الجمعة

 ٩فبراير 201٨م
 ٢٣جمادى األولى 1439هـ
العدد  - 368١السنة الحادية عشرة
 32صفحة
السعر  100فلس

www.aljarida.com

حرس مجلس األمة :كاميرات
المراقبة ًلم تصور االعتداء!

األمانة العامة فتحت تحقيقا واستمعت ألقوال الصنيدح والوقيت وعدد من الضباط
● الحرس رفض شهادة مواطن حضر الواقعة! المبارك يتفقد مركز البحيث الحدودي
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ق ـ ــرار أصـ ـ ــدره رئـيــس
مـجـلــس األمـ ــة مـ ــرزوق ال ـغــانــم بفتح
تـحـقـيــق رس ـم ــي ف ــي ح ـ ــادث اع ـت ــداء
ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ح ــرس
المجلس ال ـلــواء خــالــد الــوقـيــت على
الــزمـيــل الـصـحــافــي عـلــي الـصـنـيــدح،
ً
التزاما بتصريحه الثالثاء الماضي،
شهد ذلك التحقيق أمس مفاجأة من
الـعـيــار الـثـقـيــل ،إذ ق ــال خــالــه رجــال
الـحــرس المسؤولون عــن الكاميرات
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي س ــاح ــة
ً
االعتداء ،إنها لم تصور شيئا!
وبعدما استدعت األمــانــة العامة
للمجلس الزميل الصنيدح لالستماع
إل ـ ــى أقـ ــوالـ ــه مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول فــي
ال ـم ـج ـلــس ،وأدل ـ ــى ب ـكــل م ــا ل ــدي ــه من

ت ـفــاص ـيــل رافـ ـق ــت حـ ـ ــادث االع ـ ـتـ ــداء،
اسـ ـت ــدع ــت ال ـ ـلـ ــواء ال ــوقـ ـي ــت وب ـعــض
ال ـض ـب ــاط وال ـع ـس ـكــري ـيــن لـلـتـحـقـيــق
معهم كذلك.
ثــم ع ــادت "األم ــان ــة" ،صـبــاح أمــس،
لتستدعي الزميل الصنيدح إلطالعه
على أقــوال الـلــواء الوقيت والضباط
الـ ــذيـ ــن ش ـ ـهـ ــدوا مـ ـع ــه ،وأب ـل ـغ ـت ــه أن
الكاميرات التي كانت موجودة وقت
الحادث لم تصور أي شــيء ،بحسب
شهادة المسؤولين عن الكاميرات من
حرس المجلس!
ولـ ـ ــم ت ـق ــف الـ ـمـ ـف ــاج ــآت ع ـن ــد تـلــك
ال ـش ـه ــادة ،ب ــل رف ــض ال ـح ــرس كــذلــك
قبول شهادة أحــد المواطنين الذين
كــانــوا مــوجــوديــن فــي موقع 02

●

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أنه نتيجة لضيق
مساحة األقـفــاص المخصصة إليــداع المتهمين في
القاعة األولى بمحكمة التمييز التي ستشهد انعقاد

تفقد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،أمس ،مركز البحيث الحدودي،
واطلع على آخر االستعدادات األمنية والتجهيزات التقنية واإلدارية في المركز.

 400متر مساحة القسيمة بـ «جنوب
صباح األحمد» لتوفير  25ألف وحدة

ً
«السكنية» :تحديد  600متر يخفض عددها لـ  15ألفا

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
أمس ،تحديد مساحة قسائم مدينة جنوب
صباح األحمد بـ  400متر مربع للقسيمة
ً
الواحدة ،حرصا على توفير  25ألف وحدة
في المشروع.
وق ــال ــت ال ـمــؤس ـســة ،ف ــي ب ـيــان ل ــ«كــونــا»،
إن مجلس إدارة «الـسـكـنـيــة» نــاقــش خــال
اج ـت ـم ــاع ــه ،أمـ ــس األول ،ت ـحــديــد مـســاحــة
الـقـســائــم السكنية فــي ال ـم ـشــروع ،وف ــق ما
ورد بتقرير المستشار ا لـعــا لـمــي المعني
بالدراسات الفنية واالقتصادية والتخطيط
العام والتفصيلي للمدينة.
02

الخالد :مؤشرات إلى نجاح مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق
على أهمية تعزيز سبل التعاون األمني
واالستثماري مع العراق ليتجه إلى العالم
بانطالقة جديدة.
فــي الـسـيــاق ،أكــد نائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ صباح
الخالد أن مؤتمر الكويت الدولي إلعادة
إعمار العراق يبعث إلى المجتمع الدولي

برسالة عن أهمية أمن واستقرار وإعمار
العراق للجميع.
وقـ ـ ــال ال ـخ ــال ــد إن م ـش ــارك ــة ال ـش ــرك ــات
العالمية الـكـبــرى فــي الـمــؤتـمــر ،واألع ــداد
ً
الكبيرة للوفود ،تؤشران إلى نجاحه ،داعيا
بـغــداد إلــى إيـجــاد بيئة تشريعية تضمن
حقوق المستثمرين.
02

واشنطن تعيد رسم خطوطها في سورية بالدم
ً
ضربة أميركية مؤلمة لـ «محور األسد» ردا على هجوم شرق الفرات

ســوريــون يـحــاولــون إخـمــاد حــريــق انــدلــع بعد غــارة
على معرة النعمان في إدلب مساء أمس األول (أ ف ب)

«رسالة بالستية» وأزمة هواتف
تسبقان «األولمبياد الشتوي»
قـبــل ي ــوم واح ــد مــن االن ـطــاق
الرسمي لدورة األلعاب األولمبية
الـ ـشـ ـت ــوي ــة ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ب ـي ــون ــغ
ّ
تشانغ بكوريا الجنوبية ،نظمت
ً
الـجــارة الشمالية ،أم ــس ،عرضا
ً
ً
عسكريا كبيرا في بيونغ يانغ،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــت خ ـ ــال ـ ــه ت ــرس ــان ــة
صواريخها البالستية العابرة
لـلـقــارات ،فــي وقــت انــدلـعــت أزمــة

ب ـي ــن ال ـب ـل ــد ال ـم ـض ـي ــف وإيـ ـ ـ ــران،
بسبب هــدايــا عـبــارة عــن هواتف
ذكية.
وبينما تـقــا طــر ممثلو ال ــدول
إل ــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة لحضور
االفتتاح ،اعتلى الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون وزوجته
ري سول جو والرئيس كيم يونغ
نــام المنصة في بيونغ 02

اقتصاد

اقتصاد

ناصر الصباح :انطالقة جديدة للتعاون
األمني واالستثماري مع بغداد
أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد،
أه ـم ـي ــة ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـكــويــت
والـ ـع ــراق لـيـصـبـحــا شــريـكـيــن حقيقيين
ً
في التعاون وبناء المستقبل ،مشيرا إلى
ضرورة تطوير عالقاتهما إلى أقصى حد،
ً
ألن ما يجمعهما «كبير جدا».

ولي العهد :مهرجان
«الجنادرية» يجسد هويتنا
العربية األصلية

 8.2ماليين دينار
أرباح «طيران الجزيرة»
في 2017

أولى جلسات محاكمة متهمي «دخول المجلس» يوم
 18الجاري ،فإن «التمييز» عازمة على عقد الجلسة
ً
بمسرح قصر العدل ،نظرا لكثرة عدد المتهمين في
هذه القضية.
المتهمين
هؤالء
عدد
إن
المصادر
وقالت
02

وقال ناصر الصباح ،خالل لقائه وفد
نـقــابــة الصحافيين الـعــراقـيـيــن أم ــس ،إن
استضافة الكويت المؤتمر الدولي إلعادة
إعمار العراق تؤكد دعم سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحـمــد الــدائــم والمستمر
ل ـل ـعــراق وحــرصــه عـلــى تـعــزيــز الـعــاقــات
ً
ل ـت ـعــود إل ــى م ـكــان ـهــا ال ـط ـب ـي ـعــي ،م ـش ــددا

03

١٤

نقل «دخول المجلس» إلى مسرح
«قصر العدل» لضيق األقفاص
حسين العبدالله

محليات

فـ ــي تـ ـح ــرك مـ ـي ــدان ــي دمـ ـ ــوي،
أعــادت واشنطن من خالله رسم
خطوطها الحمر في سوريةّ ،
وجه
التحالف الــدولــي ليل األربـعــاء -
الخميس ضربة شديدة لمحور
الرئيس بشار األسد أسفرت عن
خ ـســارتــه نـحــو مـئــة م ــن جـنــوده
والقوات الموالية له في دير الزور.
وأع ـلــن الـتـحــالــف ،فـجــر أمــس،
أن ّالميليشيات الموالية للنظام
ً
ش ــن ــت أمـ ـ ــس األول هـ ـج ــوم ــا ال
مبرر له ضد مركز لقوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة (ق ـس ــد) ع ـلــى بعد

 8كيلومترات شــرق نهر الفرات
ف ــي أث ـن ــاء وج ـ ــود م ـج ـمــوعــة من
عـنــاصــره األمـيــركـيـيــن فــي مهمة
«استشارة ودعم ومرافقة».
وف ــي رس ــال ــة قــاس ـيــة لــدمـشــق
وموسكو ،التي شــاركــت قواتها
ً
في استعادة مدينة الزور ،وأيضا
لـتــركـيــا ،ال ـتــي تـنـفــذ عملية ضد
حلفائها األكــراد في عفرين؛ أكد
مكتب التواصل اإلعالمي بوزارة
ً
الخارجية األميركية ،أنه «دفاعا
ع ــن ق ــوات ــه وال ـ ـقـ ــوات ال ـشــري ـكــة،
ّ
وجـ ــه ال ـت ـحــالــف ض ــرب ــات جــويــة

ل ـل ـق ــوات ال ـم ـه ــاج ـم ــة لـ ـص ـ ّـد ه ــذا
الـعـمــل ال ـع ــدوان ــي ض ــد الـشــركــاء
الـمـنـخــرطـيــن ف ــي مـهـمــة هــزيـمــة
ً
داعش» ،مؤكدا «حقه غير القابل
للتفاوض في الدفاع عن النفس».
ً
والح ـ ـق ـ ــا ،أوض ـ ـ ــح ال ـم ـت ـحــدث
باسم قوات التحالف ،الكولونيل
ريـ ــان ديـ ـل ــون ،أن ــه ق ـبــل الـقـصــف
وفـ ــي أث ـن ــائ ــه وبـ ـع ــده ،ت ــم إب ــاغ
ّ
الـقــوات الــروسـيــة ،عبر خــط منع
ً
االشـ ـتـ ـب ــاك ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه تــم
إعـ ــام ـ ـهـ ــم األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
بتعزيز النظام السوري 02

إسرائيل للبنان :االعتداء على «الجدار» إعالن حرب
ساترفيلد يهدئ بيروت بانتظار محادثات شاملة يجريها تيلرسون
●

القدس ،بيروت  -ةديرجلا

•

بينما واصلت إسرائيل ،أمس ،لليوم الثاني على
التوالي ،أعمال البناء في الجدار األسمنتي بنقطة
ال ـنــاقــورة أق ـصــى ج ـنــوب ل ـب ـنــان ،وس ــط استنفار
لجيشها ،يقابله استنفار لبناني ،وتسيير دوريات
لـقــوات «اليونيفيل» ،كشفت مـصــادر أن تــل أبيب

أك ــدت أن أي اعـتــداء على هــذه األعـمــال ستعتبره
ِّ
إعالن حرب ،مضيفة أن لبنان ُبلغ هذه الرسالة.
وزار نائب مساعد وزيــر الخارجية األميركية
السفير ديفيد ساترفيلد ،برفقة المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،الناقورة ،والتقيا قيادة
القوات الدولية ،وقاما بجولة عند الحدود.
ونقلت وكــالــة «روي ـتــرز» ،عــن مسؤول 02

١٦
العمالت الرقمية تلتقط
أنفاسها و«بتكوين» فوق
 8آالف دوالر

مسك وعنبر

٢٤
«األكاديمي» يحتفي
بالفرج ِّ
ويكرم ثمانية من
خريجي المعهد
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ناصر الصباح :انطالقة جديدة للتعاون والشراكة مع العراق
التقى وفد الصحافيين العراقيين وأكد حرص األمير على عودة العالقات مع بغداد لمكانها الطبيعي

 ...وصباح الخالد خالل لقائه وفد النقابة

النائب األول أثناء لقائه وفد نقابة الصحافيين العراقيين

مؤشرات على
نجاح مؤتمر
إعادة إعمار
العراق
الخالد

أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع ،الشيخ ناصر صباح
األحمد ،أهمية تطوير العالقات الكويتية-
العراقية ،ألقصى حد ممكن ،قائال إن "ما
يجمع بين البلدين كبير جدا".
ودعا ناصر الصباح ،خالل لقائه وفد
نقابة الصحافيين العراقيين ،الذي يزور
الـبــاد حاليا ،إلــى تعزيز الـعــاقــات بين
البلدين ،ليصبحا شريكين حقيقيين في
التعاون وبناء المستقبل.
وقــال إن "استضافة الكويت للمؤتمر
الــدولــي إلع ــادة إعـمــار الـعــراق يؤكد دعم
سمو أمير البالد ،الشيخ صباح األحمد،
الدائم والمستمر للعراق ،وحرصه على
تعزيز العالقات بين البلدين ،لتعود إلى
مكانها الطبيعي".
وأضـ ــاف أن "ه ـنــاك ال ـتــزامــا جغرافيا

وثقافيا وحضاريا بين البلدين ،السيما
أن المجتمعين على قدر كبير من الوعي
والمسؤولية" ،مشددا على أهمية تعزيز
س ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون األمـ ـن ــي واالس ـت ـث ـم ــاري
المشترك مــع ال ـعــراق ،ليتجه "بانطالقة
جديدة للعالم".
وأش ــار إلــى أن "ق ــرار تطوير المنطقة
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وفـ ـ ـ ــق رؤيـ ـ ــة
واسـتــراتـيـجـيــة (طــريــق ال ـحــريــر) ،لتكون
م ـن ـط ـقــة اس ـت ـث ـم ــاري ــة دولـ ـي ــة وعــال ـم ـيــة،
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـع ــراق وإيـ ـ ـ ــران ،يــأتــي
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة
للجميع" ،مشددا على ضرورة تعزير سبل
الـتـعــاون بين ال ــدول ،احـتــرامــا للشعوب،
ول ـت ـه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئــة ال ـم ـنــاس ـبــة لــأج ـيــال
القادمة ،وازدهار مستقبلهم.
حضر اللقاء سفير العراق لدى الكويت

عالء الهاشمي ،والوكيل المساعد لإلعالم
ال ـخــارجــي ف ــي وزارة اإلع ـ ــام الـكــويـتـيــة
ف ـي ـص ــل ال ـم ـت ـل ـق ــم ،وأم ـ ـيـ ــن سـ ــر جـمـعـيــة
الـصـحــافـيـيــن الـكــويـتـيــة عــدنــان الــراشــد،
ونائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس
تحرير "كونا" سعد العلي.

وزير الخارجية
م ــن جـهـتــه أك ــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الخارجية ،الشيخ صباح
الخالد ،أمس ،أن مؤتمر الكويت الدولي
إلع ــادة إعـمــار ال ـعــراق يبعث رســالــة إلى
المجتمع الدولي بأهمية أمن واستقرار
وإعمار العراق للجميع.
وق ــال الـخــالــد ،خــال لقائه وفــد نقابة
الصحافيين العراقيين ،الذي يزور البالد

ً ً
الجراح :مكانة األمير تمنح ثقال كبيرا لـ «إعادة اإلعمار»
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الفريق م .الشيخ خالد الجراح
أن حكمة وحنكة سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ومكانته العالمية تمنح
ً
ً
ً
ثقال دوليا كبيرا لمؤتمر الكويت الدولي
إلعـ ــادة إع ـمــار ال ـع ــراق الـمـقــرر ع ـقــده في
البالد خالل الفترة من  12إلى  14الجاري.
وأوضـ ـ ــح ال ـ ـجـ ــراح ،خـ ــال ل ـقــائــه وفــد
نـقــابــة الصحافيين الـعــراقـيـيــن برئاسة
مــؤيــد ال ــام ــي ،وح ـض ــور سـفـيــر ال ـعــراق
ل ــدى الـكــويــت ع ــاء الـهــاشـمــي ،والــوكـيــل

المساعد لإلعالم الخارجي بوزارة اإلعالم
فـيـصــل الـمـتـلـقــم ،ون ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـعــام
لقطاع التحرير رئيس التحرير بوكالة
األنباء الكويتية سعد العلي ،وأمين سر
جمعية الصحافيين عــدنــان الــراشــد ،أن
سمو األمير أصدر توجيهاته بتقديم كل
اإلمـكــانــات لدعم المؤتمر وإنـجــاحــه من
أجــل رفــع المعاناة عــن الشعب العراقي
ً
الشقيق ،مؤكدا جاهزية المؤسسة األمنية
لتأمين المؤتمر.
وأل ـم ــح إل ــى أن مــؤت ـمــر إع ـ ــادة إع ـمــار

ال ـع ــراق يعقد بـمـشــاركــة ع ــدد مــن ال ــدول
المانحة والمنظمات الدولية واإلقليمية،
وبـ ــرئـ ــاسـ ــة ع ـ ـ ــدة ج ـ ـهـ ــات ه ـ ــي ال ـك ــوي ــت
وجـمـهــوريــة ال ـع ــراق واالت ـح ــاد األورب ــي
واألمم المتحدة والبنك الدولي.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن ت ـط ـل ـعــه إلـ ــى أن يـســاهــم
المؤتمر في تخفيف المعاناة عن الشعب
العراقي.
مــن جانبه ،أوضــح الــامــي أن مواقف
سمو أمير البالد ودولة الكويت لمساندة
العراق متواصلة ومستمرة ،وهي تجسيد

●

تـ ـ ــرأس وكـ ـي ــل وزارة اإلع ـ ـ ــام طـ ـ ــارق الـ ـم ــزرم
صباح أمس اجتماعا موسعا بحضور الوكالء
ال ـم ـس ــاع ــدي ــن ومـ ــديـ ــري اإلدارات ف ــي ع ـ ــدد مــن
الـقـطــاعــات لـمـنــاقـشــة آخ ــر اس ـت ـع ــدادات الـ ــوزارة
السـتـضــافــة مــؤتـمــر إعـ ــادة إع ـمــار ال ـع ــراق الــذي
تستضيفه الـكــويــت فــي الـفـتــرة مــن  12إل ــى 14
الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" ان الوزارة
أنهت كافة االستعدادات الخاصة بالمؤتمر الذي
يحظى بأهمية كبيرة لدى المسؤولين في وزارة
اإلع ــام ،إلظ ـهــاره بالشكل الـمـنــاســب استجابة
لــرغ ـبــة س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـ ــذي دعـ ــا الن ـع ـقــاد
المؤتمر في البالد ،مشيرة إلى ان الوكيل المزرم
شدد على ضــرورة العمل كفريق واحــد واتخاذ
كــافــة التدابير واالجـ ــراء ات لتفادي الــوقــوع في
أي أخطاء تقنية أو فنية في نقل فعاليات هذا
الحدث العالمي المهم ،خصوصا أن عددا كبيرا

م ــن وس ــائ ــل اإلعـ ــام ال ـعــرب ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة تـقــوم
بتغطية المؤتمر.
وأضـ ــافـ ــت ان االجـ ـتـ ـم ــاع تـ ـن ــاول خ ـط ــة عـمــل
ا لـقـطــا عــات المعنية بتغطية ا لـفـعــا لـيــات ،وأ هــم
المشكالت التي ربما تواجه فــرق العمل بشكل
عــام ،إذ استمع وكيل ال ــوزارة إلــى شــرح مفصل
مــن الــوكــاء الـمـســاعــديــن ومــديــري اإلدارات في
قطاعات التلفزيون والهندسة واألخبار والبرامج
ال ـس ـيــاس ـيــة ،مــوض ـحــة ان ال ـ ـ ــوزارة قـ ـ ــادرة على
التعاطي مع مثل هذه األحداث المهمة ،السيما
أنها حققت نجاحات كثيرة في تغطية فعاليات
مماثلة كان آخرها قمة مجلس التعاون الخليجي
ال ـتــي أقـيـمــت أخ ـي ــرا ف ــي ال ـكــويــت ،الف ـتــة إل ــى ان
ال ـم ــزرم أك ــد خ ــال االج ـت ـمــاع اه ـت ـمــام ومـتــابـعــة
الوزير محمد الجبري استعدادات الوزارة والعمل
على تذليل المعوقات التي تواجه أبناء الوزارة،
بهدف إظهار الوجه الحضاري للكويت من خالل
تغطية متميزة وناجحة للمؤتمر.

