
نحن نجرؤ على الكالم

الخميس
1 يوليو  2021
العـدد )4487(
12 صــفحـــة

يومية كويتية
عربية شاملة

www.alshahedkw.com alshahed_tv alshahednewsalshahed_daily

غير مخصص للبيع

الخالفات بين البرلمان ورئيسي الحكومة والحكومة المكلفة ورئيس الجمهورية وبين األحزاب
والتيارات السياسية والعسكر ومحافظ البنك المركزي أدت إلى تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية

مدينة  ف��ي  محتجون  اع��ت��رض 
أمس،  لبنان،  بشمال  طرابلس 
تابعة  دوري���ة  لعناصر  طريقا 
أن  حين  ف��ي  اللبناني،  للجيش 
الهواء  في  النار  أطلق  الجيش 

لتفريقهم.
الجيش  انتشر  أن  بعد  ذل��ك  يأتي 
مسلحين  إطالق  إثر  طرابلس  في 
محلة  في  الهواء  في  للرصاص 
التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب 
التجارية والصيرفة اإلقفال  المحال 

احتجاجا على األوضاع المعيشية.
بين  الخالفات  ان  مراقبون  وق��ال 
ورئيس  اللبناني  الحكومة  رئيس 
البرلمان  مع  بالتكليف  الحكومة 

ومع  الجمهورية  رئ��ي��س  وم��ع 
ومع  والكتل  والتيارات  األح���زاب 
المركزي،  البنك  ومحافظ  الجيش 
أدت إلى تدهور األوضاع السياسية 

واالقتصادية.
اللبناني  الصحي  القطاع  ويعاني 
والمالية  االقتصادية  االوضاع  وطأة 
لبنان  في  المتردية  والمعيشية 
وانهيار سعر صرف العملة المحلية 
دفع  ما  االميركي،  ال��دوالر  مقابل 
بالكثير من االطباء واعضاء الجهاز 
عن  بحثا  الهجرة  الى  التمريضي 

ظروف معيشية افضل.
وخسرت المستشفيات اللبنانية نخبة 
ادى  ما  وممرضيها،  اطبائها  من 

االستشفائي  المستوى  تدني  الى 
والتمريضي في هذه المستشفيات، 
الطبية  ال��م��واد  ال��ى ش��ح  اض��اف��ة 
لتأمين  الضرورية  والتجهيزات 

حسن سير العمليات االستشفائية.
وفي هذا السياق قال نقيب االطباء 
تأثير  »ان  أمس،  ابوشرف  د. شرف 
جدا  سلبي  اللبنانيين  االطباء  هجرة 
فالمهاجرون  الطبي،  القطاع  على 
اختصاصيون من اصحاب الكفاءات 
بسهولة«،  تعويضهم  يمكن  وال 
ادى  المثال  سبيل  »على  وأوض��ح 
االختصاصيين  التقنيين  احد  سفر 
الكبد  زرع  آلة  على  يعملون  الذين 
توقف  الى  المستشفيات  احد  في 

لها  التي  الطبية  العمليات  كل 
التقني  ال��م��وظ��ف  ب��ه��ذا  ع��الق��ة 
وشلت حركة كل االطباء في هذا 
االطباء  عدد  »ان  واضاف  االطار«، 
 1200 من  اكثر  بلغ  هاجروا  الذين 
المالية  االزم��ة  بداية  منذ  طبيب 
هجرة  اسباب  ومن  واالقتصادية 
حماية  توجد  ال  انه  ايضا  االطباء 
يتعرضون في  قانونية لهم، فهم 
والضاغطة  الصعبة  االوضاع  هذه 
مجلس  ان  رغم  واالهانات،  للعنف 
سن  على  يعمل  اللبناني  ال��ن��واب 
والعاملين  االطباء  لحماية  قوانين 
لم  لكنه  الصحي،  القطاع  ف��ي 

يصدرها بعد«.

الوكيحأمثال

يقولون

بو احمد: في كل دول العالم ال أحد يعرف عسكر أمن الدولة أو 
االستخبارات، أغلبهم تكون هويتهم موظف بلدية، عامل نظافة 

لكي ال يكشف عن هويته وسريتها إال عندنا: رقي العسكري 
الفالني إلى الرتبة الفالنية في أمن الدولة، في االستخبارات.

كوفئ الضابط الفالني في الجهة الحساسة هذا يسمونه فقدان 
أمن وأمان، ما عاد أكو سر في الديرة، الكل ينشر في مواقع 

التوافه الحقيرة االستخبارية أخبار الديرة وأهل الديرة.

ال بغيت الخبر يشيع
عطه ابن بزيع

23 - 1 - 28 - 18
26 - 2 - 6 - 21 

السودان: مظاهرات 
تطالب بإسقاط الحكومة 

في الخرطوم وأم درمان

ممتلكات اليهود تشعل أزمة 
دبلوماسية بين إسرائيل وبولندا

 المنامة: أول سفير للبحرين 
لدى الكيان الصهيوني

124 شركة وأكثر من 5 بنوك
... أسهمها تحت الرهن 

لجنة طوارئ كورونا 
توافق على استقدام 

العمالة الزراعية من الخارج
كورونا  لطوارئ  ال��وزاري��ة  اللجنة  وافقت 
بشأن  للمزارعين،  الكويتي  االتحاد  طلب  على 
وذلك  الخارج،  من  الزراعية  العمالة  استقدام 
من خالل منصة بالسالمة، ومع االلتزام بتطبيق 
بها  المعمول  والوقائية  الصحية  اإلج��راءات 
في وزارة الصحة،جاء ذلك في كتاب وجهه 
األمين العام المساعد ألمانة الشؤون اإلدارية 
والمالية في مجلس الوزراء أسامة الدعيج إلى 

وزير الداخلية.
الكويتي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وتقدم 
مجلس  عن  نيابة  الدماك،  عبداهلل  للمزارعين 
بالشكر  بالكويت  المزارعين  وجموع  اإلدارة 
للمزارع  المزارعين والسماح  اللجنة لدعم  إلى 
الخارج  من  الزراعية  العمالة  بجلب  الكويتي 
عبر  المزارع  عمال  في  الحالي  العجز  لسد 
طلب  على  موافقتها  عبر  بالسالمة  منصة 
مجلس إدارة االتحاد الكويتي للمزارعين الذي 

تقدم به منتصف أبريل الماضي.

توصية بعدم التطعيم 
بـ»أسترازينيكا« للمصابين 

بمتالزمة الشعيرات الدموية
قالت هيئة الصحة الكندية »هيلث كندا« إنها أوصت من 
لديهم تاريخ مرضي لإلصابة بمتالزمة »تسرب الشعيرات 
المضاد  »أسترازينيكا«  لقاح  تلقي  بعدم  الدموية« 

لكوفيد19-.
المنتج  نشرة  تُحدث  كندا  هيلث  الهيئة:  وأض��اف��ت 
المضادين  بلقاحي »أسترازينيكا« و»كوفيشيلد«  الخاصة 
لكوفيد19- لتضيف متالزمة التسرب من الشعيرات الدموية 
لديهم  للمرضى ممن  تحذير  جانبي محتمل، مع  كعرض 
تاريخ إصابة بهذه المتالزمة من تلقي لقاح »أسترازينيكا« 

أو »كوفيشيلد«.
شديدة  الدموية  الشعيرات  من  التسرب  ومتالزمة 
السوائل  تسرب  إلى  تؤدي  خطيرة  حالة  وهي  الندرة، 
تورم  إلى  يؤدي  ما  الصغيرة،  الدموية  الشعيرات  من 
وانخفاض  وتخثره  الدم  ضغط  وانخفاض  األط��راف 

مستويات بروتين مهم في الدم.
العامة  الصحة  تتابع مع وكالة  إنها  وقالت »هيلث كندا« 
الكندية هذه الحالة منذ اعتبرتها وكالة األدوية األوروبية 
مصدر قلق محتمال في أبريل، وأضافت أنه بحلول 11 يونيو 
الماضي تم تسجيل حالة إصابة واحدة بهذه المتالزمة في 

كندا، عقب التطعيم بلقاح »أسترازينيكا«.

أخرى  سودانية  ومدن  الخرطوم  في  أمس،  مظاهرات،  خرجت 
الثورة،  مسار  وتصحيح  االنتقالية  الحكومة  بإسقاط  للمطالبة 
وقد تدخلت قوات األمن لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر 

الرئاسي بالعاصمة، وفرقت مظاهرة أخرى في أم درمان.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وتصحيح 
المسار وتحقيق مطالب الثورة، وردد المشاركون في المظاهرة 
الحكومة،  بسياسات  وتندد  حراكهم،  سلمية  تؤكد  شعارات 

مطالبين بتحقيق العدالة والقصاص لضحايا المظاهرات.

تتصاعد األزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وبولندا على خلفية السجال بين تل أبيب ووارسو 
بشأن مشروع قانون متعلق باستعادة أمالك اليهود المتنازع عليها منذ الحرب العالمية 
الثانية، وتحمل هذه األزمة في طياتها العديد من الرسائل والتوجهات من لدن الحكومة 

اإلسرائيلية الجديدة التي تستبعد أن يفضي التوتر إلى قطع العالقات بين الجانبين.
السفراء  استدعاء  وتبادل  ووارس��و،  أبيب  تل  بين  الدبلوماسي  التوتر  وي��زداد 
وهو  الشيوخ،  مجلس  إلى  القانون  مشروع  يقدم  أن  قبيل  وذلك  وتوبيخهم، 
محاولة  في  وذلك  النهائي،  إقراره  أجل  من  البولندي،  للبرلمان  األولى  الغرفة 
عن  تعويضات  بدفع  البولندية  الحكومة  تعهد  تضمن  تفاهمات  إلى  للتوصل 

ممتلكات اليهود.
أمالك  »استعادة  بمنع  عليه  النهائية  المصادقة  حال  في  المشروع  ويقضي 
سيؤثر  بحيث  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  النازيون  عليها  استولى  يهودية« 
ذلك في ما يبلغ %90 من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة 

الممتلكات، وفقا لوزارة الخارجية اإلسرائيلية.
وعكست تصريحات الخارجية اإلسرائيلية التي عبّر عنها الوزير الجديد يائير لبيد الموقف 
المبدئي لتل أبيب المتمسك بأمالك اليهود، والرافض لمصادقة مجلس النواب البولندي 

على مشروع القانون الذي سيقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات.

رئيس  الجالهمة  خالد  السفير  أدى 
لدى  البحرينية  الدبلوماسية  البعثة 
إسرائيل  القسم أمام الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وذكرت وكالة األنباء البحرينية »بنا« 
أن ذلك يأتي بعد 3 أشهر من تعيين 
سفير  أول  يعد  ال��ذي  الجالهمة 

للمنامة لدى تل أبيب.
ووفق »بنا«، أدى الجالهمة القسم 
القانوني أمام الملك حمد بن عيسى 
الصافرية،  قصر  في  خليفة  آل 

للسفير،  توجيهاته  الملك  وأب��دى 
رسالة  لتعزيز  التوفيق  له  متمنيا 
البحرين النبيلة للسالم وقيم التسامح 
المصدر  وفق  السلمي،  والتعايش 
وصوله  موعد  يحدد  أن  دون  ذاته، 

إلى تل أبيب لممارسة مهام عمله.
أصدر  الماضي  مارس   30 وفي 
مرسومين  البحريني  الملك 
لبالده في  دبلوماسية  بعثة  بإنشاء 
أول  الجالهمة  وتعيين  إسرائيل، 

سفير لها بتل أبيب.

ل�»الشاهد«  دراس��ة  كشفت 
أن 124 شركة بالبورصة لها 
مرهونة  وح��ص��ص  اس��ه��م 
أو  بنوك  او  افراد  سواء لصالح 
مؤسسات مالية داخليا  وخارجيًا، 
بنوك  لصالح  الرهونات  وأغلب 
مديونيات  مقابل  مؤسسات  أو 
بضمان  لمساهمين  منحت 
ان  عن  فضال  األسهم،  تلك 
لها  بنوك   5 من  اكثر  هناك 
ورص��دت  مرهونة،  اسهم 
الدراسة ان األسهم المرهونة 
تفوق أكثر من 2 مليار سهم 
إجمالي  م��ن   60٪ تشكل 
بالبورصة  المدرجة  األسهم 
والموزعة على 3 أسواق، األول 
 143 و»الرئيسي«  شركة   18
 11 ويضم  والمزادات  شركة 
شركة   173 بإجمالي  شركة 
 59 هناك  ان  حيث  م��درج��ة، 

قائمة  ضمن  ظهرت  شركة 
األس��ه��م ال��م��ره��ون��ة، هي 
من  أي  بها  يوجد  وال  االعلى، 
 33٪ تشكل  وهي  األسهم 
من إجمالي األسهم المدرجة، 
انتهت  شركات   4 عن  فضال 
وأصبحت  اسهمها  رهن  من 
الدراسة  كشفت  وقد  صفر، 
األسهم  قيمة  ارت��ف��اع   عن 
المصرفي  للقطاع  المرهونة 
 2021 من  األول  الربع  خ��الل 
 2.476 من  لترتفع   2% بنسبة 
مليار   1.1 بقيمة  سهم  مليار 
دينار في نهاية ديسمبر 2020 
إلى 2.473 مليار سهم بقيمة 
ان  السيما  دينار،  مليار   1.12
المرهونة  األس��ه��م  قيمة 
بالسوق األول 1.39 مليار دينار 
وفقا ألسعار األسهم في 31 

يناير الماضي.

يقل  ال  ما  تلقى  طبيبا   26 وفاة  اإلندونيسية  السلطات  أعلنت 
عن 10 منهم جرعتي لقاح سينوفاك المضاد للفيروس، هذا 
الشهر، ما أثار بعض الشكوك في مدى فاعلية هذا اللقاح 

الذي طورته الصين.
ففي أسبوع واحد، تخطت إحصاءات اإلصابات المثبتة مخبريا 
ألف إصابة في يوم   14 اإلعالن عن  بدءا من  أرقاما قياسية، 
واحد هو ال�21 من الشهر الماضي، حتى بلغت 21 ألف إصابة 
 2.2 من  تراكميا  اإلصابات  مجموع  ليقترب  واحد،  يوم  في 

مليون إصابة.

وبحسب صحيفة »الغارديان« البريطانية، تواجه إندونيسيا ارتفاعا 
من  الكثير  تتمكن  ال  حيث  بفيروس كورونا،  اإلصابة  حاالت  في 
المستشفيات في جزيرة جاوة من عالج المرضى الجدد في ظل 

تفشي ساللة دلتا األكثر قدرة على االنتشار.
وأعلنت الجمعية الطبية اإلندونيسية عن وفاة 26 طبيبا في يونيو 

الماضي، تلقى 10 منهم لقاح سينوفاك بشكل كامل.
حول  والشكوك  التساؤالت  من  الكثير  البيانات  هذه  أثارت  وقد 
مستوى الحماية التي يوفرها اللقاح، خاصًة ضد طفرات كورونا 

الجديدة األكثر عدوى.

إندونيسيا: وفاة أطباء تم تطعيمهم بلقاح سينوفاك الصيني 

• إغالق طرق وحرائق في طرابلس

• مواجهات مع الجيش

• اعتقاالت

• عسكريان لبنانيان يقومان بفتح الطريق

»االحتالل« يعتقل العشرات في القدس والضفة... ويطلق النار على األهالي

مواجهات عنيفة بين الصهاينة والفلسطينيين
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي الليلة الماضية عشرات المواطنين من الضفة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل 5 شبان، وهم: ماهر محمد الولجي »18 
عاما«، ومحمد وائل مناع »17 عاما«، من مخيم الدهيشة، وكامل مهدي زعول 
»18 عاما« وهو طالب توجيهي، وزيدان محمد زيدان »20 عاما« من حوسان، 

وأحمد محمد أبو رية من قرية ارطاس.
وفي جنين، اختطفت قوات خاصة »مستعربين« األسير المحرر أشرف القيسي، 
ومحمد  عبيد،  جبر  أحمد  المواطنين  اعتقلت  كما  جنين،  مخيم  اقتحامها  خالل 

أسعد عطايا، من قرية عنزة، وهشام توفيق نافع حمدان، من بلدة عرابة.
حي  من  األع��رج  سميح  عالء  المواطن  االحتالل،  قوات  اعتقلت  نابلس،  وفي 
أبو  دويكات من قرية روجيب، ونصير  برهم  نائل  وبراء  المدينة،  المعاجين في 

ثابت من قرية بيت دجن.
الجليسي،  عبدالرحمن  من:  كال  االحتالل  قوات  اعتقلت  اهلل،  رام  مدينة  وفي 
حمايدة،  أحمد  وجهاد  المدينة،  الجلزون شمال  مخيم  من  راشد  تيسير  واحمد 
وأحمد حمادة صباح من قرية كفر نعمة، وحمزة غازي الخطيب من قرية بلعين 

غرب رام اهلل.
المنطقة  من  العجلوني  عبيدة  المواطن  االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  وفي 

الجنوبية من المدينة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
كما أصيب شاب برصاص قوات االحتالل خالل مواجهات في مخيم الدهيشة، 
وارطاس  حوسان  قريتي  ومن  المخيم  من  آخرين  خمسة  اعتقال  تم  فيما 

السعودية تعترض طائرة بدون بمحافظة بيت لحم. 
طيار مفخخة أطلقتها »أنصار 
اهلل« تجاه المنطقة الجنوبية 

دعم  تحالف  قوات  قيادة  أعلنت 
ام��س،  اليمن  ف��ي  الشرعية 
بدون  طائرة  وتدمير  اعتراض 
جماعة  أطلقتها  مفخخة  طيار 
المنطقة  ت��ج��اه  اهلل  أن��ص��ار 
العربية  بالمملكة  الجنوبية 

السعودية.
السعودية  االنباء  وكالة  ونقلت 
االجتماعي  التواصل  موقع  في 
القول  التحالف  ع��ن  »تويتر« 
في  مستمرة  اهلل«  »أنصار  ان 
استهداف  تعمد  محاوالتها 
المدنيين واألعيان المدنية، مؤكدا 
العملياتية  االج����راءات  ات��خ��اذ 
مع  والتعامل  المدنيين  لحماية 

التهديد الوشيك. 

بوتين: انتهاك الباخرة الحربية 
البريطانية للمياه اإلقليمية 

الروسية... عمل استفزازي 
حربية  باخرة  قيام  امس،  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وصف 

بريطانية بانتهاك المياه االقليمية الروسية بأنه »عمل استفزازي«.
برنامج  عبر  المواطنين  اسئلة  على  رده  معرض  في  بوتين  وقال 
»الخط المباشر« السنوي التلفزيوني ان من يقف وراء هذا »العمل 
القرم«  جزيرة  »شبه  سكان  بحق  االعتراف  يريد  ال  االستفزازي« 

بريطانيا  ان  مضيفا  المصير،  تقرير  في 
واشنطن  وكذلك  العمل  هذا  دعمت 
من  تجسس  طائرة  ارسلت  »التي 

اجل استطالع المنطقة«.
وصفه  ما  حيال  قلقه  عن  واعرب 

على  اجنبية  قوات  باستحواذ 
هذا  ان  موضحا  اوكرانيا، 

المصالح  يمس  االم���ر 
الحيوية لروسيا ويخلق 

مجال  في  مصاعب 
بالنسبة  االم����ن 
لروسيا التي تجاور 

اوكرانيا.

لبنان: اشتباكات بين الجيش والمحتجين في طرابلس

• فالديمير بوتين
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»السكنية« تستدعي الدفعة الرابعة لمشروع شرق تيماء »فئة من باع بيته«
من  الرابعة  الدفعة  توزيع  السكنية  للرعاية  العامة  المؤسسة  أعلنت 
مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم »2015/2« »فئة من باع بيته« 
أغسطس   15 تاريخ  حتى  لهم  للمخصص  بيتا   97 على  وتشتمل 

.2006
وقالت المؤسسة في بيان صحافي  إنها ستوزع بطاقات القرعة 
بطاقات  توزيع  سيتم  حين  في  المقبل،  واألحد  الخميس  اليوم 

يوم  القرعة  إجراء  يتم  أن  على  المقبل  االثنين  يوم  االحتياط 
األربعاء المقبل.

شخصيا  الحضور  إلى  أسماؤهم  المدرجة  المواطنين  ودعت 
العاشرة  الساعة  السرة  جنوب  منطقة  في  المؤسسة  لمبنى 
المحددة،  المواعيد  في  ظهرا  الواحدة  الساعة  حتى  صباحا 

مصطحبين معهم البطاقة المدنية لتسلم بطاقة القرعة.

نائب األمير استقبل الخالد 
والغانم والشايع

وزير الخارجية التقى مدير اإلدارة السياسية 
لشؤون أفريقيا وأميركا الالتينية والشرق 
األوسط واألدنى بوزارة الخارجية األلمانية

وزير الداخلية بحث مع سفير السنغال 
ومدير عام الشرق األوسط واألدنى بوزارة 

الخارجية األلمانية العالقات الثنائية

الشيخ  العهد  ولي  األمير  نائب  سمو  استقبل 
سمو  أمس  صباح  بيان  بقصر  األحمد  مشعل 
الوزراء، كما  رئيس مجلس  الخالد  الشيخ صباح 

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه، رئيس ديوان المحاسبة فيصل 

الشايع.

مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  الخارجية  وزير  استقبل   
وزارة  عام  بديوان  الناصر  أحمد  د.  الشيخ  ال��وزراء 
الخارجية أمس مدير اإلدارة السياسية لشؤون أفريقيا 
وزارة  في  واألدنى  األوسط  والشرق  الالتينية  وأميركا 

خارجية جمهورية ألمانيا االتحادية د. فيليب أكرمان.
المتصلة  المواضيع  مجمل  مناقشة  اللقاء  خالل  وتم 
بالعالقات الثنائية الكويتية - األلمانية وبحث القضايا ذات 

االهتمام المشترك. 

السلك  العلي، عميد  ثامر  الشيخ  الداخلية  استقبل وزير 
عبداألحد  السنغال  جمهورية  سفير  الدبلوماسي 
ومدير  الكويت،  في  عمله  انتهاء  بمناسبة  امباكي 
واميركا  افريقيا  وشمال  واألدنى  األوسط  الشرق  عام 
أكيرمان، كل  فيليب  األلمانية  الخارجية  بوزارة  الالتينية 

على حدة.
األمني  واإلع��الم  للعالقات  العامة  اإلدارة  وذك��رت 
بالوزارة أن وزير الداخلية أشاد بجهود السفير السنغالي 
تربط  التي  الثنائية  العالقات  توطيد  في  وإسهاماته 
البلدين الصديقين خالل فترة عمله بالكويت، متمنيا له 

التوفيق في حياته الدبلوماسية.
ومن جانبه عبر السفير امباكي عن الشكر للكويت على 

تأدية  له  ما سهل  عمله،  فترة  لقيه خالل  الذي  الدعم 
بمزيد  للكويت  تمنياته  مهام عمله، معربا عن أصدق 

من التقدم والرقي.
الشرق  عام  مدير  مع  بحث  الوزير  أن  إلى  البيان  وأشار 
األوسط واألدنى وشمال افريقيا واميركا الالتينية بوزارة 
الخارجية األلمانية أكيرمان عددا من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك، السيما المتعلقة بالشأن األمني.
الكويت  بين  الصداقة  ع��الق��ات  عمق  على  وأك��د 
وجمهورية ألمانيا االتحادية، فيما نوه أكيرمان وسفير 
جمهورية المانيا االتحادية اشتيفان موبس الذي رافقه 
خالل الزيارة بأهمية ما تم مناقشته من موضوعات في 

إطار تعزيز التعاون األمني بين البلدين الصديقين. 

• سمو نائب األمير مستقباًل سمو الشيخ صباح الخالد

• جانب من االستقبال

• الشيخ ثامر العلي مستقباًل مدير عام الشرق األوسط واألدنى في وزارة الخارجية األلمانية

• وصول قافلة المساعدات الكويتية الى غزة

• القافلة متجهة إلى غزة

• مركز التطعيم

أمين مجلس التعاون
يؤكد أهمية تعزيز التكامل 

االقتصادي الخليجي 
لمجلس  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أك��د 
د.  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
تعزيز  أهمية  الحجرف  نايف 
الخليجي  االقتصادي  التكامل 
متطلبات  استكمال  خالل  من 
والسوق  الجمركي  االت��ح��اد 

الخليجية المشتركة.
وقالت االمانة في بيان امس ان 
الحجرف  لقاء  خالل  جاء  ذلك 
العامة  الهيئة  محافظ  مع 
السعودي  الخارجية  للتجارة 
بمقر  الحربي  عبدالرحمن 

األمانة في »الرياض«.
وذكرت انه جرى خالل االجتماع 
تعظيم  ض����رورة  مناقشة 
التي  المنجزات  من  االستفادة 
سنة  ال����40  خ��الل  تحققت 
مجلس  مسيرة  من  الماضية 
ال��ت��ع��اون ال��م��ب��ارك��ة وف��ق 
االتفاقية  بنود  تضمنته  م��ا 

االقتصادية.
تأكيد  ت��م  ان��ه  ال��ى  واش���ارت 
بمشاريع  ال��دف��ع  أه��م��ي��ة 
الجوانب  الخليجي في  التكامل 
التجارة  وتعزيز  االقتصادية 
المجلس،  دول  بين  البينية 
باتفاقيات  ال��دف��ع  وك��ذل��ك 
ال��ت��ج��ارة ال��ح��رة م��ع ال��دول 
لخدمة  االقتصادية  والتكتالت 
وتعزيز  الخليجي  االقتصاد 
مكاسبه وفقا لتوجيهات قادة 

دول المجلس. 

األمير هنأ رئيس الكونغو 
بالعيد الوطني لبالده

السمو  ص��اح��ب  بعث 
نواف  الشيخ  البالد  أمير 
تهنئة  ببرقية  األحمد 
فليكس  الرئيس  إل��ى 
رئيس  تشيسكيدي 
الكونغو  جمهورية 
فيها  عبر  الديمقراطية 
س��م��وه ع���ن خ��ال��ص 
العيد  بمناسبة  تهانيه 
متمنيا  لبالده،  الوطني 
س���م���وه ل���ه م��وف��ور 
وللبلد  والعافية  الصحة 
ال��ص��دي��ق ال��م��زي��د من 

الرقي والنماء.
األمير  نائب  سمو  وبعث 
الشيخ  ال��ع��ه��د  ول���ي 
ببرقية  األحمد  مشعل 
الرئيس  إل���ى  تهنئة 
تشيسكيدي  فليكس 
رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة 
الديمقراطية  الكونغو 
خالص  سموه  ضمنها 
العيد  بمناسبة  تهانيه 
متمنيا  لبالده،  الوطني 
س���م���وه ل���ه م��وف��ور 

الصحة والعافية.
الشيخ  سمو  بعث  كما 
رئيس  ال��خ��ال��د  ص��ب��اح 
ببرقية  ال��وزراء  مجلس 

تهنئة مماثلة. 

