربما يبتعد البعض عن مستواه«. وأتم: »يجب أن ننتظر، نأمل أن نصل 
للمباراة بكامل تشكيلتنا، ألن األمر لم ينته بعد، نريد أن نبلغ النهاية، لقد وصلنا 

• توخيلإلى هذه المسابقة من أجل الفوز بلقبها«.

مباريات اليوم

القناةالتوقيتالفريقان

الدوري اإلنكليزي »الجولة 35«

 X ليستر سيتي
10.00beIN HD1PR مساءنيوكاسل

الدوري االسباني »الجولة 35«

 X ريال سوسيداد
10.00beIN HD1 مساءالتشي

الدوري األلماني »الجولة 32«

 X شتوتغارت
9.30beIN HD4MAX مساءاجسبورغ

الدوري الفرنسي »الجولة 36«

10.00beIN HD2 مساءالنس X ليل

زيدان: افتقدنا الشراسة 
الهجومية وغياب الفرص

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه 
من الخسارة بنتيجة »2-0« ضد تشيلسي، مساء األربعاء، بإياب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا، واإلقصاء من البطولة.
اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  زيدان،  وقال 
المباراة،  »يمكننا القول إن تشيلسي استحق الفوز، نحن حاولنا خالل 

لكنهم في النهاية استحقوا الفوز والتأهل«.
جاهزين،  كانوا  والالعبون  النهائي،  نصف  في  لعبنا  »لقد  وأضاف: 
ويمكننا أن نفخر بالالعبين، فنحن حاولنا. كنا على بُعد خطوة واحدة 

من النهائي، وتشيلسي لعب بأداء رائع وتأهل لذلك يجب تهنئتهم«.
الخط الهجومي، حيث لم يكن  للقوة في  افتقرنا  وتابع زيدان: »لقد 
من  العديد  لديه  كان  الذي  تشيلسي  عكس  للتسجيل،  فرص  لدينا 
الفرص، وهذا هو الحال، لكنني فخور بالعبي الريال. اآلن علينا الراحة 

والتفكير في الليغا«.
ورد المدرب الفرنسي على سؤال حول مستقبله مع الفريق الملكي، 
حيث قال: »متأكد من أن ريال مدريد سينافس دائما على لقب دوري 

األبطال«.
واستطرد قائال: »لن أتحدث عن هذا األمر حاليا، ألننا نقترب من نهاية 
الموسم وأمامنا 4 مباريات فقط في الليغا، وسنرى ماذا سيحدث بعد 

ذلك«.
وأتم: »اآلن نحن لسنا سُعداء، فحين تخسر نصف نهائي دوري األبطال 
ال يمكنك أن تكون سعيدًا وهذا أمر طبيعي. إنها لحظة صعبة، لكن 

غدًا سنعود للتدريبات مرة أخرى«.

• زيدان

• فيرنر يسجل الهدف األول

فيرنر: لسنا أغبياء لنرتكب 
أخطاء سخيفة

ثنائية  من  األول  الهدف  صاحب  فيرنر،  تيمو  األلماني  المهاجم  أبدى 
دوري  نهائي  نصف  إياب  في  مدريد،  ريال  مرمى  في  النظيفة  تشيلسي 
مثل  كبير  فريق  أمام  المباراة  على  »البلوز«  بسيطرة  فخره  األبطال، 

الملكي.
-2« تشيلسي  بفوز  انتهى  الذي  النهائي  نصف  إياب  عقب  فيرنر  وقال 

بالتعادل »1-1«:  انتهى  الذهاب قد  للنهائي بعدما كان لقاء  0« وتأهله 
»فريقنا مذهل«.

وزاد: »لقد تمكنا من السيطرة على إيقاع المباراة أمام فريق من الالعبين 
أخطاء  لنرتكب  أغبياء  لسنا  ولكننا  السن  في  صغار  نحن  العالميين. 