المؤتمر لبنة جديدة في جهود
الكويت اإلنسانية
يأتي االنعقاد المرتقب لمؤتمر الكويت
الــدولــي إلع ــادة إعـمــار ال ـعــراق ،ال ــذي يعول
ً
عليه كثيرا في حشد الزخم لرفع المعاناة
عــن الماليين مــن النازحين والمتضررين
مــن ضـحــايــا ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب ليضع
لبنة جديدة في سياق الجهود الكبيرة ،التي
تبذلها الكويت بتوجيهات سامية لمد يد
العون للشعب العراقي.
وترجمة لرسالة الكويت اإلنسانية يحتل
العراق مكانة خاصة في ظل الحاجة الماسة
ل ـت ـقــديــم م ـس ــاع ــدات عــاج ـلــة لـلـمـتـضــرريــن
جراء الحرب على ما يسمى تنظيم الدولة
اإلســام ـيــة "داع ـ ــش" لتتسامى بــذلــك على
جراحات الماضي وتؤكد سعيها الــدؤوب
نـحــو مــد الـجـســور وحــرصـهــا ال ــدائ ــم على
االستقرار والتعايش السلمي في المنطقة.
وبـ ــدت الـمـكــانــة ال ـخــاصــة ال ـتــي توليها
الكويت للعراق في هذا الشأن جلية بإعالنها
ع ــام  2015تـقــديــم تـبــرع مــالــي بقيمة 200
مليون دوالر لمساعدة النازحين في العراق،
ً
مما يؤكد مـجــددا المنطلق األســاســي في
سـيــاســات الـكــويــت الـخــارجـيــة الـقــائــم على
العمل على تحقيق األم ــن واالسـتـقــرار في
العراق.
وشهد الربع األخير من العام الماضي
ً
تكثيفا للدعم ،ال ــذي تقدمه دول ــة الكويت
لالجئين والنازحين العراقيين ،السيما مع
تعرض عدد من المناطق العراقية إلى زلزال
مدمر أسفر عــن سقوط عــدد مــن الخسائر

البشرية ووقــوع أضــرار مادية كبيرة ،كما
استمرت هذه المساعدات بمعدالت مرتفعة
مع بداية العالم الجديد.
فعلى الصعيد اإلغاثي بدأت جمعية الهالل
األحمر في نوفمبر الماضي توزيع مساعدات
إغاثية على المتضررين من زلزال مدمر ضرب
محافظتي "السليمانية" و"حلبجة" شمال
العراق بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر
الـعــراقــي والقنصلية العامة لــدولــة الكويت
في أربيل.
وشملت هــذه العملية تــوزيــع اآلالف من
ال ـطــرود الـغــذائـيــة الـتــي تـحـتــوي عـلــى مــواد
عينية غذائية ومواد صحية ،في ظل وجود
أكثر مــن  600عائلة متضررة فــي "حلبجة"
وحدها جــراء الــزلــزال ،الــذي أدى إلــى تدمير
نحو  100منزل وعدد من الدوائر الحكومية
بالمحافظة.
وواص ـ ـلـ ــت ج ـم ـع ـيــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر فــي
ديسمبر الماضي مساعدة متضرري الزلزال،
إذ وزعــت على  750عائلة منها  30ألــف لتر
من وقود التدفئة في قضاء (كالر) بمحافظة
ً
السليمانية إقليم كردستان العراق نظرا إلى
حلول فصل الشتاء.
كما وزعت الجمعية في الشهر نفسه 30
ً
ط ـنــا مــن ال ـم ــواد الـغــذائـيــة إضــافــة إل ــى ألــف
طرد صحي على المتضررين من الزلزال في
قضاء "رانية" التابع لمحافظة "السليمانية"
المحاذية للحدود العراقية اإليرانية.

بارز لعمق ورسوخ العالقات بين البلدين.
وأعـ ــرب ع ــن ارت ـيــاحــه لـلـمـنــاخ ال ــودي
بحسن الوفادة التي لقيها الوفد العراقي
خالل زيارته الحالية للبالد ،والتي يلتقي
ً
خاللها ع ــددا مــن المسؤولين فــي دولــة
الكويت.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر س ـف ـي ــر ال ـ ـعـ ــراق أن
ال ـم ــؤت ـم ــر مـ ــن ش ــأن ــه ت ـط ــوي ــر وت ـع ــزي ــز
العالقات الثنائية بين البلدين ،ويشكل
مرحلة جديدة في دعم الروابط بينهما.

الجبري :نجاح مؤتمر الكويت الدولي يرفع
المعاناة عن الشعب العراقي
أكد وزير االعالم محمد الجبري ان تجارب الكويت
السابقة وثقة العالم بحكمة وخبرة سمو امير البالد
اعطت مؤتمر الكويت الــدولــي إلع ــادة اعـمــار العراق
مكانه عالمية عبر مشاركة العديد من الدول والجهات
المعنية.
وقال الجبري خالل لقائه وفد الصحافيين العراقيين
ان ضخامة المؤتمر تتطلب تــواصــا اعالميا على
كل المستويات النجاحه ،مضيفا ان نجاح المؤتمر
سيساهم في رفع المعاناة عن الشعب العراقي الذي
عانى من تنظيم ما يسمى الدولة االسالمية (داعش).

وأشــار الــى اهمية تبادل الوفود االعالمية لما له
مــن دور فــي تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين،
مؤكدا استعداد الــوزارة لتقديم كل الجهود لتغطية
هذا المؤتمر نظرا لما سيقدمه من عون كبير للعراق
والعراقيين.
من جهته ،قال الالمي ان االعالم يساهم في تعزيز
العالقات الثنائية نظرا إلظهاره الصورة الحقيقية
للعالقات االخوية بينهما ،وأعرب عن تطلعه لزيادة
التبادل االعالمي والثقافي والحضاري بين البلدين
في كل المجاالت.

«الهالل األحمر» تتبرع بثالث عيادات متنقلة للنازحين

«اإلعالم» تنهي استعداداتها لمواكبة
الفعاليات وإظهارها بالشكل المناسب
محمد راشد

حاليا ،إن وجود ومشاركة عدد كبير من
الشركات العالمية والمنظمات الدولية
ومؤسسات المجتمع المدني يــدل على
حرص المجتمع الدولي على إعمار العراق
واستقراره.
وأضاف أن مشاركة الشركات العالمية
الكبرى فــي المؤتمر تــدل أيـضــا على ما
ي ـت ــواف ــر ب ــال ـع ــراق م ــن إم ـك ــان ــات بـشــريــة
ومـ ــوارد اقـتـصــاديــة تـســاعــده فــي عملية
إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،قــائــا إن "الـ ـع ــراق لــديــه
الكثير مــن الـخـبــرات وال ـكــوادر البشرية،
وهو غني بشعبه وفكره".
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـخـ ــالـ ــد أنـ ـ ـ ــه "تـ ـ ـ ــم ال ـع ـم ــل
والتنسيق مــع الـعــراق منذ فـتــرة طويلة
للمؤتمر ،وهم على اطالع تام لمتطلبات
نجاحه" ،مؤكدا أن األعداد الكبيرة للوفود
ال ـم ـشــاركــة وااله ـت ـم ــام ال ـعــال ـمــي الكبير

مؤشرات لنجاح المؤتمر ،داعيا العراق
الى إيجاد بيئة تشريعية مالئمة تساعد
على ضمان حقوق المستثمرين.
ك ـم ــا أعـ ـ ــرب ع ــن س ـع ــادت ــه بـ ــأن ت ـكــون
الـ ـك ــوي ــت مـ ـق ــرا الن ـ ـطـ ــاق ال ـم ـس ــاه ـم ــات
وال ـم ـســاعــدات ل ـل ـعــراق ،م ـج ــددا الـتــأكـيــد
على مسؤولية الكويت بدعم العراق إزاء
التحديات التي تواجهه.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـك ــوي ــت
لــاج ـت ـمــاع الـ ـ ــوزاري لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي
ضد "داعــش" ،بالتزامن مع مؤتمر إعادة
إعمار العراق ،تأتي استكماال لمسؤولية
الـ ـتـ ـح ــال ــف ب ـ ـعـ ــدم ت ـم ـك ـي ــن الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلرهابية من العودة مجددا الى المشهد،
داعـ ـي ــا الـ ــى االن ـت ـق ــال ل ـمــرح ـلــة أك ـب ــر من
التعاون المشترك.
وأكــد الخالد أنــه تــم قطع شــوط كبير

على مــدى السنوات الست الماضية في
اللجنة الثنائية المشتركة ،مشيرا الى أن
األمور تتجه نحو المسارات الصحيحة.
وأعرب عن ارتياحه إزاء انتصار العراق
على تنظيم داع ــش ،الــذي يسعى العالم
للقضاء عليه ،مــؤكــدا أن الـكــويــت تهنئ
العراق في كل لقاءاتها على تحريرها منه.
حـضــر ال ـل ـقــاء نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
خالد الجارالله ،ومساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الخارجية السفير الشيخ د .أحمد
ناصر المحمد ،ومساعد وزير الخارجية
لشؤون المراسم السفير ضاري العجران،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب
نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر،
ونائب مساعد وزيــر الخارجية لشؤون
مكتب الوزير ،السفير صالح اللوغاني.

أعلنت جمعية ا لـهــال األحمر
ت ـب ــرع ـه ــا بـ ـث ــاث ع ـ ـيـ ــادات طـبـيــة
للنازحين العراقيين فــي مناطق
ال ـ ـنـ ــزوح وال ـم ـت ـض ــررة ب ــال ـع ــراق،
بهدف توفير وتلبية االحتياجات
الصحية للسكان هناك.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
الجمعية د .هالل الساير ،لـ"كونا"
أمس ،إن العيادات المتنقلة مؤلفة
من عيادة أسنان ،وأشعة ،ومختبر
طـبــي مـجـهــز ،وعـيــادتـيــن لفحص
المرضى.
وأضاف أن الجمعية ستواصل
تـحــت شـعــار "ال ـكــويــت بجانبكم"
دع ـم ـه ــا ل ـل ـن ــازح ـي ــن ال ـع ــراق ـي ـي ــن،
إذ س ـي ـتــم ت ـس ـل ـيــم م ــركـ ـب ــات إل ــى
الجمعية الـطـبـيــة الـعــراقـيــة التي
ستعمل على توزيعها في أماكن
نزوح العراقيين.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه س ـي ـت ــم ت ــوزي ــع
هذه العيادات فــورا في أجــزاء من

العراق ،وإقليم كردستان العراق،
للحاجة الماسة لها ،الفتا إلى أن
الجمعية اشـتــرت هــذه المركبات
المصممة حسب الطلب للمقيمين
في أماكن يصعب فيها الحصول
ع ـلــى خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
كالمخيمات.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ه ـ ــذه
العيادات لتقديم الرعاية الصحية
والوصول إلى أقرب نقطة ممكنة
ل ـل ـن ــازح ـي ــن ال ـع ــراق ـي ـي ــن ل ـت ـقــديــم
العالجات الطبية والصحية لهم.
وبـ ّـيــن أن كــل ع ـيــادة بإمكانها
إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـفـ ـح ــوص ــات ل ـل ـمــرضــى
وتطعيم األطفال وإجــراء وتأكيد
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـخ ـ ـي ـ ـصـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــري ــة
لألمراض وعالج الحاالت البسيطة
كــااللـتـهــابــات الـجـلــديــة وال ـجــروح
الطفيفة وحاالت الجفاف.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــايـ ــر إن ال ـ ـع ـ ـيـ ــادة
المتنقلة جزء من المساعدات التي

حرس مجلس األمة :كاميرات...
االع ـتــداء ،وأب ــدى اسـتـعــداده للشهادة مــع الزميل الصنيدح،
بحجة أن هــذا الـمــواطــن ممنوع مــن دخ ــول المجلسُ ،
ور ِف ــع
تقرير إلى أمانة المجلس بشأن سلوكه في الجلسة السابقة
للمجلس أثناء طلب مجموعة من العسكريين المتقاعدين
التصويت على قانونهم.
وهنا نطرح تساؤالت مهمة :كيف يقبل حرس مجلس األمة
تسلم مشروع الكاميرات وهي ال تعمل ،أو ال تصور كل المواقع
ً
في المجلس ،علما أن الحادثة كانت أمــام المدخل الرئيسي
للجمهور والمراجعين؟ أم أن ما صورته الكاميرات "أعظم"
مما يمكن التصريح به؟
لقد وعد الرئيس الغانم بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه
ً
مشكورا ،ومن المتوقع أن ترفع إليه النتيجة النهائية للتحقيق
مشفوعة بأقوال حرس المجلس بعدم تصوير الكاميرات موقع
الحادث ،وهو ما يتطلب محاسبة مسؤولي الحرس عن كيفية
السماح بوجود مواقع ال تغطيها كاميرات المراقبة  -بحسب
ادعائهم  -في مبنى مجلس األمة ،وهو من المباني المهمة!

نقل «دخول المجلس» إلى مسرح...
ب ـلــغ  ،42م ــع تــوق ـعــات بـتـسـلـيــم آخ ــري ــن أنـفـسـهــم ق ـبــل مــوعــد
ً
الـجـلـســة ل ـي ــزداد عــددهــم إل ــى نـحــو  60مـحـكــومــا عـلـيــه ،وهــو
عدد ال تستوعبه أقفاص المتهمين داخل القاعات ،مما حمل
المسؤولين على نقل الجلسات إلى مسرح قصر العدل الذي
ً
عقدت فيه المحكمة الدستورية جلساتها سابقا أثناء نظرها
الطعون االنتخابية لكثرتها.
وأضافت أنه سيتم تخصيص المقاعد األولى في المسرح
ً
للمحامين ،ثم المتهمين الذين سيحاطون بالحرس ،فضال عن
إتاحة مجال الحضور لبعض الجماهير ،الفتة إلى أن هناك
ً
ً
تنسيقا حاليا لتأمين الحراسة األمنية ونقل المحكومين ،عبر
االستعانة بالقوات الخاصة ،خــال ساعات مبكرة ،قبل يوم
الجلسة ،لنقلهم بسهولة ودخولهم إلى قصر العدل.

العيادات الطبية المتنقلة التي تبرعت بها «الهالل األحمر»
يقدمها "الهالل األحمر" للنازحين
العراقيين في محاولة للتخفيف
م ــن ح ـجــم م ـعــانــات ـهــم اإلنـســانـيــة

السيما في المجال الصحي.
وأش ــار إل ــى أن جمعية الـهــال
األح ـم ــر حــريـصــة عـلــى تــوفـيــر مــا

 400متر مساحة القسيمة...
وأوضحت أن مجلس اإلدارة استعرض الخيارات المتاحة
في تحديد مساحة القسيمة ،بعدما أفاد تقرير المستشار بأن
توفير  25أ لــف و ح ــدة سكنية يتطلب تحديد تلك المساحة
بـ  400متر مربع ،الفتة إلى أن تحديد  600متر مربع للقسيمة
ً
سيؤدي إلى تراجع عدد القسائم المتاحة للتوزيع إلى  15ألفا.
وبينت أن المجلس أقر تحديد المساحة بـ  400متر مربع
ً
للقسيمة ،حرصا على توفير عدد أكبر من القسائم السكنية،
ال سيما أن تغيير المساحة من شأنه اإلضرار بعشرة آالف أسرة
كويتية تنتظر الحصول على حق الرعاية السكنية ،ويؤخر
موعد تسلمها السكن.