وصول قافلة مساعدات كويتية إلى »غزة« تحمل مواد غذائية 
وطبية طارئة للمتضررين من العدوان اإلسرائيلي األخير

كويتية  مساعدات  قافلة  وصلت 
بمواد  محملة  غزة  قطاع  الى  أمس 
للمتضررين  طارئة  وطبية  غذائية 
على  االخير  االسرائيلي  العدوان  من 

القطاع.
وقال رئيس جمعية »الوئام الخيرية« 
قافلة  ان  ابومرعي  سامي  محمد 
االنسانية  الكويتية  المساعدات 
»بيت  معبر  عبر  غ��زة  ال��ى  وصلت 
وتضم  القطاع  ش��م��ال  ح��ان��ون« 
الغذائية  المواد  من  شاحنات  تسع 
االدوية  الى  باالضافة  والتموينية، 

والمساعدات الطبية.
من  ث��الث��ا  ان  اب��وم��رع��ي  وأوض���ح 
الغذائية  بالمواد  محملة  الشاحنات 
ادوية  تحمل  اخرى  شاحنات  وأربع 
ومعدات طبية باالضافة الى شاحنتين 

تحمالن أغطية وأفرشة.
بالدعم  المجال  ه��ذا  في  وأش��اد 
اميرا  الكويت  دول��ة  تقدمه  ال��ذي 
الدائم  ووقوفهم  وشعبا  وحكومة 
الفلسطينيين  اشقائهم  جانب  الي 
ان  مضيفا  االبد«،  والى  االزل  »منذ 
اهل  على  بجديد  »ليس  االمر  هذا 
»فزعة  ن��داء  لبوا  الذين  الكويت 
كبيرة  كميات  وجمعوا  االقصى« 
ضمن  مالية  ومبالغ  المساعدات  من 

الحملة«.
ستوزع  المساعدات  ان  الى  ولفت 
متضرري  م��ن  مستحقيها  على 
العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة 
المكلومين  جراح  تضميد  لمحاولة 
هدمت  ومن  والشهداء  والجرحى 
المؤسسات  مع  بالتنسيق  بيوتهم 
من  الفلسطينية  المحلية  االهلية 
الخيرية«  »ال��وئ��ام  جمعية  بينها 

وجمعية »وفا«.
ووجه ابومرعي بهذه المناسبة نداء 
استغاثة للعالم باالستمرار في دعم 
الشعب الفلسطيني وإعادة اعمار ما 

دمره االحتالل. 

• صاحب السمو أمير البالد

1836 إصابة جديدة بـ»كورونا« و8 وفيات... منها حالة محصنة
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. 
عبداهلل السند تسجيل 1836 إصابة 
المستجد  كورونا  بفيروس  جديدة 
ال�24  الساعات  في   »19 »كوفيد 
عدد  إجمالي  بذلك  ليرتفع  الماضية 
إلى  البالد  في  المسجلة  الحاالت 
356687 في حين سجلت 8 حاالت 
وفاة 7 منها »غير محصنة« ليصبح 
المسجلة  ال��وف��اة  ح��االت  مجموع 

.1969
أيضا تسجيل  تم  أنه  السند  وأضاف 
بذلك  ليرتفع  شفاء  حالة   1677
إجمالي عدد المتعافين إلى 336122 
حاالت  مجموع  نسبة  أن  مبينا  حالة، 
بلغت  اإلصابات  الشفاء من مجموع 

.%94.23
الرعاية  يتلقى  من  عدد  أن  وذك��ر 
المركزة  العناية  أقسام  الطبية في 
بلغ 296 حالة، في حين بلغ المجموع 
الكلي للحاالت التي ثبتت إصابتها وال 
زالت تتلقى الرعاية الالزمة 18596، 
في حين وصل إجمالي عدد الحاالت 
في أجنحة »كوفيد 19« إلى 1011.
تم  التي  المسحات  عدد  بأن  وأف��اد 
بلغ  نفسها  الفترة  خالل  إجراؤها 

14887 ليصبح مجموع الفحوصات 
نسبة  أن  إلى  مشيرا   ،2976536
اإلصابات لعدد هذه المسحات بلغت 

.%12.33
وفي ما يتعلق بمعدل االصابات في 
بلغت  انها  السند  قال  المحافظات 

تلتها   %34 األحمدي  محافظة  في 
ثم   %24 بمعدل  حولي  محافظة 
ب�%12  والجهراء   % ب�20  الفروانية 

وأخيرا العاصمة ب�%10.
بسبل  االخذ  لمداومة  الدعوة  وجدد 
اآلخرين  مخالطة  وتجنب  الوقاية 

والحرص على التباعد البدني، موصيا 
الصحة  وزارة  حسابات  ب��زي��ارة 
الدولة  ف��ي  الرسمية  والجهات 
والتوصيات  االرشادات  على  لالطالع 
باحتواء  وكل ما من شأنه االسهام 

انتشار الفيروس.
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»العدل« تثبت 84 وظيفة إشرافية 
أكد وكيل وزارة العدل رئيس لجنة شؤون الموظفين، عمر الشرقاوي، 
الذي  االجتماع  خالل  وذلك  اإلشرافية،  الوظائف  شاغلي  من   84 تثبيت 

عقد أمس. 
وأوضح أن القرار جاء لدعم االستقرار الوظيفي في الوزارة ولتشجيع 
القياديين على اإلبداع والتميز، موضحًا أن التثبيت أتى بعد ورود التقارير 
اإلشرافية  الوظائف  تلك  في  انتدابهم  فترة  خالل  المميزة  السنوية 

ووفقًا لضوابط الخدمة المدنية لشغل الوظائف اإلشرافية.
 24 هي  وظيفة،   84 بلغت  المعتمدة  االشرافية  الوظائف  أن  وذكر 

وظيفة مراقب و60 وظيفة رئيس قسم.
تثبيت  قرارات  إلصدار  أخرى  اجتماعات  ستعقد  اللجنة  أن  إلى  وأشار 
ال��وزارة  قطاعات  في  اإلشرافية  الوظائف  جميع  لتسكين  جديدة 

المختلفة.
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جدد حرصها على التعاون المثمر مع مجلس األمة

الحريص: الحكومة لم تحضر الجلسة بسبب عدم التنسيق معها

لم تحضر أمس الحكومة جلسة 
مجلس االمة، ما ادى الى رفعها.

وق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
ان  الحريص  مجلس االمة مبارك 
التعاون  على  حريصة  الحكومة 
لتحقيق  االمة  المثمر مع مجلس 
المصلحة العليا للبالد، الفتا الى ان 
تقديم  من  تمكن  لم  الحكومة 
المختصة  اللجان  ل��دى  رأيها 
المعروضة  القوانين  أغلب  في 

كانت  التي  المجلس  جلسة  على 
مقررة اليوم »أمس« ولالستماع 
ومرئياتها،  نظرها  وجهة  الى 
حضور  معه  يتعذر  ال��ذي  االم��ر 
عن  فضال  للجلسة،  الحكومة 
معها  المسبق  التنسيق  ع��دم 

لحضور هذه الجلسة.
الدعوة  تلقت  الحكومة  ان  وقال 
العلنية  الخاصة  الجلسة  لحضور 
تعقد  ان  المقرر  من  كانت  التي 
االربعاء طبقا لنص المادة »72« 

من الالئحة الداخلية لمجلس االمة 
المحددة  الموضوعات  لمناقشة 
في طلبات عقد الجلسات الخاصة 

المرفقة وعددها 5 طلبات.
الحكومة  كانت  لما  وأض���اف: 
ظهر  بعد  ال��دع��وة  تلقت  ق��د 
 24 من  اق��ل  قبل  اي  الثالثاء، 
الجلسة  انعقاد  موعد  من  ساعة 
الرغم من اهمية  المقررة وعلى 
القوانين  واقتراحات  مشروعات 
االخ��رى  الموضوعات  وكذلك 

اال  االعمال  جدول  على  المدرجة 
ان الحكومة لم تمكن من تقديم 
المختصة  اللجان  ل��دى  رأيها 
المعروضة  القوانين  اغلب  في 
ولالستماع الى وجهة نظرها التي 
ستسهم بشكل فاعل في اقرار 
القوانين،  واقتراحات  مشروعات 
يتعذر  االمر  ان هذا  على  مشددا 
للجلسة،  الحكومة  حضور  معه 
المسبق  التنسيق  فضال عن عدم 
الجلسة،  ه��ذه  لحضور  معها 

الممارسات  مع  تماشيا  وذل��ك 
عليها  المتعارف  البرلمانية 
والالئحة  الدستور  ألحكام  وفقا 
الداخلية المنظمة ألسس التعاون 

الحكومي النيابي.
وكان رئيس مجلس األمة مرزوق 
المجلس  جلسة  رف��ع  الغانم 
الخاصة لعدم حضور الحكومة.

رفع  قبيل  له  كلمة  في  وق��ال 
يأتي  الجلسة  »رفع  إن  الجلسة 

وفقا للمادة 116 من الدستور«.

الذكر  سالفة  المادة  وأش��ارت 
التالي:  الى  فقراتها  إحدى  في 
في  ال���وزارة  تمثل  أن  »ويجب 
أو  برئيسها  المجلس  جلسات 
فالبد  وبالتالي  أعضائها«  ببعض 
تنعقد  لكي  الشرطين  وجود  من 

الجلسة.
وجه  األمة  مجلس  رئيس  وكان 
لعقد  ال��دع��وة  سابق  وق��ت  في 
طلبات  على  بناء  الجلسة  هذه 
نيابية مدرجة على جدول أعمالها 

االحتياجات  ذوي  حقوق  بنود 
اإلسكانية  والمشاريع  الخاصة 
المواطنين  وتضرر  ومعوقاتها 
وارتفاع  العقاري  النصب  من 
قانون  وم��ش��روع  البناء  أسعار 
واقتراحات  العقاري  التمويل 
إنشاء  قانون  بتعديالت  بقوانين 
واالقتراحات  اإلداري���ة  ال��دائ��رة 
أعضاء  انتخابات  بشأن  بقوانين 
النائب  واستقالة  األم��ة  مجلس 

يوسف الفضالة. 

• ... ونواب في القاعة • النواب قبل رفع الجلسة

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كّرمت 
الفائزين إلنجازاتهم العلمية 

»نزاهة« نظمت ورشة عمل لطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
بكلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت

هيئة الشباب أطلقت التصفيات النهائية لـ»اإلبداع الشبابي« 
بموسمه الثاني متضمنًا مسابقات علمية وثقافية ودينية وأدبية

للتقدم  الكويت  مؤسسة  كرمت 
في  ال��ف��ائ��زي��ن  ام���س  العلمي 
الذي  تبرمج«  الكويت  »هاكاثون 
أبريل   28 ين  الفترة  في  نظمته 
بمشاركة  الماضيين  مايو  و2 
تنمية  بغية  وطالبات  طالب   110
لدى  البرمجة  مهارات  وصقل 
الشبان والشابات من طلبة المرحلة 
حلول  إليجاد  الكويت  في  الثانوية 
مختلف  تواجهها  التي  للتحديات 

القطاعات في البالد.
د.  للمؤسسة  العام  المدير  وأشاد 
خالد الفاضل بالمواقع والتطبيقات 

اإلبداعية التي أنجزها المشاركون 
تركزت  والتي  »الهاكاثون«  في 
وتفاعلية  عملية  حلول  إيجاد  على 
اإللكتروني،  التعلم  لتسهيل 
السيما مع جائحة كورونا المستجد 

التي تشهدها البالد.
بأن  أمله  ع��ن  الفاضل  وأع���رب 
الشباب  المسابقة  هذه  تؤسس 
الجامعية  لالنخراط في مرحلتهم 
العلم  س��ب��ل  ي��م��ل��ك��ون  وه���م 
لتعظيم  تؤهلهم  التي  والمعرفة 
استفادتهم من تلك المرحلة وأن 
في  النور  اإلن��ج��ازات  ه��ذه  ت��رى 

في  البرمجية  التطبيقات  سوق 
الكويت.

»الهاكاثون«  فعاليات  أن  وبين 
المؤسسة  أه��داف  ضمن  تندرج 
جميع  تحفيز  على  تركز  التي 
االلتحاق  على  المجتمع  شرائح 
والتكنولوجيا  العلوم  بمجاالت 
في  منها  واالستفادة  واالبتكار 
تحقيق أكبر فائدة ممكنة للشباب 
والمجتمع البحثي والقطاع الخاص 
حد  على  الحكومية  والجهات 

سواء.
جاء  »الهاكاثون«  أن  وأوض��ح 

في  المؤسسة  لتطلعات  مواكبة 
خلق بيئة مزدهرة للحلول الرقمية 
الطاقات  وتشجيع  المبتكرة 
في  الخالقة  والمواهب  اإلبداعية 

الكويت.
تأهلت  ف��رق  ث��الث��ة  أن  ي��ذك��ر 
المسابقة  من  النهائية  للمرحلة 
النهائي  التقييم  إج���راء  وت��م 
الثالثة  المراكز  ترتيب  واختيار 
األولى بناء على عدة معايير منها 
المتميز  ومضمونه  البرنامج  جودة 
العرض  وط��ري��ق��ة  وتصميمه 

والتقديم واإللقاء. 

نظمت الهيئة العامة لمكافحة 
»نزاهة«  الكويتية  الفساد 
العلوم  كلية  في  عمل  ورشة 
بجامعة  المساعدة  الطبية 
التواصل  تقنية  عبر  الكويت 

االلكتروني.
األمين  إن  »ن��زاه��ة«  وق��ال��ت 
محمد  د.  للهيئة  باإلنابة  العام 
الى  الورشة  بوزبر تطرق خالل 
تعزيز  في  المتمثلة  أهدافها 

الشفافية وتنفيذ اتفاقية األمم 
الفساد  لمكافحة  المتحدة 
وحماية  ال��رش��وة  وم��ح��ارب��ة 
المبلغين والتعاون مع منظمات 
المجتمع المدني التي تتضمنها 
لتعزيز  الكويت  استراتيجية 

النزاهة ومكافحة الفساد.
عن  شرحا  قدم  أنه  وأضافت 
اختصاصات »نزاهة« من حيث 
وضع استراتيجية وطنية شاملة 

ومكافحة  والشفافية  للنزاهة 
المبلغين  وحماية  الفساد 
المجتمع  وتوعية  الفساد  عن 
الفساد،  بمخاطر  وتبصيره 
التقارير  تلقي  إل��ى  إض��اف��ة 
والمعلومات  وال��ش��ك��اوى 

بخصوص جرائم الفساد.
ت��ط��رق كذلك  أن��ه  وذك���رت 
التوعوية  »نزاهة«  برامج  إلى 
»من  حملة  ومنها  والثقافية 

احتوته  وم��ا  الكويت«  أج��ل 
م���ن رس���ائ���ل وق��ي��م ت��ع��زز 
كما  والشفافية،  ال��ن��زاه��ة 
مخاطر  على  ال��ض��وء  سلط 
التعليمي  القطاع  في  الفساد 
فيه  النزاهة  تعزيز  وكيفية 
في  الفساد  مظاهر  وال���ى 
وتوصيات  الصحي  القطاع 
في  الدولية  الشفافية  منظمة 

المؤسسات الصحية. 

للشباب  العامة  الهيئة  أطلقت 
ل��دوري  النهائية  التصفيات 
تنظمه  ال��ذي  الشبابي  اإلب��داع 
للموسم الثاني بمشاركة أكثر 
ويشمل  وشابة  شابا   265 من 
عدة  في  للشباب  مسابقات 
ودينية  وثقافية  علمية  مجاالت 

وأدبية وفنية.
باسم  الرسمية  المتحدثة  وقالت 
إن  األن��ص��اري  أس���رار  الهيئة 
إقامة مسابقات  يتضمن  الدوري 
الكريم  ال��ق��رآن  م��ج��االت  ف��ي 
والرياضيات  والبرمجة  والروبوت 
وفنون الرسم والقصة القصيرة، 

إضافة إلى فن المناظرات.
الدوري  أن  األنصاري  وأضافت 

الخاصة  المسابقات  بإجراء  بدأ 
ب��م��ج��ال��ي ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
والمناظرات، على أن تتوالى باقي 
هذا  أن  مبينة  تباعا،  المجاالت 
من  كبيرا  اهتماما  يجد  النشاط 
الهيئة ألنه أحد البرامج المعتمدة 
الخمسية  اإلنمائية  الخطة  ضمن 
برامج  وأح��د   »2025-2020«

السياسة الوطنية للشباب.
يهدف  ال���دوري  أن  وأوض��ح��ت 
الشباب  لدى  اإلبداع  تشجيع  إلى 
علمية  أس���س  ع��ل��ى  المبني 
الموهوبين  واكتشاف  وثقافية 
والمبدعين من الشباب الكويتيين 
وكذلك  طاقاتهم  واستثمار 
للوصول  ودعمهم  توجيههم 

أج��واء  عبر  النجاح  طريق  إل��ى 
والمنافسة  بالتحديات  مملوءة 
من  نخبة  وتدريب  إش��راف  تحت 
في  والمتخصصين  األكاديميين 

تلك المجاالت.
الشبابي  اإلب��داع  دوري  أن  وبينت 
يعتبر ثمرة تعاون بين الهيئة وعدد 
ومؤسسات  الدولة  جهات  من 
العالقة  ذات  المدني  المجتمع 
وزارتا  وأبرزها  الشبابي  بالعمل 
اإلسالمية  وال��ش��ؤون  األوق���اف 
والتربية وأيضا المجلس الوطني 
ومركز  واآلداب  والفنون  للثقافة 
واإلبداع  للموهبة  األحمد  صباح 
الكويتية  الكاريكاتير  وجمعية 

وغيرها.

الهيئة  سعي  األنصاري  وأكدت 
المؤسسي  التعاون  تعزيز  إلى 
وغيرها  الحكومية  الجهات  بين 
والمجتمع  الخاص  بالقطاعين 
الشبابية  التنمية  لتحقيق  المدني 
هذا  نجاح  أن  باعتبار  المنشودة 
على  أس��اس��ا  يعتمد  ال��ع��م��ل 
هذه  بين  والتكامل  التشاركية 

الجهات.
إلى  ينقسم  ال��دوري  أن  يذكر 
للشباب  األول  مستويات،  ثالثة 
المبتدئين لألعمار من »7 إلى 10 
سنوات« والثاني للفئة المتوسطة 
سنة«   14 إلى   11« من  لألعمار 
لألعمار  المتقدمة  للفئة  والثالث 

من »15 إلى 18 سنة«. 

• وزير العدل يستمع إلى مواطنة

• جانب من الجولة

وزير العدل يدعو خالل جولة تفقدية 
لمجمع محاكم الفروانية إلى تذليل 

كل العقبات أمام مراجعي الوزارة
وزير  العدل  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  دعا 
الرومي  عبداهلل  النزاهة  تعزيز  لشؤون  الدولة 
الى تذليل كل العقبات التي قد تعترض مراجعي 
العمل  أداء  سير  وحسن  تنظيم  وضرورة  الوزارة 

لتقديم خدمة أفضل لهم.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة العدل 
لمجمع  الرومي  بها  قام  تفقدية  جولة  عقب 
العمل  لالطالع على سير  الفروانية امس  محاكم 

وتذليل الصعوبات.

وذكر البيان أن الرومي تفقد إدارة التنفيذ وقسم 
االقسام  وبعض  الكلية  المحكمة  في  االع��الن 
في  المحامين  استراحة  الى  باإلضافة  األخ��رى، 
محكمة الفروانية، كما التقى بعدد من مسؤولي 
واستمع  المراجعين  وب��ع��ض  األق��س��ام  تلك 

لشكواهم ومالحظاتهم.
عمر  ال���وزارة  وكيل  بالجولة  ال��روم��ي  وراف��ق 
المحاكم  لشؤون  المساعد  والوكيل  الشرقاوي 

فيصل الخميس.

)تصوير فؤاد الشيخ(
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الواجهات الخارجية للمتحف واإلدارة
التي  وألوانها،  البناء  مواد  ببساطة  المبنى  واجهات  تتميز 
ملحوظ  ارتفاع  ذات  بالمبنى.وهي  المحيطة  والبيئة  تتوافق 
ومغطاة  السفلي،  جزئها  في  كثيرة  ضيقة  وفتحات 
المداخل  واجهة  قسمت  الخارجي.  المساح  من  بطبقة 
، في أعلى  الخارج وتزينها  إلى  بارزة قليال  إلى »بانوهات« 
الواجهة، حليات رأسية منتظمة الشكل والمسافة ، وهذه 

السابق  في  تستخدم  كانت  »بادجير«  عن  عبارة  الحليات 
لتهوية وتبريد األسطح خالل الصيف وفي الليل »أثناء النوم 

على السطح«.
اإلدارة:

وتقع  مربعًا،  مترًا  مبانيها مساحة قدرها 180.50  تشغل 
في شمال وغرب مبنى المدرسة.

تصوير فؤاد الشيخ• متحف الفن الحديث

• عدد من الصور لمدينة الكويت في الماضي ومناظر لها في العصور القديمة وتراث البحر وصيد األسماك واللؤلؤ 
• تبعية مبنى المدرسة نقلت من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الذي باشر أعمال ترميمه وصيانته في 2001

متحف الفن الحديث هو أحد المتاحف 
والمراكز الثقافية المنتشرة في البالد، 
المفضلة  السياحية  الوجهات  ومن 
يمكن  حيث  ال��زوار،  من  الكثير  لدى 
المكان مختلف  أن يشاهدوا في هذا 
المراحل التي مر بها المتحف وكذلك 
والصور  اللوحات  على  عالوة  مبناه، 
واألع��م��ال  أرك��ان��ه  ف��ي  المنتشرة 
بشكل  وزعت  التي  التشكيلية الرائعة 

متناسق وجذاب في أرجائه.
حجرة  تجد  المتحف  ب��داي��ة  وف��ي 
الصور  من  عددا  أركانها  بين  تجمع 
للمدرسة  القديمة  الفوتوغرافية 
الشرقية وعدد من طالبها وأساتذتها 
وخريجيها، فضاًل عن عدد من الصور 
البحر  وت��راث  قديمًا  الكويت  لمدينة 
من  وغيرها  واللؤلؤ  األسماك  وصيد 
مدينة  شكل  تجسد  التي  المناظر 
الكويت في العصور القديمة ، إضافة 
إلى بقعة من الحائط بقيت كما كانت 
الزائر  يتمكن  ترميم، حتى  دون  قديمًا 
من لمسها والتعرف على مالمح البناء 

األصلي لهذا المكان. 
كما أن اللوحات التشكيلية الموجودة في 
المتحف تنطق عن مختلف المدارس الفنية 
والتشكيلية يمكن بالتعرف إليها عن قرب 
لفنانين  الباقية  الحجر  إلى  الدخول  فور 
جاسم  القفاص،  مثل: خزعل  كويتيين 
البلوشي، وكذلك فنانين  وعلي  حمد،  بو 
حجازي،  عرب كالفنان المصري عالء 
األسبق  ال��م��ص��ري  الثقافة  ووزي����ر 
نبعة،  و السوري نذير  حسني،  ف��اروق 
صاحب  مظهر، وهو  والعراقي هاني 
المتحف،  داخل  الوحيدة  العراقية  اللوحة 
هرير وأمين  الفنان اللبناني  عن  فضاًل 

باشا.

المراحل التاريخية:
المتحف  مبنى  ي��خ��ص  فيما  أم���ا 
والمراحل التي مر بها، فيمكن القول 

أن المدرسة الشرقية للبنات أنشئت ما 
بين 1939-1938م وكان مبناها منزاًل 
منطقة  في  ف��رس«  »حجي  لعائلة 

الشرق بمدينة الكويت.
الغربي  الشمال  من  المدرسة  يحد 
ومن  الحديثة،  الشرقية  المدرسة 
الشمال شارع الخليج العربي، ويحدها 
ومن  ن��اه��ض،  مسجد  ال��ش��رق  م��ن 
ومن  الصديق،  بكر  أبو  شارع  الجنوب 

الغرب مقبرة هالل المطيري.
اختارت  قد  المعارف  دائ��رة  وكانت 
هذا المبنى حين قررت إنشاء مدرسة 
المنطقة،  ه��ذه  في  للبنين  ابتدائية 
وعندما أصبحت فصول المدرسة غير 
المتزايدة  األعداد  استيعاب  على  قادرة 
مدرسة  الدائرة  أنشأت  الطلبة،  من 
إلى  المبنى  وحولت  للبنين،  جديدة 

مدرسة ابتدائية للبنات.
 وبعد ذلك نقلت تبعية مبنى »المدرسة 
إلى  التربية  للبنات« من وزارة  الشرقية 

والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 
ترميم  أعمال  باشر  ال��ذي  واآلداب، 
وافتُتح   ،2001 عام  المبنى  وصيانة 
المبنى بشكل رسمي ضمن احتفاالت 
يناير  في  الثقافي«  »القرين  مهرجان 

.2003

التصميم المعماري
بأنه  للمبنى  المعماري  التصميم  يتميز 
الطابع  عن  بوضوح  ويعبر  بيئته،  وليد 
الفترة  ميز  الذي  المحلي  المعماري 
وتبلغ  المدرسة.  إلنشاء  المعاصرة 
بالبساطة،  يتميز  الذي  المبنى،  مساحة 
يتألف  وهو  تقريبا.  مربع  متر   990.5
 »A«من جزأين أساسيين هما: الحوش
 ،»A« وقد شيد الحوش .»B«والحوش
من  األولى  المرحلة  في  األهم،  وهو 
من  وأسقفه  حوائطه  وبنيت  البناء. 
المواد الطبيعية التي لم يداخلها شيء 
بعض  في  إال  الحديثة  البناء  مواد  من 

أجزائه خالل مراحل مختلفة من أعمال 
المدرسة  وتحتوي  والصيانة،  الترميم 

العناصر التالية:

المداخل:
غرب  إلى  أحدهما  مدخالن  للمدرسة 
بين  شمالها  إلى  واآلخ��ر  المدرسة، 
ويشغالن  الخدمات،  ومنطقة  اإلدارة 
وقد  المداخل.  واجهة  ارتفاع  معظم 
خشب  من  المداخل  أب��واب  صنعت 

الصاج.
للمدرسة  الغربي  المدخل  ويتميز   
له  ال��م��ؤدي  المكشوف  بالحوش 
التي  لواجهته،  الملحوظ  واالرتفاع 
باسم  ال��ب��اب  فتحة  أع��ل��ى  ت��وج��ت 
زخرفي  بشكل  المكتوب  المدرسة 
بارز داخل إطار من الحليات الزخرفية 
الباب.  بعرض  »بانوه«  شكل  على 
بهو  إل��ى  المدخل  ه��ذا  ويفضي 
وتكسو  بالشندل  مسقوف  صغير 

والجير  الطين  من  طبقة  حوائطه 
األبيض.

أما المدخل الشمالي، فواجهته موازية 
بالبساطة  وتتميز  المدرسة  لواجهة 
في الشكل وبالحليات لتشكل »بانوه« 

على جوانبه.

الحوش:
المكشوفة  المنطقة  هو  الحوش 
على  ال��م��درس��ة،  مبنى  وس��ط  ف��ي 
الذي  وهو  اإلض��الع،  خماسي  شكل 
المدرسة،  عناصر  جميع  بين  يربط 
مراحل  عن  تعبر  التي  بالعمارة  ويتميز 
من  اإلنشاء  وط��رق  البناء  فن  تقدم 
المكشوفة،  الواسعة  مساحته  خالل 
تحيط  مزخرفة  أق��واس  ذو  والليوان 
كان  التي  واألرضية  المساحة،  بهذه 
ال��ذي  األسمنت،  ال��ب��الط  يكسوها 
المدرسة  صيانة  فترات  خالل  استبدل 

بالسيراميك.