سخيفة«.
وأضاف فيرنر صاحب الـ25 عاما، أنه »ليس من السهل« اللعب أمام ريال 

مدريد، مبرزا أن تشيلسي ظهر بمستوى كبير تأهل بفضله للنهائي.
أنه  إلى  مشيرا  توخيل،  توماس  المدرب  مواطنه  عمل  أيضا  فيرنر  وأبرز 
العاشر  المركز  في  تشيلسي  كان  للفريق  الفنية  اإلدارة  تولى  عندما 

بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
دوري  من  المقبلة  للنسخة  التأهل  من  قريبا  بات  اآلن  الفريق  أن  وأكد 
األبطال، وتأهل لنهائي البطولة هذا العام، وسينافس أيضا على كأس 

االتحاد حيث سيواجه ليستر سيتي في النهائي.

تشيلسي يقهر ريال مدريد بهدفين
ويتأهل إلى نهائي األبطال

حقق تشيلسي انتصارا غاليا بنتيجة 
»2-0« على ريال مدريد، في إياب 
أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  نصف 
القياسي  الرقم  بصاحب  ليُطيح 
للمباراة  ويعبر  باللقب،  الفوز  في 

النهائية.
للثنائي،  بالفضل  تشيلسي  ويدين 
اللذين  فيرنر وماسون مونت  تيمو 
سجال هدفي اللقاء في الدقيقتين 

.»85 ،28«
دوري  لنهائي  تشيلسي  وعبر 
بمجموع   »1-3« بنتيجة  األبطال، 
مــوعــدًا  ليضرب  الــمــبــاراتــيــن، 
سيتي،  مانشستر  مواطنه  مع 
خالص  إنــكــلــيــزي  نــهــائــي  ــي  ف

للتشامبيونزليغ.
المباراة بضغط مُبكر من  وبدأت 
توني  أرســل  حيث  مدريد،  ــال  ري
ــة من  كـــروس تــســديــدة أرضــي
الدقيقة  الجزاء في  منطقة  خارج 
ميندي  بسهولة  لها  تصدى   ،10

حارس مرمى تشيلسي.
ــارس  ح كــورتــوا  تيبو  ــق  ــأل وت
التصدي  في  مدريد  ريال  مرمى 
تشيلسي،  العبي  من  لمحاولتين 
األولى بتسديدة قوية من روديجر، 
ثم بعدها وصلت الكرة إلى مونت 
الجزاء،  منطقة  في  توغل  الذي 
لها  تصدى  أرضية  كرة  وســدد 
خارج  وشتتها  ببراعة  كــورتــوا 

الملعب في الدقيقة 12.
وانطلق لوكا مودريتش العب خط 
كرة  وســدد  مدريد،  ريــال  وسط 
على حدود منطقة الجزاء، لكنها 
ميندي حارس  أحضان  بين  وصلت 

تشيلسي في الدقيقة 17.
مهاجم  فيرنر  تيمو  وســجــل 
للبلوز في  التقدم  تشيلسي هدف 
المباراة  حكم  لكن   ،18 الدقيقة 

ألغاه بداعي التسلل.
ريال  مهاجم  بنزيما  كريم  وكاد 
مدريد، أن يفتتح التسجيل لفريقه 
أرســل  حيث   ،26 الدقيقة  فــي 
ميندي  لها  قوية تصدى  تصويبة 
إلى  وحولها  تشيلسي  ــارس  ح

الركنية.
ونجح تيمو فيرنر في تسجيل هدف 

الدقيقة  في  لتشيلسي  التقدم 
بقيادة  سريعة  هجمة  من   ،28
الذي  لهافيرتز  مررها  كانتي 
كورتوا  بالحارس  منفردًا  كان 
بالعارضة  اصطدمت  كرة  وسدد 
الذي  فيرنر  أمام  لترتد  األفقية، 
ووضع  المرمى  أمام  وحيدًا  كان 

الكرة بسهولة في الشباك.
مرمى  ـــارس  ح ميندي  ــق  ــأل وت
لتسديدة  التصدي  في  تشيلسي، 
مهاجم  بنزيما  كريم  من  رأسية 
الجزاء،  داخل منطقة  ريال مدريد 
الدقيقة  الركنية في  إلى  وحولها 
بتقدم  األول  الشوط  وانتهى   ،35

تشيلسي بهدف دون رد.