واشنطن تعيد رسم خطوطها...
لقواته في المنطقة.
ّ
وفي رسالة إلى األتراك ،حذر التحالف من أنه «موجود في
منبج منذ  6أشهر ،وسيمنع دخول أي قوات إليها ،وال يريد
ّ
ً
تكرار هذا السيناريو فيها» ،معتبرا أن «عمليةعفرين تشتت
جهود محاربة داعش».
وإذ قدر مسؤول عسكري أميركي «مقتل أكثر من مئة عنصر
من الـقــوات الموالية للنظام» ،أفــاد المرصد الـســوري لحقوق
اإلنـســان بــأن القصف األميركي «الـجــوي وبـصــواريــخ أرض -
أرض» بدأ بعد محاولة نحو  500من قوات النظام التقدم إلى
مواقع «قسد» شرق الفرات ،بينها قرية جديد عكيدات ،وحقال
كونيكو النفطي الذي توجد فيه قوات أميركية ،والعمر ،الذي
يعد األكبر في سورية ،بطاقة إنتاجية بلغت قبل اندالع النزاع
ً
 30ألف برميل يوميا.
(عواصم  -وكاالت) ٢٥

إسرائيل للبنان :االعتداء على...
رفـيــع الـمـسـتــوى فــي الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،أن ســاتــرفـيـلــد أكــد
للمسؤولين اللبنانيين أنه أجرى محادثات تتعلق بالجدار

أمكن مــن المساعدات الضرورية
للنازحين فــي مختلف المناطق
العراقية.

مع إسرائيل ،وليس هناك ما يدعو للقلق ،وقال إنه ال يوجد
اتجاه للتصعيد من جانب تل أبيب.
وكشفت مـصــادر لبنانية ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن «إســرائـيــل تنتظر
زي ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ريـكــس تـيـلــرســون ،ال ــذي أوفــد
ساترفيلد للوساطة بين تل أبيب وبيروت بشأن البلوك الغازي
رقم  ،9وبناء الجدار».
وأضافت المصادر أن «استكمال بناء الجدار مرتبط بنتائج
زيارة تيلرسون ،ففي حال نجحت الوساطة ،ستكتفي بما بنته،
وإذا لم تنجح فستكمل البناء غير آبهة بنقاط التحفظ».
ً
وعـلـمــت «ال ـجــريــدة» أن ساترفيلد أبـلــغ اللبنانيين أي ـضــا أن
إسرائيل مستعدة للتفاوض في موضوع «البلوك  ،»9غير أنها
ً
تعتبر مسألة بناء الجدار سيادية ،وخصوصا أنها ابتعدت عن
الخط األزرق.
٢٦

«رسالة بالستية» وأزمة هواتف...
يانغ لدى العرض الذي جرى في "ميدان كيم إيل سونغ".
وقــال الزعيم الـكــوري الشمالي أمــام الـحـشــود" :لقد أصبحنا
قــادريــن عـلــى أن نثبت أم ــام الـعــالــم مكانتنا كـقــوة عسكرية من
المستوى العالمي".
فــي سـيــاق آخــر ،قــررت بيونغ يــانــغ إه ــداء  4آالف هــاتــف ذكي
من طراز "سامسونغ" الكوري الجنوبي إلى الرياضيين وأعضاء
ً
اللجنة األولمبية الدولية ،غير أن  22رياضيا من كوريا الشمالية،
و 4من إيران ،يشاركون في هذه الدورة ،حرموا الحصول عليها،
بسبب العقوبات المفروضة على البلدين.
وفــي طـهــران ،كشف مـصــدر مطلع أن وزي ــر الخارجية محمد
جــواد ظريف أعلن أنــه سيستغني عن جهازه الـجـ ّـوال من إنتاج
"سامسونغ" في حال لم ّ
ٌ
ٌ
رسمي لرياضيي بالده.
اعتذار
يقدم
ً
والحقا ،ذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية (إرنا) أن اللجنة
األولمبية الدولية تراجعت عن قرارها السابق عدم إهداء أجهزة
«سامسونغ» للرياضيين اإليرانيين ،وأعلنت أن األجهزة ستقدم
إلى جميع الرياضيين المشاركين في األولمبياد.
(عواصم  -وكاالت) ٣١
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محليات
ولي العهد« :الجنادرية» يجسد هويتنا العربية األصيلة
سموه بعث ببرقيتي شكر لخادم الحرمين ومحمد بن سلمان
بعث سمو ولي العهد الشيخ
نـ ـ ـ ــواف األح ـ ـم ـ ــد ،ب ـب ــرق ـي ــة شـكــر
ألخيه خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ،ملك
المملكة العربية السعودية ،أعرب
فيها سـمــوه عــن خــالــص الشكر
والـتـقــديــر عـلــى الــرعــايــة البالغة
وكـ ـ ــرم ال ـض ـي ــاف ــة ال ـل ــذي ــن حـظــي
ب ـه ـمــا س ـم ــوه والـ ــوفـ ــد ال ـم ــراف ــق
خ ــال ح ـضــور س ـمــوه فـعــالـيــات
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـت ــراث
والثقافة (الجنادرية  ...32مجد
ورؤيـ ـ ــة) ،ال ــذي أق ـيــم بالعاصمة
الرياض.
وأعرب سموه عن بالغ سروره
باللقاء الذي جمعه بأخيه خادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن ومـمـثـلــي
دول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،والـ ــذي
س ــادت ــه روح األخ ـ ـ ــوة والـ ـم ــودة
ال ـم ـج ـس ــدة ألواصـ ـ ـ ــر ال ـع ــاق ــات
التاريخية الراسخة التي تربط
أسرنا الكريمة ودولنا وشعوبنا
الشقيقة.
وأشـ ـ ــاد س ـم ــوه ب ـمــا ت ـم ـيــز به

●
دوام األمــن واألم ــان والمزيد من
الـتـقــدم والــرخــاء فــي ظــل قيادته
الحكيمة.
ك ـمــا ب ـعــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
ببرقية شكر أل خـيــه و لــي العهد
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزير الدفاع بالسعودية ،صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن
سـلـمــان ،أع ــرب فـيـهــا س ـمــوه عن
خ ــال ــص شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره عـلــى
الــرعــايــة البالغة وك ــرم الضيافة
اللذين حظي بهما سموه والوفد
ال ـم ــراف ــق خـ ــال ح ـض ــور سـمــوه
فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ،س ــائ ــا
المولى العلي القدير أن ينعم على
سـمــوه ب ــدوام الصحة والعافية
وعلى الشعب السعودي الكريم
ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم واالزده ـ ـ ـ ــار
في ظل القيادة الحكيمة لخادم
الحرمين الشريفين.

ولي العهد لدى عودته إلى البالد أمس األول
الـ ـمـ ـه ــرج ــان مـ ــن حـ ـس ــن تـنـظـيــم
ّ
ورقي المستوى ،مقدرا في الوقت
ذاتــه مــدى اهتمام البلد الشقيق

بـهــذه المناسبة الـعــزيــزة علينا
جميعا ،وا ل ـتــي تعكس عـمــق ما
يربطنا من تراث وثقافة وتقاليد،

وتؤكد هويتنا العربية األصيلة،
سائال سموه المولى عز وجل أن
يسبغ على أخيه خادم الحرمين

«الصحة» :إنجاز  60عيادة أسنان
للمسنين وذوي االحتياجات

الشريفين وافر الصحة والعافية،
وأن ي ـه ـبــه ال ـع ـمــر ال ـم ــدي ــد ،وأن
يحقق للمملكة وشعبها الكريم

عادل سامي

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تعمل اآلن على إنجاز  60عيادة
أسنان خاصة بعالج كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة مجهزة
بأحدث وأفضل التقنيات التشخيصية والعالجية.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذه العيادات سترى النور خالل
األشهر القليلة المقبلة في عدد من محافظات الكويت ،مؤكدة أن المرحلة
المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع طب األسنان يسعى إلى تطوير آلية
تقديم خدمة طب األسنان في مختلف العيادات ،واستثمار كل اإلمكانات
والطاقات المتاحة وتطويرها ،واالرتقاء بخدمات طب األسنان الوقائية
والعالجية ،ورفع مستوى الوعي بصحة الفم واألسنان لجميع شرائح
المجتمع.
وأشارت إلى أنه تم افتتاح  176عيادة ما بين جديدة وإعادة تأهيل
خالل العام الماضي ،وتوفير خدمات عالجية فورية بمراكز طب األسنان
التخصصية ،إضافة إلى إدخــال خدمة التصوير الرقمي ألشعة طب
األسنان لبعض مراكز الرعاية الصحية األولية ومراكز طب األسنان
التخصصية ،والـتــوســع فــي مفهوم ع ـيــادات األس ـنــان الشاملة ،وتم
تطبيقها في منطقة اليرموك ،والخالدية ،والشهداء والعقيلة.
من جانب آخر ،بحث مدير العالقات العامة واإلعالم في وزارة الصحة
مشعل العنزي ،صباح أمس ،ورئيس نقابة العاملين في الوزارة حسين
السبيل ،سبل تعزيز وتطوير قدرات العاملين في الوزارة ،وحثهم على
المشاركات في االنشطة المختلفة لصقل مهاراتهم وتطوير أدائهم
المهني ،وحثهم على العمل الجاد واألداء المتميز.

«السكنية» تبرم عقدين للبنى التحتية المتبقية في «المطالع»
ضواح تضم  9769قسيمة بقيمة  99مليون دينار
تشمل ٍ 4
يوسف العبدالله

أكدت بوشهري أن عقود مدينة
المطالع تسير بشكل ممتاز،
وبوتيرة متسارعة ،مؤكدة التزام
«السكنية» بتنفيذ وإنجاز أعمال
البنية التحتية للمشروع ،وفق
البرنامج الزمني.

األعمال تسير
بوتيرة ممتازة
إلنجازها
في مواعيدها
بوشهري

وق ـع ــت وزي ـ ــرة ال ــدول ــة وزي ــرة
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة د .جـ ـن ــان
بــوش ـهــري ع ـقــدي تـنـفـيــذ البنية
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة ل ـم ــدي ـن ــة
ا لـمـطــاع السكنية مــع مقاولين
مختلفين من الجمهورية التركية،
مــؤكــدة الـتــزام المؤسسة العامة
للرعاية السكنية بانجاز المدينة
وفــق ال ـجــدول الــزمـنــي ،ومشيرة
ال ــى أن قـيـمــة إج ـمــالــي الـعـقــديــن
تبلغ  99مليون دينار وفــق مدة
زمنية تصل الى عامين.
وقــالــت بــوشـهــري ،فــي مؤتمر
صحافي مساء أمس االول ،خالل
حـفــل تــوقـيــع الـعـقــديــن بحضور
المدير العام لـ «السكنية» م .بدر
ال ــوقـ ـي ــان وقـ ـ ـي ـ ــادات ال ـمــؤس ـســة
وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك االئ ـت ـمــان
صــاح المضف ورئـيــس اللجنة
اإلسـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ف ـي ـص ــل
ال ـك ـنــدري ،إن األع ـم ــال ال ـتــي يتم
إنجازها حاليا من المقاولين في
العقود السابقة للمدينة تسير
بشكل ممتاز ،وبوتيرة متسارعة
ألعمال التنفيذ ،باستثناء تأخير
بسيط جــدا بنسبة  %1.2سيتم
تفاديه الشهر المقبل.
وأض ــاف ــت« :طـلـبـنــا م ــن قـطــاع
الـتـنـفـيــذ ف ــي ال ـمــؤس ـســة تكليف
أحـ ــد ال ـم ـقــاول ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن في
المدينة بالعمل ثالث نوبات لرفع
وتـيــرة اإلن ـجــاز والـعـمــل ،مؤكدة
حـ ــرص ال ـمــؤس ـســة ع ـلــى تنفيذ
وإن ـجــاز اع ـمــال البنية التحتية
وفق البرنامج الزمني والتعاقدي

بوشهري متوسطة السفيرة التركية والكندري والوقيان والمضف
لتحقيق طموح وتطلعات اهالي
المدينة».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،وعـ ـ ـ ــدت ال ـس ـف ـي ــرة
التركية لدى البالد عائشة بالل
بأن الشركات التركية العاملة في
الـمــديـنــة سـتـكــون حــريـصــة على
تنفيذ الـمـشــاريــع وف ــق ال ـجــدول
الزمني المحدد وفق المواصفات
وبالجودة العالية.

تعديل التشريعات
من جهته ،أكــد رئيس اللجنة
اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ــة
النائب فيصل الكندري ان نواب

«مؤقتة البلدي» توافق على تغيير
مسمى مدينة جنوب المطالع

«نماء للزكاة»
تقيم «ملتقى
األحباب الثاني»

وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي
في اجتماعها برئاسة محمد بوشهري على تغيير مسمى «مشروع
مدينة جنوب المطالع السكني» ليصبح بعد التغيير «مدينة المطالع
السكنية».
وقال األمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح
صحافي أمس إن اللجنة وافقت في اجتماعها مساء أمس االول على
طلب شركة البترول الكويتية الوطنية التنازل عن تخصيص أراضي
مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال وترخيص موقع المكاتب
المؤقتة وتشوين مواد مقاولي مشروع مصفاة الزور.
وأض ــاف أن اللجنة وافـقــت على طلب وزارة األوق ــاف والـشــؤون
اإلسالمية تخصيص موقع مسجد الري بجوار سوق الجمعة كما
وافقت على طلب شركة المشروعات السياحية إقامة سيرك بصفة
مؤقتة ضمن موقع المدينة الترفيهية.
وأوضح أن اللجنة وافقت أيضا على طلبات وزارة األشغال العامة
التصريح بتجديد ترخيص مصنع أسفلت مؤقت بمنطقة السالمي
وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لنقل المياه المنتجة
من محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه إلى مجمعات
مياه الزور .وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة التعليم العالي
(مجلس الجامعات الخاصة) استحداث مواقف سيارات سطحية
مؤقتة بـجــوار مــوقــع كلية الـقــانــون الكويتية العالمية فــي منطقة
الــدوحــة إضــافــة إلــى تخصيص مــوقــع الــدركــال الـخــاص بمدينتي
«المطالع» و«نواف األحمد» السكنيتين.
وبـيــن أن اللجنة واف ـقــت عـلــى تـجــديــد المهلة الـمـحــددة لتنفيذ
مشروع تربية األبـقــار وإنـتــاج الحليب في منطقة كبد كما وافقت
على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص
حيازة زراعية ضمن مشاريع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
وأش ــار إلــى أن اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس
الـبـلــدي ستستمر فــي تسريع وتـيــرة اإلنـجــاز للمشاريع الـتــي يتم
طرحها على اللجنة خصوصا الحكومية والتنموية واألهلية منها.

أقـ ــامـ ــت ن ـ ـمـ ــاء ل ـل ــزك ــاة
وال ـت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة،
بـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي« ،م ـل ـت ـق ــى
األحـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـثـ ــانـ ــي» ،فــي
شاليه ا لـجـهــراء بمنطقة
الخويسات ،تحت شعار
«ج ـ ــدد ح ـي ــات ــك» ،حـضــره
أك ـثــر م ــن  85مــوظ ـفــا في
«ن ـمــاء» ،يتقدمهم رئيس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ح ـســن
الهنيدي ،والمدير العام
ن ــاص ــر ال ـ ــزي ـ ــد ،وم ــدي ــرو
اإلدارات.
وشـ ـمـ ـل ــت ال ـف ـع ــال ـي ــات
فـ ـق ــرات مـ ـتـ ـع ــددة ،مـنـهــا:
مسابقات ثقافية وتربوية
وألعاب رياضية.
ودع ـ ـ ــا الـ ـهـ ـنـ ـي ــدي ،فــي
كلمة لــه ،خــال الملتقى،
إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـج ــدي ــد
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ــي
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بـقــوانـيــن ول ــوائ ــح وزارة
الـشــؤون ،مــؤكــدا ضــرورة
أن يعمل الموظفون على
تطوير مهاراتهم اإلدارية
وقدراتهم ،وعــدم الركون
إلى الجمود.