الليوان:
بين  تربط  التي  المنطقة  هي  الليوان 
على  الدراسية  والفصول  الحوش 
الليوان  وأرض��ي��ة  مستطيل،  شكل 
أما  السيراميك،  بالبالط  مكسوة 
البحري  الصخر  من  فشيدت  حوائطه 
جوانبه  أح��د  يتكون  بينما  والطين، 
شيدت  أعمدة  من  الفناء  على  المطلة 
من طابوق ذو شكل هندسي، والليوان 
مسقوف بالشندل والباسجيل والبواري 
من  وح��دات  ويتوسطه  »المنقور«، 
الشكل  كروية  القديمة  اإلض���اءة 
على  كهربائي  سلك  بواسطة  تتدلى 

مسافات متساوية.

الفصول الدراسية:
جنوب  إلى  الدراسية  الفصول  تقع 
غرف  سبعة  وه��ي  المبنى،  وش��رق 
رئيسية مستطيلة الشكل تتسع ألكثر 
الفصل  مساحة  تبلغ  طالبًا.   25 من 

28 مترًا مربعًا، والجدران مشيدة من 
الصخر البحري والطين، دون أعمدة.

ول��ك��ل ف��ص��ل ث��الث��ة ن��واف��ذ تطل 
من  واألسقف   ، المبنى  داخ��ل  على 
من  وح��دات  وتتوسطها  الشندل، 
الشكل،  كروية  القديمة  اإلض��اءة 
على  كهربائي  سلك  بواسطة  تتدلى 

مسافات متساوية.

األبواب:
للمدرسة  الداخلية  األب��واب  عدد  يبلغ 
الصاج  الخشب  من  بابًا  عشر  أح��د 
عبارة  وهي  القياس،  في  تتتشابه 
الداخل،  إلى  متحركتين  دلفتين  عن 
ذات  حشوات،  ثالثة  دلفة  كل  وفي 
حليات بسيطة ، وقد ثبتت هذه الدلف 
بشرشوب  مفصالت  ثالث  واسطة 
الخشب،  ن��وع  نفس  من  »ق��وائ��م« 
فتحة  بعرض  الدلف »شراعة«  وتعلو 
الباب ، وهي عبارة عن إطار خشبي به 
دلفه زجاجية ثابتة تستخدم لإلضاءة، 
بالعوارض  حديدية  قضبان  خلفها  و 
مسافات  على  للشرشوب  األفقية 

متساوية.

الشبابيك:
داخليًا  شباكًا  عشر  سبعة  للمدرسة 
من الخشب الصاج متشابهة الشكل 
أربعة  عن  عبارة  والشبابيك  واألبعاد، 
كل  وفي  الداخل.  إلى  متحركة  دلف 
إطار  دلفه حشوه زجاجية وهي ذات 
الدلف  هذه  تثبتت  بسيطة.  بحليات 

بواسطة مفصلتين.
بعرض  شراعة  الدلف  هذه  وتعلو 
، وهي عبارة عن إطار  الشباك  فتحة 
خشبي به دلفة زجاجية ثابته تستخدم 
الطبيعية،  لإلضاءة  الشراعة  هذه 
مثبتة  ح��دي��دي��ة  قضبان  وخلفها 
على  للشرشوب  األفقية  بالعوارض 

مسافات مساوية.

• تراث • تحفة فنية • فن النحت

يقع في مبنى المدرسة الشرقية للبنات التي أنشئت عام 1939 وافتتح عام 2003

متحف الفن الحديث... شاهد على تطور الفنون الكويتية

الخميس 1 يوليو 2021 العدد 4487
www.alshahedkw.com

محليات
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أصحاب الصالونات: لسنا ضد القرار... لكن يجب أن يكون هناك حل لهذه األزمة
لفت عدد من أصحاب الصالونات إلى أنهم ليسوا ضد القرارات 
الصحية  الجهات  من  الصادرة  القرارات  ضد  وال  الحكومية 
التي تساهم في الخروج من دوامة أزمة كورونا، لكنهم ضد 
القرارات التي تزيد الضغوط عليهم، وتسبب في قطع أرزاقهم، 

داعين إلى حلول عادلة من شأنها أن تنقذهم مما هم فيه اآلن.

ما  وكل  المالية  والضائقات  األزم��ات  في  نغرق  إننا  وأضافوا: 
نرجوه ونتمناه من الحكومة أن تقف إلى جانبنا وتنقذنا من كل 
ذلك، خصوصًا أن تلك القرارات تؤثر سلبًا على عوائلنا ومدخوالتنا 
في  النظر  وتعيد  لمطالبنا  تستجيب  أن  نتمنى  ولهذا  الشهرية، 

مثل تلك القرارات.

تصوير فؤاد الشيخ• قرار غير المطعمين سوف يدخل الكثير من الصالونات في نفق مظلم من األزمات والضائقات المالية  

• بعد مرور عام كامل على أزمة كورونا كان ينبغي أن تكون الجهات المختصة قد اكتسبت خبرات جيدة
• وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن موجة ثانية من الفيروس... وكان يفترض بالجهات المختصة االستعداد لها

الصالونات  أصحاب  من  عدد  أكد 
تضررهم من القرار األخير الخاص 
فيروس  ضد  المطعمين  غير  بمنع 
التجارية  الموالت  دخول  من  كورونا 
والمقاهي  المطاعم  وص���االت 

والصالونات.
هذا  إن  الصالونات:  أصحاب  وقال 
س��وءًا  الوضع  ليزيد  ج��اء  ال��ق��رار 
بالنسبة لنا، ويزيد الطين بلة حيث أننا 
ما إننا ما زلنا نعاني من فترة اإلغالق 
التجارية  األنشطة  لجميع  الطويلة 
العناية  ومحال  الصحية  واألن��دي��ة 
الشخصية وهي »الصالونات ومحال 
الصحية«  والمنتجعات  ال��ح��الق 
في  أثرت  الفترة  تلك  أن  مؤكدين 
الكثير من المحال وكبدتهم خسائر 
فضلوا  الكثير  أن  لدرجة  فادحة، 
حيث  النشاط  ه��ذا  من  االنسحاب 
مواصلة  بإمكانهم  يعد  لم  أنهم 

العمل بسبب الخسائر الكبيرة.
من  العديد  هناك  أن  وأوض��ح��وا 
رافضين  مازالوا  الذين  المواطنين 
لفيروس  المضادة  اللقاحات  ألخذ 
الجهات  أص��درت  ولهذا  كورونا، 
أن ذلك  إال  المختصة قرار منعهم، 
للصالونات  عقاب  بمثابة  القرار كان 
وليس للرافضين للتطعيم، مشيرين 
إلى أن هناك العديد من الوسائل التي 
يمكنهم تجاوز هذا القرار، ومنها: 
عبر  المنازل  في  الحالقة  استخدام 
شراء الماكينات الخاصة بذلك وهي 

رخيصة الثمن وال تكلف شيئًا.
وأشاروا إلى أنه خالل الحظر الجزئي 
الحالقين  استدعاء  ظاهرة  انتشرت 
على  األطفال  لحالقة  المنازل  إلى 
بدأت  الظاهرة  التحديد، وهذه  وجه 
تعود في اآلونة األخيرة وتحديدًا بعد 

المطعمين،  غير  منع  قرار  صدور 
ح��ي��ث ب���دأ ال��ك��ث��ي��رون م��ن خ��الل 
الحالقين  مع  الشخصية  عالقاتهم 
إلى  الذهاب  أجل  من  بهم  االتصال 
عدة  حلواًل  أن  يؤكد  مما  منازلهم، 
لمثل هذه المشاكل لكن ليس كل 

الصالونات قادرة على فعل ذلك.
من  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  أن  وأك����دوا 
على  اع��ت��ادوا  ال��ذي��ن  المواطنين 
الحالقة،  صالونات  إل��ى  الحضور 
وم���ازال���وا ي��رف��ض��ون اس��ت��خ��دام 
إن  لدرجة  الشخصية،  الماكينات 

تلك  استخدام  يعرف  ال  بعضهم 
الحالقة  العتيادهم  نتيجة  الماكينات 

في الصالونات.
لإلغالق  نتيجة  إنه  قائلين:  وأردف��وا 
أصحاب  من  الكثير  ف��إن  السابق 
اعتصامية  بوقفة  قاموا  الصالونات 
اآلنفة  األوض��اع  تلك  على  احتجاجًا 
تكبدوا  أنهم  اعتبار  على  الذكر 
خسائر فادحة، ولم يكن بمقدورهم 
الصمود أمامها، ونتيجة لذلك قاموا 
من  أن  إلى  مشيرين  الوقفة،  بتلك 
شأن تلك القرارات أن تساهم بإغالق 

الصغيرة كما  المشاريع  الكثير من 
حدث في فترة سابقة، مشيرين إلى 
القرارات  تؤدي  أن  الطبيعي  من  أنه 
عكسية  نتائج  إلى  المدروسة  غير 
أال  يتمنون  ال  وهم  متوقعة،  وغير 

يقوموا بوقفة احتجاجية أخرى.
المطعمين  غير  ق��رار  إن  وتابعوا: 
الصالونات  من  الكثير  يدخل  سوف 
األزم���ات  م��ن  مظلم  ن��ف��ق  ف��ي 
الرواتب  بسبب  المالية،  والضائقات 
واإلي��ج��ارات  للعاملين  المتأخرة 
المستحقة وغيرها الكثير من األمور 

المالية األخرى، كما أن الكثير منهم 
وآخرين  قبض  إلقاء  بحقهم  صدر 
موضحين:  قضايا،  ضدهم  رفعت 
إننا نغرق في األزمات المالية وال أحد 

يقف إلى جانبنا.
ودعا أصحاب الصالونات إلى ضرورة 
مراجعة تلك القرارات التي لها تأثير 
سلبي على قطاع واسع من أصحاب 
أن  خصوصًا  الصغيرة،  المشاريع 
من  قروضًا  أخ��ذوا  منهم  الكثير 
حتى  سابقة  أوق���ات  ف��ي  البنوك 
أرجلهم  على  الوقوف  من  يتمكنوا 

عكس  هو  ويحدث  حدث  ما  أن  إال 
كورونا  أزمة  أن  حيث  تمامًا،  ذلك 
أعادتهم إلى الخلف وأدخلتهم في 

دوامة ال قرار لها.
وأشاروا إلى أنه بعد مرور عام كامل 
أن  ينبغي  كان  كورونا  أزمة  على 
البالد  المختصة في  الجهات  تكون 
تساعدها  جيدة  خبرات  اكتسبت 
في إدارة بقية األزمة باقتدار ونجاح، 
مشيرين إلى أن ما يحدث في الوقت 
القرارات  تلك  مثل  بسبب  الحالي 
وزيادة  الوضع  تأزيم  في  تساهم 

من  العديد  على  المالية  الضائقة 
بالطبع  ومنها  التجارية  األنشطة 

الصالونات.
الصحة  وزار  إن  قائلين:  وأردف��وا 
أعلنت في وقت سابق عن موجة ثانية 
يفترض  وكان  كورنا،  فيروس  من 
عن  والمسؤولة  المختصة  بالجهات 
هذا الملف أن تكون مستعدة لذلك، 
شأنها  من  ق��رارات  تتخذ  ثم  ومن 
أن تساهم في عدم دخول األزمات 

وليس العكس.
الصالونات  أص��ح��اب  واستغرب 
هذه  بمثل  الكويت  ان��ف��راد  م��ن 
دولة  أي  تتخذها  لم  التي  القرارات 
في العالم رغم أن الفيروس انتشر 
يستثن  ولم  العالم  دول  جميع  في 
دول  غالبية  أن  مؤكدين  أح���دًا، 
الرافضين  بتشجيع  قامت  العالم 
على التطعيم من دون استخدام أي 
أي  دون وجود  لإلجبار، ومن  وسيلة 
على  قراراتها  في  سلبية  تأثيرات 
والقطاعات  الشعب  فئات  مختلف 

االقتصادية.
الشباب  م��ن  الكثير  أن  وأك���دوا 
بالحكومة  ثقته  وض��ع  الكويتي 
لقيادتهم إلى بر األمان ومساعدتهم 
التي  المحن  هذه  مثل  تجاوز  في 
أن  العالم أجمع، مؤكدين  تمر على 
تطالب  زال��ت  وما  كانت  الحكومة 
الخاص،  القطاع  إلى  الشباب االتجاه 
وعدم التوجه إلى القطاع الحكومي، 
وهي تدرك جيدًا قبل غيرها خطورة 
ألسباب  الخاص  القطاع  في  العمل 
أن  ينبغي  ولهذا  وكثيرًا،  متعددة 
أن  ال  وتدعمهم  جانبهم  إلى  تقف 
أعمالهم  في  تؤثر  قرارات  تصدر 

وتجعلهم يتضررون منها.

• ال يوجد زبائن بعد القرار• التحقق من التطبيق قبل الدخول

• القرار أثر سلبًا على الصالونات• الصالونات تطبق االشتراطات الصحية

طالبوا بمراجعة قرار غير المطعمين الذي أثر سلبًا في أعمالهم

أصحاب الصالونات: إننا نغرق في األزمات المالية
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سعر برميل النفط الكويتي انخفض إلى 73.56 دوالرًااقتصاد
ليبلغ  دوالر   1.38 الكويتي  النفط  برميل  سعر  انخفض 
دوالرا   74.94 مقابل  أمس  تداوالت  في  دوالرا   73.56
من  المعلن  للسعر  وفقا  األول  أم��س  ت���داوالت  في 
العالمية  األس��واق  وفي  الكويتية.  البترول  مؤسسة 

ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 8 سنتات لتبلغ 74.76 
دوالرا للبرميل، في حين أغلقت العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط األميركي على ارتفاع 7 سنتات لتبلغ 

72.98 دوالرا للبرميل.

وزير النفط محمد الفارس 
يشارك باجتماعات »أوبك+«

دبي تحتضن وتتصدر االبتكارات في مجاالت 
الدفع الرقمي والتقنيات غير التالمسية

المغرب: صغار التجار يسقطون 
في فخ الشيكات

العملة الرقمية »إيثر« تشهد نزوحًا قياسيًا 
للتدفقات في األسبوع األخير من يونيو

األصول  إلدارة  شيرز«  »كوين  من  بيانات  أظهرت 
الرقمية، االثنين، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة 
»إيثر« شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس األموال 
البيانات إلى أن  في األسبوع األخير من يونيو. وأشارت 
من  دوالر  مليون   50 سحبت  االستثمارية  المؤسسات 
صناديق ومنتجات »إيثر« في رابع أسبوع على التوالي 

من نزوح التدفقات.

 وعلى مدار شهر يونيو خسرت »إيثر« حوالي %22 من 
قيمتها مقابل الدوالر، لكنها صعدت %5.4 االثنين إلى 
صناديق  سجلت  أخرى،  ناحية  ومن  دوالرا.   2091.96
ومنتجات »بتكوين« سابع أسبوع على التوالي لتدفقات 
فيما  دوالر.  مليون   1.3 اإلجمالية  قيمتها  بلغت  نازحة 
بلغت التدفقات الخارجة من »بيتكوين« منذ بداية العام 

حوالي 490 مليون دوالر.

يعانون  التجار  من  كثير  م��ازال 
على  كورونا  جائحة  تأثيرات  من 
فقد  المغرب،  في  أنشطتهم 
على  قدرتهم  الفيروس  عّطل 
تجاه  ذمتهم  ف��ي  بما  ال��وف��اء 
في  يلجؤون  الذين  الموردين، 
من  القضاء  إلى  األحيان  بعض 

أجل استيفائها.
الشيكات  أّن  إلى  تجار  ويذهب 
تجاه  ذمتهم  في  توجد  التي 
قادرين  غير  تجعلهم  الموردين، 
إذ  نشاطهم،  مواصلة  على 
بينهم وبين الحصول  يحول ذلك 
الموردين،  من  جديدة  سلع  على 
من  يستدين  من  منهم  إّن  بل 
حان  دي��ن  س��داد  بهدف  جديد 
موعده، قبل الحصول على سلع 

الموردين. جديدة من 
يؤكد  ال��س��ي��اق،  ه���ذا  وف���ي 

للمقاوالت  العام  االتحاد  رئيس 
بالدفاع  يعنى  ال��ذي  والمهن، 
الصغيرة  الشركات  مصالح  عن 
أّن  الذهبي،  محمد  والتجار، 
المصارف ال تتجاوب مع توقعات 
الذين يطلبون قروضًا من  التجار 
مشترياتهم.  قيمة  سداد  أجل 
الدولة  أّن  إلى  الذهبي  ويشير 
بداية  م��ع  وض��ع��ت  ق��د  ك��ان��ت 
نظامًا  الجائحة،  تداعيات  بروز 
ترتبط  التي  القروض  لضمان 
إاّل  للشركات،  اليومي  بالتسيير 
مطالب  تلبِّ  لم  المصارف  أّن 

عمالئها.
وأط���ل���ق ال��م��غ��رب »ض��م��ان 
صندوق  قبل  من  أوكسجين« 
للدولة،  التابع  المركزي  الضمان 
في  الشركات  مساعدة  بهدف 
في  الحاد  التراجع  من  التخفيف 

القروض  ضمان  عبر  إيراداتها، 
التي تحصل عليها من المصارف 

لتمويل نشاطها.
أوكسجين«  »ضمان  ويغطي 
اليقظة  ل��ج��ن��ة  ق����ررت  ال����ذي 
 95% نسبة  إنشاءه،  االقتصادية 
يمّكن  مما  القرض،  مبلغ  من 
البنوك من مدّ المقاوالت بقروض 
من  االحتياجات  لتمويل  استثنائية 
أّن  األموال، في ظرف وجيز، غير 
منهم،  الصغار  التجار، خصوصًا 
ت��راِع  ل��م  ال��م��ص��ارف  أّن  ي��رون 

حاجتهم للسيولة.
تشددًا  أكثر  المصارف  وأضحت 
في منح القروض، في ظّل ازدياد 
الديون المتعثرة التي قفزت العام 
8 مليارات  الماضي إلى أكثر من 
دوالر، مقابل 7 مليارات دوالر في 

العام الذي قبله.

غير  ال��خ��دم��ات  ق��ط��اع  يشهد 
حول  مستمرًا  نموًا  التالمسية 
العالمية  الشركات  وتؤدي  العالم، 
مدينة  في  تعمل  التي  والناشئة 
دبي لإلنترنت دورًا حيويًا في تعزيز 
حاضنة  بوصفها  دب��ي  مكانة 
المبتكرة  للتقنيات  وم��ص��دّرة 
اكتسبت  التي  المجال  ه��ذا  في 
تبني  ظ��ل  ف��ي  كبيرة  أهمية 
الحديثة  للتقنيات  المستهلكين 

للدفع واالبتعاد المتزايد عن النقود 
العالم  والمعدنية.ويشهد  الورقية 
على  الطلب  ف��ي  كبيرة  زي���ادة 
بفضل  التالمسية  غير  الخدمات 
وطرق  األفضل  االستخدام  تجربة 
التفاعل المبتكرة بين المستخدمين 
واألجهزة. ويعمل مزودو الدفعات 
الرقمية على التخفيف من التحديات 
ومبسطة.  سهلة  تجربة  وتوفير 
كما تواصل مزيد من المتاجر تبني 

تجارة  من  الجديدة  الحقبة  هذه 
المتعددة  القنوات  ذات  التجزئة 
omnichannel re� »المتكاملة 
تتزايد  السياق،  هذا  وفي   .»tail
لإلنترنت مركزًا  دبي  أهمية مدينة 
في  وخصوصًا  لالبتكار  عالميًا 
وحلول  المالية  التقنيات  مجاالت 
يستخدم  حيث  الرقمي،  الدفع 
لدعم  االبتكار  مراكز  شركاؤها 

وتطوير هذه القطاعات.

سوق التقنيات العالمية غير التالمسية يتجاوز 1.1 تريليون درهم بحلول 2024

التعليم  وزير  النفط  وزير  ترأس 
وفد  ال��ف��ارس  محمد  د.  العالي 
االجتماع  في  المشارك  الكويت 
الوزارية  للجنة  والثالثين  الحادي 
االن��ت��اج  ل��م��راق��ب��ة  المشتركة 
منظمة  تحالف  في   »JMMC«
وال��دول  للنفط  المصدرة  ال��دول 
المنتجة من خارج أوبك »أوبك+«، 
 »181« الوزاري  االجتماع  وكذلك 
للنفط،  المصدرة  الدول  لمنظمة 
ال��وزاري  االجتماع  الى  باالضافة 
ال��دول  لمنظمة  عشر  ال��ث��ام��ن 
المنتجة  والدول  للنفط  المصدرة 
من خارج أوبك »أوبك+« والمقرر 

و1   2021 يونيو   30 الموافق  واليوم  امس  عقدهما 
يوليو 2021، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

لدى  الكويت  محافظ  الفارس  الوزير  مع  ويشارك 
منظمة أوبك محمد الشطي والممثل الوطني للكويت 

لدى منظمة أوبك الشيخ عبداهلل الصباح.
االجتماعين  في  مشاركته  قبيل  الفارس  الوزير  وقال 
وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، ان اجتماع 
اوبك  جهود  في  االستمرار  على  سيركز  »أوب��ك+« 
قرار  أي  أن  مبينا  السوق،  ت��وازن  الحاليه  لتحقيق 
في  الخارج سيكون  من  وحلفاؤها  المنظمة  ستأخذه 

والمستهلكين  المنتجين  مصلحة 
وسط اجواء تعافي في أساسيات 

السوق.
الدول  توسع  أن  الفارس  وذكر 
في التطعيم ضد فيروس كورونا 
النمو  توقعات  تعزيز  في  ساهم 
االق��ت��ص��ادي ف��ي االق��ت��ص��ادات 
مع  بالتزامن  والناشئة  الكبرى 
والتنقل  للحركه  تدريجيه  عودة 
بلدان  من  العديد  في  والسفر 
الطلب  ويزيد  يعزز  مما  العالم 
العالمي على النفط، مبينا أن ذلك 
األمر انعكس على أسواق النفط 
التوازن،  من  مزيدًا  تشهد  والتي 
الحذر  تتوخى  »أوبك+«  منظمة  أن  الفارس  وذكر 
تحديات  وسط  االنتاج  رفع  باستراتيجية  يتعلق  فيما 

النفط. اسواق 
القرار  تدعم  الكويت  أن  على  النفط  وزي��ر  وأك��د 
الجماعي من خالل التوافق بين الدول داخل »أوبك+« 
التي  التحديات  لمواجهة  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 
الكويت  التزام  على  مشددًا  النفط،  أس��واق  تواجه 
المنظمة  داخل  المعهود  بدورها  القيام  على  الكامل 
األسواق  استقرار  نحو  جهودها  تكريس  خالل  من 

النفطية وتعافي االقتصاد العالمي.

• محمد الفارس

• التجار يعانون من تأثيرات جائحة كورونا

ارتفاع التكاليف 
والمصروفات يقفز بخسائر 

»رماية« الفصلية %78
للشركة  المالية  البيانات  أظهرت 
خسائر  ارت��ف��اع  للرماية  الوطنية 
العام  من  األول  الربع  في  الشركة 
على  وذلك  %77.6؛  بنسبة  الجاري 
أساس سنوي. بحسب نتائج الشركة 
خسائر  بلغت  الكويتية،،  للبورصة 
الفترة 159.80 ألف دينار »531.93 
الربع  خسائر  مقابل  دوالر«،  أل��ف 
 90 البالغة   2020 ع��ام  من  األول 
دوالر«.  ألف   299.59« دينار  ألف 
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن 
ارتفاع الخسائر خالل فترات المقارنة 
المباشرة  التكاليف  يعود إلى ارتفاع 
العمومية  المصروفات  وارت��ف��اع 
اإلي��رادات  إجمالي  وبلغ  واإلداري���ة. 
األول  الربع  في  للشركة  التشغيلية 
من العام الجاري نحو 178.14 ألف 
ألف   170.53 مع  بالمقارنة  دينار، 
دينار للفترة المماثلة من عام 2020.

انتهاء هدنة وقف الصراع 
القضائي بين »غوغل« 

و»مايكروسوفت«
و»مايكروسوفت«  »غوغل«  أنهت 
منذ  ب��دأت  التي  المشتركة  الهدنة 
كانت  والتي  سنوات  خمس  من  أكثر 
الشركتين  بين  م��ا  ال��ص��راع  تمنع 
واس��ت��خ��دام ق���وة ال��ض��غ��ط ضد 
من  كل  بعضًا.وتوصلت  بعضهما 
في  و»مايكروسوفت«  »غ��وغ��ل« 
إلنهاء  تقليدي  غير  اتفاق  إلى   2015
والتي  بينهما  المشتركة  المعركة 
ولكن  المحاكم،  ساحات  إلى  وصلت 
حينما  أب��ري��ل  ف��ي  انتهى  االت��ف��اق 
وأكدت  تجديده.  عدم  الجانبان  قرر 
تايمز«،  »فاينانشال  لصحيفة  مصادر 
الهدنة  خالل  توصلتا  الشركتين  أن 
وعدم  القضائية  الدعاوى  تسوية  إلى 
بعضهما  ضد  والشكوى  التقاضي 
بعضًا للجهات التنظيمية دون محاولة 

حل تلك الخالفات داخليًا في البداية.

بورصة الكويت: تنفيذ صفقتين على سهم 
»استهالكية« بقيمة 2 مليون دينار

االقتصاد العالمي يخسر 4 تريليونات 
دوالر بسبب تدهور السياحة 

تراجع امتثال دول »أوبك« التفاق 
خفض اإلنتاج خالل يونيو

النفط  من  »أوبك«  إنتاج  ارتفع 
القيود  تخفيف  مع  يونيو،  خالل 
اتفاق  بموجب  اإلمدادات  على 
ارتفعت  كما  حلفائها،  مع 
إيران وسط محادثات  صادرات 
النووي  اتفاقها  إحياء  بشأن 

عالمية.  ق��وى  م��ع  ال��م��ب��رم 
ووفًقا لمسح أجرته »رويترز«، 
 26.24 المنظمة  إن��ت��اج  بلغ 
يونيو،  في  يوميًا  برميل  مليون 
ألًفا   740 بمقدار  مرتفعًا 
أشار  كما  مايو،  مع  مقارنة 

منذ  اإلنتاج شهريًا  ارتفاع  إلى 
فبراير.  باستثناء   ،2020 يونيو 
امتثال  تراجع  المسح  وأظهر 
خفض  التفاق  »أوب���ك«  دول 
إلى %115 في يونيو من 122% 

في مايو.

عن  ال��ك��وي��ت  ب��ورص��ة  أعلنت 
عليهما  متفق  صفقتين  تنفيذ 
الوطنية  الشركة  أسهم  على 
بقيمة  القابضة،  االستهالكية 
 2.007 بحوالي  تُقدر  إجمالية 
البورصة،  وقالت  دينار.  مليون 
بلغ  بحجم  األول��ى  الصفقة  إن 
على  سهم  مليون   18.249
للسهم،  فلسًا   55 سعر  أساس 

بقيمة إجمالية تبلغ 1.004 مليون 
دينار، حيث تم البيع من قبل شركة 
لصالح  للعقارات  الذهب  جزيرة 
للتجارة  الدولية  سناتكو  شركة 
فتم  الثانية،  الصفقة  أما  العامة. 
والسعر  الحجم  بنفس  تنفيذها 
البائع  الطرف  بأن  علمًا  والقيمة، 
للعقارات  الذهب  جزيرة  شركة 
المشتري  الطرف  لكن  أيضًا؛ 

لصالح  لالستثمار  الوطني  شركة 
العميل أحمد القمر.