حرمت  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
مهاجم  هافيرتز  كاي  العارضة 
الهدف  تسجيل  مــن  تشيلسي 
الثاني من كرة رأسية في الدقيقة 

.47
من  التهديد  محاوالت  واستمرت 
من  أخــرى  رأسية  بكرة  البلوز، 
المنطقة،  ــل  داخ سيلفا  تياجو 
لكنها مرت أعلى مرمى كورتوا 

في الدقيقة 52.
يُضيف  أن  مونت  ماسون  وكاد 
إذ  لتشيلسي،  الثاني  الــهــدف 
الجزاء،  داخل منطقة  تلقى كرة 
لكن  كورتوا  بالحارس  وانفرد 
تسديدته مرت أعلى المرمى في 

.53 الدقيقة 
سريعة،  مــرتــدة  هجمة  ومــن 
مهاجم  هافيرتز  كــاي  انفرد 
كورتوا،  تيبو  بالحارس  تشيلسي 
لتسديدته  بالتصدي  تألق  والذي 
الهدف  تسجيل  مــن  ليحرمه 

.59 الدقيقة  الثاني في 
وجاءت أولى محاوالت ريال مدريد 
الدقيقة  في  الثاني  الشوط  في 
هازارد  إيدين  من  بتسديدة   ،64

تصدى لها الحارس ميندي.
العب  فالفيردي  فيدي  وتــألــق 
كانتي  حرمان  في  مدريد،  ريال 
على  التسديد  من  تشيلسي  العب 
مرمى كورتوا بشكل مميز، في 

.66 الدقيقة 
ومرر نجولو كانتي العب تشيلسي، 
بوليسيتش في عمق  لزميله  كرة 
دفاع ريال مدريد، لكنه سدد كرة 
القائم  بجانب  مرت  قوية  أرضية 

األيمن في الدقيقة 80.
الهدف  مونت  ماسون  واقتنص 
الدقيقة  في  لتشيلسي  الثاني 
عرضية  تمريرة  تلقى  حيث   ،85
زميله  من  الجزاء  منطقة  داخــل 
بمراوغة  قــام  الــذي  بوليسيتش 
الحارس كورتوا، ونجح مونت في 
والتسجيل  الرقابة  من  الهروب 
العودة،  في  الميرنجي  حلم  ليقتل 

ويعبر بالبلوز للنهائي.