األمة على أتم االستعداد للتعاون
م ــع ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـت ـح ـق ـيــق الـمـصـلـحــة
العامة وتوفير السكن للمواطن
ً
بأسرع وقت ممكن ،مبينا انه تم
تـعــديــل الـعــديــد مــن التشريعات
ً
االس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،م ــرحـ ـب ــا ب ـت ـعــديــل
الـقــوانـيــن الـتــي تـصــب لمصلحة
ً
المواطنين ،مثمنا جهود الوزيرة
د .جـ ـن ــان ب ــوشـ ـه ــري وق ـي ــادي ــي
المؤسسة وحرصهم على الملف
االسكاني.
ي ــذك ــر أنـ ــه ت ــم ال ـتــوق ـيــع أمــس
االول عـ ـل ــى ا لـ ـعـ ـق ــد ي ــن ا ل ـث ــا ل ــث
وال ــراب ــع ،ف ــي ح ـيــن يــأتــي الـعـقــد

(تصوير عوض التعمري)

الـثــالــث لـمـشــروع مــديـنــة جنوب
المطالع بإنشاء وإنجاز وصيانة
أع ـم ــال شـبـكــة ال ـط ــرق وخ ــدم ــات
البنية التحتية وتحديد القسائم
لـ ـ  4999قـسـيـمــة بالضاحيتين
 N1و N4بقيمة  50مليون دينار،
وم ـ ـ ــدة ال ـت ـن ـف ـيــذ  24ش ـ ـهـ ــرا ،فــي
حين يشمل العقد الــرابــع إنشاء
وإن ـج ــاز وصـيــانــة أع ـمــال شبكة
الطرق وخدمات البنية التحتية
وتحديد القسائم لـ  4770قسيمة
بــا لـضــا حـيـتـيــن  N2و N3بقيمة
 49مليون ديـنــار ،ومــدة التنفيذ
 24شهرا.
ويعد العقدان الثالث والرابع

استكماال لعقود البنى التحتية
ل ـم ـشــروع إن ـش ــاء مــدي ـنــة جـنــوب
المطالع اإلسكاني ،حيث يعمل
مقاول العقد األول على استكمال
تنفيذ أ ع ـمــال ا ل ـطــرق الرئيسية
وشبكات خدمات البنية التحتية
للمشروع ،في حين يقوم مقاول
العقد الثاني باستكمال تنفيذ
أع ـم ــال شـبـكــة ال ـط ــرق وخ ــدم ــات
البنية التحتية وتحديد القسائم
ل ـ ـ ـ  18519ق ـس ـي ـم ــة و مـ ـحـ ـط ــات
ـواح
الكهرباء الفرعية لثمان ضـ ٍ
وهي .N12 – N5
ويعتبر مشروع مدينة جنوب
المطالع أكـبــر مـشــروع إسكاني

في تاريخ الكويت ،ومــن أضخم
المشاريع على مستوى المنطقة،
ح ـيــث يـمـتــد ع ـلــى م ـســاحــة 100
ك ـي ـلــوم ـتــر م ــرب ــع ،وم ـ ـ ــوزع عـلــى
 12ضاحية متكاملة الخدمات
وتـ ـض ــم ،إل ـ ــى ج ــان ــب ال ــوح ــدات
الـسـكـنـيــة ،م ـبــانــي ع ــام ــة تشمل
ن ـحــو  113م ــدرس ــة و 15مــركــزا
صـ ـحـ ـي ــا ،و 156مـ ـسـ ـج ــدا و48
محطة وقود ،ونحو  145حديقة
ع ــام ــة م ـت ـع ــددة ال ـم ـســاحــات في
ك ــام ــل ال ـمــدي ـنــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تخصيص مخفر شرطة وجمعية
تعاونية وأفرعها ومركز خدمة
م ــواط ــن وم ــرك ــز ش ـبــاب وتنمية
مجتمعية ومركز لبلدية الكويت
لكل ضاحية.
وتربط مشروع مدينة جنوب
ال ـم ـطــاع شـبـكــة ط ــرق وأن ـفــاق
ت ــرب ـط ـه ــا ب ــالـ ـط ــرق الــرئ ـي ـس ـيــة
الـمــؤديــة للمدينة ،وهــو طريق
الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد الــواصــل
بين المطالع والعبدلي ،ا لــذي
ت ـشــرف عـلـيــه وزارة األش ـغ ــال،
بــاإلضــافــة إل ــى تصميم شبكة
طــرق وجـســور وأن ـفــاق داخلية
لربط المدينة من الداخل ،كما
روع ـ ـ ــي فـ ــي ت ـص ـم ـيــم ال ـمــدي ـنــة
ت ـخــزيــن وإع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر مـيــاه
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا فــي
أعـمــال الــري والتنظيف بهدف
الترشيد.

«الشؤون» تدرس منح الضبطية القضائية
لبعض موظفي الجمعيات و«الحضانات»
كاظم :إلحكام الرقابة والمتابعة على تلك الجهات وضبط المخالفات
تدرس وزارة الشؤون منح صفة
الضبطية القضائية لبعض
موظفي اإلدارات التابعة لها.

●

جورج عاطف

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية ،في وزارة الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ح ـســن كــاظــم عن
«رفع مذكرة إلى قطاع الشؤون
الـقــانــونـيــة فــي الـ ـ ــوزارة ،لــدرس
م ـس ــأل ــة م ـن ــح ص ـف ــة الـضـبـطـيــة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة لـ ـبـ ـع ــض م ــوظ ـف ــي
إدارتـ ـ ـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة
والمبرات والجمعيات األهلية،
وم ـ ـف ـ ـت ـ ـشـ ــات ق ـ ـسـ ــم حـ ـض ــان ــات
األ ط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي إدارة ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
والطفولة».
وأوض ــح كــاظــم ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أن «ال ـق ــان ــون
رق ــم  24لـسـنــة  ،1962ال ـصــادر
بشأن األندية وجمعيات النفع
ال ـعــام ،والـقــانــون رقــم  22لسنة
 ،2014ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ب ـ ـشـ ــأن دور
الحضانة الخاصة ،خوال لوزارة
الشؤون عملية تسجيل واشهار
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ال ـج ـم ـع ـيــات
األهـلـيــة والـخـيــريــة وحضانات
األطفال» ،الفتا إلى أنه «من هذا
الـمـنـطـلــق تـسـعــى ال ـ ـ ــوزارة إلــى

حسن كاظم

منح صفة الضبطية القضائية
لـمــوظـفــي ه ــذه اإلدارات ،حتى
يتسنى لها احكام عملية الرقابة
والـمـتــابـعــة عـلــى تـلــك الـجـهــات،
وضبط المخالفات المنصوص
عليها فــي الـقــانــونـيــن السالف
ذك ــره ـم ــا ،وت ـحــريــر الـمـحــاضــر
الالزمة حيالها».

الحالة الجنائية
وح ــول اآللـيــة المتبعة لمنح

صفة الضبطية القضائية ،قال
كاظم إنه «عقب تزكية األسماء
ترفع إلى وزارة الداخلية للتأكد
من خلو صحف الحالة الجنائية
لها من الجرائم واألمور األخرى
المتعلقة بــالـشــرف واألم ــان ــة»،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أنـ ــه «ب ـع ــد وص ــول
موافقة الداخلية ترفع األسماء
إلـ ــى وزارة الـ ـع ــدل الع ـت ـمــادهــا
ومنحهم صفة الضبطية ،ومن
ثـ ــم س ـت ــرف ــع إل ـ ــى وكـ ـي ــل وزارة
ال ـش ــؤون ،ال ــذي ب ــدوره يرفعها
إل ـ ــى وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون إلص ـ ــدار
قـ ـ ـ ــرار وزاري ب ـ ـهـ ــا ،و تـ ـح ــد ي ــد
م ــوع ــد ل ـح ـلــف ال ـق ـســم ال ـخــاص
بالضبطية أمامها».
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـيـ ــن ك ـ ــاظ ـ ــم أن
«إدارات ال ـق ـطــاع نـظـمــت ،أمــس
األول ،اح ـت ـف ــاال ب ــال ـت ــزام ــن مــع
حلول األعياد الوطنية وأعياد
التحرير» ،الفتا إلــى «استمرار
االحتفاالت طوال شهر فبراير،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة بـ ـع ــض ح ـض ــان ــات
األطفال».

سلة أخبار
محافظ حولي يرعى حملة
توزيع مليون شتلة

أعلن المزارع الكويتي مبارك
العويني ،انطالق حملة توزيع
مليون شتلة ،بدءا من الثالثاء
المقبل في ممشى الواحة
بمنطقة مشرف قطعة  5الساعة
الرابعة عصرا ،برعاية وحضور
محافظ حولي ،الفريق متقاعد
الشيخ أحمد النواف ،بالتزامن
مع االحتفاالت الوطنية ،مشيرا
إلى أن «الشتالت ستكون
متنوعة بين سدر وورد،
وستوزع مجانا على الحضور
بالكميات التي يريدونها».
وأوضح العويني ،في تصريح
صحافي ،أنه «بمناسبة
االحتفاالت باألعياد الوطنية
ارتأينا انطالق توزيع حملة
مليون شتلة من النوعين سدر
وورد ،لكي يستفيد المواطنون
والمقيمون من زرع هذه
األشجار في منازلهم واألماكن
التي يرغبون في تشجيرها
بأشجار مفيدة».

محافظة األحمدي تطلق
مهرجان «أم الخير» اليوم
تطلق محافظة األحمدي
مهرجان «أم الخير ،»2018
اليوم ،بمشاركة العديد من
الجهات الرسمية واألهلية
والتطوعية ،في استاد شركة
نفط الكويت باألحمدي ،حيث
يشتمل على معارض مفتوحة
وعروض متميزة تقدمها
فرقة القرب الموسيقية وفرقة
العرضة  -وزارة الدفاع ،والفرقة
النحاسية الموسيقية -وزارة
الداخلية ،والفنان حمد القطان،
وعبدالله الفيلكاوي .وأكد
محافظ األحمدي ،الشيخ فواز
الخالد ،حرص المحافظة
في كل أنشطتها على إدخال
السعادة والبهجة في نفوس
الجميع ،ورسم االبتسامة على
وجوههم ،من خالل فعاليات
هادفة.

«األوقاف» تختتم مجلس
«صحيح مسلم»
اختتمت فعاليات مجلس
قراءة وسماع وشرح الجزء
الخامس واألخير من «صحيح
مسلم» ،التي نظمها مكتب
الشؤون الفنية بوزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية في مبنى
تدريب األئمة والمؤذنين
بقطاع المساجد.
وأعلنت الوزارة ،في بيان لها،
ان مدير الجلسات الشيخ د.
محمد النورستاني ألقى كلمة
شكر فيها قطاع المساجد
ً
ممثال في مكتب الشؤون
الفنية على ما قام به من
حسن التنظيم وروعة الترتيب
وحسن الضيافة.
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سفير روسيا :صفقة الدبابات مع الكويت قائمة ونذلل المعوقات
ً
 3شركات روسية تشارك في مؤتمر إعمار العراق والممثل الرسمي يحدد الحقا
ناصر الخمري

قائمة العقوبات
األميركية تؤدي
إلى تصعيد
المشاكل
الدولية

ال شرعية
للوجود
األميركي في
سورية وندعم
ً
تحقيقا غير
مسيس في
استخدام
«الكيماوي»

كشف السفير الــروســي لــدى البالد
أل ـك ـســي ســولــومــات ـيــن أن الـمـبــاحـثــات
ال تــزال قائمة مــع الكويت بشأن إزالــة
المعوقات عن صفقة الدبابات الروسية،
مــؤكــدا أن ال ـس ـفــارة تـبــذل "ج ـهــودا مع
األصدقاء في الكويت لتطوير وتعميق
م ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون ،ون ـحــن حــريـصــون
على إتمام خطوات ملموسة في هذه
الـصـفـقــة ف ــي وق ــت قــريــب لـتـنـتـقــل إلــى
مرحلة التوقيع".
وأكد سولوماتين ،خالل حديثه في
المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة
عيد الدبلوماسية الروسية ومرور 16
عاما على تأسيس أول وزارة خارجية
في تاريخ اإلمبراطورية الروسية ،أن
الجانبين الروسي والكويتي لديهما
اسـتـعــداد لـبــذل جـهــود كبيرة لتطوير
عالقاتهما الثنائية.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــرب ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد ل ـج ـنــة
ال ـم ـشــاورات السياسية بـيــن البلدين،
ال ـتــي يـتــرأسـهــا مــن الـجــانــب الكويتي
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
ومن الجانب الروسي الممثل الخاص
ل ــرئ ـي ــس روسـ ـي ــا االتـ ـح ــادي ــة ل ـل ـشــرق
األوس ــط وب ـلــدان إفــريـقـيــا ،نــائــب وزيــر
الخارجية ميخائيل بوغدانوف ،والتي
سـتـع ـقــد ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ـعــد م ــا ع ـقــدت
اجتماعات اللجنة في دورتها الماضية
بموسكو.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـسـ ـف ــارة سـتـعـمــل
ل ـت ـعــزيــز ه ــذه ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
والثقافية وفــي مـجــاالت أخ ــرى ،حيث

ج ـ ـيـ ــدة م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف دول الـ ـع ــال ــم،
والمساهمة في إيجاد حلول مالئمة
للمشكالت التي تعانيها على أساس
القوانين والمواثيق الدولية ،موضحا
أن روسـيــا تقف مــع الشعب السوري
فــي محنته مثلما تقف مــع الشعوب
األخرى لحل مشاكلها.

األسلحة الكيماوية

السفير الروسي خالل المؤتمر الصحافي
سـيـعـقــد أسـ ـب ــوع ال ـس ـي ـن ـمــا الــروس ـيــة
بــال ـكــويــت ف ــي م ـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ،فضال
عــن إقــامــة مـعــرض للمالبس التراثية
الــروسـيــة القديمة وبـعــض النشاطات
التي تهدف إلى تعريف الشعب الكويتي
ب ــال ـث ـق ــاف ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدا ح ــرص
البلدين على تعميق وتعزيز تعاونهما
في جميع المجاالت.

إعادة إعمار العراق
وحــول مؤتمر إع ــادة إعـمــار العراق
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـفــة الـ ـك ــوي ــت ،ق ـ ــال إن
مشاركة روسيا فيه تنطلق من العالقة
الـعــريـضــة م ــع الـ ـع ــراق ،وال ـت ـع ــاون مع
ه ــذا الـبـلــد بـغــض الـنـظــر ع ــن األنـظـمــة
الحاكمة والمتغيرات الدولية ،مضيفا

أن هناك ثــاث شــركــات روسـيــة كبيرة
سـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،وس ـت ـح ــدد
الحكومة الروسية في وقــت قريب من
سيمثل روسيا االتحادية على مستوى
سياسي.
وأكد أن العالقات الروسية الكويتية
تتطور بشكل ملحوظ ،ويجمع البلدين
الصديقين مناقشات ومشاورات دائمة
ح ــول أبـ ــرز ال ـق ـضــايــا وال ـم ـل ـفــات على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،متطلعا
ل ــدور أك ـبــر لـلـكــويــت فــي حــل الـنــزعــات
بعد توليها العضوية غير الدائمة في
مجلس األم ــن ،متمنيا الـتــوفـيــق لها،
وخصوصا بعد توليها رئاسة مجلس
األمن في مطلع الشهر الجاري.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
الروسية تحرص على إقامة عالقات

أحمد المشعل زار المشروع وأكد تذليل معوقات سير العمل

ً
المشعل متفقدا مشروع توسعة «العدان»
إن ال ـم ـش ـعــل اس ـت ـم ــع م ــن وكـ ـي ــل وزارة
ال ـص ـح ــة ب ــاإلن ــاب ــة د .م ـح ـمــد الـخـشـتــي
ووك ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون
ال ـه ـنــدس ـيــة وال ـم ـش ــاري ــع ن ــاج ــي الـصـقــر
وم ــدي ــر مـنـطـقــة األحـ ـم ــدي ال ـص ـح ـيــة د.
عبداللطيف السهلي إلى آخر المستجدات
والموقف التنفيذي للمشروع.

جانب من توسعة مستشفى العدان
وأض ـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن ال ـم ـش ـعــل ش ــدد
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ه ــذا
ً
المشروع وتــافــي التأخير فيه ،مؤكدا
أه ـم ـيــة ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـج ـهــة الـمـشــرفــة
ً
واالسـتـشــاري والمقاول إلنـجــازه ،الفتا
إل ــى أن الـمـشـعــل أك ــد ل ـق ـيــادات ال ـ ــوزارة
خالل زيارته الميدانية استعداد جهاز

قائمة األسماء

وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
األميركي في الكويت التي اتهم فيها
روسيا بعدم التعاون بشأن إخضاع
النظام للجلوس إلــى طــاولــة الـحــوار
لوقف استخدام األسلحة الكيماوية،
ب ـ ّـي ــن س ــول ــوم ــات ـي ــن ان ـ ــه "حـ ـت ــى قـبــل
الوجود العسكري الروسي في سورية،
كنا نقترح على األميركيين التعاون
فــي م ـجــال مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ،وفيما
بعد كنا نتعاون لتجاوز احتماالت
المواجهة العسكرية بين الجانبين
ال ـتــي ال ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة اإلقـلـيــم
والعالم كله".
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ال شــرع ـيــه لـلــوجــود
األميركي في سورية من وجهة نظر
القوانين الدولية ،إذ ال توجد دعوة من
األمم المتحدة أو من النظام الشرعي
ال ـحــاكــم ل ـل ـقــوات األمـيــركـيــة لـلــوجــود
في سورية.
وحــول استخدام النظام لألسلحة
الكيماوية ،قــال إن روسـيــا دعــت إلى
إج ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق دول ـ ــي غ ـي ــر مـسـيــس

«األداء الحكومي» :تالفي التأخير في توسعة «العدان»

أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـهـ ــاز مـ ـت ــابـ ـع ــة األداء
الحكومي الشيخ أحمد مشعل األحمد،
أمــس ،أن توسعة مستشفى العدان تعد
م ــن أهـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع ال ـط ـب ـيــة ال ـت ــي يتم
إنجازها حاليا في البالد.
وقــال الجهاز في بيان صحافي عقب
زيارة ميدانية قام بها رئيسه للمشروع،

وت ـق ــدي ــم األدلـ ـ ــة ال ــدام ـغ ــة الس ـت ـخــدام
األسلحة الكيماوية ،مشيرا إ لــى أنه
بعد حادث خان شيخون في سورية
رد الـجــانــب األمـيــركــي بقصف مطار
عسكري بـصــواريــخ ك ــروز ،متجاهال
ال ـم ـق ـتــرح ال ــروس ــي ب ــإج ــراء تحقيق
للجهات المعنية الدولية لجمع األدلة،
وإلى اآلن لم يتم هذا التحقيق.

متابعة االداء لبذل كل الجهود الممكنة
وتسخير كل اإلمكانيات المتاحة من اجل
تذليل اية صعوبات تعوق سير العمل
بالمشروع.
وأوضح أن هذه الجولة جاءت في إطار
الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس
الجهاز لتفقد المشروعات الحكومية.

وعــن قائمة األس ـمــاء الـتــي فرضت
عـلـيـهــا ع ـق ــوب ــات م ــن ج ــان ــب اإلدارة
األمـيــركـيــة ،وال ـتــي تشمل مسؤولين
ومتنفذين فــي حكومة روس ـيــا ،قــال:
"هي قائمة غريبة وغير مقبولة ،ألنها
من خطوات أحادية الجانب ال تساعد
في حل المشاكل الدولية بل تصعدها".
وعن تقييم عمل التحالف الدولي
لمحاربة "داعــش" ،في كل من سورية
وال ـعــراق ،ذك ــر" :لـقــد اتـخــذت خطوات
مهمة وناجحة في العراق لكن لدينا
ع ــام ــات اس ـت ـف ـه ــام حـ ــول اس ـت ـخ ــدام
أسـلـحــة فــي ســوريــة أدت إل ــى تدمير
وم ـس ــح أحـ ـي ــاء ب ـكــام ـل ـهــا ك ـم ــا ح ــدث
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ـ ــرق ـ ــة ب ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ال ـت ــي
د م ــرت بالكامل ،لكن نجحت روسيا
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع س ــوري ــة لـمـحــاربــة
التنظيمات اإلرهابية ودحرها ،رغم أن
بعض البؤر اإلرهابية ال تزال موجودة
وال تزال روسيا تتصدى لها".