جدير بالذكر أن »جزيرة الذهب« 
تمتلك الحصة األكبر في رأسمال 
 ،45.94% بنسبة  »استهالكية« 
تليها حصة شركة نوف العقارية 
 ،7.26% بنحو  للتجارة والمقاوالت 
ث��م ش��رك��ة ال��ك��وي��ت وآس��ي��ا 

القابضة بواقع 5.68%.

جائحة  ع��ن  الناتج  السياحة  انهيار  كلفة  تقدر 
 4 من  بأكثر  العالمي  االقتصاد  على  »كوفيد19�« 
وفًقا  و2021،   ،2020 عامي  خالل  دوالر  تريليونات 
لتقرير صادر عن منظمة التجارة والتنمية التابعة لألمم 
السياحة  منظمة  مع  باالشتراك  »أنكتاد«  المتحدة 
العادلة  غير  اللقاحات  عملية طرح  ألن  وذلك  العالمية. 
كبيرة  بصورة  تعتمد  التي  الناشئة  االقتصادات  تدمر 
الدول  أن  إلى  التقرير  وألمح  الدوليين،  السائحين  على 
المقدرة  الخسائر  %60 من  الناشئة قد تشكل حوالي 
للناتج المحلي اإلجمالي العالمي. وأشار التقرير إلى أن 

 2.4 إلى   1.7 من  تتراوح  قد  فقط  العام  خسائر هذا 
في  الدولية  السياحة  انتعاش  مع  حتى  دوالر،  تريليون 
النصف الثاني من العام في دول مثل الواليات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا التي لديها معدالت تطعيم 
أعلى. كما أظهر التقرير أن أزمة قطاع السياحة بعيدة 
عن االنتهاء، مع استمرار القيود على السفر والحظر 
معدالت  ذات  مناطق  عدة  في  األماكن  من  عدد  في 
إلى  ال يشهد عودة  قد  العالم  وأن  المتدنية،  التطعيم 
حتى  الوباء  قبل  الدوليين  السائحين  وصول  مستويات 

عام 2023. 

الذهب يهبط بفعل قوة الدوالر
... والنفط يتراجع

لبنان يشتعل... رفع أسعار الوقود وسط 
أعمال عنف وقطع طرق

وافقت  أن  بعد  الوقود،  أسعار  اللبنانية  الحكومة  رفعت 
األسبوع الماضي فعليا على خفض دعم الوقود.يأتي القرار 
الشلل،  من  حالة  يسبب  نقص  تخفيف  يستهدف  تحرك  في 
الطبقات  من  المستهلكين  على  الضغط  سيزيد  لكنه 
سعر  متوسط  إن  وثيقة  في  الطاقة  وزارة  وقالت  الفقيرة. 
 40.58« لبنانية  ليرة   61100 عند  تحدد  أوكتان   95 البنزين 
دوالرا« لكل 20 لترا، بزيادة قدرها 15900 ليرة، أو ما يعادل 
 46100 عند  تحدد  الديزل  سعر  أن  الوثيقة  وكشفت   .35%
وقال مصرف   .38% يعادل  ما  أو  ليرة   12800 بارتفاع  ليرة، 
ائتمان  خطوط  فتح  سيبدأ  إنه  االثنين  أمس  المركزي  لبنان 
3900 ليرة للدوالر، وهو سعر أضعف  الستيراد الوقود عند 
من المعروض في السابق البالغ 1500 ليرة في إطار برنامج 
نحو  عند  تداوله  يجري  الدوالر  إن  قال  متعامال  لكن  الدعم. 
أزمة  خضم  في  ولبنان  الموازية.  السوق  في  ليرة   16700
الركود  أشد حاالت  إحدى  بأنها  الدولي  البنك  مالية وصفها 

في التاريخ الحديث.
للحصول  لساعات  طوابير  في  السيارات  سائقو  واصطف 
بالكاد على أي كميات من الوقود على مدى األسابيع القليلة 
عنيفة.وأفاد  مشاجرات  إلى  ذلك  أدى  ما  وكثيرا  الماضية، 
شاهد من رويترز بانتشار حواجز الطرق في مناطق متفرقة 
أغلق عدد  الماضية، حيث  القليلة  األيام  لبنان خالل  أنحاء  في 
حاويات  في  النار  إشعال  عبر  الطرق  المتظاهرين  من  قليل 

القمامة، مع تنامي حالة اإلحباط.

امس  ال��ذه��ب  أس��ع��ار  هبطت 
في  مستوى  أدن��ى  قرب  لتحوم 
الجلسة  في  بلغته  الذي  أسبوع 
الماضية، كما هبط النفط بفعل 

ساللة دلتا.
لتحوم  الذهب  أسعار  وهبطت 
أسبوع  في  مستوى  أدن��ى  قرب 
الذي بلغته في الجلسة الماضية، 
ج��راء  لضغوط  تعرضت  إذ 
من  وم��خ��اوف  ال���دوالر  صعود 
االتحادي  االحتياطي  مجلس  أن 
سياسته  سيشدد  األم��ي��رك��ي 
عن  مبكر  وق��ت  ف��ي  النقدية 
ال��م��ت��وق��ع. وت��راج��ع ال��ذه��ب 
 0.2% الفورية  المعامالت  في 
لألوقية  دوالر   1774.30 إل��ى 
»األونصة« بحلول الساعة 0711 
سجلت  أن  بعد  غرينتش،  بتوقيت 
يونيو   21 منذ  مستوياتها  أدنى 
أم��س.  دوالرا   1770.36 عند 
اآلجلة  األميركية  العقود  ونزلت 
 1775.50 إل��ى   0.3% للذهب 
أعلى  دون  الدوالر  ويحوم  دوالرا. 
مقابل  شهرين  ف��ي  مستوى 
تكلفة  يرفع  مما  منافسيه، 

الذهب لحائزي العمالت األخرى.
التراجع  في  سيبدأ  »ال��دوالر  إن 
مجددا، بسبب أن المشهد واضح 

على جبهة »رفع« أسعار الفائدة 
على  عامين  إلى  18 شهرا  لمدة 
تحوطا  الذهب  ويُعتبر  األق��ل«. 
بيد أن رفع مجلس  التضخم،  من 
الفائدة سيزيد  االحتياطي ألسعار 
المعدن  حيازة  فرصة  تكلفة 

ما  جاذبيته.  من  ويقلص  األصفر 
للجلسة  النفط  أسعار  انخفضت 
تباطؤ  حيال  مخاوف  بفعل  الثانية 
نمو الطلب على الوقود مع تسبب 
تفشي السالسة دلتا األشد عدوى 
قيود  فرض  في  كوفيد19�  من 

أنحاء  في  التنقل  على  جديدة 
اآلجلة  العقود  وتراجعت  العالم 
يعادل  ما  أو  سنتا   26 برنت  لخام 
للبرميل  دوالرا   74.42 إلى   0.4%
بتوقيت   0651 الساعة  بحلول 

غرينتش، بعد أن نزلت 2%.

• الذهب يهبط
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على اقتصاد ردا  استحدثتها  التي  التجارية  القيود  »العشرين«، نصف  ألغت مجموعة 
جائحة فيروس كورونا، حسب تقرير منظمة التجارة العالمية.

أكبر  تضم  التي  »العشرين«،  مجموعة  إن  العالمية،  التجارة  منظمة  وقالت 
االقتصادات في العالم، ألغت نصف القيود التجارية التي استحدثتها ردا على 
جائحة فيروس كورونا. وأوضحت نجوزي أوكونجو إيويال مدير عام المنظمة: 
فإن  تتراجع،  للتجارة  المقيدة  اإلجراءات  أن  إلى  التقرير  نتائج  تشير  حين  »في 
تقوم  أن  الذي يجب  العمل  المزيد من  أمامها  العشرين  اقتصادات مجموعة 

األرواح«.  إلنقاذ  الحيوية  واإلمدادات  الطبية  للمدخالت  الحر  التدفق  به لضمان 
وحسب رويترز، قال التقرير إن حوالي %49 من اإلجراءات المقيدة للتجارة جرى 
إلغاؤها بحلول منتصف مايو الماضي. وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي 
التجارة  من  و75%  العالمي،  االقتصاد  حجم  من   85% وتضم  العالم،  سكان 
العالمية.وفي نهاية مارس الماضي، رفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها 
في  المتوقع  من  أقل كثيرا  انخفاض  بعد  العام  قليال هذا  السلع  تجارة  لنمو 

2020 عندما بدأ تفشي الجائحة.

»العشرين« تلغي 50% من قيود كورونا التجارية... والعالم يلتقط أنفاسه

بورصات العالم... ساللة دلتا تضرب اليابان 
بقسوة وأرباح في »وول ستريت«

القيمة السوقية لـ»فيسبوك« تتخطى 
تريليون دوالر بعد هذا القرار

أكثر  فيسبوك  أسهم  صعدت 
السوقية  القيمة  لتتخطى   4% من 
لعمالق التواصل االجتماعي تريليون 

دوالر.
ورفضت محكمة فيدرالية، شكوى 
مكافحة االحتكار التي قدمتها لجنة 
فيسبوك،  ضد  الفيدرالية  التجارة 
لشكوى  كبيرة  نكسة  يمثل  مما 
الممكن  من  ك��ان  التي  الوكالة 
 Facebook سحب  إلى  تؤدي  أن 
وواتساب.ورغم  أنستقرام  استثمار 
جميع  على  توافق  ال  المحكمة  أن 
توافق  أنها  إال  فيسبوك،  ادع��اءات 
في النهاية على أن شكوى الوكالة 
القانونية  الناحية  من  كافية  غير 

جاء  كما  رفضها،  يجب  وبالتالي 
محكمة  من  المقدمة  الدعوى  في 
األميركية. كولومبيا  مقاطعة 
معقول  بشكل  ض��روري  عنصر 
 Facebook بأن  االدع��اءات  لجميع 
سوق  ف��ي  احتكارية  ق��وة  لديه 
االجتماعية  الشبكات  خ��دم��ات 
المحكمة  ورفضت  الشخصية. 
مما  القضية،  وليس  الشكوى، 
الفيدرالية  التجارة  لجنة  أن  يعني 
مرة  شكواها  تقديم  يمكنها 
ناسداك  المؤشران  وأغلق  أخ��رى. 
وستاندرد اند بورز 500 في بورصة 
وول ستريت عند أعلى مستوياتهما 
على اإلطالق اليوم اإلثنين مدعومين 

بمكاسب ألسهم التكنولوجيا بينما 
التزال أسعار الفائدة منخفضة ومع 
بشأن  بيانات  المستثمرين  انتظار 
المتحدة.  الواليات  العمل في  سوق 
وجاءت شركات كبرى للتكنولوجيا، 
وأمازون  وآبل  فيسبوك  بينها  من 
أكبر  بين  ونفيديا،  ك��وم  دوت 
للمؤشرين.وأنهى  الدافعين 
الصناعي جلسة  داو جونز  المؤشر 
نقطة،   151.56 منخفضا  التداول 
34282.28 نقطة  %0.44، إلى  أو 
في حين صعد المؤشر ستاندرد اند 
نقاط،   9.91 القياسي   500 بورز 
 4290.61 عند  ليغلق   ،0.23% أو 

نقطة.

خالل  العالم  بورصات  على  الفزع  من  حالة  سيطرت 
الساعات المنقضية، بفعل ساللة دلتا األشد عدوى من 

بين سالالت كورونا.
فاقت  فيما  اليابانية،  األسهم  هبطت  طوكيو،  وفي 
خسائر سجلتها األسهم المرتبطة بالدورة االقتصادية 
مكاسب حققتها شركات التكنولوجيا، إذ أدى تفشي 
كوفيد19-  سالالت  بين  من  عدوى  األشد  دلتا  ساللة 
إلى إثارة مخاوف من عرقلة تعافي االقتصاد العالمي.

وتراجع المؤشر نيكي %0.81 إلى 288212.61 نقطة، 
بينما خسر المؤشر توبكس األوسع نطاقا %0.82 إلى 
وستاندرد  ناسداك  المؤشران  وبلغ  نقطة.   1949.48
الليلة  اإلطالق  على  مستوياتهما  أعلى   500 بورز  أند 

في  بما  الكبرى  التكنولوجيا  أسهم  بقيادة  الماضية، 
المؤشر  تراجع  بينما  كوم،  وأم��ازون.  فيسبوك  ذلك 
المرتبطة  األسهم  هبوط  جراء  الصناعي  جونز  داو 
والبرتغال  إسبانيا  فرضت  وبينما  االقتصادية.  بالدورة 
اللقاح،  يتلقوا  لم  الذين  البريطانيين  على  جديدة  قيودا 
%80 من األستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب  يواجه 
التي  طوكيو،  البالد.وفي  أنحاء  في  الفيروس  انتشار 
2020، تم  األلعاب األوليمبية طوكيو  تستضيف دورة 
بكوفيد19-  الرياضيين  من  اثنين  إصابة  عن  الكشف 
المرتبطة  باألسهم  الجائحة  وأضرت  لدى وصولهم. 
إذ  الصلب،  صناعة  شركات  مثل  االقتصادية  بالدورة 

تراجع سهم نيبون ستيل 3.8%.

• بورصة اليابان تهبط بسبب كورونا

الصين تتجاوز اليابان 
كأكبر مشتٍر للغاز المسال 

في العالم
أفاد محلل اقتصادي بأن مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال 
تجاوزت في األشهر ال�12 الماضية مشتريات اليابان، ما يجعل العمالق 

الصناعي اآلسيوي أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
الغاز  أليكس سيو محلل شؤون  لألنباء عن  ونقلت وكالة »بلومبيرغ« 
أن  الطاقة،  بيانات  لخدمات  إس«  آي  سي  »آي  شركة  في  آسيا  في 
الصين اشترت 76.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الفترة 
من »يوليو« 2020 إلى 24 »يونيو« من هذا العام، مقابل 76.1 مليون 
طن اشترتها اليابان. وارتفعت واردات الصين في الفترة من »فبراير« 
إلى »مايو« بسبب تسارع نشاط التصنيع، الذي جاء أقوى من توقعات 
إلى  الطاقة  في  المتوقع  غير  النقص  من  موجتان  أدت  كما  السوق. 
أخرى  جيجاوات  ثمانية  الدولة إلضافة  الغاز.وتخطط  استهالك  زيادة 
الطلب بشكل  يعزز  ما قد  العام،  الغاز هذا  المولدة عبر  الطاقة  من 
مجموعه  ما  الصين  تستورد  أن  المتوقع  من  للشركة،  ووفقا  أكبر. 
83 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، مقابل 75 مليون 

طن لليابان.
لتوليد  العالم  في  محطة  أكبر  ثاني  بتشغيل  الصين  بدأت  ذلك،  إلى 
الطاقة الكهرمائية أمس، في خطوة تمثل، بحسب مسؤولين، عتبة 
التحذيرات  رغم  الكربوني،  الحياد  في  بكين  أهداف  تحقيق  باتجاه 
»الفرنسية«،  وبحسب  المشروع.  على  المترتبة  البيئية  األضرار  من 
بدأ أمس جزئيا تشغيل »محطة  أنه  الرسمية  ذكرت وسائل اإلعالم 
والواقعة  مترا   289 ارتفاعها  البالغ  الكهرمائية«  للطاقة  بايهيتان 
في جنوب غرب الصين، وهي الثانية في العالم لجهة توليد الطاقة 

الثالثة« الموجود في الصين أيضا. بعد »سد الممرات 

لتعزيز منتجات بدائل النيكوتين في المنطقة

»آندز الشرق األوسط وأفريقيا« توقع اتفاقية 
شراكة استراتيجية مع »سمور إنترناشيونال« 

الرائدة في  الشركة  وأفريقيا«،  األوسط  الشرق  »آندز  تعتزم 
اإللكترونية  التدخين  منتجات  غرار  على  النيكوتين  بدائل  قطاع 
التعاون حصريًا مع  التسخين،  بآلية  يعمل  الذي  التبغ  ومنتجات 
»»سمور  المحدودة«  القابضة  إنترناشيونال  »سمور  شركة 
إنترناشيونال«، الرائدة عالميًا في تقديم الحلول التقنية لمنتجات 
السجائر اإللكترونية«، لتصنيع نظاٍم متقدم لتوصيل النيكوتين 
أحدث  إلدخال  الجانبان  التقنيات.وسيتعاون  أحدث  باستخدام 
مع  يتماشى  بما  اإللكترونية،  السجائر  منتجات  على  التقنيات 
رؤيتهما العالمية للوصول إلى جميع األسواق التي تعتمد هذه 
المنتجات خالل السنوات الخمس المقبلة. وفي إطار جهودهما 
سيتمكن  النيكوتين،  بدائل  منتجات  تطور  لتعزيز  المشتركة 
من  واسعة  مجموعة  على  الحصول  من  البالغون  المدخنون 
الضرر  تقليل  احتمالية  على  تنطوي  التي  التجارية  العالمات 
الحديثة  التقنيات  على  والقائمة  التقليدية،  بالسجائر  مقارنة 
والتشريعات  بالقوانين  الكامل  االلتزام  مع  العلمية  واألبحاث 
قوي  وتشغيلي  تجاري  بحضور  »آندز«  شركة  النافذةوتتمتع 
التقنيات  إنترناشيونال«  »سمور  تقدم  بينما  المنطقة،  في 
والتطوير،  البحث  عمليات  أفضل  على  القائمة  المتقدمة 
والقدرات الصناعية المتطورة، إلى جانب محفظة واسعة من 

• جانب من توقيع االتفاقيةالمنتجات، وقاعدة عمالء متنوعة.

تمت الموافقة على ِحَزم لتخفيض ديون 37 بلدًا في ظل المبادرة المعنية

العسل المر... هل تنتهي أزمات الدول 
بعد االنضمام لمبادرة »هيبك«؟

وافق صندوق النقد الدولي على قرار انضمام 
المثقلة  الفقيرة  البلدان  مبادرة  إلى  السودان 
بالديون »هيبك«، فما هي هيبك وهل تنتهي 

األزمات؟
تقول مؤسسات التمويل الدولية إنه تم تصميم 
المنهج الشامل لتخفيض الديون الذي يشترك 
على  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  فيه 
نحو يضمن أال يواجه أي بلد فقير عبء مديونية 

ال يمكنه التعامل معه.
وحتى اآلن، تمت الموافقة على حِزَم لتخفيض 
ديون 37 بلدا في ظل المبادرة المعنية بالبلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون »هيبك«، منها 31 بلدا 
في أفريقيا، تتيح تخفيفا تدريجيا ألعباء خدمة 
دولتان  دوالر.وه��ن��اك  مليار   76 بقيمة  الدين 
المبادرة  ظل  في  مساعدات  على  ستحصالن 
الموقع  بحسب  مؤخرا،  السودان  انضمام  بعد 
مسؤول  الدولي.قال  النقد  لصندوق  الرسمي 
بوزارة المالية السودانية، إن المجلس التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام 
المثقلة  الفقيرة  البلدان  مبادرة  إلى  السودان 

بالديون »هيبك«.
أن  بعد  الدولي،  النقد  صندوق  موافقة  جاءت 
نقطة  إلى  وصل  السودان  أن  المجلس  قرر 

اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.

بموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف 
مليار   50 من  بأكثر  المقدرة  السودان  ديون 
حل  أمام  رئيسية  معضلة  تشكل  التي  دوالر، 
صندوق  المتفاقمة.وأعلن  االقتصادية  أزمته 
على  حصوله  عن  الماضي  األسبوع  النقد 
أعضائه  من  دولة   101 من  تمويلية  تعهدات 
للسودان،  مليار دوالر   1.415 تزيد على  بقيمة 
والبنك  الدولي  النقد  صندوق  أطلق  أن  منذ 
المجتمع  يعمل  »هيبك«  م��ب��ادرة  ال��دول��ي 
المالي الدولي، بما في ذلك المنظمات متعددة 
الدين  أعباء  لتخفيض  والحكومات،  األطراف 
إلى  مديونية  األكثر  الفقيرة  للبلدان  الخارجي 

مستويات يمكن تحملها.
شاملة  مراجعة  أجريت   ،1999 ع��ام  وف��ي 
الديون  تخفيف  للصندوق  أتاحت  للمبادرة 
نطاقا وعززت  وأوسع  وأعمق  أسرع  نحو  على 
وسياسة  الديون  تخفيف  سياسة  بين  الروابط 

الحد من الفقر والسياسة االجتماعية.
تسريع  على  وللمساعدة   ،2005 عام  وفي 
اإلنمائية  األهداف  تحقيق  نحو  التقدم  وتيرة 
األم��م  حددتها  التي   »MDGs« لأللفية 
»هيبك«  م��ب��ادرة  تكملة  تمت  المتحدة، 
بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة األطراف 

الديون. أعباء  لتخفيف 

للبلدان  التنمية  بنك  قرر   ،2007 عام  وفي 
تخفيف  إتاحة  أيضا   »IaDB« األميركية 
إضافي، »إلى جانب ما تقدمه مبادرة هيبيك« 
نصف  في  بالديون  مثقلة  بلدان  خمسة  ألعباء 

الكرة الغربي.
معينة،  معايير  استيفاء  البلدان  على  يتعين 
تغييرات  طريق  عن  الفقر  من  بالحد  وااللتزام 
أدائها  سجل  على  والبرهنة  السياسات،  في 

الجيد بمرور الوقت.
الدولي تخفيفا مؤقتا  الصندوق والبنك  ويقدم 
ثم يحصل  األولى،  المرحلة  الديون في  ألعباء 
لهذه  كامل  تخفيف  على  المستفيد  البلد 

األعباء عند الوفاء بالتزاماته.
العضو  البلد  على  يجب   - القرار  اتخاذ  نقطة 
يُنَظر  حتى  التالية  األربعة  الشروط  استيفاء 
خالل  من  مساعدات  على  الحصول  طلبه  في 
لالقتراض  مؤهال  يكون  »هيبك«:أن  مبادرة 
التابعة  للتنمية  ال��دول��ي��ة  المؤسسة  م��ن 
تقدم قروضا  والتي  الدولي،  البنك  لمجموعة 
العالم،  بلدان  ألفقر  ترد  ال  ومنحا  فوائد  دون 
والحد  للنمو  االستئماني  »الصندوق  ومن 
الدولي،  النقد  لصندوق  التابع  الفقر«  من 
الدخل  منخفضة  للبلدان  قروضا  يقدم  الذي 

مدعمة. بأسعار 

• فيسبوك

الشركة استضافتهم وأولياء أمورهم وسط إجراءات احترازية

»زين« احتفت بُمتفّوقي وُمتفّوقات 
الكويت في المرحلة الثانوية 

الرائد  ال��مُ��زوّد  زي��ن  احتفت 
الكويت  في  الرقمية  للخدمات 
المُتفوّقين  والطالبات  بالطلبة 
الثانوية  المرحلة  في  األوائ��ل 
الشويخ،  في  الرئيسي  بمقرها 
وذلك خالل الحفل الخاص التي 
وأولياء  شرفهم  على  أقامته 
أم��وره��م وس��ط إج����راءاتٍ 
بحضور  اح��ت��رازي��ة  صحيّةٍ 
زين  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

الكويت إيمان الروضان. 
بيان  ف��ي  ال��ش��رك��ة  وب��يّ��ن��ت 
ع��ادًة  تحرص  أنها  صحافي 
دراس��ي  ع��ام  ُك��ل  نهاية  في 
على إقامة حفل تكريم الطلبة 
في  المُتفوقين  والطالبات 
تزامن  أن  إال  الثانوية،  المرحلة 
األنشطة  وإغ���الق  الجائحة 
وتوّقف الدراسة العام الماضي 
مُشاركتهم  من  منعاها  قد 
شخصيًا  بالحضور  الفرحة 
واالكتفاء باالحتفال االفتراضي. 

ال��ع��ودة  أن  زي���ن  وأض��اف��ت 
الطبيعية  للحياة  التدريجية 
الوضع  م��ؤشّ��رات  وتحسّن 
استمرار  مع  البالد  في  الصحي 
حّفزاها  قد  التطعيم  حملة 
هذا  التكريم  حفل  إقامة  على 
إج��راءات  وسط  وذل��ك  العام، 
بحيث كرّمت  احترازية،  صحية 
على  األوائ��ل  الطلبة  الشركة 
وعلى  ال��ك��وي��ت  مُ��س��ت��وى 
الكويتيين  الطلبة  مُستوى 
مُختلفتين  زمنيتين  فترتين  عبر 
وتطبيق  االزدحام  عدم  لضمان 

التباعد الجسدي. 
ألقتها خالل  التي  الكلمة  وفي 
الروضان  إيمان  قالت  الحفل، 
زين  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ويُسعدني  »يسرّني  الكويت: 
بناتنا  وتكريم  استضافة  اليوم 
في  األوائ��ل  المتفوقين  وأبنائنا 
مبروك  الجميل..  زي��ن  عالم 
وإنجاز  نجاح  من  حققتموه  ما 

وبارك اهلل فيكم«. 
»قبل  بقولها:  الروضان  وبيّنت 
إلى  كلمتي  توجيه  في  أبدأ  أن 
أوجه  الطلبة،  وأبنائي  بناتي 
واألخوة  األخ��وات  إلى  كلمتي 
فرحة  للنجاح  األم��ور،  أولياء 
عظيم،  شعور  النجاح  وفرحة 
من  أن  الشعور  هذا  يزيد  وما 
هنيئا  أبنائنا،  هم  النجاح  حقق 
ويحق  وأبنائنا  بناتنا  بنجاح  لكم 
بإنجازهم،  تفخروا  أن  لكم 
طريٍق  في  خطوة  أول  وهذه 

مليء بالسعادة والنجاح«. 
»تفوقكم  الروضان:  وتابعت 
ون��ج��اح��ك��م ه��ذا ال��ع��ام له 
تغيّر  ومع  مُضاعف،  تقديرٌ 
النظام الدراسي، والتحوّل إلى 
خالل  افتراضي  رقمي  نظام 
مُتأكدة  فأنا  وج��ي��زة،  فترة 
واالس��ت��ع��داد  ال��مُ��ذاك��رة  أن 
وسط  النهائية  لالختبارات 
التي  االستثنائية  األج����واء 

الفترة  في  جميعًا  عشناها 
ال��م��اض��ي��ة ل��م ي��ك��ن ب��األم��ر 
جيدة  تجربة  ولكنها  السهل، 
العملي،  للمُستقبل  إلعدادكم 
السريع  التغيير  أصبح  حيث 
التأقلم  وأصبح  العصر،  سمة 
التغيير بكافة أشكاله أحد  مع 
العمل وفي  النجاح في  عوامل 

عمومًا«.  الحياة 
اليوم  »أنتم  بقولها:  وأوضحت 
وهو  األخ��ي��ر،  التحدي  أم���ام 
التعليم الجامعي، والذي يختلف 
الدراسية  المراحل  جميع  عن 
السابقة بجانب مهم جدًا، وهو 
الجامعي  فالتعليم  الشغف.. 
سيرتكز حول شغفكم بالحياة، 
أمامكم  الطريق  وسيمُهّد 
الذات  معرفة  من  المزيد  نحو 
طويلة  ال��ص��داق��ات  وتكوين 
التفوق  م��ن  والمزيد  األم���د، 
وطنكم  تخدموا  لكي  والتميّز 

ومجتمعكم«. 