• فرحة العبي تشيلسي بالفوز
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المنية  وافته  الذي  العدساني  ال��رزاق  عبد  الكويت  شاعر  اهلل  رحم 
نقيا.  ومتواضعا  مبدعا  وناقدا  وملحنا  شاعرا  كان  الماضي.  االسبوع 
في  المحلية  االخبار  تحرير  وانا سكرتير  الثمانينات   عرفته في مطلع 
تسليمي  في  تنحصر  كلها  الصلة  كانت  البداية  في  االنباء.  جريدة 
مقاله الصحفي الذي كان يكتبه بشكل راق ومهذب وناعم وفاحص 
لالشياء بين السياسة والثقافة واالدب واالقتصاد احيانا. والسباب كثيرة 
جمعت بيننا مودة وتقدير واحترام امتد الى محاوالت منه يعلمني عزف 
العود. كنت اكتب الشعر وارسم اال ان للعود والناي مكان خاص في 
تكويني الشخصي والكيمياء البدنية والعقلية. وبذل الشاعر العدساني 
ان  اال  العود  عزف  لتعليمي  وقته  من  طويل  فيض  واعطاني  الكثير 
كل المحاوالت باءت بالفشل وفشل مخيب لالمال . وكنت اعجب من 
ومؤلفا  ومخرجا  مسرحيا  وممثال  رساما  اكون  كيف  اذ  االحباط  هذا 
وفريد  حافظ  الحليم  وعبد  فيروز  الغاني  ومحبا  تارة  وسيناريست 
الساللم  تعلم  ابجديات  ابسط  الى  وافتقد  الصغيرة،  ونجاة  االطرش 
عالقة  على  كنت  الفترة  تلك  في  العود.  على  والعزف  الموسيقية 
مباشرة مع نخبة من الشعراء في الكويت امثال محمد الفايز وفائق 
عبد الجليل و محمد المطيري و صالح السعيد و حمود البغيلي. كان كل 
واحد من هؤالء مدرسة مستقلة ال تشبه االخرى ولكل منهم مجاالت 
تفوق باهر. في تلك الفترة اندمجت المنطقة برمتها باتون نيران حرب 
مجنونة فرضت على الخليج. وخالل نفس الفترة شاء عملي الصحفي 
الدسانية في  بيت  واالمتنان مع كبيرا  والتقدير  الود  بنوع من  ارتبط  ان 
البلدي  للمجلس  رئيسا  كان  الذي  العدساني  العزيز  عبد  الفترة  تلك 
وهي مؤسسة لعبت دورا مهما في نقل الكويت حضاريا ومعماريا 
وتنظيميا مما كانت عليه من ورث مرحلة ما قبل النفط الى ماهي عليه 
اليوم من تميز دون كل دول المنطقة. في تلك الفترة كان فهد عبد 
للصحافة  االنباء  دار  ادارة  مجلس  رؤئيس  والد  وهو  المرزوق  العزيز 
البلدي الذي لعب دورا  نائبا لرئيس المجلس  والتوزيع واالعالن والنشر، 
 1981 عام  وحتى   1976 عام  من  االمة  مجلس  حل  فترة  في  خالقا 
عدما عادت الحياة البرلمانية بالمجلس الخامس. المجلس البلدي وراء 
تخصيص مواقع المستشفيات الحكومية الكبرى الحالية في الكويت 
والمحافظات ووراء الواجهة البحرية وكل الجسور واالنفاق وهو الذي 
خصص المواقع والمساحات الكافية القامة المدن االسكانية الجديدة 
سواء التي تولت الدولة بناء مشاريعها بكامل ملحقاتها الخدمية في 
العربي وسألني  الوطن  على مستوى كل  مبهرة  االخرى  تجربة هي 
عما  مرة  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  الراخحل  السعودي  العاهل 
تقدمه الطويت لمواطنيها وال يقدم بالمملكة التي كانت والتزال توقد 
مئات االالف من ابنائها للدراسة في بعثات خارجية في ارقى الجامعات 
في العالم فقلت له ان الكويت تطبق برنامج البعثات منذ وقت مبكر 
ومن حقبة الخمسينات اال ما ال تعمله دول اخرى سواها اي الكويت 
هو التزام الدولة بتوفير بيت حكومي ووظيفة لكل مواطن فان شاء 
ان يبني بيته بنفسه لكن بدعم وتمويل من الدولة فانها توفر له االرض 
ان  واعتقد  القسيمة.  بناء  تعكلفة  »القرض«  له  وتوفير  »القسيمة« 
عودة  بعد  المجال.  هذا  في  الكويت  تجربة  من  استفادت  المملكة 
االمة  لمجلس  رئيسا  العدساني   يوسف  اختير محمد  البرلمانية  الحياة 
السعدون  العزيز  عبد  احمد  على  الرئاسة  انتخابات  يومها في  وتفوق 
احد افضل البرلمانيين العرب في تاريخ هذه االمة بفارق صوت واحد. 
فانتخب السعدون وهو شخصية عصامية خيالية في قوتها وثقافتها 
باالثنين  وجمعتني  المجلس.  لرئيس  نائيا  ذلك  بعد  واستقامتها، 
العدساني والسعدون عالقة احترام متبادل من خالل عملي مسؤوال عن 