ً
رومانيا :نبذل جهودا
كبيرة للبحث عن البغلي
ق ــال وزي ــر خــارج ـيــة رومــان ـيــا ت ـيــودور
ميليشكانو ا مــس ان بــاده تبذل جهودا
كبيرة للبحث عن المواطن الكويتي محمد
البغلي ا لــذي اختفى في ظــروف غامضة
فــي رو مــا نـيــا منذ اغسطس  2015مؤكدا
ان األجـ ـه ــزة االم ـن ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـصــة تـتــابــع
الموضوع بكل عناية للكشف عن مصيره.
جــاء ذ لــك خــال ا سـتـقـبــال ميليشكانو
سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ــدى روم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ط ــال
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ال ـ ـ ــذي س ـل ـم ــه رسـ ــالـ ــة خـطـيــة
م ــن نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد تتضمن
ال ـت ـه ـن ـئ ــة ب ـ ــاع ـ ــادة ت ـع ـي ـي ـنــه بــال ـح ـكــومــة
الــرومــان ـيــة ال ـجــديــدة اضــافــة ال ــى دعــوتــه
لزيارة الكويت.
ونـقــل الـهــاجــري فــي تـصــريــح ل ـ "كــونــا"
عن ميليشكانو تشديده على ان الكويت
تـعــد شــريـكــا اسـتــراتـيـجـيــا مـهـمــا لـبــاده
مـعــربــا ع ــن ارت ـيــاحــه لـمـسـتــوى الـتـعــاون
الدبلوماسي القائم بين البلدين في ضوء
ا خـتـيــار ا لـكــو يــت لعضوية مجلس اال مــن
الدولي حاليا.
كما نقل عــن وز يــر الخارجية قــو لــه ان
رومانيا تعول على د عــم الكويت وباقي
اصدقائها حول العالم لترشحها لعضوية
مجلس االمن للفترة من  2020الى 2021
وذلك بعد انتهاء عضوية الكويت الحالية
في المجلس الدولي.
واشاد الوزير ميليشكانو بدور الكويت
ل ـحــل االزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة وال ـح ـف ــاظ عـلــى
وحدة منطقة الخليج وامنها مؤكدا دعم
بــاده جـهــود الكويت فــي قضايا الشرق
االوس ــط ومنها الــوضــع الــراهــن بسورية
والقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين.

الدعيج يشيد بالتعاون بين «كونا» و«أ ش أ»
أعرب عن اعتزازه بدور اإلعالم المصري في خدمة القضايا العربية
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة والمدير العام لوكالة
"كونا" الشيخ مبارك الدعيج،
في مكتبه ،أمس ،مدير مكتب
وكــالــة أن ـبــاء ال ـشــرق األوس ــط
ا ل ـم ـص ــر ي ــة (أ ش أ) ا ل ـج ــد ي ــد
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أح ـ ـ ـمـ ـ ــد ي ـ ــوس ـ ــف،
حيث سلمه رسالة من نظيره
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة ر ئ ـيــس ا لـتـحــر يــر علي
حـ ـ ـس ـ ــن ت ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
اإلعالمي بين الوكالتين.
ورحب الدعيج بمدير مكتب
وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـم ـصــريــة فــي
الكويت ،مؤكدا حرص "كونا"
على مد يد العون والمساعدة
في أداء مهام عمله على الوجه
األكمل وتزويده بالمعلومات
التي تعينه على أداء مهمته.

تنسيق المواقف
وأ عــرب عن اعتزازه بالدور
الذي يقوم به اإلعالم المصري
فــي خــدمــة الـقـضــايــا الـعــربـيــة،
مشيدا بالتعاون القائم بين

الدعيج أثناء استقباله وفد مكتب «أ ش أ» الجديد بالكويت
" ك ــو ن ــا" و"أ ش أ" ف ــي ت ـب ــادل
األخبار والمعلومات وتنسيق
المواقف والعمل على تطوير
اإلعالم العربي.
حـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة نـ ــائـ ــب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــؤون
اإلدارية والمالية واالتصاالت
ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد مـ ـل ــك والـ ـم ــدي ــر
اإلداري لـمـكـتــب و ك ــا ل ــة أ ن ـبــاء

ال ـش ــرق األوس ـ ــط ف ــي الـكــويــت
إ ي ـ ـهـ ــاب عـ ـب ــود و مـ ــد يـ ــر إدارة
الـتـســويــق وال ـعــاقــات الـعــامــة
فـ ــي "ك ـ ــون ـ ــا" ع ـ ـصـ ــام الـ ــرويـ ــح
و م ــد ي ــر إدارة م ـك ـت ــب ر ئ ـيــس
مجلس اإلدارة والمدير العام
نايف العتيبي.

«أونروا» 90 :مليون دوالر مساعدات الكويت
قـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار االع ــام ــي ل ــوك ــال ــة األم ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة إلغـ ـ ــاثـ ـ ــة وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ــاجـ ـئـ ـي ــن
الفلسطينيين (أون ــروا) عدنان أبوحسنة إن
م ـســاعــدات ال ـكــويــت لـلــوكــالــة بـلـغــت خ ــال 8
سنوات نحو  90مليون دوالر.
وقــال أبوحسنة في تصريح لـ "كــونــا" امس
ان الكويت تعد أحــد أهــم الداعمين للوكالة إذ
أسست مدارس وعيادات في مختلف المناطق
ســواء داخــل غزة أو المناطق األخــرى كسورية
ولبنان واألردن التي يتواجد فيها الكثير من
الالجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن مساعدات الكويت التي قدمتها
ل ـلــوكــالــة عـ ــام  2010بـلـغــت  30م ـل ـيــون دوالر
م ـخ ـص ـصــة ل ـم ـي ــزان ـي ــة (أون ـ ـ ـ ـ ــروا) م ـش ـي ــرا إل ــى

استجابة الكويت إلى نداء الوكالة األخير باسم
"نداء االستغاثة في سورية".
وأوض ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت ق ــدم ــت ل ـلــوكــالــة عــام
 2015مبالغ مالية بقيمة  30مليون دوالر بعد
نـقــص العملية التمويلية لـلــو كــا لــة مــا مكنها
من استئناف الدراسة في العديد من المدارس
ال ـتــي كــانــت عـلــى وش ــك اإلغـ ــاق بـسـبــب نقص
التمويل المالي.
وقــال إن الكويت تهتم دائما بدعم التنمية
الـبـشــريــة مــن خ ــال تــركـيــز الـتـمــويــل الممنوح
نحو التعليم والصحة مؤكدا أنها من أهم الدول
التي ساعدت "أونروا" في تسهيل مهامها تجاه
الالجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
وسورية ولبنان واألردن.

وأفاد بأن الكويت كانت أول دولة تستجيب
لنداء الوكالة (نــداء الـطــوارئ) الــذي انطلق من
جنيف لجمع  800مليون دوالر للفلسطينيين
في سورية إذ قدمت نحو مليون دوالر.
وفي سياق متصل ذكر أبوحسنة أن الواليات
الـمـتـحــدة ت ـقــدم سـنــويــا لـ ـ "أونـ ـ ــروا" نـحــو 350
مليون دوالر "لكن قدمت في هذا العام نحو 60
مليون دوالر" مما سبب عجزا بقيمة  290مليون
دوالر إضافة إلى عجز منظور بقيمة  150مليون
دوالر "وهو عجز خطير جدا لعمل المنظمة".
وأوضح أن هذا العجز "يهدد عمل المنظمة
ووج ــوده ــا" ألن ـهــا ت ـقــدم خــدمــاتـهــا لـنـحــو 5.3
ماليين فلسطيني و 500ألف طالب وطالبة في
المدارس وهو وضع خطير.

«االستئناف» تأخذ بشهادة الجدة
في إدانة حفيدها الذي حاول قتلها
محامي المجني عليها :المتهم حاول إخفاء األدلة وأثبتنا جريمته الشنعاء

●

حسين العبدالله

قضت محكمة االستئناف ،برئاسة المستشار
ع ـبــدالــرح ـمــن الـ ــدارمـ ــي ،وع ـض ــوي ــة الـمـسـتـشــاريــن
حسن الشمري وعاصم الغايش ،وأمانة سر فارس
المطيري ،بإدانة مواطن عشريني بالشروع في قتل
جــدتــه ،بطعنها بسكين فــي صــدرهــا وركـلـهــا عدة
ً
ً
مرات على وجهها بعد أن سقطت أرضا ،مسببا عدة
كسور في وجهها.
وقضت المحكمة بحبس المواطن سبع سنوات،
مع الشغل والنفاذ ،وفي الدعوى المدنية المرفوعة
مــن وكيل المجني عليها المحامي محمد دشتي
بالتعويض المؤقت  5001دينار.
وفي تفاصيل الواقعة ،حسبما أبلغ ابن المجني
عليها ال ـتــي تــم إسـعــافـهــا لمستشفى ال ـع ــدان إثــر
تلقيها طعنة نافذة في صدرها ،أن المجني عليها
ً
في أثناء جلوسها صباحا في منزلها دخل عليها
المتهم ،فقامت له مرحبة ،إذ لم تكن رأته منذ عام
كــامــل ،ففاجأها بـقــولــه" :ال ـيــوم مــوتــك" ،ثــم بــادرهــا
بطعنها في صدرها بسكين كان يخفيه في طيات
ً
ً
مالبسه ،وما إن سقطت أرضا حتى انهال عليها ركال
ً
بقدمه على وجهها ،مسببا عدة كسور ورضات ،وفر
ً
ً
هاربا ظانا وفاتها ،ثم قام ابنها بإسعافها بعد أن

نزعت السكين من صدرها ،وأقرت له بأن حفيدها
هو من قام بذلك.
وأك ـ ـ ــدت ت ـح ــري ــات ال ـم ـب ــاح ــث ص ـح ــة م ــا ق ــررت ــه
المجني عليها بــأ نــه ،بـعــد أن ظــن المتهم أن قتل
جــدتــه سيخلصه مــن مـشــاكــل مــالـيــة مـتــرتـبــة على
أسرته نتيجة وفاة والده ،قرر التخلص منها ،فذهب
ً
صباحا لمنزل المجني عليها ،وهــو الــوقــت الــذي
يخلو فيه منزلها من وجــود أحــد ،ليظفر بقتلها،
ثم هرب بعد التنفيذ ،وأوقــف سيارته المستأجرة
في باحة مدرسة قريبة من مسكنه ،وحــرق كرسي
السيارة للتخلص من آثار الدماء ،وأبلغ بسرقتها.
وصرح المحامي محمد دشتي بأنه تولى الدفاع
ً
عن المجني عليها ،مؤكدا للمحكمة صحة ارتكاب
المتهم لجريمته الشنعاء ،باالستناد إلى عدة أدلة
أهمها شـهــادة المجني عليها ،والـتــي ال يمكن أن
تكون كيدية في حق حفيدها ،باإلضافة لكشف أبراج
االتـصــاالت التي أثبتت وجــود المتهم بالقرب من
ً
مسكن المجني عليها وقت ارتكاب الواقعة ،خالفا
ً
لما قــرره المتهم في التحقيقات من أنه كان نائما
في منزله وقت الواقعة ،وأضاف دشتي بأنه بصدد
استكمال المطالبة النهائية بالتعويض ،والتي
ستكون بقيمة ربع مليون دينار.

 735مليون دينار
ميزانية «األشغال»
● سيد القصاص
كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات
المصروفات والنفقات بميزانية
ال ــوزارات واإلدارات الحكومية
ل ـل ـعــام ال ـمــالــي ال ـجــديــد 2018
 2019/أن تـقــديــرات الميزانية
الـ ـج ــدي ــدة لـ ـ ـ ـ ــوزارة األش ـ ـغـ ــال،
ال ـم ــزم ــع إق ـ ــراره ـ ــا أول أب ــري ــل
المقبل ،تقدر بحوالي 735.910
مليون دينار ،تشمل العديد من
ال ـم ـشــاريــع الـت ـنـمــويــة ،ويــأتــي
ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا مـ ـش ــروع مـطــار
الكويت الدولي " ،"2الذي توليه
ال ــوزارة متابعة حثيثة إلنهاء
أع ـمــالــه اإلن ـشــائ ـيــة المختلفة
في مواعيده المتفق عليها مع
المقاول .وأشار التقرير إلى أن
إجمالي المبالغ التي قدرتها
الـ ـ ــوزارة لـتـغـطـيــة م ـصــروفــات
السلع والخدمات نحو 33.733
م ـل ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي ح ـي ــن أن
إجمالي المبالغ التي قدرتها
الـ ـ ــوزارة لـتـغـطـيــة م ـصــروفــات
تعويضات العاملين بالوزارة
من رواتــب وعــاوات ومكافآت
تقدر بنحو  226.152مليونا.

ةديرجلا
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«الحرس» :تخريج دورتي األغرار والقوات الخاصة

الثويمر :تطوير «التعاون
القضائي» مع المغرب

الرفاعي للخريجين :كونوا إضافة حقيقية لمسيرة العمل العسكري واألمني
حث الفريق الرفاعي الخريجين
على بذل أقصى الجهود في
تنفيذ المهام والواجبات
الموكلة إليهم ،والحفاظ
على لياقتهم البدنية ،ليكونوا
إضافة حقيقية لمسيرة العمل
العسكري واألمني.

تطوير منظومة
العمليات الخاصة
ورفع كفاءة
المنتسبين

احـ ـتـ ـفـ ـل ــت مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم
ا ل ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ــري بـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــر ي ـ ــج دورة
ال ـم ـس ـت ـجــديــن األغـ ـ ـ ــرار وال ـ ـ ــدورة
األول ـ ــى ل ـل ـقــوات ال ـخ ــاص ــة ،تحت
رع ـ ــاي ـ ــة نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس
الــوطـنــي الـشـيــخ مـشـعــل األحـمــد،
وحـضــور وكيل الـحــرس الوطني
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـه ـن ــدس هــاشــم
الرفاعي.
وألـقــى الـفــريــق الــرفــاعــي ،كلمة
خـ ــال ال ـح ـف ــل ،ن ـقــل خــال ـهــا إلــى
خريجي الدورتين تحيات القيادة
العليا بــالـحــرس الــوطـنــي ممثلة
في رئيس الحرس الوطني سمو
الشيخ سالم العلي.
وأع ــرب عــن سـعــادتــه بتخريج
الـ ــدورة األولـ ــى لـلـقــوات الخاصة
ً
ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي تـ ـجـ ـسـ ـي ــدا لــوث ـي ـقــة
األه ــداف االستراتيجية للحرس
ً
ا ل ــو طـ ـن ــي  « 2020األ مـ ـ ـ ــن أوال »
ف ــي ت ـطــويــر مـنـظــومــة الـعـمـلـيــات
الخاصة ورفع كفاءة المنتسبين
ً
ل ـي ـشــاركــوا ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب مع
إخــوان ـهــم فــي الـجـيــش والـشــرطــة
بحفظ أمن الوطن واستقراره.
وحــث خريجي الدورتين على
ب ــذل أق ـصــى ال ـج ـهــود ف ــي تنفيذ
المهام والواجبات الموكلة إليهم،
والحفاظ على لياقتهم البدنية،
ليكونوا إضافة حقيقية لمسيرة
العمل العسكري واألمني.

استقبل الوزير أوجار والوفد المرافق له
ق ــال مــديــر مـعـهــد الـكــويــت
ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة
والـقــانــونـيــة ووكـيــل محكمة
االستئناف المستشار عويد
الـ ـث ــويـ ـم ــر إن ـ ـ ــه ت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق
مـ ــع م ــدي ــر ال ـم ـع ـه ــد ال ـع ــال ــي
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
المغربية عبدالمجيد غميجة
عـ ـ ـل ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
ال ـت ــواص ــل ب ـيــن ال ـم ـع ـهــديــن،
إل ــى جــانــب تـطــويــر اتـفــاقـيــة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــرم ـ ــة ب ـي ــن
ال ـج ــان ـب ـي ــن فـ ــي ع ـ ــام ،2001
باإلضافة إلى تبادل الزيارات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـ ـم ــا ي ــدع ــم رؤى
العمل المشترك.
ولفت في تصريح صحافي
على هامش استقباله وزير
الـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـمـ ـغ ــرب ــي والـ ــوفـ ــد
الـ ـم ــراف ــق لـ ــه ال ـ ــى أن ـ ــه تـلـقــى
دعـ ـ ـ ـ ـ ــوة م ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل
وال ـحــريــات الـمـغــربــي محمد
أوج ــار للمشاركة فــي أعمال
المؤتمر الدولي حول العدالة
والــذي سينعقد في المملكة
المغربية خالل أبريل المقبل
ت ـ ـحـ ــت عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان «اس ـ ـت ـ ـقـ ــال
السلطة القضائية بين ضمان
حقوق المتقاضين واحترام
قواعد سير العدالة».

جانب من احتفال تخريج الحرس
وتخلل الحفل أداء القسم من
قبل خريجي دورة المستجدين
األغ ــرار ،كما قدموا مجموعة من
ال ـع ــروض الـعـسـكــريــة الـصــامـتــة،
وق ــام ــوا بـتـنـكـيــس ال ـس ــاح وف ــاء
لذكرى المرحومين بإذن الله وكيل
الحرس الوطني السابق الفريق

نــاصــر الــدعــي ،وال ـحــارس وطني
ت ـح ــت الـ ـت ــدري ــب ع ـب ــدال ـل ــه ســالــم
الــذي وافته المنية خــال الــدورة،
وذلك بحضور نجل وكيل الحرس
الوطني الراحل فهد الدعي.
وف ــي خ ـت ــام ال ـح ـفــل ق ــام وكـيــل
ال ـح ــرس الــوط ـنــي بـتـكــريــم أوائ ــل

ال ـخ ــري ـج ـي ــن وتـ ــوزيـ ــع شـ ـه ــادات
التخرج.
حـضــر الـحـفــل قــائــد العمليات
واألرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـل ـ ــواء ال ـ ــرك ـ ــن ف ــال ــح
شجاع ومدير ديوان نائب رئيس
الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي الـ ـل ــواء ج ـمــال
ذي ـ ــاب ،وق ــائ ــد اإلسـ ـن ــاد الـعـمـيــد

محليات

الـ ــركـ ــن ط ـ ــاع ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق قــديــر
وقائد الحماية والتعزيز العميد
الركن حمد سالم ،ومدير مديرية
نظم المعلومات العميد مهندس
ناصر محمد ،وضباط من الجيش
ووزارة الداخلية واإلدارة العامة
لإلطفاء.