•   جانب من تكريم المتفوقات
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مقاالت

الحكومة دائمًا تضرب عضالتها في وجه الضعفاء. 
… ذلك هو العنوان الكبير لما يحدث في بالدنا هذه 
االيام بعد ان قام المسؤولون بنشر فرق من البلدية 
المواطنين  من  الضعفاء  مواجهة  في  والعسكر 
على  بعد  يحصلوا  لم  الذين  للمقيمين  باالضافة 
دخول  من  لمنعهم  الكورونا،  فيروس  تطعيم 

المجمعات واألماكن العامة ومعاقبتهم على ذلك.
مع  للتعامل  األفضل  الوسيلة  أن  ترى  الحكومة   
المواطنين والمقيمين هي »العصا الغليظة« فتنشر 
غير  لمنع  والموالت  المجمعات  أمام  الشرطة  قوات 
المطعمين من الدخول، ليس ذلك وحسب، بل تهدد 
كل من لم يحصل على التطعيم بدفع غرامة 5000 
هذا  نرى  ال  لماذا  أشهر..   3 لمدة  والحبس  دينار 
الوطن  أمن  التي تهدد  الجرائم  الحسم فيما يخص 

والمواطن؟!.
ينهبون  من  الحماس  بنفس  الحكومة  تطارد   هل 
المختلفة؟..  الدولة  مؤسسات  داخل  العام  المال 
يجلبون  الذين  اإلقامات  تجار  الحكومة  تتعقب  هل 
يمارسون  ممن  المحترفين  المجرمين  بعض  إلينا 
الحكومة  تنشر  هل  ال��ش��وارع؟..  في  جرائمهم 
الذين  السيارات  لصوص  لمطاردة  القوات  هذه 
يمارسون هوايتهم في السرقة دون رادع؟.. لماذا 
»الجليب«  مثل:  مناطق  إلى  القوات  هذه  تذهب  ال 
كيف  وترى  وغيرها  و«المهبولة«  و«الحساوى« 
الحكومة  المنظمة؟..  للجريمة  مسارح  إلى  تحولت 
لم  الذين  االف��راد  وتطارد  المهام  هذه  كل  تترك 

يحصلوا على تطعيم الكورونا.
هناك  أن  يعلمون  البلد  هذا  في  المسؤولين  كل   
سجلوا  الذين  والمقيمين  المواطنين  من  طابورًا 
منذ  اللقاح  الخذ  مواعيد  على  للحصول  أسماءهم 
الصحة  وزارة  تحدد  أن  دون   ، شهور  وُاربعة  ثالثة 
حق  من  ليس  االن،  لغاية  للتطعيم  مواعيد  اي  لهم 
الحكومة التي تهمل أن تعاقب المواطن والمقيم، 
بالعقاب..  الجديرون  هم  مسؤوليها  بعض  إن  بل 
نتائج  والمقيم  المواطن  تحميل  العدل  من  وليس 
إهمال وزارة الصحة ليتم تغريمه وتهديده بالحبس، 
وحرمانه من دخول المجمعات والنوادي والصالونات 

وغيرها من األماكن العامة.
إال مع  الحكومة ال تظهر  أن عضالت  الواضح   من 
الضعفاء من المواطنين والمقيمين، ألنه من وجهة 
تطبيق  يمكن  التي  األضعف«  »الحلقة  نظرها هم 
القانون عليها بسهولة، أما المجرمون والمفسدون 
بها  يستطيعون  قوية  بعضالت  يتمتعون  فهم 
إخافة الحكومة، فال يتحرك اي من المسوولين في 

مواجهتهم.
المواطنين  بعض  افعال  ردود  الحكومة  تابعت  لو   
والمقيمين في األماكن العامة وعلى مواقع التواصل 
غير  بمعاقبة  قراراتها  على  تعليقًا  االجتماعي 
تعبوا  والمقيمين  المواطنين  أن  لعلمت  المطعمين 
والطاقة  الصبر  من  المزيد  لديهم  يعد  ولم  منها، 
وكذلك  المدروسة،  الغير  قراراتها  تحمل  على 

أسلوبها
في الكيل بمكيالين.

 عضالت الحكومة البد ان تظهر للفاسد والمجرم 
تعاقبوا  أن  وقبل  المستقيم..  للمواطن  وليس 
المواطن والمقيم الذي لم يحصل على اللقاح عاقبوا 
وحصوله  تطعيمه  في  تهمل  التي  الصحة  وزارة 

على الموعد لذلك.

عضالت الحكومة
في وجوه الضعفاء !

الشاهد

علي دشتي
alimdashti@yahoo.com

حرية العبادة من الحريات 
األساسية لها قيمة دستورية

إن حرية العبادة هي إحدى الحريات األساسية 
تنص  ما  غالبًا  والتي  الدستورية  القيمة  ذات 
التي نصت عليها إعالنات  الدول  عليها دساتير 

حقوق اإلنسان وشرعية األمم المتحدة.
وتشكل حرية العبادة اليوم أحد وجوه الحرية 
هذه  اعتبرت  وقد  الضمير،  حرية  مع  الدينية 
للفصل  قابلتين  غير  الضمير  حرية  مع  الحرية 
والممارسة  للمذهب،  الحر  فاالعتناق  بينهما، 
الدينية الفردية ك� »الصالة«، ال يمكن الفصل 
إلى ممارسة  أو  إلى جماعة  االنتماء  بينها عند 
إحدى  يشكل  التعبد  أن  باعتبار  جماعية، 
مطلقة  االعتقاد  حرية  إن  وبالتالي  عناصرها، 
كما ذكرنا في مقاالت سابقة، وغالبًا ما تنص 
بالنص على  الحرية  الدساتير على كفالة هذه 
الدولة  تحمي  أن  على  تنص  إذ  التعبد،  حرية 
بها  يقوم  التي  األدي��ان  بشعائر  القيام  حرية 
المؤمنون بحرية تامة عالنية بشعائر أي ملة أو 
دين أو عقيدة ما دامت هذه الشعائر ال تنافي 

النظام العام أو اآلداب العامة.
وحرية  االعتقاد  حرية  بين  فرق  يوجد  لكن 
الضمير التي هي حق كل فرد في أن يؤمن أو 
ال يؤمن، في أن يعتقد في شيء أو ال يعتقد، 
وفي أن يعتقد عقيدة مغايرة للعقيدة السائدة 
أو معارضته لها، وهي حق الفرد في التفكير 
وإعالن رأيه في المسائل الدينية، وهي تختلف 
مباشرة  الحق في  التي هي  العبادة  عن حرية 
الطقوس والمظاهر الخارجية للعقيدة الدينية.
وقد توجد حرية االعتقاد وال توجد حرية العبادة 
حتمًا  االعتقاد  حرية  تقتضي  األخيرة  أن  على 
تختلف  االعتقاد  حرية  تنظم  التي  والقواعد 
عن القواعد المنظمة لتلك الحرية في حين أن 
للدولة على  إذ ال سبيل  االعتقاد مطلقة،  حرية 
الضمائر وال مصلحة لها في حمل شخص على 
التمسك بدين يعتقد بطالنه أو التخلي عن يدن 
يُعتقد صحته، وبالتالي إن حماية الدولة لألديان 
على إقليمها ال تتعارض مع حرية االعتقاد، ألن 
هذه الحماية ليس معناها فرض هذه األديان 
البقاء  او  اعتناقها  على  وحملهم  الناس  على 

فيها.
إذ أن حماية الدولة لدين ما، والتي تشكل حرية 
العبادة ال تفيد مطلقًا فرض هذا الدين وجعله 
سائدًا بغير شريك، ثم إن هذه الحماية مقررة 
لكل األديان ما لم تخالف النظام العام أو اآلداب 
اختالف  وعلى  بينها  فيما  التساوي  وجه  على 
العامة  الحماية  وهذه  وتعارضها،  عقائدها 
والرفض  والجحود  األفكار  إباحة  بذاتها  تفيد 
في مسائل العقائد، وال يمكن أن ترمي الدولة 
أن  يتصور  ال  معنوي  شخص  وهي  الحديثة 
يكون له دين إذ ليس له روح تقبض وتبعث وال 
ضمير يؤمن ويكفر، وال يمكن أن ترى الدولة 
في حمايتها لألديان بالتناقض، ألنها ال تضمن 
ألنها  تحميها  بل  األدي��ان،  هذه  عقائد  صحة 
من  فريق  يعتقد  إذ  واجتماعيًا،  سياسًا  نافعة 

الناس أنها كذلك.

الشاهد الشعب أواًل

بائع الثقافة... »3-1«
لبائعي  الشهيرة  الجملة  كانت  تلك  الحادثة«  »اقرأ 
الصحف والمجالت، وبالطبع كانت هناك حادثة تستحق 
أن تُقرأ، حيث كان لبائع الجرائد في ذلك الزمن سياسة 
بين  تحمله  لما  الترويج  وفي  الصُحف،  بيع  في  خاصة 
طياتها من عناوين، فكان يقرأ جميع الصحف، ويُردد 
عناوينها المهمة، واألكثر جاذبية، وإن لم يعجبه عنوان 
موضوع ما، كان يستخرج هو بنفسه من بين السطور 

العنوان األكثر جاذبية للقارئ.
وعندما تُقرر أن تشتري الجريدة، خالل اللحظات القليلة 
التي تُعطيه فيها ثمن الجريدة وتنتظر استرجاع الباقي، 
يكون قد أعطاك مُلخصًا لجميع األخبار، وال مانع لو لن 
تشتري الجريدة وسألته: عرفوا مين إللي قتل النقراشي 
باشا؟، فيرد: نعم... طلع من جماعة اإلخوان المسلمين، 
وحياخد إعدام، والباقيين مؤبد، وحسن البنا اتبرأ منهم 
مسلمين«،  وال  إخ��وان  وال  دول  أعرفهم،  »وال  وقال 
أو  يختفي  أن  إلى  كاملة  القصة  لك  يحكي  وسيظل 

تختفي أنت، ألنه ليس بائع جرائد بل بائع ثقافة.
لشراء  فيها  ذهبت  م��رة  آخ��ر  منذ  س��ن��وات  م��رت 
العادة،  لهذه  القديم  عشقي  رغم  مجلة،  أو  صحيفة 
»ناشيونال  مجلة  في  اشتراكي  بانتهاء  فوجئت  حيث 

جيوغرافيك«، وحتى ال أغامر بفقد العدد الجديد، قررت 
األهرام،  بمؤسسة  مكتبي  من  مقربة  وعلى  شراءه، 
رأيت شابًا يجلس أمام صحف ومجالت يفترشها على 
األرض أمام ُكشك صغير، لم ينتبه لوجودي ألنه كان 
مُنشغاًل في تصفح تليفونه المحمول، وكانت أصوات 
المارة  أصوات  من  أعلى  يُشاهدها  التي  الفيديوهات 
بعدم  يكتفِ  ولم  الشارع،  في  والضوضاء  والسيارات 
بل كان يصدر من وقت آلخر ضحكات بصوت  االنتباه 
يشعر  ال  جعلته  التليفون  مع  االندماج  من  حالة  عاٍل، 
بوجودي إال عندما قررت أن أسأله عن مجلة »ناشيونال 

جيوغرافيك«.
لم ينتبه لسؤالي في المرة األولى، فكررت سؤالي مرة 
الموبايل:  على  يُشاهده  ما  يتابع  وهو  لي  فقال  ثانية، 
إعادة  فقررت  من كم شهر«،  أستاذ  يا  بتيجي  »مش 
البحث مرة ثانية، ألنني شعرت أنه ال يعرف أي شيء عن 
المجالت والصحف التي يبيعها، والمفاجأة أنني وجدت 
المجلة أي أنها لم تنقطع كما أبلغني، وفي تلك اللحظة 
ولم  َأسَْفارًا«،  يَحْمُِل  اْلحِمَاِر  »»َكمََثِل  أنه  أدركت 

أجادله، وأخذت المجلة وذهبت.
يتبع

الشاهد ثقافة

الكلمة الطيبة صدقة
في يوم الجمعه المباركة المساجد تكتظ بالمصليين 
من  وفارغة  تماما  خاوية  تكون  المساجد  واكثر 
وايام شهر رمضان  الجمعة  يوم  المصليين ما عدا 
المبارك ،في الجمعة الماضية كانت خطبة المسجد 
عن الكلمة الطيبة صدقة واالبتسامة صدقة وفعال 
ذكرني الخطيب ببعض موظفي الوزارات او اصحاب 
النفوذ او اصحاب القرار ،فذات يوم ذهبت الى احدى 
ال  ال��وزارات  معظم  ،طبعا  معاملة  النجاز  ال��وزارات 
تدخلها اال بموعد رسمي عن طريق االون الين وتاخذ 
موعد مسبق لك قبل الدخول الى هذا المكان ،فكل 
يظهر  حتى  وينتظر  ومكانه  دوره  يعرف  شخص 
المختص النهاء اجراء  الموظف  الى  الرقم ويتقدم 
االخوان  بعض  ان  الشديد  لالسف  ،ولكن  معاملته 
ونحن  يلتزمونبالدور  وال  بذلك  يتقيدون  ال  المراجعين 
منهم  المستجد  كورونا  فيروس  حاالت  بأسوأ  نمر 
ان  قبل  المطلوبة  االوراق  بعض  عن  يستفسر  من 
انتظر  له  يقول  ان  الموظف  حق  فمن  دوره  يوصل 
مشغول  النني  تريده  استفسار  اي  واس��أل  دورك 
ستأخذه  الذي  االوقت  المراجع  حق  ومن  مراجع  مع 
من  حالة  تصيبهم  المراجعين  بعض  عليك،هنا  الرد 
على  الرد  الموظف  حق  فمن  ويعلو صوته  الغضب 

الي  يحق  ال  بصفه  القانون  الن  المراجعين  هؤالء 
او  باالشاره  سواء  موظف  اي  على  التطاول  مراجع 
الكالم واال يتحول الى النيابة العامة التخاذ االجراءات 
الموظفين،  تحمي  تحذير  لوحة  توجد  وزارة  بكل 
منهم  فالبعض  الموظفين  جميع  نبرأ  ال  وأيضا 
سبيل  على  المراجعين  مع  تعامله  بطريقة  مستفز 
ال  ولكن  ما  شغله  ينسى  المراجعين  بعض  المثال 
الموظف  هذا  لالسف  المعاملة  انهاء  اجراء  تعيق 
اخرجك  او  اجلس  له  ويقول  المراجع  بوجه  يصرخ 
بره وخاصة هنالك بعض المرجعين من كبار السن 
ان  فعليه  الموظف  من  احترام  وقلة  يجوز  ال  فهذا 
السالم  عليه  محمد  الكريم  رسولنا  سيدنا  يتذكر 
كما كان احدى اصحابه يأتي بأبنه ويمسك الرسول 
ويلتفت  الخلف  من  كتفه  من  وسلم  عليه  اهلل  صل 
الرسول الى هذا الطفل ويحمله ويضعه في حضنه 
هذا هو سيد الخلق العظيم كيف يتعامل مع طفل 
أو مراجعين على  وليس مع رجل فعلينا كموظفين 
حد سواء ان نحترم بعضنا البعض االبتسامه صدقة 
والكلمة الطيبة صدقة وهذه هي اخالقنا سواء كنا 
غدر  من  واياكم  اهلل  حفظنا  موظفين  او  مراجعين 

هذا الزمان.

الشاهد مواقع

خالد الحمد
khaledalhamad64@gmail.com

محمد منير
mhmd.monier@gmail.com

التواصل  وسائل  في  المؤثرين  دخ��ول  أح��دث 
االجتماعي فارقًا كبيرًا في اإلعالنات التجارية سواء 
من ناحية المضمون أو طرق ومكان العرض، وبان 
التأثر واضحًا على قطاع اإلعالم المطبوع بشكل 
واسع، وتبعه المرئي والمسموع، إال أن بعضًا من 
يصر  زال  ال  العالمية  التجارية  العالمات  أصحاب 
على التمسك بالوسائل اإلعالنية التقليدية، والنشر 
مكان  له  حجز  وأن  حتى  القديمة  الوسائل  في 
للتطورات  مواكبة  الحديثة  التواصل  وسائط  في 

السريعة ومجاراة للمنافسين.
مع ذلك نجد بعضًا من شركات الدعاية واإلعالن 
ذات  الوجوه  بعض  عبر  اإلعالنية  الخدمة  توفر 
واحتكرت  بالفاشنيستات،  يعرفون  ما  أو  التأثير 
أو  باآلالف  متابعين  لديهم  الذين  األسماء  بعض 
كم مليون لتكون هي المتفاوض مع التجار نيابة 
تسلم  خيالية  مبالغ  مقابل  الحساب  صاحب  عن 
مقدمًا قبل بدء العمل تقسم على الطرفين دون 

تحمل أي مسئولية يتقدم بها الزبون بعد النشر. 
بكل  تثقون  هل  للجمهور:  يطرح  الذي  السؤال 
تعرض  تجارية  إعالنات  من  المؤثرون  يقدمه  ما 
وبعض  المعسولة  الكلمات  بعض  باستخدام 
تجربته  عند  المنتج  صورة  تلميع  مع  اإليحاءات 
والمؤثرات  الحديثة  التقنيات  بعض  باستخدام 
المشاهد  بها  ينخدع  أن  يمكن  التي  التصويرية 
بعد  الصادمة  الحقيقية  الصورة  له  تتضح  حتى 

شراء المنتج؟

دائمًا ما يقدم المؤثرون »الفاشينستات« المنتجات 
الدعائية المتفق عليها أمام الكاميرا باإلدعاء مثاًل 
المحل  من  هدايا  شكل  على  لهم  وصلت  إنها 
الفالني ويتم إبراز االسم وطرق التواصل المختلفة 
للمتابعين، وباستخدام كلمات القسم للتصديق أو 
بتوجيه الدعوة المباشرة للشراء وبحركات معينة 
التاجر  ذلك  بعد  لينتظر  اإلعالنية،  الحملة  تنتهي 
على  صرفه  ما  ليعوض  الزبائن  حضور  المعني 
األرباح  وجني  األول  المقام  في  والهدايا  اإلعالن 

بعد ذلك من خالل تسويق بضاعته.
الخليجي شهد  التعاون  القضاء في دول مجلس 
العديد من القضايا التي كان فيها بعض التجار أو 
الزبائن ضحايا مثل هذه اإلعالنات بعد فوات األوان، 
التجريم حسب حجم  اإلعالن يطاله  وإن من قدم 
كان  ما  إذا  مباشرة  بصفة  ليس  ولكن  الضرر 
أستدعى  األمر  مثل هذا  الوكيل،  مع  أبرم  العقد 
قبل  من  التجارية  لإلعالنات  االشتراطات  وضع 

الجهات الرسمية للحد من مثل هذه الخدع.
هل  واألهم  األعم  السؤال  يطرح  ذلك،  كل  بعد 
وتصديق  المؤثرين،  إعالنات  في  الوثوق  يمكن 
كلماتهم المعسولة وطريقة عرضهم المبتذلة 
وبعض  واللباس  المكياج  منتجات  في  خاصة 
االستمتاع  مشاعر  مع  والمأكوالت،  المشروبات 
الصحية  الحالة  تبيان  دون  ما  لبلد  السفر  بأجواء 
التي ال تخفيها نشرات األخبار من ارتفاع للحاالت 

الوبائية وغيرها من أمور بعيدة عن الواقع.

هل تثق في إعالنات المؤثرين؟!

الشاهد أركان

محمود النشيط
Instagram: dailypr

كلمة حق

عجيب وغريب امر بعض الناس، اذا خالف احدهم 
سار  او  الحمراء  االش��ارة  طاف  او  السير  قواعد 
تنهال على وزير  اتهاماتهم  بدأت  السير  عكس 

الداخلية، وكأنه هو من ارتكب هذه المخالفات.
طعنه  او  ما  شخص  على  احدهم  اعتدى  واذا 
أداء  اثناء  شرطة  رجل  على  اعتدى  او  بسكين 
عمله قامت القيامة وهاجت العواصف على وزير 

الداخلية باعتباره هو المسؤول عما حدث.
سؤال: هل يمكن لوزير الداخلية ان يعين شرطيًا 
عند  وان يضع شرطيًا  الكويت،  بيت في  عند كل 

كل مدخل شارع، او اشارة مرور او استدارة ؟
عند  شرطيًا  الداخلية  وزير  يضع  ان  يمكن  وهل 
كل محل او بقال او محطة بنزين حتى يمنع وقوع 

الجرائم ؟
يمنع  ليس عنده عصا موسى حتى  الداخلية  وزير 

حدوث الجرائم والمخالفات.
وقتل  امه  فقتل  شنيعة  جريمة  ارتكب  انسان 
المخدرات  تأثير  تحت  بالتأكيد  وهو  شرطيًا 

مسؤولية  طبعًا  وهذه  والممنوعات،  والشبو 
والمسجد  والمدرسة  األسرة  من  بدءا  الجميع 
يتحملوا  ان  يجب  هؤالء  ،فكل  االعالم  ووسائل 
لتبصير  توعويًا  دورا  يمارسوا  وان  المسؤولية 
على  يحضوا  ،وان  السوء  افعال  بمخاطر  الناس 
واالسالمية  العربية  والعادات  باالخالق  التمسك 
المثلى كي ينشأ جيل واع يمارس دوره االيجابي 
التنمية  مسيرة  دعم  في  ،ويساهم  الحياة  في 
والشرور  السوء  افعال  ،ويتجنب  ب��الده  في 
واالثام، أما كيل االتهامات لوزير الداخلية فهو 
ال يجدي وهو غير منطقي وغير معقول ، ونحن 
بواجبه على  يقوم  الداخلية  ان معالي وزير  نعلم 
الوجه االكمل ،فال تحملوه اكثر مما يحتمل وال 

تضعوا على كاهله اوزار اآلخرين.
حمى اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه ،وادام 
حضرة  قيادة  تحت  واألم��ان  األمن  نعمة  عليها 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد وولي 

عهده األمين الشيخ مشعل األحمد.

ماذا تريدون من وزير الداخلية؟

الشاهد

فاضل الفضلي

 استراحة

 عبد العزيز بدر

القطان

تحت  اليمن  أرجاء  في  تَجُول  والتي  القديمة  العربية  األزد  قبائل  تعتبر 
العربية  القبائل  كانت  حيث  المزيقبة،  بن  عمرو  بن  عمران  قائدهم  راية 
تتسم بكثرة التنقل والهجرة، وتتلخص هجرة قبيلة األزد على أّن ثعلبة 
بن عمرو ترك قبيلة األزد متجهًا نحو الحجاز وقطن في منطقة ما بين 
المدينة  نحو  ليتوجه  قويًا  اشتد ساعده وأصبح  أن  إلى  قار  الثعلبية وذي 
المنورة ويستقر فيها، حيث كان من نسله قبيلتي األوس والخزرج، ومن 

أبرز أبنائه حارثة بن ثعلبة. أما حارة بن عمرو والذي كان يعرف بخُزاعة 
والذي كان يترحل مع أبناء عمومته في أرجاء الحجاز إلى أن استقر في 
منطقة مار الزهران ومنها وبعد حين قام بغزو الحرم المكي واستقر 
بن  جفنى  وأخيرًا  منها،  جُرهُم(  )قبيلة  أهلها  أن طرد  بعد  في مكة 
ويؤسسوا  هناك  لستقروا  وعائلته  هو  سوريا  إلى  هاجر  والذي  عمرو 

لمملكة غسان، حينها كان يُلقب في الحجاز بربيع الماء.

من هم قبائل األزد ؟



الخدمات اإللكترونية 
الحكومية ال تزال معلقة 

الشؤون  لجنة  تكليف  الوزراء عن  أعالن مجلس  بخبر  نتمسك 
االقتصادية باستدعاء المسؤولين في الجهات الحكومية التي 
لم تلتزم تنفيذ خدماتها اإللكترونية التخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بتسريع التطبيق وتذليل العقبات التي تعيق إنجازها ومحاسبة 
المقصرين ،وقد نشر هذا الخبر منذ عامين ونيف بعد استحداث 
وزارة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إال أننا 
لم نجد أي تحديثات وتطورات في المواقع والخدمات عبر البوابة 
االلكترونية الحكومية، ومع استمرار جائحة فيروس »كورونا« 
الضرورة  من  ،نجد  والوفيات  اإلصابات  عدد  وارتفاع  المستجد 
من  فقط  ،ليس  االلكترونية  الخدمات  سريان  وتطبيق  تفعيل 
باب التصريحات االعالمية عن إطالق الخدمات االلكترونية والتي 
في الواقع وبعيدا عن العالم االفتراضي بأنها قيد وجار العمل 
ومعظمها معلق وتحت التطوير وعدم االتاحة وظهور »خطأ 

في البيانات«. 
والقطاعات  الجهات  في  كبير  تجاهل  وهناك  سنوات 
ومواقع  والبريدية  الهاتفية  الخدمات  بتجاهل  الحكومية 
التواصل االجتماعي وكذلك وسائل االعالم ،األمر الذي يدعونا 
إلى التساؤل عن أي خدمات يعلن عن انطالقها من فترة وأخرى 

وهي غير متاحة وتحت التطوير؟ 
منصة  عن  بعيدا  االلكترونية  البوابة  في  الخدمات  هي  وأين 

»متى« وحجز المواعيد غير المتاحة...؟! 
وال  »ويب«  موقع  ألسم  تحديث  مجرد  باتت  االلكترونية  البوابة 
تتجاوز أكثر من ذلك حيث ال تقوم بعملها األساسي في توفير 
إدارية فاعلة وحديثة في  أنظمة  بيانات وتحديثات تجاري  قاعدة 
إدارة العمل والوقت وانجازه بالتنسيق فيما بين الجهات الحكومية 
فليس من اإلنجاز وجود بوابة االلكترونية عبارة عن مواقع »ويب« 

وروابط ال تعمل ومعلقة...! 
مع شديد األسف ، توجد تطبيقات ووسائل للتواصل االجتماعي 
في  و«واتسابات«  هواتف  وأرقام  االلكتروني  بتاريد  وكذلك 
هناك  يكون  ،وال  وقطاعاتها  بإدارتها  الحكومية  الجهات 
تيسير  في  المطلوب  المستوى  على  ورد  وتفاعل  تواصل  أي 
الضغوطات  وتخفيف  للمراجع  الحكومية  الخدمات  وتقديم 
،ليس فقط على الجهات الحكومية وإنما حتى على الشوارع 
»كورونا«  فيروس  جائعة  مع  الخانقة  الزحمة  هذه  ظل  في 

المستجد. 
تفعيل الخدمات االلكترونية هو ليس التطور والتحديث الطارئ 
مع الجائحة وبصورة استثنائية ،وإنما هي رؤية »كويت جديدة« 
التي من المفترض أن تكون بشكل متدرج ومنجز في بعض 
المعامالت التي قطعت شوطا كبيرا في االعتماد والتطبيق ال 
انطالق  عن  واالعالن  التصريح  لمجرد  لتفعيل  والتوسل  الرجاء 
الخدمات الكترونيا بشكل مؤقت بناءا على تعليمات السلطات 

الصحية والتزاما بخطة العودة إلى الحياة الطبيعية. 
صاحب  الحكومة  رئيس  منهاج  بأن  ،نجد  األسف  شديد  ومع 
»الالءات« الثالث في هذا الظرف االستثنائي يجيد فقط اظهار 
التنفيذية  بالسلطة  االنفعاالت في بعض األمور دون االهتمام 
والعمل على الدفع بها إلى االمام ،ومثل هذه االنفعاالت وحالة 
التطور  مع  والتزامن  الرؤية  ومنهاج  لعمل  ترقى  ال  الجمود 
محاكة  من  تمنع  حالة  هناك  ،وكأن  العالم  هذا  في  السريع 
المستقبل في تطوير النظام اإلداري والفني الذي يقدم خدمة 

للمصلحة العامة. 
للمقصرين  والمحاسبة  المساءلة  ليس  ضرورة  نحتاجه  فما 
تنتهي  التي  اللجان  وحكايات  وقصص  التحقيق  إلى  واالحالة 
دون نتائج في مثل هذا المجال والظرف ،وإنما من لديه االستعداد 
للعمل ومواكبة ركب التطور االلكتروني الحديث فليعمل في 
هذه المنظومة وله منا التقدير واالحترام ،وإال فليفسح المجال 
لمن لديه الخبرة والطاقة للعطاء واالنجاز، ونحن إذ نتناول مثل 
التي  السمعة  من  النيل  وال  اإلساءة  نقصد  ال  المواضيع  هذه 
بالدرجة  يهمنا  ما  ،وإنما  موضوع  كل  عن  بعيدة  أصال  هي 

األولى هي »الكويت«. 