تحرير واخبار مجلس االمة باالضافة الى عملي في االخبار المحلية في 
االنباء. في مرات نادرة بين فترة واخرى اعتاد عبد الرزاق العدساني ان 
يدعوني لالستماع الى اخر الحانه او كلماته الغنائية . فكنا نجلس داخل 
سيارته قبالة مجلس االمة الحالي في القبلة  وفي  المكان الذي بات 
يطلق عليه ساحة االرادة حاليا. لم يكن مطربا اال انه كان ملحنا مقتدرا. 
فكنت اردد معه بعض دندناته الموسيقية. في تلك الفترة كنت قريبا 
جدا من جايم خالد الداوود المرزوق وزيرال التربية يومها الذي انتقل الى 
جوار ربه قبل بضعة اشهر ومن  الشاعر والمحقق واالديب د. يعقوب 
الغلب  والملهم  المفكر  العقل  التربية  وزارة  وكيل  الغنيم  يوسف 
الخليح  تسيد  الذي  المدرسي  للنشاط  السنوية  الحفالت  واناشيد  اغاني 
واالمراء  الملوك  السنوية  حفالته  يحضر  وكان  السبعينات  اواخر  منذ 
وبقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تاسس في عام 1981 
فلم يكن التي لم يكن يضاهيها او يجاريها شيء في الخليج بابداع 
الغنيم والمايسترو سعيد البنا  ونجم الغناء في المنطقة شادي الخليج 
الخلوقة   الرائعة  الموهوبة  المطربة  والطالبة   المفرج«  العزيز  »عبد 
»سناء   الخراز« التي كانت طالبة آنذاك فيما هي مغنية كويتية ذاع 
أصبحت  حتى  للكويت  الوطنية  واألوبريتات  لألغاني  بأدائها   صيتها 
فيها  دخلت  التي  النادرة  المرات  في  هذا.  في  لبلده  غنى  من  افضل 
العراق في عقد الثمانينات لبينا انا والشاعر محمد الفايز تلبية دعوة من 
منظمي مهرجان المربد الشعري. المربد في جنوب العراق بالقرب من 
الحدود الكويتية حيث تربيت الربع او خمس سنوات اولى من عمري اال 
ان  المهرجان الماخوذ من ايام الثقافة المبكرة في تاريخ العرب ايام 
الجاهلية ومن ثم دخول االسالم، اقيم في بغذاد الستحالة اقامته في 
في  يومها.  ايران  قوة  لصالح  تميل  كانت  الخليج  حرب  فيما  البصرة 
جاسم  نصيف  لطيف  استقبل  المربد  مهرجان  فيها  اقيم  التي  بغداد 
وزير  االعالم العراقي المسؤول عن المناسبة كل ضيوف المهرجان 
في  وانا  ابالغي  يتم  لم  تعمدا  او  سهوا  اما  انه  اال  الفايز  فيهم  بما 
غرفتي في فندق ميليا منصور  عن ترتيبات استقبال الوزير للضيوف. 
بعد ساعة مر بي في غرفتي الشاعر محمد الفايز وسألني عن اسباب 
 . االخرين  كل  مثل  دعوتي  لعدم  استغرابي  فابديت  حضوري  عدم 
الفخمة وفي  بالمطاعم  عامرا  الفندق  الغداء وكان  بعدها حان وقت 
اشهر  كان   . قباني  مزار  الخالد  بالشاعر  التقيت  المطاعم  هذع  احد 
مدير  طريق  عن  عني  وعرف  باسمي  سمع  انه  قال  علم  على  نار  من 
تحرير االنباء التي اعمل فيها ولم يقل اسمه اول االمر اال انه عاد وقال 
ان محمد خالد القطمة وهو مدير التحرير الذي تتلمذت على يديه قد 
اوصاه باتصال هاتفي به عن طريق الشاعرة واالديبة الكويتية الكبيرة 
وقته  من  نصف ساعة  يومها  االمة  شاعر  اعطاني  الصباح.  د. سعاد 
ليسألني عن الكويت وعن االنباء وعن الصحافة واالعالم في الكويت 
وعن انعكاسات حرب الخليج على الحياة في المنطقة . وفتها لم يكتب 
من كتب قائال انه كان يعلم ان فيروز مسيحية اال انه لم يكن يعلم انها 
ارثوذكسية ولم يكن يعلم ان نزار قباني شيعي علوي وال ان بدر شاكر 
السياب سني، وال ان الماغوط شيعي اسماعيلي، كما لم يكن يعلم ان 
ادونيس وبدوي الجبل علويان، وال أنفارس الخوري مسيحي  موضحا انه 
لم يكن يطترث لكون ليلى مراد يهودية. اضاف: لم أكن أتخيل نفسي 
يوما أنني اصنف دريد لحام وكاظم الساهر وناظم الغزالي في خانة 
الشيعة, وال عمر الشريف ويوسف وهبي وفؤاد المهندس على انهم 
أقباط! والسبب كما يرى وافهم انه انه كبر في زمن لم تكن ادوات 
نجوما  الدماء!!! فقد كانوا  لعبة لسفك  االستعمار تستخدم »الدين« 
وشعراء وأدبائ لذواتهم، ال لطوائفهم ...! لم يكن يدر في خلدي ان 
اسأل زميلي الذي يجلس بجواري في الفصل ان كان مسلما وال من 