عويد الثويمر

وأكـ ـ ـ ــد الـ ـث ــويـ ـم ــر «وجـ ـ ــود
تـطــابــق كـبـيــر فــي أع ـمــال كل
من المعهد العالي القضائي
في المغرب ومعهد الكويت
ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـ ـق ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة
والقانونية بدولة الكويت».

العنزي :توجيه «العربية» يدعم تعزيز «الوطنية» «كالد» :مؤتمر اختالفات التعلم  16الجاري
●

الساير :لالستفادة من النماذج التربوية العالمية

فهد الرمضان

أكــد الـمـ ِّ
ـوجــه الفني األول للغة العربية
بمنطقة العاصمة التعليمية ،طارق العنزي،
أهمية تعزيز قيم الوالء واالنتماء للوطن،
مـشـيــرا إل ــى أن «ال ـف ـعــال ـيــات الــوطـنـيــة في
المدارس تأتي ضمن احتفاالت شهر فبراير
لالحتفاالت الوطنية».
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـل ـع ـنــزي عـقــب
ح ـ ـضـ ــوره م ـس ــرح ـي ــة م ــدرسـ ـي ــة ب ـع ـن ــوان
«أحبك يا وطني» ،بمشاركة مجموعة من
طالبات ومرشدات مدرسة منيرة السعيد
المتوسطة بنات.
وقـ ــال إن ق ـســم ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،متمثل
بــالـمـعـلـمــات ،شـجــع ال ـطــال ـبــات عـلــى عمل
ال ـم ـســرح ـيــة ،ال ـت ــي ن ـق ـلــت ص ـ ــورة جميلة
ومشرقة لدور المواطنة واالنتماء والوالء
لـلــوطــن ،الفـتــا إلــى أن «الـتــوجـيــه يــدعــم كل
مــا مــن شــأنــه رف ــع مـسـتــوى الـطــالـبــات في
الـلـغــة ،ومـقــدرتـهــن عـلــى اإلل ـقــاء واإلبـ ــداع،
والبد من التشجيع والتحفيز على التعليم
والـ ـمـ ـم ــارس ــة» ،م ـع ــرب ــا ع ــن ش ـك ــره إلدارة
المدرسة ،وخص بالذكر قسم اللغة العربية،
متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح.

أعـلـنــت رئـيـســة مـجـلــس إدارة
الجمعية الـكــويـتـيــة الخـتــافــات
الـتـعـلــم ( ،)KALDآمـ ــال ال ـســايــر،
انطالق فعاليات المؤتمر السنوي
الدولي السادس حول اضطراب
قـصــور االنـتـبــاه وف ــرط النشاط،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـي ــف أح ـ ـ ــد أه ــم
الخبـ ـ ـ ــراء في ه ـ ــذا االضط ــراب؛
د .راسل رامسي مؤسس لبرنامج
معالجة البالغين وبرامج البحث-
جــام ـعــة بـنـسـلـفــانـيــا ،ود .هــدى
شعبان مؤسسة برنامج القرار.
وق ــال ــت ال ـســايــر ،ف ــي تصريح
ص ـحــافــي ،إن الـمــؤتـمــر ُ
سيعقد
ي ــوم ــي ال ـج ـم ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت (16
و 17الـجــاري) في حــرم الجامعة
األميركية بالكويت ،تحت رعاية
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
والجامعة األميركية في الكويت
و.OSN
وأشارت إلى حرص الجمعية

ً
العنزي متوسطا الطالبات

عمادي يشيد بجهود السعودية مهدي :البيانات الضخمة ركيزة التنمية
لخدمة ضيوف الرحمن

أشاد وكيل وزارة األوقاف،
فريد عـمــادي ،بالجهود التي
تـبــذلـهــا الـسـعــوديــة وحـكــومــة
خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن
لـخــدمــة ضـيــوف الــرحـمــن ،من
خالل المشاريع العمالقة التي
تشهدها المملكة.
وأك ــد ع ـم ــادي ،خ ــال لقائه
ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـح ــج وال ـع ـمــرة،
عبدالفتاح مشاط ،أمس األول،
بمقر الـ ــوزارة بمكة المكرمة،
عـمــق ال ـعــاقــات األخــويــة بين
الكويت والسعودية.
وثـ ـ ـ َّـمـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــاتـ ــف الـ ـجـ ـه ــود
ب ـي ــن وزارة الـ ـح ــج وال ـع ـم ــرة
السعودية ،ومختلف الجهات
الحكومية األخــرى بالمملكة،
وال ـع ــام ـل ــة ف ــي قـ ـط ــاع ال ـح ــج،
لخدمة ضيوف الــرحـمــن ،إلى
جـ ــانـ ــب الـ ـسـ ـع ــي ال ـم ـت ــواص ــل

ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون وال ـت ـكــامــل
لخدمة اإل س ــام والمسلمين،
فــي إط ــار اسـتـعــدادات ال ــوزارة
المبكرة لموسم حج هذا العام
(.)1439
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال م ـش ــاط إن
خ ــدم ــة ال ـم ـم ـل ـك ــة ورع ــاي ـت ـه ــا
لضيوف ا لــرحـمــن تنطلق من
م ـبــادئ راس ـخــة ون ـ َّهــج قــويــم،
مؤكدا أن الوزارة جندت جميع
طــاقــاتـهــا الـبـشــريــة والـتـقـنـيــة
ل ـم ــواص ـل ــة ري ــادتـ ـه ــا ل ـخــدمــة
الحجاج والمعتمرين والزوار.

منتدى االقتصاد المعرفي يواصل فعالياته
واصل منتدى االقتصاد المعرفي الذي تنظمه األمانة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،برعاية
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،فعالياته لليوم
الثاني على التوالي ،حيث عقدت جلسة عمل بعنوان
«البيانات الضخمة ركيزة النمو االقتصادي» ،وأدارها
األمي ــن الع ـ ــام للمج ــلس األعلى للتخطي ـ ــط والتنمي ــة
د .خالد مهدي.
وأش ــار مـهــدي ،فــي تصريح صـحــافــي ،إل ــى أن أبــرز
محاور الجلسة البيانات الضخمة وأهميتها للحكومات

وسبل توطين تقنية البيانات الضخمة في الحكومات،
وكذلك العالقة بين البيانات الضخمة والنمو والتنمية
والتحديات التي تواجهها.
بدوره ،قال نائب المدير العام لتكنولوجيا المعلومات
في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ،منصور المذن،
إن تحليل البيانات توفر لمتخذ القرار أساسا التخاذ
قرارات سليمة ،سواء تعلق األمر بدراسة ظاهرة او غير
ذلك ،وكذلك تعطينا البيانات الضخمة رؤية واضحة
التخاذ القرارات.

«اإلغاثة» توزع مساعدات على السوريين
ن ـفــذ وف ــد م ــن جـمـعـيــة اإلغــاثــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــرن ــام ــج
مـ ـس ــاع ــدات إن ـس ــان ـي ــة لــاج ـئ ـيــن
ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي مــدي ـنــة «شــان ـلــي
أورفا» بجنوبي تركيا.
وق ــال ال ـمــديــر ال ـعــام للجمعية
خـ ــالـ ــد ال ـ ـشـ ــامـ ــري لـ ـ ــ«ك ـ ــون ـ ــا» ،إن
الـبــرنــامــج يــأتــي ضـمــن ال ـبــدء في

تنفيذ مشروع «لنشاركهم الدفء»،
الذي تضمن توزيع سالل غذائية
تكفي األس ــرة الــواحــدة مــدة شهر
وبـطــانـيــات لـ ـ  200أس ــرة وإقــامــة
أنشطة ترفيهية لأليتام السوريين.
وأضاف الشامري ،أن الجمعية
ً
ً
نـظـمــت ي ــوم ــا تــرف ـي ـه ـيــا لـحــوالــي
ً
ً
 150طفال يتيما إلى جانب توزيع

كوبونات لكل أسرة يتيم لشراء ما
يلزمها من كسوة الشتاء.
وأوض ــح الـشــامــري أن مشروع
«ل ـ ـن ـ ـشـ ــارك ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفء» ،يـ ـه ــدف
إلـ ــى تـخـفـيــف م ـع ــان ــاة الــاجـئـيــن
السوريين وتوفير احتياجاتهم
ال ـض ــروري ــة مـنـهــا مـ ــواد الـتــدفـئــة
والكسوة والطعام.

آمال الساير

ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ت ـن ـظ ـيــم م ـث ــل ه ــذه
ال ـمــؤت ـمــرات ،لـلـبـقــاء عـلــى اطــاع
على آخــر المستجدات فــي حقل
التربية المختصة ،واالستفادة
مـ ــن ال ـ ـن ـ ـمـ ــاذج الـ ـت ــرب ــوي ــة ال ـت ــي
وضـ ـع ــت ل ــدع ــم ه ـ ـ ــؤالء األفـ ـ ـ ــراد،

ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى ت ـخ ـط ــي
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـمـ ـ ــرون
بـ ـه ــا وت ـ ـعـ ــوق ع ـم ـل ـي ــة تـعـلـمـهــم
واندماجهم في محيطهم.
وذك ـ ــرت ال ـســايــر أن الـمــؤتـمــر
يـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى م ـع ـل ـم ــي ال ـت ــرب ـي ــة
ال ـم ـخ ـت ـص ــة واالخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن
الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـيـ ـي ــن واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـيـ ـي ــن
ومديري المدارس ودكاترة وطلبة
الجامعات ممن يعانون إعاقات
ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،أو مـ ـم ــن ي ـت ــاب ـع ــون
دراس ـت ـه ــم ال ـجــام ـع ـيــة ف ــي حقل
التربية أو علم النفس أو العلوم
االجتماعية ،إضــافــة إلــى أولـيــاء
األمور.

ّ
«اتحاد العمال» يوقع في باكو
 ٨بروتوكوالت تعاون نقابية دولية
شارك االتحاد العام لعمال الكويت في أعمال المؤتمر الخامس
التحاد نقابات عمال أذربيجان الــذي عقد في العاصمة باكو،
بحضور أكـثــر مــن  3آالف مـنــدوب مــن النقابات األذربيجانية،
إضافة الى ممثلين عن منظمة العمل الدولية ،واالتحاد الدولي
للنقابات ،واتحاد النقابات العالمي ،ووفــود نقابية أخــرى من
أكثر من  40دولة.
وقــال السكرتير الـعــام لالتحاد ،محمد ال ـعــرادة ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،إن الوفد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوقا في
تاريخ الحركة النقابية الكويتية ،حيث وقع  8بروتوكوالت تعاون
نقابية دولية بين االتحاد العام لعمال الكويت وكل من :االتحاد
العام لنقابات أذربيجان ،واتحاد عمال الخدمات في أذربيجان،
ومؤتمر نقابات عموم الهند ،واتحاد عمال باكستان ،واتحاد
نقابات عمال جورجيا ،واالتحاد العام لنقابات التفيا ،واالتحاد
المستقل لنقابات البانيا ،واالتحاد الوطني للنقابات في أوغندا.
ومن جانب آخر ،شارك وفد االتحاد في الندوة الدولية التي
عقدت على هامش المؤتمر بالتعاون بين اتحاد نقابات أذربيجان
ومنظمة العمل الدولية حول «مستقبل العمل ،التطور المستدام،
ومهمات وتوجهات النقابات» .وألقى رئيس االتحاد العام كلمة
قال فيها إننا نتقاسم الهواجس التي جمعتنا في اذربيجان ،كما
في الكويت والوطن العربي وفي العالم أجمع.

مدارس النجاة
تدعم استخدام
الطاقة المتجددة
قـ ـ ـ ـ ــام وفـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــدارس
النجاة بزيارة لمعهد الكويت
لــأبـحــاث العلمية ،فــي اطــار
بـ ـح ــث ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك
خاصة ما يتعلق باستخدام
مصادر الطاقة المتجددة.
وقال المدير العام لمدارس
النجاة عبدالعزيز المحمد ان
الــزيــارة تأتي فــي إط ــار رغبة
مدارس النجاة في المساهمة
فــي تحقيق رؤي ــة سمو أمير
البالد الشيخ صباح االحمد
والـخــاصــة بتأمين  %15من
الطلب المحلي على الكهرباء
باستخدام الطاقة المتجددة
بحلول عام .2030
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم خـ ــال
الـ ــزيـ ــارة ت ـمــت م ـنــاق ـشــة دور
مدارس النجاة في دعم جهود
الــدولــة فــي اسـتـبــدال مصادر
الطاقة التقليدية بالمصادر
ال ـم ـت ـجــددة ،وذلـ ــك م ــن خــال
اسـتـخــدام الـطــاقــة المتجددة
في مدارسها.

تدريبات لخفر
السواحل بالذخيرة
أ عـ ـ ـل ـنــت اإلدارة ا ل ـعــا مــة
للعالقات واإلع ــام األمني
أن اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة لـخـفــر
ال ـســواح ـ ــل الـتــابـعــة لقطاع
أمــن الـحــدود بصدد القيام
بتدريبات بالذخيرة الحية
في المياه اإلقليمية ،يومي
 12و 13الجاري من الثامنة
ظهرا
صباحا حتى الثانية
ً
ً
بالقرب من جزيرتي قاروة
وأم المرادم.
و حـ ـ ــذرت اإلدارة جميع
رواد ال ـب ـحــر م ــن االقـ ـت ــراب
مـ ــن م ــوق ــع ال ــرم ــاي ــة خ ــال
الـفـتــرة الــزمـنـيــة الـمــذكــورة،
مؤكدة أن جميع الدوريات
ال ـب ـح ــري ــة س ـت ـم ـنــع ك ــل مــن
يحاول االقـتــراب ،وذلــك من
أجل سالمة الجميع.

«األرصاد» :درجات الحرارة أعلى من معدالتها «تعاونية الجهراء» تطلق مهرجان تخفيضات فبراير

ً
البالد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف

الطقس المتوقع
ً
اليوم غائم جزئيا
ودافئ والرياح
شمالية غربية

ق ــال م ــراق ــب ال ـت ـن ـبــؤات الـجــويــة
بـ ــاإلدارة الـعــامــة للطيران المدني
عبدالعزيز القراوي ،إن البالد تتأثر
حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف
م ــع سـ ـط ــوع ال ـش ـم ــس يـ ـ ــؤدي إل ــى
اإلحساس بالدفء وتكون درجات
الـ ـح ــرارة أع ـلــى م ــن مـعــدالتـهــا في
مثل هذا الوقت تسود معها رياح
شمالية غربية تـكــون خفيفة إلى
معتدلة السرعة.
وأض ــاف ال ـقــراوي ،فــي تصريح
لـ«كونا» أن الطقس المتوقع اليوم
غائم جزئيا ودافئ والرياح شمالية
غ ــرب ـي ــة إلـ ــى مـتـقـلـبــة خ ـف ـي ـفــة إل ــى
معتدلة السرعة تـتــراوح سرعتها
ما بين  8و 28كيلومترا في الساعة
وتـكــون درج ــات ال ـحــرارة العظمى
الـمـتــوقـعــة مــا بـيــن  20و 26درجــة
مـئــويــة والـبـحــر يـكــون خفيفا إلــى
معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه بين
قدم و 4أقدام.

عبدالعزيز القراوي

وأشار إلى أن الطقس ليال غائم
جــزئ ـيــا وب ـ ــارد وال ــري ــاح متقلبة
خفيفة السرعة وتتراوح ما بين 6
و 22كيلومترا في الساعة وتكون
درجة الحرارة الصغرى المتوقعة
م ــاب ـي ــن  7و 10درجـ ـ ـ ــات م ـئــويــة

خصم  %50على جميع المستلزمات المدرسية والقرطاسية
والـ ـبـ ـح ــر يـ ـك ــون خ ـف ـي ــف ال ـم ــوج
وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.
وتابع ان الطقس نهار غد غائم
جــزئـيــا ودافـ ــئ وال ــري ــاح متقلبة
إ لــى جنوبية شرقية خفيفة إلى
م ـع ـتــدلــة ال ـس ــرع ــة وتـ ـ ـت ـ ــراوح مــا
بين  6و 26كيلومترا في الساعة
وتكون درجات الحرارة العظمى
المتوقعة ما بين  21و 27درجة
م ـئ ــوي ــة والـ ـبـ ـح ــر يـ ـك ــون خـفـيــف
الـ ـم ــوج وارتـ ـف ــاع ــه م ــا ب ـي ــن ق ــدم
وقدمين.
ولفت إلى أن الطقس ليال بارد
وغــائــم جزئيا والــريــاح جنوبية
شــر قـيــة إ ل ــى متقلبة خفيفة إ لــى
معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8
و 26كيلومترا في الساعة وتقل
ال ــرؤي ــة األفـقـيــة بـسـبــب الـضـبــاب
على مناطق متفرقة وتكون درجة
ال ـح ــرارة الـصـغــرى المتوقعة ما
بين  8و 11درجة مئوية.