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

شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي 
استيقظت الكويت يوم االثنين الماضي على 
أحداث جريمة بشعة هزت الشارع الكويتي 
،أبكت أحداثها الكبير قبل الصغير ،ليعلن 
بشعة  جريمة  لهي  ماحدث  أن  الجميع 
،خاصة  معاني  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل 
أعز  بقتل  بدأ  قاتل  من  الجريمة  إلزدواجية 
بقتل  يومه  وأنهى  »والدته«  إليه  الناس 
تعرض   ،والذي  عبدالعزيز  الواجب  شهيد 
القاتل، فلقد حظيت هذه  قبل  للطعن من 
،خاصة  كبير  شعبي  بإهتمام  الجريمة 
العديدة  وافد  سدد طعناته  من  لوقوعها 
على الشهيد أمام مرآى الجميع، فالبد من 
تكثيف أمني من قبل وزارة الداخلية إضافة 
الجريمة  لظاهرة  التصدي  ض��رورة  إلى 
كل  حق  في  اإلع��دام  عقوبة  تطبيق  مع 
البريئة دون أي وجه حق  جان يقتل األرواح 
أبوابه،  يفتح  لم  نايف  وقصر  متى  ،فمنذ 
فقد تكدس عليه الغبار ،اليوم نحن في بلد 
المؤسسات نخشى على أرواحنا من الخروج 
إلى الشارع نتيجة تهاون وزارة الداخلية في 

تطبيق عقوبة اإلعدام .

حاالت  على  أمسينا  القريب  األم��س  في 
،واليوم  الداخلية  لرجال  متكررة  دهس 
عبدالعزيز  الشهيد  البار  الكويت  ابن  ودعنا 
للدولة  تعود  فلن   ذلك  ،وأم��ام  قتله  بعد 
بحزم  القانون  تطبيق  من    البد   ، هيبتها 
)فالن  محسوبية  أي  أو  مجامالت  أي  دون 
كل  نرجو   ) منا  وع��الن  علينا  محسوب 
رحابها  إلى  األمان  تعود كويت  بأن  الرجاء 
نتيجة  تفشي ظواهر  الطويل  غيابها  بعد 
المدمنين  الشباب  نسبة  وزي��ادة  الجريمة 
لنفوذ  انتشرت  ،والتي  المخدرة  المواد  على 
تجارها »وال من متى هالعدد المهول من 
بالشوارع فسادا  المتعاطين والذي يجولون 
تاجر  نفوذ  م��دى  على  دليال   ذل��ك  أليس 
المخدرات ؟ فمن أمن العقوبة أساء األدب 
ومحمد  حسيبكم  ،اهلل  اهلل  وربكم  ،ربنا 

كفيلنا«.
ختامية : رحم اهلل شهيد الواجب عبدالعزيز 
جناته  فسيح  واسكنه  الرشيدي  محمد 
األب��رار  الشهداء  مع  عليين  في  وكتبه 

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مشعل السعيد
Mshal.AlSaed@gmail.com

الشهيد عبدالعزيز الرشيدي
علي يد مجرم ذهبت سلوكياته واخالقه الي الحضيض وبدم 
بارد قتل والدته ثم فرا هاربا من منزلهم في منطقة القصور 
ابو  منطقة  الي  ليتجه  اسرته  تخص  بيضاء  سيارة  مستقال 
حليفة ،وعندما شاهد دوريات المرور وافرادها يحاولون إيقافه 
المجرم من  وترجل من سيارة  العزيز  عبد  بالمرحوم  اصطدم 
سيارته ليشتبك بالشهيد ويستل السكين التي قتل بها والدته 

ليبدأ بطعنه.
زميل الشهيد الذي كان برفقته كان الظن لديه ان القاتل ينوي 
اسعاف زميله المصاب ،وعندما توجه اليه سحب القاتل مسدس 
،وما  السيارة  لخلف  تراجع  الذي  العسكري  به  وهدد  الشهيد 
أزهق  قد  المجرم  كان  حتى  وقليلة  قصيرة  لحظات  اال  هي 
عن  وت��وارى  سيارته  وركب  مسدسه  وسرق  الشهيد  روحه 

األنظار.
زميله الشرطي انطلق خلف المجرم بالدورية لمسافة قصيرة 
الواقعة  العمليات عن  ابلغ  ان  بعد  الشهيد  الي  تركه وعاد  ثم 
ومرر عليهم رقم سيارة المجرم ونوعها ليجد زميله وقد فارق 

الحياة ،وان شاء اهلل يحتسب من الشهداء.
وبإصرار  اهلل  من  بفضل  ولكن  االمن،  جهاز  هزت  الجريمة 
النهام وكيل  الفريق عصام  يترأسهم  الميدانية  القيادات  من 
القوات  فانطلقت  المجرم  مكان  تحديد  استطاعوا  ال��وزارة 

الخاصة للتعامل معه.
طلبت القوات الخاصة من المجرم تسليم نفسه، ولكنه رفض 
مسدس  من  الرصاص  عليهم  أطلق  منه  اقتربوا  ،وعندما 
القوات  قتله.  عندما  منه  سرقه  الذي  العزيز  عبد  الشهيد 
إصابة  بطلقات  جريحا  فأسقطته  المجرم  على  ردت  الخاصة 

فارق  حيث  العدان  مستشفى  الي  نقله  ،وتم  وساقه  كتفه 
الحياة.

وعلى  الداخلية  وزارة  على  غضبهم  كل  صبوا  المواطنون 
طرحوه  ما  كل  ليس  ولكن  معهم،  نتعاطف  ونحن  قياداتها 

مقبوال.
يجب ان تكون لدينا القناعة اننا شعب مسالم وان الشرطة لدينا 
بل تتعامل  الناس بعنجهية وسطوة غير مبررة،  ال تتعامل مع 
معهم بكل حبية ،وان كان هناك بعض العسكريين يتعسفون 
أحدا من  نر  لم  األحيان، ولكن  الناس في بعض  بتعاملهم مع 
يستوقف سيارة مخالفة  عندما  الشرطة يشهر سالحه  افراد 

،كما هو حال بعض الدول االوربية وأميركا.
بمعدات  وافرادها  ضباطها  تزويد  عليها  الداخلية  وزارة  نعم 
عصي   + كهربائي  »صاعق  النفس  عن  والدفاع  السيطرة 
من  الجميع  يطال  تدريبي  برنامج  مع  فلفل«  بخاخ  مطاطية + 
الضباط واالفراد يكون لمدة أسبوعين كل ستة أشهر يمارس 
ميادين  داخل  فيكون  النار  إطالق  علي  التدريب  ،اما  الرياضة 
الرماية في اإلدارات العامة بكل قطاع امني ،ويدخل ذلك من 

ضمن التقييم السنوي.
منطقي  سؤال  ؟وهو  مفردة  الدورية  :لماذا  العديد  يتساءل 
وكانت الدوريات في السابق مزدوجة ومسلحة ونتمنى اعادتها 
الطرق  واتساع  النقص  وجود  ،رغم  سابقا  عليه  كانت  ما  الي 

وتزايد اعداد السيارات واالختناقات المرورية.
نعزي اسرة الشهيد عبدالعزيز الرشيدي بوفاة فقيدهم » اهلل 

يرحمه «.
والسالم عليكم.

الشاهد

رأي آخر

زاوية أمنية

بين البصل وشاحن الجالكسي 
الجميل كانت  الزمن  أيام  السابق  في 
حب  بكل  الحياة  يتقاسمن  الجارات 
كان  األيام  تلك  في  وتعاون،  ومودة 
والكل  الجيرة،  معنى  يعرف  الجميع 
ينام  ج��ار  ف��ال  حقه،  ال��ج��ار  يعطي 
جوعا  يتضرر  الجيران  أحد  وبجواره 
أو يشتكي همّا، كل من حوله كان 
يحاول بكل رحابة أن يشاركه الموقف 
فرحًا كان أو اتراحا، فحل أي مشكلة 
من  يأتي  الجيران  أحد  حياة  تعصف 
وقد  متعاضدين،  متكاتفين  الجماعة 
كانت  عندما  بعيد  غير  ولزمن  أتذكر 
بصلتين  أو  بصلة  تستلف  ال��ج��ارة 
لتكمل غداء عيالها من جارتها التي 
تهديها مع البصل قلياًل من الطماطم 
والبطاطس والثوم، كنوع من الكرم 
كنا  هكذا  خيرين،  الخير  وزي���ادة 
جميلة  الحياة  كانت  وهكذا  نعيش، 
مع أن الحياة كانت صعبة قاسية مرة 
من ضيق اليد وقلة الموارد، أما اليوم 
والرخاء  بالخير  اهلل  أكرمنا  أن  بعد 
وأصبح  الجمعيات  ف��روع  وك��ث��رت 

بدعم  اهلل  من  بفضل  يأتيك  التموين 
الحمد  وهلل  القيمة  بنصف  حكومي 
والمنة، تغير الناس، وقل السؤال عن 
بعضهم ومتابعة شؤونهم، فاكتفى 
الطيب من الجيران أن يصبح أو يمسي 
منهم  واحد  كل  وانشغل  جاره  على 
يحتاج  أحد  يعد  ولم  دنياه،  بشؤون 
جهاز  شاحن  تعطل  إذا  إال  اآلخ��ر 
الهاتف النقال ماركة جالكسي نت 5 
واحتاج ابن الجيران إلى اقتراض شاحن 
السهرة  التمام  جيرانه  من  الهاتف 
وسائل  عبر  اآلخرين  مع  الهاتفية 
ليس  الملهي  االجتماعي  التواصل 
بيت  في  هم  لمن  إنما  فقط  للجيران 
واألخوات  األخوة  من  فالقليل  واحد، 
حديث  بينهم  يدور  الواحد  البيت  في 
أو تواصل أو حديث مفيد، فكل واحد 
المواقع  تلك  أسير  االسرة  أفراد  من 
زمان  أي��ام  يرحم  اهلل  والمنتديات، 
العشاء،  صالة  بعد  ننام  كنا  عندما 
ونصحوا مع الفجر واآلذان األول لنبدأ 

الحياة بيوم جديد كله نشاط.

الشاهد

عبدالعزيز التميمي

ثقافيات

نبتات شيطانية في المجتمع الرقمي
االتصاالت  وسائل  في  التطور  رغم 
االجتماعي  والتواصل  والمواصالت 
وفي عصر العولمة والفضاء المفتوح 
والمؤسسات  المنظمات  وهيمنة 
والسالم  للسلم  الداعية  الدولية 
العالميين، ال تزال هناك نبتات إنسانية 
شيطانية ال تقبل التعايش مع اآلخرين 
اآلخرين  ومسالمة  وداعة  من  بالرغم 
السلمي  للتعايش  ودعوتهم  لها 
اإلنسانية،تصر  األخ���وة  مبدأ  م��ن 
فرض  على  الشيطانية  النبتات  هذه 
أشكالها  العنصريةبكافة  التفرقة 
اإلنفصال  وتعشق  ومسمياتها 
المصيبة  اآلخ��ري��ن!!  دم��اء  وسفك 
الشيطانية  النبتات  ه��ذه  تجد  أن��ك 
العولمة  عصر  ف��ي  يؤيدها  م��ن 
الرقمي والجيل   Globalization

Digital Generation!! فهل فشلت 
والمنظمات  الدولية  المؤسسات 
في  أهدافها  تحقيق  في  اإلنسانية 
والسالم  واالستقرار  األم��ن  ارس��اء 
السلمي  التعايش  وإيجاد  العالميين 
البشر  بني  بين  المحبة والتعاون  وزرع 
سبق  قد  التكنولوجي  التطور  أن  أم 
والتعاليم  اإلنساني  التطور  وف��اق 
الدينية والمبادئ والقيم اإلنسانية التي 
فطر عليها اإلنسان وتدعو لها كافة 
الديانات السماوية والمنظمات الدولية 
والتعايش  والسالم  للمحبة  الداعية 

السلمي؟!
النفس في  تجول في  مجرد خاطرة 
ومجازر  أحداث  من  نشهده  ما  ظل 

بين أبناء آدم وحواء!
ودمتم سالمين

الشاهد

د.محمد الدويهيس
www.alduwaihees.com

مجالس كلمات ال تنسى

هذا بيت له قصة جميلة وقبل ان أذكرها لكم أود أن 
أبين لكم أن الفرس الجرور هي الصعبة التي التنقاد، 
وهذا البيت يقوله أعشى همدان عبدالرحمن بن عبداهلل 
بن الحارث الهمداني، وهو شاعر فصيح من أهل الكوفة 
زوج  الشعبي  الفقيه  األموية وكان صهر  الدولة  عاصر 
اخته، وفي بدايته كان أحد الفقهاء القراء ثم ترك ذلك 
وقال الشعر،  وهو ضمن من خرج على الحجاج بن يوسف 
مع عبدالرحمن بن األشعث،وجيء به أسيرا للحجاج فضرب 
عنقه، أما بيت الشعر فله حكاية فقد ذكر هشام بن محمد 
الكلبي عن أبيه أن أعشى همدان كان مع خالد بن عتاب بن 
ورقاء الرياحي في الري، وكان األعشى شاعر اهل اليمن 
بالكوفة وفارسهم، فلما قدم خالد بن عتاب من مغزاه 
خرج جواريه يتلقينه وفيهن ام ولد له كانت رفيعة القدر 
عنده، فجعل الناس يمرون عليها الى أن جاز بها األعشى 
وهو على فرسه يميل يمينا ويسارا من النعاس ، فقالت 
جارية خالد لمن حولها: إن امرأة خالد لتفاخرني بأبيها 
وعمها وأخيها، وهل يزيدون على أن يكونوا مثل هذا 
وقال: من هذه؟  األعشى  المرتعش، فسمعها  الشيخ 
فقال له بعض الناس: هذه جارية خالد، فضحك وقال 

لها: إليك عني يا لكعاء »حمقاء« ثم انشأ يقول:
وما يدريك مافرس جرور

 وما يدريك ما حمل السالح 
وما يدريك ما شيخ كبير

عداه الدهر عن سنن المراح
 فأقسم لو ركبت الورد يوما

وليلته الى وضح الصباح
إذا لنظرت منك الى مكان

كحق البرد أو أثر الجراح
فلما كان من الغد شكته الجارية الى خالد، وأخبرته بما 
ولما  اليه  فبعث  األعشى،  انه  فعرف  له،  ووصفته  قال 
هجوتها،  انك  زعمت  هذه؟  تقول  ما  قال:  عليه  دخل 

إنما قلت:
مررت بنسوة متعطرات

كضوء الصبح أو بيض األداحي
على شقر البغال فصدن قلبي 

بحسن الدل والحدق المالح
فقلت من الظباء فقلن سرب بدا لك من ظباء بني رياح، 
فقالت: ال واهلل، ما هكذا قال، وأعادت األبيات، فقال له 
خالد: أما إنها لوال أنها ولدت مني لوهبتها لك، ولكني 
 : وقال  له  ثمنها  ودفع  ثمنها،  بمثل  جنايتها  افتدي 
المعنى  هذا  في  تعيد  أال  المصبح  ابا  يا  عليك  أقسمت 
شيئا بعد الذي قلته،واعشى همدان من فحول الشعراء 
له  الشعر  فنون  في  متصرف  النفس،  طويل  مكث 
اشعار في الحماسة والعتاب والهجاء والغزل والحكمة 
والزهد، وهو القائل في عبدالرحمن بن األشعث لما ثار 

على الحجاج:
يا ابن األشج قريع كندة

ال ابالي فيك عتبا
أنت الرئيس ابن الرئيس

وأنت أعلى الناس كعبا
نبئت حجاج بن يوسف

 خر من زلق فتبا
فانهض فديت لعله

يجلو بك الرحمن كربا
وابعث عطية بالخيول

 يكبهن عليه كبا
قتل اعشى همدان عام83. هذا ودمتم سالمين.

وما يدريك ما فرس جرور
 وما يدريك ما حمل السالح؟   

الشاهد أوراق خواطر

نوير المطيري
instagram
Nowyer_almutere 

حمد عبداهلل السريع

لبناء  محاوالت  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  أجريت 
فرديناند  الفرنسي  المهندس  قام  حيث  السويس،  قناة 
دي ليسيبس بإقناع سعيد باشا الستمرار عملية بناء القناة، 
ودعم البناء، وفي عام 1858 تمّ البدء بتشييد القناة، حيث 
تشغيلها  وتمّ  للسفن،  العالمية  السويس  قناة  ُأسست 
وبعد  ومصرية،  فرنسيةٍ  مصالح  لخدمة  عامًا   99 لمدّة 

المسؤولية في  المصرية  الحكومة  المدّة ستتولى  هذه 
السيطرة على القناة، وفي الخامس والعشرين من شهر 
السويس،  لقناة  الرسمي  البناء  بدأ   1859 لعام  نيسان 
بعد  القناة  وافتتحت  دوالر،  مليون   100 قدرها  وبتكلفة 
مرور عشر سنوات، أي في السابع عشر من تشرين الثاني 

لعام 1869.

متى بدأ حفر قناة السويس ؟
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افتتاح نادي اإلرادة للمعاقين
المؤقت  المقر  افتتاح  ت��م 
ال��ري��اض��ي  اإلرادة  ل��ن��ادي 
بمقر  حولي  في  للمعاقين 
الرياضي  الكويتي  ال��ن��ادي 
الشيخة  برعاية  للمعاقين 
الصباح  السالم  سهيلهة 

الرئيس الفخري لنادي اإلرادة 
بحضور  للمعاقين  الرياضي 
وس��ائ��ل اإلع����ام ورؤس���اء 
البارالمبية  اللجنة  وأعضاء 
الرياضية  واألندية  الكويتية 

ومنتسبي النادي.

سلمان عواد: تمنيت وجود 
الحشان في تشكيلة األزرق

دموع المطوع منحت الكرة 
الكويتية عددًا من اإليجابيات

سلمان  الوطني  ال��م��درب  فتح 
عواد قلبه وتحدث في العديد من 
األمور سواء عن تجربته الجديدة 
في نادي النصر ورؤيته للمنافسة 
في الموسم الجديد او طموحاته 
على  الحوار  ليخرج  العنابي  مع 

الشكل التالي.
 وبالبداية قال عن الاعب االردني 
انه  ال��ى  مشيرا  الصيفي  ع��دي 
أضاف للسالمية والقادسية وأثق 

أنه سيكون إضافة للنصر
في  النصر  ت��ع��اق��دات  وح���ول 
هناك  بان  قال  المقبل  الموسم 
معهم  سنتعاقد  محترفين   3
جميع  م��ع  سيكون  وال��ت��ع��اون 

االندية وليس القادسية فقط.
السابقة  تجربته  ع��واد   وقيم 
بالفعل  انا  وق��ال  السماوي  مع 
السالمية  مع  تجربتي   عن  راض 
وافتخر أنني من حقق أخر كأس 

للسماوي.
األندية  من  امنياته  عن  وكشف 
أن تطلق صراح الاعبين الذين ال 
مثال  خير  والتركماني  يشاركون 
الشباب  في  تالق  الذي  ذلك  على 
فرصته  على  الحصول  عدم  بعد 

في العربي.
متطور  فريق  النصر  ان   وق��ال 
تأثر  فريق  م��ن  أكثر  وه��ن��اك 
الماضي  الموسم  مستواهم 
بطل  هو  لذلك  العربي  باستثناء 

الدوري باستحقاق.
الوطنيين  المدربين  عن   وتحديث 
وميثم  ناصر  من  كا  بان  وقال 
المواهب  المدربين  من  الشطي 
أن  وأتمني  الكويتية  الكرة  في 
في  فرصتهم  علي  يحصلوا 

القادسية.
مع  األزرق  تعاقد  ورفض فكرة 
وقال  جنسيته  ضوء  على  مدرب 
بان التعامل حسب جنسية المدرب 

ظلم للمدرب الوطني الكفء.
تواجد  قائا  تمنيت  عواد  وتابع 

بتشكيلة  والشمالي  الحشان 
السابقة  الفترة  خ��ال  األزرق  

بالتصفيات االسيوية.
وقال ان الموسم المقبل سيكون 
الفرق وحول  جميع  على  صعبا 
في  المنافسة  لشكل  توقعاته 
العربي  ان  حيث  الجديد  الوسم 

دائما  والكويت  أقوى  سيكون 
وكذلك  االف��ض��ل  ع��ن  يبحث 

القادسية.
ن��دا  ان م��س��اع��د  ق���ال  واخ��ي��را 
محليا  بتدربيه  قمت  العب  افضل 
والخطيب وجمعة والصيفي أبرز 

المحترفين.

المطوع  بدر  دموع  أن  الشك 
بسياج  الكثيرين  أح��اط��ت 
في  والحسرة  الخيبة  م��ن 
أعقاب التعادل مع األردن في 
حيث  اآلسيوية،  التصفيات 
كالصاعقة  المشهد  ج��اء 
الكروي  الشارع  زلزلت  التي 
الكويتي  والشارع  خصوصا 
الى  أدى  م��ا  وه��و  عمومًا 
الحدث  مع  التعاطي  ضرورة 
الجدية  من  بكثير  والتعامل 
مع ما وصل إليه حال الرياضة 
حتى  كانت  التي  الكويتية 
وقت قريب تسيطر وتهيمن 
في  ال��ك��روي  الوضع  على 
يكون  ان  قبل  وآسيا  الخليج 
لم  وبشكل  تنازليًا  المنحنى 
يصدق  فمن  مثيل  له  يسبق 
األزرق  ترتيب  يكون  أن  مثًا 
في تصنيف الفيفا هو 148 
لما  اإليقاف  عالميًا رغم رفع 
دموع  سنوات،   4 عن  يزيد 
مجانًا  تنهمر  لم  المطوع 
المطر  كما  كانت  ولكن 
انه  إال  أحيانا  قسوته  رغ��م 
يدري  ومن  الخير  كل  يحمل 
ال��دم��وع  تلك  ت��ك��ون  رب��م��ا 
لمستقبل  البداية  نقطة  هي 
أكثر إشراقا او نقطة نهاية 
المعاناة طالت  من  لمسلسل 
مملة  فأصبحت  حلقاته 
نرى  دعونا  ولكن  للمتابعين 
المطوع  دم��وع  فعلت  م��اذا 

التي لم يمر عليها أيام.
ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ن خ��ال 
المدرب  عبء  من  التخلص 
يفعل  لم  ال��ذي  كاراسكو 
أي  فعله  يمكن  مما  أكثر 
اإلع��ان  ثم  مبتدىء  م��درب 
الرسمي عن السير في اتجاه 
بعد  الكلي  االحتراف  تطبيق 
سنوات من المطالبة،  اضافة 
الجمهور  التفاف  إعادة  الى 
والمطالبة  الرياضة  ح��ول 
السريع  اإلص��اح  بضرورة 
وال��ج��ذري وك��ذل��ك إع��ادة 
الواجهة  الى  الرياضة  ملف 
النواب  طاولة  على  ارى  مرة 
اعادة  والسياسيين، وايضا 
الرموز الرياضة إلى الظهور 
لشعورهم  أخ���رى  م���رة 
من  سنوات  بعد  بالمسؤولية 
التعصب  نبذ  واخيرا  االبتعاد 
أصبح  حيث  الجمهور،  بين 
بلسان  ي��ت��ح��دث  ال��ج��م��ي��ع 

المنتخب.

• سلمان عواد

• بدر المطوع 

اللجنة المنظمة لكأس العرب تعتذر 
للمنتخب السوداني

عن  السوداني  القدم  كرة  اتحاد  كشف 
المنظمة  اللجنة  من  رسميا  خطابا  تلقيه 
الماضي،  الثاثاء  العرب،  كأس  لبطولة 
الذي شاب دخول  القصور  تعتذر فيه بشأن 
البعثة السودانية للعاصمة القطرية، لخوض 

فاصلة ليبيا.
العرب،  المنظمة لكأس  اللجنة  جاء خطاب 
بعثة  رئيس  بها  تقدم  شكوى  على  ردا 

منتخب السودان الدكتور حسن برقو.
في  ساعات   3 السودانية  البعثة  وتأخرت 
اإلقامة،  فندق  تغيّر  كما  الدوحة،  مطار 
بعد التأمين على كافة الترتيبات عبر اجتماع 

الفيديو كونفرنس، الذي حدد الممر السريع 
بفندق  واإلقامة  المطار،  من  البعثة  لخروج 
روتانا بدال عن كراون الذي تفاجأت به البعثة 

في الدوحة.
حمل  للبطولة،  المنظمة  اللجنة  خطاب 
ترتيبات  بقصور  واعترافا  رسميا  اعتذارا 
من  المطار  في  واإلج���راءات  االستقبال 
فندق  تغيير  وب��رر  المكلفة،  المجموعة 
اإلقامة لعدم الحصول على ترخيص وزارة 

الصحة الخاص بإجراءات الفندق األول.
في  األخطاء  تكرار  بعدم  اللجنة  وتعهدت 
التهنئة  مقدمة  بالنهائيات،  المقبل  نوفمبر 

لاتحاد السوداني على التأهل.
من جانبه، قال الدكتور حسن برقو: »عندما 
في  وطني  دافعنا  كان  بالشكوى  تقدمنا 
كل  فوق  السودان  وحقوق  األول،  المقام 

اعتبار«.
من  كل  على  ردا  جاء  الخطاب  أن  وأوضح 
نظر  »قصر  أن  على  مشددا  هاجموه، 
البعض ال يثنينا عن مواصلة المضي قدما«.