جلس قربي قي الطائرة.
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 د. هشام الديوان

مثل  ضارة  »الدايت«  الغازية  المشروبات  أن  إلى  كبيرة  دراسة  توصلت 
األنواع الغنية بالسكر، حيث وجد باحثون أن أولئك الذين تناولوا المشروبات 
للوفاة فى سن  أكثر عرضة  كانوا  المحالة صناعيًا  أو  بالسكر  المحالة 
باحثون  البريطانية اكتشف  لتقرير لصحيفة »ديلي ميل«  مبكرة. ووفقا 
بجامعة Zhengzhou في الصين أن خطر الوفاة المبكرة يزداد مع كل 
المشروبات  استهالك  وارتبط  المحلى،  المشروب  من  إضافية  مل   250
خطر  وزيادة  سبب  ألي   %5 بنسبة  الوفاة  خطر  بزيادة  بالسكر  المحالة 
الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13%. وتبين من الدراسة أن األشخاص الذين 

شربوا أكثر من غيرهم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 12% ألي سبب و%20 
أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب مقارنة بمن يشربون أقل، وتم ربط 
استهالك المشروبات المحالة صناعيًا بزيادة خطر الوفاة بنسبة 4% ألي 

سبب و7% لخطر الوفاة من أمراض القلب.
Hongyi Li أظهر االستهالك  الدكتور  للدراسة  الرئيسي  المؤلف  وقال 
العالي لكل من المشروبات المحالة صناعيًا والمشروبات المحالة بالسكر 
القلب  أمراض  عن  الناجمة  الوفيات  مخاطر  ارتفاع  مع  كبيرة  ارتباطات 

واألوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع األسباب. 

دراسة صينية: المشروبات الدايت ضارة بصحة القلب واألوعية الدموية

بين السطور

إنا هلل وإنا إليه راجعون

• حصة خالد فالح العدواني - 70 عامًا - شيعت -  ت: 50311999 - 65160111.
• علي جاسم محمد المسباح - 69 عامًا - شيع -  ت: 66666578.

 67  - الناصر  الصالح، زوجة صادق حسين علي  • فاطمة محمد علي محمد 
عاما - شيعت -  ت: 66872209.

 -  60070949 ت:    - شيع   - عامًا   59  - الفيلكاوي  رجب  محمد  رجب   •
.50188155

هدهود  صالح  عيد  عبدالرحمن  زوجة  العسعوسي،  حسين  محمد  مريم   •
الهدهود - 66 عامًا - شيعت -  ت: 66437979 - 66320000 - 94444879.

ت:    - شيعت   - عامًا   78  - التنيب  عبداهلل  صالح  ارملة  محيو،  فضل  سنيه   •
.99190009 - 66616414 - 66221622 - 97888892

• آسيا يعقوب يوسف محمد - 65 عامًا - شيعت -  ت: 99468722.
• صباح راضي عيد أبا الخيل العازمي - 65 عامًا - شيعت -  ت: 90066535 

.66670606 -
• عبداهلل محمد فالح الخنفور - 77 عامًا - شيع -  ت: 99647748.