أعلن رئيس جمعية الجهراء التعاونية،
محمد الـشـمــري ،انـطــاق مهرجان فبراير
 ،2018فـ ــي س ــوق ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء وال ـ ــواح ـ ــة،
بتخفيضات تصل إلــى  70في المئة على
أكثر من  250صنفا مخفضا ،ويأتي هذا
المهرجان تزامنا مع االحتفاالت واألعياد
الوطنية ،الفتا إ لــى أن الجمعية حريصة
على ا لـمـشــار كــة فــي المناسبات الرسمية
عــن طــريــق تنظيم الـمـهــرجــانــات وتـنــويــع
الخدمات.
وقــال الشمري خــال افتتاحه مهرجان
فبراير  ،2018بحضور أمين السر ،ماضي
ال ـت ـي ـســي ،وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ،عـجـيــل مــاطــر،
إن الـ ـمـ ـه ــرج ــان ي ــأت ــي مـ ــن ض ـم ــن ال ـخ ـطــة
التسويقية السنوية لمجلس اإلدارة في
مكافحة غ ــاء األس ـعــار وتخفيف األعـبــاء
المالية عن أهالي المنطقة ،مبينا أنــه تم
اختيار تشكيلة واسعة من أصناف المواد
الغذائية واالستهالكية التي يكون عليها
إقبال من رواد الجمعية والمساهمين.
وأضــاف أن جميع االصناف المخفضة

جانب من افتتاح مهرجان تعاونية الجهراء
وال ـمــدرجــة فــي الـمـهــرجــان مـتــوافــرة طــوال
فـتــرة الـعــرض مــن تــاريــخ  8فـبــرايــر وحتى
ن ـهــايــة ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،ك ـمــا ي ـتــزامــن مع

مـهــرجــان فـبــرايــر خـصــومــات مـمـيــزة على
جميع مستلزمات القرطاسية تصل إلى 50
في المئة بمناسبة العودة إلى المدارس.

محليات
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ديوان الخدمة المدنية يرشح  3661للعمل في الجهات الحكومية
ً
أعلن ديوان الخدمة المدنية ،ترشيح  3661مواطنا ومواطنة،
كدفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين
للديوان ،والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات
الدولة ،من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خالل فترات
التوظيف السابقة.
وذكر الديوان ،أنه مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من
الجهات الحكومية ،بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين،
في إطار التنسيق والتعاون بينه وبين جميع الجهات الحكومية،

ال سيما ما يتعلق بتزويده باالحتياجات الوظيفية من التخصصات
الدفعة
التي تناسب طبيعة عمل كل جهة حكومية ،موضحا أن ً
الحالية من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ،ووفقا
الحتياجات الجهات الطالبة.
وطالب الديوان المرشحين في الدفعة الحالية ،بمراجعة جهة ً
العمل التي ُرشحوا لها مباشرة ،دون الضرورة لمراجعته ،اعتبارا
من  13الجاري ،مزودين بالمستندات المطلوبة .وفيما يلي أسماء
المرشحين ،والجهات التي ُرشحوا للتعامل معها:

اإلدارة العامة لإلطفاء
بدريه محمد دعبول
بسمه خالد مريبد الرشيدي
سعد شاهر ثنيان الشمري
عبد الله محمد هادى العازمي
عبدالرحمن عايد زعل الظفيري
عبدالعزيز سعد خالد الهرشاني
فالح مبارك فالح العازمي
محمد فاضل احمد الحداد
مزيد دلى عايد الظفيري
مسلم فالح مسلم العازمي
مشعل خليفه خضر الخضر
مشعل رجب عبد الله العنزي
نايف فايز عيد العازمي

اإلدارة العامة للطيران المدني
جراح صالح حمد العنزي
جهاد جواد حسن موسي
عبد الله أحمد خضير نهار
عبد الله عادل حسين علي
فاطمه مختار غلوم قاسم
فايز فهد خميس البصيرى
محمد زبن دهيسان اللميع
محمد مطلق بندر المطيري

األمانة العامة لألوقاف
حنين مساعد ابراهيم المطوع
روان محمد علي أحمد
سلوى خالد مطلق المطيري
شذر فهد محمد االحمد
فواز مبارك العمير
محمد بدر عبد الله الكفيف
نور مسعد احمد الفرج

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
اسراء مجالد عبد الله الظفيري
اسيا محمود عبد الله حسن
افراح عبد الرسول محمد الكندرى
االء جعفر يونس المجادى
الفهد نوار غازي العتيبي
امل بجاد ثامر العتيبي
انفال حسين اسماعيل محميد
انفال عبد الكريم خضر عايد
انفال فوزان ابراهيم القريشي
ايمان جهاد حسين المويل
أحمد مشعل عواد السهو
أماني عادل فالح العازمي
بشاير زيد حماد العفاسي
بشاير موءيد يوسف المير
تحرير طالل فاضل ربيع
جوزه ملفي جفينان العازمي
حمود ضيدان سكران السهلى
حوراء عبدالهادي بوعباس
خالد مفرح سليك الرشيدي
خلود خالد سلمان العازمي
دانه حمدان نحيطر الجريد
دانه حمود حجرف الرشيدي
دالل فهد هالل العنزي
دالل محمد ضيف الله الحربي
روان وليد عبدالحميد حسن
ريم مفضى زامل الغضورى
ساره خالد سهيل الرشيدي
شوق عبد الله حسن الزواوى
شوق عبدالهادي صخى العنزي
طالل مبارك ضبيعى الحريجي
عائشه عبدالناصر حسين الكندرى
عائشه يوسف عبد الرحمن المعود
عبد الله نبيل عبد الله القالف
غاليه عبد العزيز الفي المطيري
فاطمه عباس محمد غريب علي
فاطمه علي عبد الله بن حسن
فواز عبد الله حمد المكراد
فى مزيد افنيطل البحا
محسنه مسيعيد سعد الرشيدي
مريم سليمان احمد راشد
مريم عادل علي الحمدان
مريم عماد حمد الضبيان
منال عبد الله ناصر العازمي

منصور محمد منصور الرشيدي
مها منصور خضر رشيدي
موضي بدر ناصر المطيري
مي مصلط مطلق المطيري
نفله علي عبد الله المري
نوره عايد عواد العازمي
نوف سالم عقيلى قعيد
يوسف فوءاد يوسف المطر

المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب
ابرار مناحى ضبعان فرحان
ابراهيم مطلق ركابى الضفيري
احمد فالح بداح العازمي
االء يونس حاجى حسن بارون
امانى خالد بدر المطيري
انفال هليل حفر الجميلي
ايمان رضا محمد معرفى
ايمان غالب علي المراد
أنوار عمعوم خلف الحسيني
بشاير سعد علي سعد المياس
جميله احمد مختار الصراف
حميده مكى حسن الحداد
حنان اياد اسحق محمود
خالد جمال محمد الحسن
خالد عبد الله محمد المظفر
خالد فهيد امنوخ العازمي
خزنه ابراهيم محمد المرشد
دالل عامر محمد النسيم
دالل عماد عثمان محمد
دالل مهنا ناجى الرشيدي
ريم فهد فيصل المطيري
زهراء عبد العزيز عبد الله المعتوق
سهام وليد احمد بوقماز
شهد عبد الحميد عبد الله الحماد
شيخه علي حسين الهاللي
شيماء علي حسن الشطي
عادل عبيد سلمان الرشيدي
عبد الرحمن جمال عبد السالم
عذوب فيصل حسن شهاب
عهد محمود سالم المجرن
عيسى عبد الله احمد المرزوق
غدير علي اسماعيل العبدالله
غدير محمود عبد النبي الشيرازي
فاطمه زيد حسن صادق
فاطمه فرج حمد الشالل
فهد علي عبد الله التميمى
لطيفه غازى عيد الحربي
لطيفه ناصر عبد المحسن الجريد
محمد خالد غانم الزايد
محمد سعيد عتيق الصليلى
مرام سيف ماطر العنزي
مريم جمال عبدالعزيز نقي
مريم سالم عبد الله السعدى
منال طرقى علي العنزي
منى ناجى حمد البعيجان
منيره علي عبد العزيز الوهيب
نوره علي حسن النعيمي
نوف ناصر مانع العجميي
هبه احمد عبد الرسول الصائغ
هديل فهد عطيه الفضلى

الهيئة العامة لشؤون القصر
ابتسام محمد علي سيادي
اسماء احمد عبد الرحمن الكندرى
اشواق عبد العزيز عيد الشمري
اشواق غنيم مفرج المطيري
الجازى سعد مشعى الزعبى
العنود حمود محمد الحربي
العنود سالم راجح الهاجري
امثال محمد فالح الرشيدي
اميره عمر ابراهيم المرشود
اميره محمود ذيب محمود
امينه ادهام شويص علي
انفال علي حسن العجميي
انور كامل محمد الفضلى
اوراد عبد العزيز عساف الجدى
ايمان باين حربى الحربي
ايمان ظاهر فالح الصويل
ايمان عبداللطيف احمد بوخليف
ايمان فتحي سعود حسن

أحمد طارق محمد القطان
أسيل الفى مطيع العنزي
آيات جاسم جابر عزيز
بخيته ريفان علي اليامى
بدر جاسم محمد مال يوسف
بدور حسين صاحى فيحان
بدور سعد مطلق العتيبي
بشاير منصور االحمد االبراهيم
جميله علي حمد المري
جنان جاسم عبد الرضا علي
جنان عبدالعزيز عبدالله المطوع
حامد حسن ابراهيم معرفى
حبيبه جمال بركات عبد الله
حصه محمد فالح الهاجري
حلى مبارك سليمان السلمان
حنان نعيم علي الفهد
حوراء عادل حسين الحاظر
خالد مساعد عبدالمحسن العيد
خالد منصور عبد العزيز المعتوق
خلود احمد يونس امين
خليفه أحمد عبد الله المطر
دانه بدر محمد عبداللطيف الفرح
دانه صالح احمد مقلد
دانه عبد اللطيف خالد المهيدب
دانه هاني محمد المسلم
دالل احمد عبد المحسن المليفي
دالل فيصل صالح الشهاب
دالل محمد عبد الله السليم
دالل محمود عبد الرحيم الكندرى
ديما جمال خليفه السهلى
ديمه الحميدي علي وقيت الشمري
رائد دعسان مفلح الصليلى
رزان خالد ناصر الخالدي
روان راشد أحمد عبدالقادر المحمد
روان عادل حسين عباس
روان عصام اسماعيل البلوشى
ريم راجح هندى الحربي
ريم عدنان عبد الوهاب العميرى
ريم فالح دعيدع العازمي
ريم فيصل محمد السريع
ريم محمد جعيثن العنزي
ريم منصور محمد العجميي
زهراء اياد حسين الشواف
سارة مطلق فالح العازمي
ساره بدر سعود الرغيب
ساره حسين علي المحمد علي
ساره خليل ابراهيم العتيبي
ساره عبد الكريم عباس البكر
ساره عوض راشد المهيميل
ساره محمد حجى العازمي
ساره معزى فالح المطيري
سعاد مسلم فهد الرشيدي
شاهه احمد محمد السبتى
شروق احمد حسن الكندرى
شروق عبد الله حسن علي
شفاقه هادى عبدالرحمن العجميي
شمايل محزم محمد العتيق
شهد خالد حنيف حنيف
شوق جهاد عبد الله العمران
شيخة حامد سعود السنعوسي
شيخه ابراهيم احمد الراشد
شيخه خليفه ابراهيم بن ناجي
شيخه ردهان حمود الموسي
شيماء عبد الرزاق صالح محمد
شيماء عبد المحسن القطان
ضحى خالد عبيد الشميالن
طالل خالد صالح الحاتم
طالل مشعل عبد العزيز الحربي
عايض عوض سبيل الرشيدي
عائشة علي عبد الهادي المري
عائشه صالح عبدالرحمن العبودى
عبد الرحمن ابراهيم الطليحى
عبد الرحمن عبد الله محمد اليحيي
عبد الله عثمان ابراهيم العوضي
عبد الله فهاد فالح العجميي
عبد المحسن مشرع مبارك الوسمى
عبدالرحمن عوده عوض شاهين
عذارى حجى راشد الهيلع العازمي
عذاري وليد ابراهيم الجويهل
عذبه حمد صالح الشهاب
عذوب محمد عبد الله الشايع
علي عبد الوهاب يوسف معيوف
عمر عبد السالم خالد العبيدان

عواطف بدر جاسم الشمري
عواطف دغيم فاضل العتيبي
غدير علي عبد الله هادي
غزوه عبد العزيز حمد فهد بودى
غنيمه عبيد محمد العجميي
فاطمه أحمد ابراهيم أحمد
فاطمه رائد جبر الفضاله
فاطمه شمالن عقيل المطيري
فاطمه محمد سليمان السنين
فاطمه محمد عباس حيدر
فاطمه نجيب بدر الردعان
فاطمه نما عبدالله بن نما النما
فالح فهد فالح الشمالى
فجر احمد عبدالله العدواني
فرح عيسى عيد الرشيدي
فهد انور محمد عبد الرحيم
فهد مبارك محمد الساير
فهد محمد سعود المهدى
فهد يوسف حسن الجاركى
فوزيه خليل ابراهيم العوضي
قماشه عبد الله عبد الجليل نقى
كفايه خليل مخلف اللحيدي سرور
لطيفه زبيل نهار الشمري
لطيفه عبد الرحمن محمد العجميي
لطيفه يوسف حمد الصقر
لولوه وليد عبدالله الحاتم
ليلى حسين جمعه السناوي
لين عبد الرحمن مصبح الحزمي
محمد حسين علي المطيري
محمد محسن بدر السبيعي
مريم جلوى محمد العجيرى
مريم حسين حسن جمال
مريم خالد عبد الستار محمد
مريم دبوس علي الدبوس
مسفر انور مسفر العتيبي
مشارى ابراهيم عبد الله الداحس
مصطفى احمد محمود الجاسم
منار عدنان سعود بوعركى
منال مناور فهد فيصل
منى فوءاد ناصر المسلم
منيرة فهد عبدالرحمن السويدان
منيره بدر خالد المخيزيم
مها مصطفى محمد الصالح
مها منيف حماد متعب العجميي
موضى فهد عبد الله العجميي
موضي فيصل علي المسعود
نادية محمد جاسم الحقان
ناصر خالد ناصر حسين العازمي
ناصر وليد خليل الياسين
نجد محمد مزيد بو شيبه
نهى سعد راشد العبهول
نورا عبد الناصر شعيب المطيري
نوره بدر علي الحداد
نوره خالد محمد الهاجري
نوره سعود أحمد صايل
نوره طارق محمد المذن
نوره عبد العزيز حسن البلوشى
نوره عيد عتيق الحربي
نوره مبارك عبيد المطيري
نوره محمد عبد الله القصيمى
نوف حسن سند الدوسري
نوف عبد المحسن علي العون
هاجر حمود بخيت المطيري
هدى بركه محمد البخيت
هنادى سعود رفاعى زيد
هنوف مبارك زيدان العنزي
هيا بدر عبد العزيز الصباح
هيا سعد جديع الهاجري
هيا سعود محسن عتيج
هيا سليمان علي ابا الخيل
هيا طالل محمد الحيدر
هيا غضبان شبيب العازمي
وسميه حسن ناصر المرشاد
وسميه ظافر ناصر العجمي
وضحه سعد عبدالله القحطاني
وضحى محمد علي العجميي
وفيقه محمد سعيد عبد الرحمن
وليد سعود محمد العصفور

الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
ابرار علي ارشيد الرشيدي
اريج خالد محمد السردى
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اسيل جعفر صادق االستاذ
افراح سهيل مدوخ المطيري
امال جاسم محمد قاسم
امنه علي بدر محمد
انوار صالح حبيب الظفيري
أحمد ثابت عتيق العنزي
أحمد حسن بدر القالف
أحمد عبد الكريم علي محمد
أنوار مشعان حجرف العتيبي
بدريه سعود ثاري الرشيدي
جمانه يعقوب حبيب االبراهيم
حجى فارس سعود المعصب
حشان منصر مرزوق العجميي
حشان مهدى راشد هادى العجميي
حوراء مهدى طاهر القطان
خالد علي مبارك العازمي
دانه عثمان عبدالله البلوشى
دالل امان خليفة ابودهوم
دالل خالد راشد الهيفي
دالل سالم سعود العازمي
دالل فيصل خليل التوم
دالل نورى خلف بن سالمه
ريم خالد علي المال
ريم عادل سالم الياسين
زينب عبدالهادي يوسف الباذر
ساره راشد مرزوق مبارك
شروق بندر محمد العتيبي
شهد مطلق محمد الجبري
شوق خالد عبد المحسن الهاشم
شوق خالد يوسف الحجي
شيخه عبد المحسن جاسم القصار
صالح محمد بانى صالح البانى
صفيه شبوط شالح عليوى
عائشه فتحى علي المكيمى
عبد الرحمن مبارك الشمري
عبد الله خالد سعد الحيالن
عبد الله عبد اللطيف الرقم
عبد الله يعقوب عبد الله احمد
عذارى منذر مطلق المسبحى
فرح راشد سعد البدى
فهد محمد مرزوق الفجرى
لولوه عبدالله عبد العزيز بن سلطان
ليلي صادق ابراهيم احمد
مثايل غازى ضيف الله المطيري
محمد فرج محمد فهد الهاجري
مريم عبد الحميد عايد العنزي
منار صنيتان فالح المطيري
منيره ابراهيم ابراهيم النغيمش
ناديه حميد حبيب علي
ناصر سمير ناصر عبدالرضا
نوره جاسم عبد الله علي
نوره حسين عبدالجليل علي
نوره عهدي داود العبيدان
هاجر موءيد حسين بوعباس
هنوف اسماعيل فيصل الخالدي
وسميه فهد فارس الخرينج
يوسف عباس محمد الهولى

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب
امنه لزام ضبيب المطيري

انوار جالل فوءاد البدر

الهيئة العامة للرياضة
ايمان راشد محمد العازمي
ايمان عبد الله غالم محمد
حصه يوسف محمد الخنينى
خالد ابراهيم مشعان حمد
خالد انور عبد القادر الرشيد
زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني
سعود فيصل سعود الفريج
سميحه فرج نادر فرج
شذي عبدالمحسن ابراهيم حقي
شهد محمد علي البحر
شوق سعود عبيد المطيري
طيبه حمد احمد السنان
لولوه انور عبد الله سكين
مريم حبيب عبد الرحمن نورى
مريم صالح عبد الرحيم شموه
مناير فايز سعود العازمي

الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية
بندر روضان دحل الضفيري
جمانه صالح علي الخميس
حبيب عيد سعد العازمي
رابعة ابراهيم عبدالغفور العوضي
ريوف سالمه عايد العازمي
عبد العزيز سيار عطا الله الشمري
عبد الله يعقوب مشارى بن جبل
عذارى تركى حمد العنزي
عمران هانى حسين حسن
عواطف تركى سعد العتيبي
فراس جاسم محمد كندرى
محمد داود سلمان مال علي
مشارى اجهار فهد العدواني
هدى صنت شمروخ العتيبي
وضحاء معدى فهد القحطاني