تقديم  المنظمة على  اللجنة  وأتم: »أشكر 
االتحاد  لرئيس  الشكر  أوجه  كما  االعتذار، 
الدوحة،  في  السودانية  والجالية  القطري، 

ورابطتي الهال والمريخ هناك«.

كما أشارت »الشاهد« في عددها الصادر في 29 الشهر الماضي

اتحاد اليد يدرس عدة عروض لتوفير رعاة جدد بما يتناسب مع طموحاته 

االنتخابات المبكرة على طاولة 
الجمعية العمومية التحاد الكرة

العدواني: خطة لنهضة شاملة باللعبة 
والمحترفين بموافقة جميع األندية 

اليد  لكرة  الكويتي  االتحاد  سر  أمين  كشف 
للنهوض  الشاملة  الخطة  عن  العدواني  قايد 
بكرة اليد الكويتية وذلك في تصريح صحافي 
مؤتمر  في  أمس  أول  مساء  االعام  لوسائل 
وكبيرة  صغيرة  لكل  فيه  تطرق  صحافي 
نظام  بهيكلة  العدواني  وبدأ  باللعبة  تتعلق 
مع  التعاون  »بعد  وق��ال:  المحلية  البطوالت 
المسابقات  ولجنة  والمنتخبات  التدريب  لجنة 
لمواكبة  جديدة  لصيغة  توصلنا  والحكام 
والقارة  الخليجي  اإلقليم  في  اليد  لعبة  تطور 
الصفراء، والذي يتطلب جهودًا مضاعفة من 
الاعبين والمدربين واالداريين حيث ان البطوالت 
الخارجية باتت تلعب يوميا مع راحة بسيطة«. 

الجمعية  قلب  من  قراراتنا  نستمد  وأض��اف 
العمومية الداعمة لاتحاد خاصة في القرارات 
التي تطور من اللعبة وترتقي يبها الى افضل 
خارجة  »رسمنا  وق��ال:  الفنية،  المستويات 
طريق الموسم المقبل بالتفصيل كامًا لجميع 
المسابقات  بالتعاون مع لجنة  السنية  المراحل 
ولجنة التدريب والمدير الفني د. خالد الشرجي 

واألجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية«. 
والدرجة  الممتاز  »ال��دوري  الرجال  فئة  وعن 
األولى« أكد العدواني أن الدوري في الموسم 

المقبل سيقام من 3 أقسام بحيث يرتفع عدد المباريات ويخوض كل فريق 
وينطبق  الخارجية  المنافسات  لمستوى  يرتقي  المباريات  من  مناسبًا  عددًا 
ذلك على القسمين الممتاز واألولى حيث سيتأهل من الدرجة األولى البطل 
والقبل  األخير  المركزين  صاحبي  الممتاز  من  له  سيهبط  فيما  والوصيف 
األخير بصورة مباشرة دون خوض أي مباريات تأهيلية، مشيراً إلى ان الهدف 
من ذلك رفع مستوى المنافسة واالرتقاء فيها للمرحلة المقبلة والتي تمثل 
رفع رصيد الاعبين فنيًا لمقارعة المنافسين في البطوالت الخارجية مؤكدًا 
تأثرت  والتي  الكويتية  اليد  بلعبة  النهوض  سبيل  في  اتخذت  خطوات  أنها 

كثيرًا بعامل اإليقاف الدولي والتوقف الذي طرأ بداعي فايروس كورونا.
لجميع  الدمج  بمرحلة  الدوري  بطولة  »ستقام  قال:  السنية  المراحل  وحول 
المراحل من تحت 19 سنة وحتى تحت 13 سنة وبعد الدمج ستنتقل الفرق 
إلى مرحلة الدوريين الفضي والذهبي حيث يتأهل إلى القسم الذهبي 6 فرق 

وتحمل رصيدها من الدمج معها فيما تهبط البقية إلى الدوري الفضي«.
واجبًا  المباريات  رفع عدد  وبات  تطورت  اليد  ان كرة  إلى  العدواني  وأشار 
مباراة   13 بإقامة  الدوري  ينتهي  أن  يمكن  »ال  وقال:  التطور،  لمواكبة 
في  ومثير  سريع  قوي  إيقاع  الى  للوصول  المباريات  عدد  مضاعفة  علينا 

البطولة«.
بنظام  ستقام  البطولة  وقال:  االتحاد  كأس  بطولة  لنظام  قايد  وتطرق   
المغلوب  خروج  ويطبق  ال�8  دور  الى  فرق   8 منها  يتأهل  المجموعات 
في  دعمهم  بغرض  االسيوية  البطوالت  نظام  على  فرقنا  تعويد  والهدف 
تمكين  أيضًا  يشمل  والذي  الرئيسي  الهدف  وهو  الخارجية  المشاركات 
تلعب  التي  بالفرق  يوم أسوة  مباراة كل  والنادي من خوض  المنتخب  العب 
مبارياتها في البطوالت االسيوية والدولية ويعتبر ذلك من مواكبة المنافسة 
على  سيطبق  النظام  نفس  أن  إلى  مشيرًا  المجاورة،  الدول  من  المستمرة 
17 سنة، فيما سيتم تطبيق  19 سنة والناشئين تحت  مرحلتي الشباب تحت 
لعدم   13 وتحت   15 تحت  لمرحلتي  الكأس  لبطولة  المغلوب  خروج  نظام 

ارتباطهم بأي بطوالت خارجية. 
إثنين  محترفين  اعتماد  ق��رار  أن  إلى  العدواني  أش��ار  ذات��ه  السياق  وفي 

األندية  مع  التشاور  بعد  جاء  الملعب  داخل 
استند  االتحاد  ان  إلى  مشيرًا  وبموافقتها، 
احد  اتخاذ  في  العمومية  الجمعية  دعم  إلى 
تطوير  شأنها  من  التي  المهمة  القرارات 
المأمول  المستوى  إلى  واالرتقاء فيها  اللعب 
شأنه  م��ن  المحترفين  »استقطب  وق���ال: 
القرارات  أبرز  أحد  ويعتبر  باللعبة  النهوض 
وقد  اللعبة،  مصلحة  سبيل  في  اتخذت  التي 

وافقت األندية عليه باإلجماع«. 
االقتصادي  الجانب  إل��ى  العدواني  وانتقل 
من  التي  المالي  الدعم  عملية  حول  وتحدث 
بالفائدة  الكويتية  اليد  على  تعود  أن  الممكن 
راعية  جهة  مع  التعاقد  بصدد  »نحن  وقال: 
عامة  بصورة  اليد  ولكرة  الوطنية  للمنتخبات 
أضاف  ال��دراس��ة،  قيد  ع��روض  ع��دة  ولدينا 
االستثماري  الجانب  في  التهاون  يمكن  ال 
الرياضي«، كما أوضح  الجانب  واشراكه في 
والتعاون  الخبرات  تبادل  عملية  أن  العدواني 
الشفافية  من  بلغت  واالتحاد  األندية  بين  فيما 
على  انعكس  مما  الكبير  الشيء  والحيادية 
اللعبة  بمصلحة  ينصب  فيما  الجميع  أداء 
وقال:« من الجميل جدًا أن يكون التعاون جليًا 
إدارات  ومجالس  األلعاب  مدراء  بين  وشفافًا 

األندية بهدف رفع مستوى اللعبة.
أوضح  الخارجية  للمشاركات  األول  الوطني  المنتخب  إعداد  خطة  وحول 
اليد لديه استحقاقين خارجيين ممثلين ببطولة آسيا والتي  العدواني أن أزرق 
الخليجية  األلعاب  إيران وبطولة دورة  المقبل في  يناير  ستقام في منتصف 

التي تستضيفا الباد في ديسمبر المقبل. 
وستكون الخطة بتجمع لجميع المنتخبات الوطنية في 15 يوليو المقبل لمدة 
البوسنة  إلى  األزرق  مغادرة  األول  التجمع  ,ويلي  مستمرة  وبصورة  أسبوع 
في 5 أغسطس المقبل للدخول في معسكر تدريبي خارجي لمدة وتكون 
24 من الشهر نفسه إلتاحة الفرصة لاعبين للعودة  العودة الى الباد في 

الى انديتهم. 
التجمع  يعاود  ثم  أيام   3 للراحة  الخليجية  البطولة  بعد  األزرق  وتابع سيخلد 
للخروج في معسكر خارجي استعدادا للبطولة االسيوية في ايران في 15 

يناير المقبل اذ تبدأ خطة اعداد شاملة من 10 ديسمبر المقبل.
أما منتخب تحت 19 سنة فالتجمع األول فسيكون 15 يوليو ثم المغادرة الى 
بطولة  للمشاركة في  الى سلوفينيا  التوجه  ثم  أغسطس   5 ايضًا  البوسنة 
ودية دولية 24 ولغاية 29 أغسطس، ومن ثم يعودون الى الباد للراحة وثم 
المتوسط  األبيض  البحر  لبطولة  يناير تمهيدًا  استعداد في  التوقف تمهيدًا 
في فبراير، كما سيخوض منتخبنا الوطني تحت 17 سنة معسكرًا خارجيًا 
في سلوفينيا  الودية  البطولة  في  للمشاركة  االنتقال  ثم  ومن  البوسنة  في 

بتاريخ 24 أغسطس. 
العدواني وضع خطة مع لجنة  أعلن  الحكم حيث  االتحاد تطوير  ولم ينسَ 
الحكام وتشمل مشاركتهم في البطولة الودية في سلوفينيا 24 أغسطس 
بغرض  السلوفيني  االتحاد  وبين  بيننا  مبرمة  تعاون  »اتفاقية  وقال:  المقبل 
ونتطلع  4 سبتمبر  البطولة يعودون  التحكيمي وعقب  الفني  المستوى  رفع 
لقيادتهم للمسابقات المحلية«.  وأخيرًا قال العدواني: نتمنى أن يسير برنامج 
المطلوبة  بالصورة  والمدربين  والحكام  الوطنية  والمنتخبات  للفرق  االعداد 
دون وجود عراقيل خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19- وتأثيرها 

الحالي على الرياضة في العالم أجمع.

كما اشارت »الشاهد« في عددها 
الشهر  م��ن   29 ي���وم  ال��ص��ادر 
الكرة  اتحاد  مجلس  بأن  الماضي 
الجتماع  العمومية  الجمعية  دعا 
االساسي  النظام  لتعديل  غير عادي 
المقبل  أغسطس   9 في  لاتحاد 
االستقاالت  ف��ي  للنظر  واي��ض��ًا 
المجلس  أع��ض��اء  م��ن  المقدمة 
كتابة  حتى  أعضاء   10 بلغت  والتي 
ان  في  يأمل  وانه  السطورة  هذه 
بحيث  االساسي  النظام  تعديل  يتم 
 7 أو  أعضاء   9 المجلس  يصبح 
انتخابات  يجري  الحالة  هذه  وفي 
وجهه  ماء  بذلك  حافظا  مبكرة 
ويخرج  الثقة  سحب  عن  بعيدًا 
لذلك  بهدوء  الحاليين  اع��ض��اؤه 
أصدر االتحاد الكويتي لكرة القدم 
اإلدارة  مجلس  مستقبل  بشأن  بيانا 
برحيله،  المطالبات  في ظل تصاعد 
عقب اإلخفاقات المتاحقة لمنتخب 

الكويت.
التصفيات  األزرق  المنتخب  وودع 

المؤهلة  المشتركة  اآلسيوية 
لمونديال قطر 2022، قبل أن يفقد 
فرصته في التأهل لنهائيات كأس 
العرب، حيث هزم أمام البحرين في 
الملحق المؤهل لدور المجموعات. 
وجاء في البيان: »قرر مجلس إدارة 
االتحاد الكويتي لكرة القدم دعوة 

الجمعية  لعقد  الرياضية  األندية 
العادية في  العادية وغير  العمومية 
والثامنة  السادسة  الساعة  تمام 
 9 الموافق  االثنين  يوم  مساء  من 

أغسطس المقبل«.
العمومية  الجمعية  وستناقش 
والتقارير  األعمال  جدول  العادية 

المنتهية  للسنوات  المالية واإلدارية 
 ،2019-2020  ،2018-2019«
سيتم  ك��م��ا   ،»2020-2021
المقترحة  التعديات  في  النظر 
والدعوة  األساسي،  النظام  على 
اعتماد  بعد  مبكرة  انتخابات  إلى 
النظام  على  المقترحة  التعديات 

األساسي من قبل الفيفا.
وسينظر أيضا في ملف االستقاالت 
االتحاد  رئيس  نائب  من  المقدمة 
العنزي،  عقلة  أحمد  الكويتي 
الجمعية  في  المجلس  وأعضاء 

العمومية غير العادية.
تكريم  حفل  إقامة  االتحاد  وقرر 
يوم  المطوع،  بدر  المنتخب  لقائد 
على  حصوله  بعد  المقبل،  يوليو   6
باإلضافة  العالم،  العبي  عميد  لقب 
إلى ذلك قرر االتحاد فتح باب تقديم 
والشركات  الشخصيات  من  الدعم 
الراغبة في تكريم المطوع تقديرا 
الرياضية  ومسيرته  ل��ج��ه��وده 

الحافلة.

• مقر االتحاد الكويتي لكرة القدم

• قايد العدواني
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شيفتشنكو: لن نشعر بالخوف في ربع النهائي
قال أندريه شيفتشنكو مدرب أوكرانيا، إن فريقه لن يشعر بالخوف من 
فوز إنكلترا -2صفر على ألمانيا في ستاد ويمبلي، في ثمن نهائي بطولة 
أوروبا 2020، بل سيملك الدوافع لتحقيق مفاجأة في ربع النهائي بروما، 
السبت المقبل. وانتزعت أوكرانيا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالفوز 2-1 
على السويد، بعد وقت إضافي يوم الثالثاء، بفضل هدف أرتيم دوفبيك 
في الثانية األخيرة، بعدما أطاحت إنكلترا بألمانيا، بهدفين في الشوط الثاني 
من رحيم سترلينج وهاري كين. وقال شيفتشنكو في مؤتمر صحافي 

»إنكلترا فريق رائع وتملك العبين بدالء رائعين وجهازا تدريبيا مميزا، ونحن 
الثالث في  مبارياتها  تابعت  »لقد  وأضاف  المباراة«.  ندرك مدى صعوبة 
للعب  ألمانيا ألننا كنا نستعد  لم أشاهد مواجهة  المجموعات، لكن  دور 
ضد السويد. يكون من الصعب جدا التسجيل أمامها لكن نقاط قوتها ال 
يجب أن تخيفنا«. وتابع »هذا يجب أن يمنحنا الدوافع ألن كل شيء يمكن 
أن يحدث في كرة القدم كما هو الحال في الحياة، وسنلعب بقلوبنا حتى 

نقدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا حتى بشكل أكبر«.

انتصار تاريخي إلنكلترا على حساب ألمانيا في ثمن نهائي اليورو
نجح منتخب إنكلترا في عبور عقبة 
ثمينًا  ف��وزًا  حقق  بعدما  ألمانيا، 
جمعت  التي  المباراة  في   ،»2-0«
الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن 
يورو  بطولة  نهائي  ثمن  منافسات 

.2020
ثنائية المنتخب اإلنكليزي جاءت عن 
طريق رحيم سترلينغ وهاري كين 
ليتأهل  و86،   75 الدقيقتين  في 
ساوثجيت  غاريث  المدرب  رج��ال 
الفائز من  انتظار  الثمانية، في  لدور 

مباراة أوكرانيا ضد السويد.
الخسارة  من  إنكلترا  ثأرت  وبذلك 
في  ألمانيا  أم��ام   1-4 التاريخية 
بجنوب   2010 نهائي مونديال  ثمن 

أفريقيا.
في  ألمانيا  أمام  إنكلترا  وخسرت 
خروج  أدوار  في  مواجهات   3 آخر 
في  كبرى  بطولة  في  المغلوب 

1990 و1996 و2010.
بداية  على  ساعة  ربع  مرور  وبعد 
المنتخب  خطورة  ظهرت  المباراة، 
تسديدة  من  مرة،  ألول  اإلنكليزي 
من  سترلينج  أطلقها  صاروخية 
نوير كان لها  بعيدة، لكن  مسافة 

بالمرصاد.
ركنية  من  عرضية  ماغواير  وقابل 
بضربة  ألمانيا،  جزاء  منطقة  داخل 
بين  اس��ت��ق��رت  ضعيفة  رأس��ي��ة 

أحضان نوير.
الثالثة  األسود  هجمات  وتواصلت 
ارتقى  األلماني، حيث  المرمى  على 
داخ��ل  أخ���رى  لعرضية  ماجوير 

بضربة  ليقابلها  الجزاء،  منطقة 
رأسية قوية علت العارضة.

األلماني  المنتخب  بيكفورد،  وحرم 
بعدما  محقق،  هدف  فرصة  من 
من  المنفرد  فيرنر  تسديدة  منع 

الدخول إلى شباكه بإنقاذ رائع.
الشوط  من  األخيرة  اللحظات  وفي 
فرصة  كين،  هاري  أهدر  األول، 
بعدما  لإلنكليز  محقق  ه��دف 
بالقرب  الكرة  ترويض  في  فشل 
الفريقان  ليذهب  المرمى،  من 

لالستراحة بالتعادل سلبيًا.
الثاني  بدأ الشوط  المنتخب األلماني 
بصورة مغايرة، حتى كاد هافيرتز 
أن يصطاد شباك بيكفورد مبكرًا 
حدود  على  من  صاروخية  بتصويبة 
الحارس  لكن  ال��ج��زاء،  منطقة 
اإلنكليزي حولها ببراعة إلى ركنية.

وهدأت المباراة في الدقائق التالية، 
التقدم  من  اإلنكليز  تمكن  حتى 
بهدف من عرضية أرضية أرسلها 
ال��ذي  سترلينغ،  نحو  ش��او  ل��وك 

أودعها الشباك بلمسة مباشرة.
معدودة،  بدقائق  الهدف  وبعد 
التعادل  ت��درك  أن  ألمانيا  ك��ادت 
مولر  انفرد  بعدما  بالغة،  بسرعة 
الكرة  سدد  لكنه  إنكلترا،  بحارس 

بغرابة بجوار القائم األيمن.
 4 ب�  األصلي  الوقت  نهاية  وقبل 
كين  ه��اري  أطلق  فقط،  دقائق 
األلمان،  على  الرحمة  رصاصة 
الثالثة  األس��ود  تقدم  عزز  بعدما 
رأسية،  ضربة  من  الثاني  بالهدف 

البديل  م��ن  متقنة  عرضية  بعد 
جريليش. وكثف العبو المانشافت، 
هجماتهم على المرمى اإلنكليزي 
في الدقائق المتبقية، لكنها كانت 
بفوز  المباراة  لتنتهي  ج��دوى،  بال 

رفاق سترلينج بهدفين دون رد.
بالعرض  سترلينغ  رحيم  أش��اد 
الجماعي الرائع الذي قدمته إنكلترا، 
اليوم الثالثاء، لتبلغ دور الثمانية في 
على   2-0 بالفوز  أوروب���ا،  بطولة 

غريمتها ألمانيا.
كين،  وه����اري  سترلينج  وه���ز 
انتصار  أول  إنكلترا  لتحقق  الشباك 
خروج  بدور  مباراة  في  ألمانيا  على 
منذ  كبرى  بطولة  في  المغلوب 

نهائي كأس العالم 1966.
العب  اشتراك  بعد  الفوز  وتحقق 
الوسط جاك جريليش في الدقيقة 
6 دقائق أخرى، مرر لوك  69. بعد 
منخفضة  عرضية  تمريرة  ش��او 

أمام المرمى، ليحولها سترلينج إلى 
الشباك، عقب تحرك سلس شارك 

فيه كين وجريليش.
الثاني  ال��ه��دف  جريليش  وصنع 
عرضية  كرة  مرر  بعدما  بنفسه، 
انقض  الذي  كين  نحو  اليسار  من 
شباك  في  ليضعها  برأسه  عليها 

الحارس مانويل نوير.
أننا نحتاج  وقال سترلينغ »كنا نعلم 
إلى أداء كبير أمام منافس صعب، 

ونجحنا في ذلك«.
مع  الهدف  ه��ذا  »تحقيق  وتابع 
بالدك يحمل مذاقا خاصا دائما.. كنا 

نعلم مدى صعوبة المباراة«.
ديكالن  التقدم.  »واصلنا  ون��وه 
ركضا  فيليبس  وكالفن  راي��س 
أداء  كان  الملعب.  في  كالوحوش 

جماعيا رائعا من جميع الجوانب«.
تصريحات  في  سترلينغ  وأوض��ح 
»احتفلت  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة 
ثانية فكرت في  ولنصف  بالهدف، 
ألن  سعيد  تسلل.  وج��ود  إمكانية 

الكرة دخلت الشباك«.
نستطيع  أننا  نعرف  »كنا  وأردف 
وليس  الكثافة،  ب��ه��ذه  اللعب 
بمقدور منتخبات كثيرة التعامل مع 

ذلك«.
على  مباراة  كل  مع  »نتعامل  وأتم 
حدة، نتعافى ثم نركز على المباراة 

المقبلة«.
وتلتقي إنكلترا في المباراة المقبلة 
دور  في  أوكرانيا  أو  السويد  مع 

الثمانية في روما، السبت المقبل.

• سترلينغ يسجل هدف إنكلترا األول 

ساوثجيت: الجميع كان
على قدر المسؤولية

فوز قاتل يمنح أوكرانيا بطاقة 
التأهل على حساب السويد

حقق منتخب أوكرانيا فوزًا صعبًا 
على السويد، بهدفين مقابل هدف، 
في  جمعتهما  التي  المباراة  في 
ببطولة  ال�16  دور  منافسات  إطار 

يورو 2020.
زينشينكو  أوليكساندر  وتقدم 
تعادل  ثم   ،27 بالدقيقة  ألوكرانيا 
في  للسويد  فورسبيرج  إيميل 
أرتيم  سجل  بينما   ،43 الدقيقة 
القاتل  ال��ف��وز  ه��دف  دوف��ب��ي��ك 

ألوكرانيا بالدقيقة 1+120.
األوك��ران��ي  المنتخب  وت��أه��ل 
نظيره  ليواجه  النهائي  ربع  للدور 
ألمانيا  على  فاز  الذي  اإلنكليزي، 

بهدفين نظيفين.
والدقيقة العاشرة حملت الخطورة 
األولى في المباراة لصالح أوكرانيا 
الكرة  وصلت  تمريرة  عدة  فبعد 
إلى  ليمررها  يارمولنكو  إل��ى 
تسديدة  ويطلق  ياريمتشيوك، 
قوية نجح أولسين في التصدي لها 

وإبعادها عن مرماه.
الرد السويدي جاء في الدقيقة 19، 
إيزاك  بين  تو«   - »وان  تمريرة  بعد 
وكولوسيفسكي، حيث مرر األخير 
الكرة إلى إيزاك على حدود منطقة 
وتمر  الكرة  ليسدد  أوكرانيا،  جزاء 
للحارس  األي��س��ر  القائم  ب��ج��وار 

بوشكان.
تسجيل  من  زينشينكو  وتمكن 
الدقيقة  في  المباراة  أهداف  أول 
من  تمريرة  بعد  ألوك��ران��ي��ا،   27
إلى  اليمين  جهة  من  يارمولنكو 
ليطلق  اليسرى،  الناحية  أقصى 
المرمى،  باتجاه  تسديدة صاروخية 
لها  التصدي  في  أولسين  يفشل 
لتمر من تحت يده إلى داخل الشباك.

للسويد  يتعادل  أن  كاد  الرس��ون 
واحدة فقط من هدف  دقيقة  بعد 
ركلة  على  حصل  حيث  أوكرانيا، 
المنطقة،  خ��ارج  من  ثابتة  ح��رة 
سددها مباشرة في المرمى لحظة 
لكن  مرماه،  من  الحارس  خ��روج 
إبعاد  في  ونجح  سريعا  عاد  األخير 

التسديدة إلى ركنية.

ونجح المنتخب السويدي في معادلة 
طريق  عن   43 بالدقيقة  النتيجة 
فورسبيرج الذي استلم الكرة خارج 
المنطقة، ويقرر تسديد كرة قوية 
المدافعين  أح��د  بقدم  ارتطمت 

وسكنت الشباك.
وبالدقيقة  الثاني  ال��ش��وط  ف��ي 
خارج  الكرة  الرس��ون  استلم   ،54
من  تسديدة  ليطلق  المنطقة، 
القائم  بجوار  مرت  بعيدة  مسافة 

األيمن لبوشكان حارس أوكرانيا.
للسويد،  األي��س��ر  القائم  وح��رم 
الهدف  تسجيل  من  سيدورشوك 
توغل  بعدما  ألوك��ران��ي��ا  الثاني 
من  المنطقة  داخ��ل  يارمولنكو 
إلى  الكرة  وم��رر  اليمين،  جهة 
سيدورشوك الذي سدد كرة قوية 

ارتطمت بالقائم.
 ،56 الدقيقة  في  قليلة  ثوان  وبعد 

القائم األيسر ألوكرانيا أمام  وقف 
أيضًا  ليحرمه  فورسبيرغ  تسديدة 
من مضاعفة النتيجة لمنتخب بالده 
السويدي بعدما سدد كرة بطريقة 
ترتطم  المنطقة  داخل  من  رائعة 

بالقائم.
الفرص  أخطر  أحد  إيزاك  وأهدر 
تمريرة  استلم  بعدما  المباراة،  في 
األوكراني  الدفاع  طولية في عمق 
ويسدد  المنطقة  داخ��ل  ليتوغل 
الكرة بجوار القائم األيسر ويضيع 

على فريقه فرصة التقدم.
العبي  على  الحماس  واستمر 
كولوسيفسكي  وكاد  الفريقين، 
أن يضيف هدفا ثانيا للسويد، بعدما 
خارج  من  قوية  تسديدة  أطلق 
اليسرى،  بقدمه  الجزاء  منطقة 
وأبعدها  بوشكان  الحارس  تألق 

إلى ركنية.

تسديداته  واص���ل  ف��ورس��ب��ي��رج 
أوكرانيا،  مرمى  على  الصاروخية 
ثالثة  من  مر   ،69 الدقيقة  وفي 
المنطقة وأطلق  العبين على حدود 

تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.
إلى  الحكم  عاد   ،99 الدقيقة  في 
الفيديو لمراجعة حالة تدخل  تقنية 
على  السويد  م��داف��ع  دانيلسون 
البطاقة  إشهار  ويقرر  بييسيدين، 
وجهه،  في  المباشرة  الحمراء 
ب�10  السويدي  المنتخب  ويكمل 

العبين.
الوقت  من  األولى  الدقيقة  وفي 
تمكن   ،»1+120« الضائع  بدل 
هدف  تسجيل  من  دوفبيك  أرتيم 
بعد  ال��ق��ات��ل ألوك��ران��ي��ا  ال��ف��وز 
زينشينكو  من  ممتازة  عرضية 
في  رائعة  برأسية  دوفبيك  قابلها 

الشباك.