• جوزه فهد مسلم الحربي - 85 عامًا - شيعت -  ت: 99421666.
• يوسف علي محمد بندر - 69 عامًا - شيع -  ت: 65823334 - 50568999 

.99843442 -

مرضى السكري المصابون بكورونا 
يعانون من تقلبات الجلوكوز 

اختبارات يجب على المتعافين من كورونا 
الخضوع لها للتأكد من الشفاء الكامل

»األرصاد«: الطقس 
حار نهارًا... مائل 

للحرارة في أول الليل 
الجوية  األرص��اد  ادارة  قالت 
خالل  مستقر  البالد  طقس  ان 
هذه الفترة ويكون حارا نهارا 
الليل  أول  في  للحرارة  ومائال 
ومعتدال في آخره، كما تظهر 

بعض السحب المتفرقة.
التنبؤات  قسم  رئيس  وأضاف 
البلوشي  ياسر  باالدارة  البحرية 
نهار  المتوقع  الطقس  أن 
ورطبا  ح��ارا  سيكون  ال��ي��وم 
الساحلية  المناطق  على  نسبيا 
إلى  االت��ج��اه  متقلبة  وال��ري��اح 
إلى  خفيفة  شرقية  جنوبية 
على  تنشط  السرعة  معتدلة 
فترات، خصوصا على المناطق 
الساحلية تتراوح ما بين 10و42 
وتظهر  الساعة  في  كيلومترا 
المتفرقة  ال��س��ح��ب  ب��ع��ض 
العظمى  ال��ح��رارة  ودرج���ات 
المتوقعة ما بين 40و42 درجة 
إلى  خفيف  البحر  وحالة  مئوية 
معتدل الموج يعلو احيانا ما بين 

2و6 أقدام.
مساء  ال��ط��ق��س  ان  وذك���ر 
اليوم مائل للحرارة إلى معتدل 
المناطق  على  نسبيا  ورط��ب 
جنوبية  وال��ري��اح  الساحلية 
االتجاه،  متقلبة  إل��ى  شرقية 
غربية  شمالية  ال��ى  تتحول 
السرعة  معتدلة  إلى  خفيفة 
تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا 
بعض  وتظهر  الساعة  ف��ي 
ودرج��ات  المتفرقة،  السحب 
المتوقعة ما  الحرارة الصغرى 
بين 24و26 درجة مئوية وحالة 
البحر خفيف إلى معتدل الموج 

ما بين 1و3 أقدام.

الدراسات  من  العديد  أكدت 
أن فيروس كورونا، قد يكون 
مرضى  على  تأثيرًا  أكثر 
أكثر  هم  الذين  السكري، 
بمضاعفات  لإلصابة  عرضة 
بالفيروس،  أصيبوا  إذا  أسوأ 
مقارنة بأولئك الذين ال يعانون 
لكن  السكري،  م��رض  من 
لماذا يكون مرضى السكري 
بعدوى  لإلصابة  عرضة  أكثر 

فيروس كورونا الشديدة؟ 

ارتفاع  أن  هو  األسباب  أحد 
الدم  في  السكر  مستويات 
دفاعات  يضعف  أن  يمكن 
باإلضافة  المناعة،  جهاز 
إل���ى ذل����ك، ي��ش��ي��ر خ��ب��راء 
قد  الفيروس  أن  إلى  الصحة 
فيها  ترتفع  بيئة  في  ينتشر 
الدم  في  الجلوكوز  نسبة 
أو  االلتهاب  أي��ضً��ا  وي��زي��د 
مرضى  لدى  الداخلي  التورم 

السكري.

التعافي من كورونا ليس نهاية األمر مع هذا الفيروس، ولكن األمر 
يحتاج الى مزيد من المتابعة والفحص واالستمرار في تناول المكمالت 
الغذائية والفيتامينات للتخلص من آثار كورونا طويلة األمد. يقول الخبراء 
المناعي والتي  الدم والجهاز  العالمات في  العديد من  أيضًا إن هناك 
يمكن أن تحدد مدى تأثر جسمك بالفيروس، على سبيل المثال يمكن 
أن تكون االختبارات والفحوصات حاسمة إذا كنت قد تعرضت لعدوى 
شديدة مع وجود المزيد من األدلة التي تشير إلى أن الفيروس، يمكن أن 
يؤثر على األعضاء الحيوية بما في ذلك الرئتين بطريقة عميقة، يمكن 

أن تكشف فحوصات ما بعد الجراحة عن مدى تعافيك وصحتك. 
اختبارات األجسام المضادة: بعد محاربة العدوى ينتج الجسم أجسامًا 
مضادة مفيدة تمنع العدوى في المستقبل، ال يمكن أن يساعدك تحديد 
مستوى األجسام المضادة في الحصول على فكرة أفضل عن مدى 
كنت  إذا  خاص  بشكل  أيضًا  يساعدك  بل  فحسب،  المناعية  حمايتك 

مؤهاًل للتبرع بالبالزما.
لتطوير األجسام  أو أسبوعين  الجسم حوالي أسبوع  عادًة ما يستغرق 
المضادة، لذا انتظر حتى تتعافى من الفيروس في حالة التبرع بالبالزما، 
الوقت  أيضًا  وهو  التعافي،  من  شهر  غضون  في  اختبار  بإجراء  قم 

المثالي للتبرع.
تحاليل تعداد الدم الكامل »CBC«: تعد اختبارات CBC اختبارًا أساسيًا 
يقيس األنواع المختلفة من خاليا الدم »كرات الدم الحمراء، كرات الدم 
البيضاء، الصفائح الدموية«، ويعطيك فكرة عن مدى استجابتك لعدوى 
قد  إضافية  تدابير  إلى  ما  بطريقة  أيضًا،  يوجهك  أن  يمكن  كورونا 

تحتاج إلى اتخاذها بعد الشفاء. 

 سّكر!

جحا

• ألغى مدير عام قرارًا أصدره منذ فترة قصيرة بعد أن اكتشف أنه قرار خاطئ!
• قرر وكيل وزارة وقف العمل بإدارة العالقات العامة لعدم جدواها!

انزعج »اعرابي« من استمرار »تسكير 
مبرر،  دون  والسكر  األرز  بيع  محالت 
هذه  مثل  يتحمل  راح  »منو  متسائال: 
ندفع  متى  ولي  العشوائية،  القرارات 

الثمن«؟!

وأيده أهل القرية الذين شعروا بالغالء، 
فقالوا: »اي صحيح منو المستفيد من 
في  السكر  ندوّر  صرنا  الغالء،  هذا 

زمن التسكير، وما نحصله«!
... كافي!

العصفورة

حكايات

العشاء  7.53المغرب  6.28العصر  3.20الظهر  11.45الشروق  5.02 مواقيت
الفجر  3.34الصالة

إطالق أول أسطول من سيارات األجرة 
ذاتية القيادة في بكين

األجرة  سيارات  من  أسطواًل  رائدة  إنترنت صينية  أطلقت شركة 
الجديدة  السيارات  ب��دأت  حيث  بالكامل،  سائق  ب��دون  اآللية 
حوالي  بكلفة  بكين،  غرب  في  الركاب  نقل  في   Apollo Go
الدفع  ذاتية  أجرة  أول سيارات  دوالرات لكل رحلة، وهي   4.60
مدفوعة األجر في الصين ال يوجد بها سائق أمان على كرسي 

القيادة.
برمجة  تمت  البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  ذكرته  لما  ووفقا 
موطن   ،Shougang Park في  وجهات  ثماني  مع  المركبات 

األلعاب األولمبية الشتوية القادمة لعام 2022، وهناك مشغل عن 
بعد في متناول اليد يمكنه التحكم في السيارة في حالة الطوارئ.

والفنادق  والمقاهي  المكاتب  إلى  الركاب  األجرة  سيارات  ونقلت 
وموقف السيارات حول Shougang Park، وهي منطقة صناعية 

سابقة في غرب بكين تخضع للتحسين.
وستقام دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين في 
Shougang Park، وتتوقع بايدو أن يتم استخدام السيارات اآللية 

لنقل الرياضيين والموظفين من وإلى المالعب األولمبية.

• السيارة ذاتية القيادة الجديدة


	1 (7-5-2021)
	2 (7-5-2021)
	3 (7-5-2021)
	4 (7-5-2021)
	5 (7-5-2021)
	6 (7-5-2021)
	7 (7-5-2021)
	8 (7-5-2021)
	9 (7-5-2021)
	10 (7-5-2021)
	11 (7-5-2021)
	12 (7-5-2021)