المنتخب  م���درب  ع��ب��ر 
اإلن���ك���ل���ي���زي ج��اري��ث 
ساوثجيت، عن رضاه من 
الفوز  في  فريقه  أداء 
الذي حققه على المنتخب 
ثمن  في   ،0-2 األلماني 
ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ك��أس 

أوروبا 2020.
 وقدم المنتخب اإلنكليزي 
عرضا متوازنا على ملعب 
من  وتمكن  »ويمبلي«، 
ربع  في  له  مكان  حجز 
النهائي، ليالقي الفائز من 

مباراة أوكرانيا والسويد.
في  ساوثجيت  وق���ال   

بي سي«:  البريطانية »بي  اإلذاعة  لهيئة  تصريحات 
البهجة  جلب  عن  تحدثنا  رائ��ع،  مساء  أنه  »أعتقد 
للوطن، وهذا ما تتعلق به أمسيات كهذه، الالعبون 
كانوا على قدر المسؤولية منذ البداية، وكذلك كان 
الجمهور، كانت أجواء جيدة يمكنني تذكرها في 

ويمبلي«.
لالحتفال  رافض  لكني  الفوز،   وأضاف: »استحقينا 
حدث  ما  فإن  السبت،  يوم  األمر  نكرر  لما  إذا  ألننا 

اليوم لن يحتسب«.
وفاجأ ساوثجيت النقاد بإشراك تشكيلة غلب عليها 
الطابع الدفاعي، وقال المدرب اإلنكليزي: »تعرف أنه 
معينين  العبين  وأشركت  الفريق،  شكل  غيرت  إذا 
بشكل  شيء  كل  يحدث  ثم  آخرين  حساب  على 

خاطئ، فإنك ستكون في عداد األموات«.
وزاد: »كان يتوجب علينا التعامل مع األمر بالطريقة 

شعرنا  بها،  نشعر  التي 
خلف  السرعة  امتالك  بأن 
سيتسبب  كين  ه���اري 
ل��ه��م ب��ال��م��ش��اك��ل، 
ساكا  إشراك  أن  وأعتقد 
البداية  منذ  وسترلينغ 
خياراتهم  ف��ي  شكك 

»األلمان« الدفاعية«.
بأكمله  »الفريق  وتابع:   
طوال  رائع  بشكل  دافع 
عرضا  ك���ان  ال��ل��ق��اء، 
يمكنني  ال  م���ذه���ال، 
كاف  بشكل  اإلش����ادة 

بالالعبين«.
المديح  ساوثجيت  وكال   
لثنائي هجوميه سترلينج وكين قائال: »توجب عليهما 
كان  رحيم  وتأثير  الوقت،  طوال  الناس  خطأ  إثبات 
اإليمان  لدينا  الوقت،  من  لفترة  لنا  بالنسبة  هائال 
منذ  ديناميكية  كانت  وعروضه  به،  ونثق  بقدراته 
فإنه  بالنسبة لهاري كين كمهاجم صريح  البداية، 
لتسجيله  مسرورا  كنت  األه��داف،  لتسجيل  يحتاج 

الهدف الثاني«.
إهداره  الفوز،  هذا  خالل  من  ساوثجيت  وعوض   
ركلة ترجيحية في لقاء البلدين ببطولة كأس أوروبا 
1996 على ملعب »ويمبلي« أيضا، وقال حول ذلك: 
»نظرت إلى الشاشة الكبيرة، ورأيت ديفيد سيمان، ال 
يمكنني تغيير شيء بالنسبة لزمالئي الذين لعبت إلى 
جانبهم، لذلك فإن األمر سيؤلم دائما، لكن الجميل 
للناس يوما آخر للذكرى، واآلن  أننا قدمنا  في األمر 

علي إنجاز األمر في روما »ربع النهائي««.

أندرسون: الخسارة والسيناريو 
قاٍس للغاية

رفض يان أندرسون مدرب السويد 
اللوم  إلقاء  بالمشاعر  المفعم 
دانييلسون  على مدافعه ماركوس 
أوكرانيا  أمام   2-1 الخسارة  في 
في  عشر  الستة  دور  من  والخروج 
القدم  لكرة   2020 أوروبا  بطولة 

بعد طرده خالل الوقت اإلضافي.
العديد  على  السويد  وحصلت 
في  المباراة  لحسم  الفرص  من 
الوقت األصلي، وسددت في القائم 
والعارضة في الشوط الثاني، لكن 
بسبب  للطرد  تعرض  دانييلسون 
من  دقائق  تسع  بعد  عنيف  خطأ 
الوقت اإلضافي، ما سمح ألوكرانيا 
االنتصار  هدف  وتسجيل  بالتقدم 

في الثواني األخيرة.
قاله  م��ا  ح��ول  س��ؤال  على  وردا 
صفارة  عقب  دانييلسون  إل��ى 
أندرسون  بوسع  يكن  لم  النهاية، 
»تي.  لمحطة  وقال  دموعه  إخفاء 
»لقد  التلفزيونية  السويدية  في4« 

احتضنته فقط«.
وأضاف »هذا أسوأ شيء واجهته 
أمر  هذا  القدم.  كرة  مجال  في 
الطرف  كنا  أننا  أعتقد  ق��اس. 
بهذا  لضربة  وتعرضنا  األفضل، 

الطرد، وهذا أمر قاس في ذاته«.
كما  »ال��الع��ب��ون«  »قاتل  وتابع 
في  خرجوا  ثم  قبل  من  قاتلوا 
يبدو  األم��ر  لذا  األخيرة،  الثواني 

وقاسيا«. صعبا 
فورزبيرج،  إميل  الجناح  وح��اول 
للسويد  أهداف  أربعة  سجل  الذي 
وصف   ،2020 أوروب��ا  بطولة  في 
خالل  الالعبين  غرفة  في  المشهد 

مقابلة إذاعية.
وقال فورزبيرغ »هناك أجواء حزن 
الالعبين  غرفة  أجواء  في  شديدة 
في الوقت الحالي وال يوجد الكثير 
بإحباط  نشعر  كلنا  الحديث.  من 
شديد وهذا أمر صعب. هذا ليس 
كرة  هذه  لكن  أجله،  من  جئنا  ما 

القدم«.
األفضل  الفريق  »كنا  وأض��اف 
و»سددنا«  األكثر  الفرص  وصنعنا 

وهذا  العارضة  وفي  القائم  في 
أمر محزن. البطاقة الحمراء كانت 

مؤثرة«.
لم  أنه  الصحافيين  أندرسون  وأبلغ 
احتساب  بصحة  البداية  في  يعتقد 
أسفر  الذي  دانييلسون،  ضد  خطأ 
لكنه  مباشرة،  حمراء  بطاقة  عن 
المدرجات  في  زم��الءه  أن  أضاف 
أبلغوه أن القرار كان عادال بالفعل.

حقا  قريبين  »كنا  أندرسون  وقال 
عامة  بصفة  إيجابي..  شيء  من 
رغم  جيدة  بطولة  أدينا  أننا  أعتقد 
وستلعب  اآلن«،  بالمرارة  الشعور 
ضد  الثمانية  دور  في  أوكرانيا 

إنكلترا.

• أندرسون 

• ساوثجيت 

• فرحة العبي أوكرانيا بالفوز 

• لوف 

لوف يتحسر على الفرص المهدرة 
في ليلة الوداع

تحسر يواخيم لوف مدرب ألمانيا على الفرص المهدرة 
في آخر مباراة له على رأس الطاقم الفني للفريق، بعد 
الهزيمة -2صفر أمام إنكلترا في ثمن نهائي بطولة 

أوروبا، بعد 15 عاما في تدريب منتخب ألمانيا.
ولم تنجح ألمانيا في اختراق دفاع إنكلترا الصلد والذي 

لم يستقبل أي هدف في بطولة أوروبا حتى اآلن.
وأهدر األلمان فرصتين خطيرتين بواسطة تيمو فيرنر 

وتوماس مولر بواقع فرصة في كل شوط.
وقال لوف: »نشعر بخيبة أمل كبيرة. كنا نتوقع الكثير 
مباريات  في  لكن  كبيرة،  كانت  الفريق  في  وثقتي 
التي  الفرص  من  تستفيد  أن  يجب  هذه  مثل  مهمة 

تحصل عليها.
بواسطة  خطيرتين  فرصتين  على  »حصلنا  وأض��اف: 
فيرنر ومولر، وأشعر بالمرارة للخروج من هذا الدور«.

للفوز  ألمانيا  وقاد   2006 في  المسؤولية  لوف  وتولى 
البطولة  المذل من  الخروج  2014، قبل  العالم  بكأس 
الدور األول. وسيخلفه هانز  4 سنوات الحقة من  بعد 

فليك مدرب بايرن ميونيخ السابق.
وأتم: »كان يحدونا األمل في تحقيق أشياء أفضل في 
هذه البطولة. أنا حزين ألن حماس الجماهير في بالدنا 

سيفتر بعد المباراة«.
من جهته، أوضح مانويل نوير حارس ألمانيا، أن المباراة 

كان من الممكن أن تذهب في صالح أي طرف.
دور  لبلوغ  هائلة  فرصة  لدينا  كان  أنه  »أعتقد  وتابع: 

الثمانية، لكننا فرطنا فيها ونشعر بخيبة أمل كبيرة«.
لفيرنر  فرصة  الحت  متكافئة.  مباراة  »كانت  وختم: 
لو  لمولر.  فرصة  الحت  -1صفر  النتيجة  كانت  وحين 

كان سجلها كان الوضع سيختلف كثيرا«.
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اآلثار األخيرة من  كان  النصفي  الوجه  شلل  أن  إلى  جديدة  دراسة  توصلت 
لدى  أكثر شيوعًا  الواقع  لكنه في  للقاحات كورونا،  النادرة  الجانبية 
أولئك الذين يصابون بالمرض. ووجد الباحثون في مستشفيات جامعة 
كليفالند ميديكال سنتر وكلية الطب بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، 
لإلصابة  مرات  سبع  عرضة  أكثر  كانوا  كورونا  فيروس  مرضى  أن 

بالشلل الوجهي مقارنة بأولئك الذين تم تطعيمهم ضد المرض.

ومن بين 37000 متلقي للقاح، تم اإلبالغ عن ثماني حاالت فقط من 
شلل بيل - بمعدل حدوث 19 حالة لكل 100000 متلقي للقاح، مقارنة 
األطباء  يستمر  وبينما  كورونا.  لمرضى   100000 لكل   82 بمعدل 
بعناية،  للقاح  الجانبية  اآلثار  مراقبة  في  اللقاحات  تصنيع  وشركات 
سببًا  يكون  أن  يجب  بيل  أن شلل  إلى  تشير  النتائج  إن  الفريق  يقول 

إضافيًا للتطعيم وليس من اآلثار الجانبية التي تدعو للقلق. 

مرضى كورونا أكثر عرضة لإلصابة بشلل في الوجه

جبناء!

تعرضت  أن  بعد  ماليًا  المكلفة  أنشطتها  قلصت  خدمات  وزارة   •
النتقادات حادة!

• قيادي قدّم خطة عمل لوزير تبين ان سبق قدمها لوزير سابق!

المعركة  أرض  من  الصهاينة  يفر 
بين الحين واآلخر عندما يتصدى لهم 
ما  وبكل  بالحجارة  فلسطين  أبطال 
لذلك كان  وإيمان،  قوة  من  لديهم 

االنتصار حليف األبطال.

على  حصلوا  مهما  فالصهاينة 
أس��ل��ح��ة وم��ه��م��ا ح��ص��ل��وا على 
ال  جبناء  يظلون  لوجستي،  دع��م 
األرض  أهل  مواجهة  يستطيعون 

وأبناء الوطن.

العصفورة

حكايات

العشاء  8.24المغرب  6.51العصر  3.25الظهر  11.51الشروق  4.51 مواقيت
الفجر  3.16الصالة

الواجب والوطن  .. شهيد  الرشيدي  الشهيد عبدالعزيز 
تأهيل  اعادة  فقط  تتطلب  ال  عدة  حقائق  لنا  عكس   ..
المنظومة االمنية باكملها، بقدر ما تدفعنا للمطالبة في 

التحول من حكومة ردة الفعل الى حكومة الفعل.
وافرادها  االمنية  المنظومة  تأهيل  اعادة  يجب  اوال، 
في  وصرامة  فاعلية  اكثر  تكون  ،بحيث  وآلياتها 
خالل  من  وذلك  الخطرة،  التعديات  هذه  مثل  مواجهة 
والسيارات  الكهربائية،  والمسدسات  المطاعات  توفير 
وزارة  ان  الغريب  االبعاد.  ثالثية  بالكاميرات  المزودة 
الداخلية وفرت مثل هذه االدوات لرجال القوات الخاصة 
،ما يعكس حقيقة مؤلمة تتمثل في تركيز الوزارة على 

اجهزة دون غيرها ،ولالسف .
تدريبا  المدربة  البشرية  والكوادر  العناصر  تعزيز  ثانيا، 
متكامال، وهذا لن يتحقق اال بتوفير حوافز مالية عالية 
مع اشتراطات جسمانية وصحية لرجال االمن انفسهم، 
للتدريبات  ومقرات  الصحية  للنوادي  مقرات  توفير  مع 
من  وغيرها  المرورية  واالدارات  فالمخافر  الدورية. 
مراكز وزارة الداخلية متخلفة جدا في ابنيتها ومكاتبها 
خدمات  ولالسف  بها  توجد  ،وال  وفرشها  واجهزتها 

تليق بمكانة هذه الوزارة وال المنتسبين لها.
الشارع كما كان  بناء هيبة رجل االمن في  اعادة  ثالثا، 
المواطنين  من  البعض  يعد  لم  فاليوم  الماضي،  في 
والوافدين يحترمون رجل الشرطة ،ولذلك كثرت حاالت 
سناب  ولعل  الواسطة،  تفشي  بسبب  عليهم  التعدي 
النواب  احد  يشكر  وهو  يومين،  وقبل  االشخاص،  احد 
الناس  استمراء  على  لدليل   .. المخفر  من  الخراجه 
في  الحزم  فإن  وبالتالي  ورجاله،  باالمن  لالستهانة 
العمل  البد منه الن اخضاع  امر  الحاالت  مواجهة هذه 

االمني للحسابات السياسية امر خطر جدا جدا.
اهلل  واسكنه  الرشيدي  عبدالعزيز  الشهيد  اهلل  رحم 
فسيح جناته .. وحفظ اهلل ابناءنا وبناتنا المنتسبين لوزارة 

الداخلية.

الجديد  الرئيس  انتخاب  عملية  تنتهي  الديمقراطية  الدول  في 
تتمكن  حتى  شهر  عن  تقل  ال  فترة  قبل  الجديدة  الحكومة  او 
للعمل  وتأهيلهم  الجدد  مسؤوليها  اعداد  من  الجديدة  القيادة 
الحكومة  تستعد  االنتقالية  الفترة  هذه  خالل  الحكومي، 
بالقوانين  لتأهيل اعضائها ،سواء في زيادة معرفتهم  الجديدة 
تنقصهم  التي  بالجوانب  وتأهيلهم  العمل  وطبيعة  واللوائح 
يكون  ،فقد  حكومية  قطاعات  من  اتى  لمن  سياسيا  ،فيثقف 
غيرها  او  اكاديمية  او  قانونية  او  تجارية  خلفية  ذا  المسؤول 
واليفقه دهاليز السياسة ،وآخرون يحتاجون تدريبا على مستوى 
للعمل  تأهيال  تحتاج  قد  ،ومجموعة  العام  الرأي  مع  التعامل 
المسؤول  يتمكن  حتى  الفترة  هذه  تستغل  ،وايضا  الحكومي 
الجديد من فهم الجهة التي سيديرها حتى يتمكن من ادارتها 

منذ اليوم االول.
في الكويت ،الوزراء والمسؤولون الكبار اغلبهم يتولى المنصب 
بين ليلة وضحاها ،ويستلم مهامه الدستورية والقانونية وقد يكون 
التي سيتوالها  الجهة  في  او  الحكومي  العمل  في  تمامًا  جاهال 
مع  والتعامل  واللوائح  بالقوانين  دراية  لهم  ليس  كثيرة  ،وأحيانًا 
مجلس االمة او حتى معرفة صالحياته، ويتيه المسؤول الجديد بين 
محاولة فهم العمل وتفاصيله ،وبين التعامل مع الوضع السياسي 
و مواجهة المشاكل و مواطن الخلل ،واألهم من ذلك الوقت الذي 
التطوير  تأخر  الى  يؤدي  ،ما  االداري  الجهاز  مع  للتأقلم  سيحتاجه 
مع  واالولويات  والتوجهات  السياسات  تغير  عن  ،ناهيك  واالصالح 
كل مسؤول جديد، وما أن يبدأ المسؤول بالتأقلم والتعلم حتى يأتي 

خلفه سريعا ونعود للمربع األول.
عملية  تتم  ،ان  ادق  بمعنى  ،او  للقيادات  لمصنع  بحاجة  الكويت 
فترة  قبل  الحكومي  للعمل  وتأهيلهم  مبكرًا  المسؤولين  اختيار 
التقل عن ثالثة شهور ،وخاللها يقدم المرشح رؤيته وتوجهاته 
ويبين مواطن الضعف والخلل والدعم الذي يحتاجه ،وما أن يصدر 
المرسوم بتوليه المنصب يكون جاهزًا للعمل منذ اليوم األول، اما 
لخامات كان ممكنا  اما قتل  الحالي فهو  الوضع  االستمرار على 
التي  الجوانب  بعض  في  النقص  بسبب  منتج  لمسؤول  تتحول  ان 
كان المسؤول الجديد بحاجة لتطويرها وفهمها ،او ان يتم اختيار 
او  عائلي  او  سياسي  نفوذ  سوى  قدرات  اي  لهم  ليس  اشخاص 
حكومي ،وهم اقرب لوصف ولي العهد السعودي االمير محمد 

بن سلمان :ليسوا مؤهلين الدارة قسم في شركة صغيرة.

الشهيد الرشيدي
واختالالت الداخلية

كيف تصنع القيادات الحكومية؟

الشاهدالشاهد وجهة نظرأحد وخميس صامدون رغم 
وحشية العدو

إنا هلل وإنا إليه راجعون

د.أنور الشريعان

مسبار مريخي مداري 
روسي يحدد مكونات 

الماء في الغالف 
الجوي للمريخ

تلقت البعثة الروسية األوروبية 
 »ExoMars - TGO«
عن  دقيقة  معلومات  أول 
الماء  لبخار  النظائري  التركيب 
للمريخ،  الجوي  الغالف  في 
من  سيكون  ذل��ك  وبفضل 
تبخر  تاريخ  معرفة  الممكن 
الفضاء،  إل��ى  المريخ  م��اء 
بهذا  ال��دراس��ة  نشر  وت��م 
 Nature مجلة   في  الشأن 
Astronomy العلمية. ووفقا 
جاء   ،»RT« لما ذكره موقع
المجلة:  نشرته  مقال   في 
في  أنه  على  معلوماتنا  »تدل 
جزيئات  تتحلل  األحيان  أغلب 
في  والثقيل  ال��ع��ادي  ال��م��اء 
وتتبخر  للمريخ  الجوي  الغالف 
الذي  الوقت  في  الفضاء  إلى 
من  ال��ك��وك��ب  فيه  يقترب 
مسافة  أق��رب  إل��ى  الشمس 
ممكنة، وال يحدث ذلك عندما 
أقصى  ف��ي  المريخ  ي��ك��ون 

مسافة من الشمس«.
وأظهرت الدراسات الحديثة أن 
ومحيطات  والبحيرات  األنهار 
كانت  القديمة  العذب  الماء 
البعيد  الماضي  في  موجودة 
وفيها  المريخ،  سطح  على 
كمية المياه نفسها، كما هو 
المتجمد  المحيط  في  الحال 
الشمالي لألرض، ولم يستطع 
أين  معرفة  اآلن  حتى  العلماء 
اختفى هذا الماء ومتى ظهر 

على سطح المريخ.

دراسة: قضاء طفلك وقتًا أطول أمام شاشة 
الهاتف والتلفزيون يعرضه للسمنة 

»تحويل الخيال العلمي إلى واقع«... »سيارة طائرة« 
تكمل أول رحلة لها على اإلطالق بين المدن!

جامعة  عن  صادرة  دراسة  كشفت 
االستخدام  أن  الكندية،  تورنتو 
المحمول  ل��ل��ه��ات��ف  ال��م��ف��رط 
أمام  طويلة  لفترات  والجلوس 
التلفزيون خاصة بالنسبة لألشخاص 
الى   9 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
أكثر عرضة  يجعلهم  10 سنوات، 
لزيادة الوزن خالل عام واحد من اتباع 
هذه العادة الخاطئة، طبقا لما نشر 

في موقع ميديكال اكسبريس.
وأكد الباحثون أن كل ساعة إضافية 
مشاهدة  ف��ي  طفلك  يقضيها 

التلفزيون ومقاطع فيديو اليوتيوب، 
المرئية،  والدردشة  الفيديو،  وألعاب 
إلى خطر  تؤدي  النصية،   والرسائل 
واح��د، حيث  عام  بعد  ال��وزن  زي��ادة 
عانى %33.7 من األطفال من زيادة 
الى  النسبة  ه��ذه  وزادت  ال���وزن، 
تحليل  بعد  واحد،  عام  بعد   35.5%
الوزن  وهي  الكتلة  مؤشر  درجات 

النسبي للعمر.
أكبر  تعد   التي  الدراسة  وتوصلت 
الدماغ  لنمو  األم��د  طويلة  دراس��ة 
للمراهقين،  المتحدة  الواليات  في 

أن الجلوس أمام شاشات التلفزيون 
محل  حل  قد  المحمول  والهاتف 
األطفال  أن  خاصة  البدني،  النشاط 
إع��الن��ات  م��ن  لمزيد  يتعرضون 
لتناول  عرضة  ويكونون  الطعام 
في  واإلف���راط  الخفيفة  الوجبات 
الدراسة  وأوضحت  الطعام.  تناول 
يأتي  الطعام  تناول  في  اإلفراط  أن 
التواصل  لوسائل  التعرض  نتيجة 
وقت  تأثير  وم���دى  االج��ت��م��اع��ي، 
على  المراهقين،  على  الشاشة 
التعليم  في  أهميته  من  الرغم 

الوباء،  أثناء  االجتماعية  والتنشئة 
لكن هذا ال يعنى تجاهل المخاطر 
أمام  المفرط  الوقت  عن  الناتجة 
وقت  زيادة  ذلك  في  بما  الشاشات 
البدني.  النشاط  وقلة  الجلوس 
مخاطر  أن  إل��ى  الباحثون  وأش��ار 
خالل  المراهقين  تالحق  السمنة 
للكثير  عرضة  وتجعلهم  حياتهم 
بعد  حتى  المزمنة  األم��راض  من 
اآلثار  إلى  يشير  ما  ال��وزن،  فقدان 
طفلك  على  الوزن  لزيادة  السلبية 

وخالل مرحلة المراهقة.

شّكلت سيارة طائرة مستقبلية تصل ارتفاعات تزيد على 
8000 قدم، مادة خيال علمي، لكن حلم مخترعها أصبح 
اآلن حقيقة واقعة بعد أن أكملت »AirCar« أول رحلة 

لها بين المدن في سلوفاكيا.
سيارة  إلى  ذلك  بعد  الطائرة  تحولت  هبوطها،  وبعد 
إلى  تُنقل  أن  قبل  دقائق،  ثالث  من  أقل  في  رياضية 
التي   ،AirCar Prototype 1 وتعد  براتيسالفا.  وسط 
160 حصانا، فكرة  ثابت بقوة  تحتوي على محرك دفع 
 KleinVision شركة  وطورته  كالين،  ستيفان  األستاذ 
على  تسير  أنها  مذهلة  لقطات  وتُظهر  السلوفاكية. 
وتطوي  تهبط  ثم  الهواء.  في  تحلق  أن  قبل  المدرج 
جناحيها وتسير على طريق سريع قبل أن تصل إلى قلب 
الرحلة  إن   KleinVision وقالت  السلوفاكية.  العاصمة 
التي استغرقت 35 دقيقة من نيترا إلى براتيسالفا، كانت 
عالمة فارقة في التطور وتقربها من بدء اإلنتاج. ويقول 
 40 اآلن أكثر من  التي أكملت   -  AirCar إن  المطورون 
للرحالت  رائعة  ستكون   - التجريبية  الرحالت  من  ساعة 
أجرة  سيارات  كخدمة  أو  الذاتية،  والقيادة  الترفيهية 
تجارية.  ولم يُكشف عن تفاصيل سعر السيارة الطائرة 

المستقبلية، ولكن رؤيتها في الجو وعلى الطرق ممكنة 
بحلول العام المقبل على أبعد تقدير.

البروفيسور كالين، بعد الخروج من قمرة القيادة  وقال 
مركبات  من  جديدة  حقبة  تبدأ  الرحلة  »هذه   :AirCar

النقل المزدوجة. وتفتح فئة جديدة من وسائل النقل«.
 Klein وأضاف أنتون زاجاك، الشريك المؤسس لشركة
المفهوم؛  على  دليل  مجرد   AirCar تعد  »لم   :Vision
في  ميل   100 بسرعة  قدم   8200 بسرعة  بالطيران 

الساعة، تحول الخيال العلمي إلى حقيقة«.
يكون  بحيث  صُممت  المركبة  إن  المطورون  ويقول 
دون  طيار،  أي  متناول  في   AirCar وتحكم  استقرار 

الحاجة إلى تدريب متخصص.
المطلوبة  الطيران  اختبارات  جميع  من  االنتهاء  وعند 
أكثر  بمحرك  الطائرة  لتزويد  يخططون  فإنهم  قانونا، 
غضون  في  للبيع  جاهزة  تكون  أن  في  ويأملون  قوة، 

االثني عشر شهرا القادمة.
وستُجهّز AirCar Prototype 2، نموذج ما قبل اإلنتاج، 
بمحرك بقوة 300 حصان، ومن المتوقع أن تصل سرعته 

إلى 300 كيلومتر في الساعة، بمدى 1000 كيلومتر.

• عمر صنيتان ساير العصيمي - 94 عاما - شيع -  ت: 
.50002415 - 99860944 - 99880551

• رقية علي جناعي، أرملة غلوم علي محمد عوض - 64 
عاما - شيعت -  ت: 90007369.

 - عاما   68  - عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحيم  محمد   •
شيع -  ت: 66622254 - 94141261 - 94033000.

• غالية فهيد الهاجري، زوجة شافي شالح الهاجري - 
63 عاما - شيعت -  ت: 67724440 - 67743330.

شيع   - عاما   71  - الغديان  سليمان  يحيى  سليمان   •
-  ت: 60007461 - 99764789.

• حنان علي عبداهلل المري، زوجة منصور الحمدان - 52 
عاما - شيعت -  ت: 97422215 - 99090641.

• تركي عمران علي المتروك - 103 أعوام - شيع -  ت: 

.99066625 - 66066625
• سميرة محمد حسين الخياط - 18 عاما - شيعت -  ت: 

67617000
 99  - الدين  أحمد شهاب  أرملة  حديد،  فاطمة حسن   •

عاما - شيعت -  ت: 96660600 - 94144177.
مساعد  زوج���ة  المدعج،  محمد  سعد  م��رزوق��ة   •
 -  96623222 ت:    - شيعت   - عاما   71  - الفريحان  سالم 

.66440588 - 60000553 - 99979695
• صيته عشوي سعد، أرملة سعد سالم الوليد - 74 عاما 

- شيعت- ت: 99822116 - 66610220.
• حصه سعد رشيد، أرملة محبوب ناصر النون - 69 عاما - 

شيعت -  ت: 60639999.

أ.د. علي الزعبي
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