الهيئة العامة للقوى العاملة
ابراهيم علي جعفر بوشهرى
احمد ثامر خلف البرازي
خليفه جواد خليفه مراد
فاطمه امير سالم امير
فهد محمد عبد الله العجميي
محمد حسين عيسى بلوشى

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
عيسى محمد نايف العازمي
نواف مبارك سويد السويد

الهيئة العامة للغذاء والتغذية
احمد صالح عبدالكريم السعيد
احمد متعب طبالن الرشيدي
اسماء سعيد عابد سعيد
اسماء سلطان محمد العنزي
افنان محمد ناصر صقر الصقر
اوراد عبد اللطيف الهاشم

ايه حبيب احمد اسماعيل كريم
أفـ ـن ــان ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ن ــاي ــف جـلـيــل
الحسن
بدر حمود ذايب المطيري
بشاير جاسم محمد العريفان
بيبى سلطان محمد سلطان
جمعان مفلح حطاب العازمي
جوهره عوده حسن الجالسى
حصه بدر عبد الرسول القالف
حصه خالد نايف العتيبي
حنان جمال يعقوب عبد الكريم
خالد احمد خالد العراده
خالد محمد عبد الرحمن الصرعاوى
رغد طارق عبد الله المعجل
ساره ابراهيم عبد الله الرويلى
سعود زيد مساعد الحوز
سعود فهد سليم الديحاني
شهد علي سليم المقيحط
عبد العزيز سعود سعيد المطيري
علي مثال جاسر الطيرى
فجر عصام حمد العصيمي
محمد جعفر يعقوب ابوالحسن
مصطفى حسين صالح ملك
نعيمه طاهر فالح الداود
نور حامد مناحى المطيري
نوف خالد سالم الصباح
وداد مبارك سعد مبارك الجري

بلدية الكويت
احمد يعقوب يوسف محمد
االء ناصر سبتى الكندرى
الحميدي تركي الحميدي العتيبي
العنود شافى سالم العجميي
بدر خميس عبدالله العازمي
بشاير محمد عبدالله البلوشي
ثامر شاهر سلمان سارى العنزي
حنان وليد يعقوب العبدالهادي
حياه سلمان داود السنان
دانه خالد علي المال
دالل فهد حسن الخالدي
ريم فالح مسلم العازمي
زينب شافي حمد الشمري
سعود فالح جمعان الحميدى
سعود مشعل سعود العازمي
سعود وليد خالد الوهيب
سليمان ثويران بريج الماجدي
سنابل فالح مشلح الهاجري
شحيتان مدغم سالم العازمي
شروق صالح عبدالله الشرقاوى
شعاع عجيل عياده الشمري
شيمه نواف حبيب العنزي
صيته ثوينى سعد العتيبي
ضارى احمد خليفه الموسي
عباس عادل علي درويش
ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ب ـ ــدر خ ـل ـي ـفــه ال ـف ـقــم
العازمي
عبد الله يحيى منصور عباس
عبدالعزيز فهد عساف المطيري
عبدالعزيز منير احمد الشمري
عبدالله صالح يعقوب طالب
عبدالمحسن جواد محمد الصراف

عهود مبارك فالح راعي الفحماء
غدير جعفر حسين عبد الله
غدير ناصر جابر الوردان
غريب مجبل مسفر العنزي
فاطمة فؤاد حبيب المجادي
فاطمه ناصر فالح الثاقب
فجر فليج راهى الفضلى
ليلى ابراهيم عبدى عثمان
محمد حسن عبد الله رمضان
محمد عبد الله محمد اكبر
محمد عبدالله حماد الصيفى
مريم فاضل مالك الصفار
مريم مساعد حميد العقاب
مريم يوسف أحمد المجيبل
منيره ابراهيم جعفر يوسف
منيره طارق احمد االيوب
ميساء محمود ضمان المحمود
نواف عايض ناصر سلمان
نوره خلف حمد الردهان
هاشم محمد حسين الدشتى
هيا خالد محمد الشايع
هيا عبدالله ابليعيس العتيبي
هيا مصعب عطا السالم
وصال سالم راشد العاردى
يعقوب بدر ناصر فارس

وزارة اإلعالم
ابتسام جمعان مبارك العازمي
ابرار بدر عبد الله العمار
ابرار خالد عبد الله العون
ابرار عبد الحميد عثمان مال الله
ابرار مناور سليمان السعيد
ابراهيم مشعان األدعس السعيدي
احمد بصرى محسن الصواغ
احمد جمال علي الناصر
احمد علي صلبي العنزي
احمد محمد عبد الوهاب الرفاعى
احمد يقضان نهار جاسم الشمري
اريج بدر منصور صافي الشمري
اريج ضاحى حمود ابو شيبه
اريج محمد باتل العجمي
اسراء عبدالله عبدالهادي سعد
اسماء علي حسين الحمدان
اسماء محمد حسين الريس
اسيل عبد األمير فيصل بهبهاني
اشجان يوسف حسين العياضى
اشواق عايد نشمي الشرهان الشمري
افراح سعود ندا العنزي
افنان عبد اللطيف غلوم محمد
االء عبد العزيز شهد الشمري
االء مجيد بدر الهندي
الجازي نايف حربي الحربي
الزين حسن يوسف الجسمى
العنود سعود خالد الظفيري
الغند محمد فواز السبيعي
امثال كريزي سعود المطيري
امل ثامر محمد العجميي
امل محمد داود االنصارى
انفال توفيق عبدالوهاب البابطين
انوار صالح يوسف العنزي
انوار فهد مبارك العجمي

انوار مناور فالح العازمي
انوار ناصر عبد الرحمن الوعالن
ايمان عبد الله عايد الحريجي
ايمان فريد جميل مشاري
ايمان متعب غازى العتيبي
أحمد عبدالله أحمد الحجي العبدالله
أنفال رباح مبارك الرباح
أوضاح أحمد جديع الضفيري
آمنه عبد الحسين محمد عاشور
بتول عادل حسين امير
بدر سالم مطلق الرشيدي
بدر عقاب محمد المطيري
بدريه بعيجان خضران المطيري
بدريه خالد سعد العريفي
بدريه مسعود محمد الهاجري
بدريه منور فويزان المطيري
بدور نايف ماطر العتيبي
بسمه علي احمد المنصور
بشار علي فاضل العنزي
بشاير عبد الله مسلم الرقاص
بشاير عواد عطيه جبر الشمري
بشاير محمد سعد الرشيدي
بندر محمد عبد الله العتيبي
بنه محمد مفلح العازمي
بيبى عادل حسين الراشد
تركى بندر محمد المطيري
تهانى راشد خضير الفضلى
تهانى سالم ناصر العجميي
تهانى فهد راشد الرشيدي
تهانى مرزوق مضحى العتيبي
جراح مهدى سالم العجميي
جرى سالم سعد الجرى
جمانه أحمد محمود الفداغ
جمانه عبد المحسن جليل الكاظمي
جميله احمد حسين تقى
جميله سعد محمد العجمي
جنان عادل سعيد الحضرمى
جواهر علي عبد الكريم الصفار
حسن عبد الله عيسى فيروز
حسنه محمد البدهاوى العنزي
حسين احمد حسين السحيب
حصه عبد العزيز فالح الرشيدي
حصه محمد خضر الرفاعى
حمد سلمان حمود الخده
حمد عادل احمد العوضي
حمد عبيد حمد العجميي
حمد وليد عبدالله المرطه
حمود احمد مبارك الحصم
حنان سلمان جاسم حميد القشطي
حوراء صباح محمد المطيري
خالد حمدان سواد المطيري
خالد خميس سعيد الخميس
خالد سليمان عبيد الهاجري
خالد محمد جاسم السبت
خزنه صميعر منصور الصانع
دانه حسين علي عبد الحسين
دانه عماد عبدالرزاق السجارى
دانه مبارك عبد الله العجمي
دانه محمد مفلح عيد الرشيدي
دانه ناصر علي الجطيلى
درر عبد العزيز عبد الله العقاب
دالل بدر عبد الله البارونى

دالل عادل محمد المطوع
دالل عبد المحسن صالح السليمان
دالل محمد يوسف العروج
دليمه سعود عبد الله العجميي
رغد خالد محمد الخنينى
رفعه امسيعيد محمد العازمي
رهف عبيد علي العتيبي
روان احمد عذاب صالح
روان ناصر عبدالكريم اليعيش
ريانا محمود فهد الحربي
ريم اياد علي الفالح
ريم خالد مطلق العتيبي
ريم عبد الله فليح العازمي
ريم فهد محارب العازمي
ريم فهيد خلف الحربي
ريم مجبل فهد الدوسري
ريم نفاع مطر العنزي
زمزم ناصر محمد العلي
زهراء عبد الله عبد المحسن الفضلى
زهراء محمد عبدالرضا حسن
زهراء ناصر منصور مسافر
زينب احمد الشربينى
زينب جاسم علي المرهون
زينب جاسم محمد مندني
زينب خليل ابراهيم كرم
زينب صالح علي المحمد علي
زينب عبد الحكيم علي الشواف
ساره أحمد فهد العازمي
ساره جاسم عبدالوهاب الخضر
ساره جاسم محمد الفيلكاوي
ساره خالد محمد التركي
ساره خالد محمد الناصر
سـ ــاره ع ـبــد الـحـكـيــم ع ـبــد الــرحـمــن
الكندرى
ساره عبدالعزيز جاسم بورحمه
ساره محمد برجس الدوسري
ساره محمد دهام غنام
ساره نجيب علي قاسم
ساره يوسف محمد الهولى
سالم سعيد احمد الشيخ
سالم مزيد سعد المطيري
سامى حجى حمود العازمي
سعد قبالن مشعل الرشيدي
سلطان خالد حمود الديحاني
سلوى يوسف سالم الحشاش
سميره حيدر علي كرم بهبهانى
سميه فهد عبد الرحمن جحيل
سيد مهدي محمد رضا سيد عباس
المهري
سيد هاشم ضياء الدين سيد علي
الموسوي
شايعه فرج سالم اليحيى
شذور علي حسين بالل الصقر
شروق غانم جمعان البريعص
شريفه حمد جاسم المطر
شريفه محمد عبد الله العوضي
شقحه سعيد هادى العجميي
شمه مبارك غازى العازمي
شهد رضا حسن حسين دشتي
شهد عادل علي المويل
شهد عجيل علي العجيل
شهد فيصل عبيد الرشيدي
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شهد محمد غازى عامر
شوق احمد فهد ابو ربيع
شوق فيصل علي الشويع
شيخة مساعد مجلي المطيري
شيخه خالد سالم الشطي
شيخه سعود ادهيليس المطيري
شيخه شريد حمود المطيري
شيخه محمد ياسين
شيخه ناصر عبد الله الغانم
شيخه نهير ناهس المطيري
شيماء بخيت سالم العجميي
شيماء ذيب غنيم الهاجري
صالح يوسف سعد العازمي
ضارى خالد عبد الله الكندرى
ضحى فهد سالم العجميي
ضياء مسفر مجبل يوسف
طارق احمد عبد الله احمد
طالل فيصل جابر المطيري
طيبه غانم محمد آل هيد
عاليه ناصر رميح عثمان الرميح
عايشه حمود عايش الصواغ
عائشه ابراهيم حسن الحرمى
عائشه بسام علي العصفور
عائشه جمعه سالم الخشتي
عائشه وليد علي الحساوي
عائشه يوسف عبدالرحمن الصفران
عبد الرحمن أحمد حسن الكندري
عبد الرحمن جاسم يوسف الكندرى
عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الجاسر
عبد العزيز سعود عبد الله الخليفى
عبد العزيز عبد الله خلف الحربي
عبد الله امان سالم الفالح
عبد الله طالب محمد الكندري
عبد الله محمد تركى خلف
عبد الوهاب عيسى محمد العيسى
عبدالله شديد مرزوق المطيري
عبير سعود عزيز النصر
عبير عادل عبداللطيف المسباح
عبير عبد العزيز العبد الوهاب
عذاري محمد بالل السعد
عذبى محمد فرحان العنزي
عزيزه جمال ناصر المعيلي
علي ابراهيم عيسى القطان
علي ناصر احمد محمد
علي محمد جاسم علي
عمر غانم عبد اللطيف الشطي
عنود مرضي رفاعى العازمي
عوض ظافر مهدي العجمي
غاليه ابراهيم محمد الناصر
غدير بدر فالح العازمي
غدير جعفر عبد الله فرس
غزالن عجيل مجالد الضفيري
فاطمة مصطفى علي جاولى
فاطمه احمد حمزه الجريدان
فاطمه الحميدي مجعد المطيري
فاطمه بدر خليفه الفرحان
فاطمه حسين عبد الجليل ابراهيم
فاطمه حماد رجب الشويعى
فاطمه خالد سلطان يونس
فاطمه سعود عبد الله الهاجري
فاطمه عبد الرحمن راضى سبتى
فاطمه عبد الله عبد الجليل نقى

محليات
فاطمه فاضل عباس اكبر
فاطمه فيصل حسين العمر
فاطمه مساعد ابراهيم السلطان
فاطمه يوسف ابراهيم دشتى
فجر احمد مشعاب سحلول
فجر خالد حمود الفرحان
فجر سلمان سيف الميع العازمي
فجر عبد الله خالد الحجاج
فجر فالح مزبان الزهاميل
فراس صالح هادي الحربي
فرج أحمد فرج المهنا
فرح منصور محمد عبيد
فرح ناصر محمد الجويسرى
فهد جمعان محمد الحريتى
فهد متعب محمد الروضان
فهد هانى عبد الله النجدى
فواز فهاد هادي العنزي
فيصل سهل فارع المطيري
فيصل عدنان عبد الله اسماعيل
كوثر علي سيد نعمه علي
لولوه سعد فهد بن شكر
ليالي مبارك هادي العازمي
لينا ماضى ضافى القحطاني
محمد حامد حبيب الخالدي
محمد حمد حماد العازمي
محمد عيد مناحى الدماك
مخلد محمد سعد العنزي
مراحب علي عتيق الديحاني
مرح اسامه جدعان العنزي
مرضى محمد سعود الراجحي
مريم جابر سيف الجروان
مريم جمال محمود حسين
مريم عبد الحميد غلوم محمد
مريم علي عبد الرحمن عبد الله
مريم علي عبد المحسن العلي
مريم فهد شريده المطيري
مريم مطلق مروى العازمي
مزنه مشعان غثيث المطرفي
مسك مسلم فهد العجميي
مشاعل فهد سعد المطيري
مطلق عبدالله فرج المطيري
مطيره مبارك شويش الشمري
مقرن حمود عماش الحربي
مالك جزاع عيسى المطيري
منار مضحى عوض الحربي
منيرة محمد منصور العجميي
منيره احمد عيسى مال الله
منيره بطيان سعود العازمي
منيره محمد جاسم االنصارى
منيره مساعد عبد الله الحاى
منيفه عبدالله معيتق الرشيدي
منيفه مشبب محسن المطيري
موضى احمد سلطان السالم
موضى خالد علي الخليفى
ناديه ابراهيم سعد العبيد
ناصر محمد جراح الصباح
نايف مرزوق عواد العازمي
ندى مبارك ابراهيم الشطي
نرجس منصور صيوان الشمري
نور محمد عبداللطيف السجاري
نورا جمال عبد الله العجيرى
نورا سلمان عبد الرحمن اليوسف
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نورا يوسف حمد الناصر
نوره خليف لزام الرشيدي
نوره راشد مسلم عبار العجميي
نوره سعيد مطلق العتيبي
نوره سلمان عاجل الضفيري
نوره عبد الله غانم محمد
نوره مبارك غمالس الخرينج
نوره محمد فالح العازمي
نوره هشام احمد بن يوسف
نوف عبدالحميد جابر العيدان
هاجر خالد فهد الهاجري
هاجر راشد مانع العجميي
هدى محمد سعود ثالب
هـ ـ ــدي م ـ ـب ـ ــارك عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه عـ ـ ــراده
الرشيدي
هنادى عبد الله صالح الجطيلى
هنادى عشوى حميد العنزي
هند ضياء خزعل الضمد
هيا عبيد جحيش العازمي
هيا فيحان عبد الرحمن العنزي
وجدان فراج خلف الحسينى
وسميه احمد عواد الهطالني
وسميه سعد جابر الجعيدى
وضحه نايف فهيد الزعبى
يعقوب فهد يعقوب المعتوق
يوسف علي حسين القطان

وزارة األشغال العامة
اشواق محمد عبد الهادي العجمي
امانى احمد عبدالله حيدر
انور فالح خليف االصفر
ايمان فهد احمد المؤمن
جواهر خالد سفاح الراشد البذالي
خديجة يوسف سالم الرشيدي
خزنه صاطي صالح العازمي
دعاء عادل حسين القطان
ساره حسين علي السالم
سعد احمد حسن المطوطح
شيماء عبد العزيز محمد الكندري
ضياء تركي عبد الله فالح المطيري
عبد الله عجمى صرداح المطيري
عبدالرحمن يوسف اسماعيل
غاليه محمد عبد الله الشراح
فاطمه عبد العزيز عبد الله الفيلكاوي
فهد وليد خالد الخرجى
محمد الجواد علي حسين شرف
محمد عبد الرضا اكبر الري
معالى محمود راشد الزعبى
مناع سامى حمد البسام
منى علي حسين حسن
منيه سالم راشد العجميي
نواف ناصر مطلق العازمي
نوف نهار ناصر المطيري
هيا فهد سعد الهباد
وسميه غازى منيع الله الرشيدي
يوسف احمد جعفر الحسن

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ابتسام علي سند الفيان
احمد طارق شعيب العبدالسالم
احمد عبد الله عايد العازمي
احمد محمد خميس الناصر
العنود هانى فالح العنزي
انوار عبد العزيز حمود الكدموس
ايمان عايد محمد المطيري
آالء نبيل غانم االرملي
باسل عبدالصمد اكبر اشكناني
بشاير مهدي خالوي العنزي
بندر فهد علي سويدان العنزي
تركى علي تركى سالم
تركي نومان ملفي المطيري
تهانى علي عبدالله السرهيد
تهانى عوض ذياب حجى
جمال وقيان متروك العازمي
جمعان عواض جابر العتيبي
جواهر صحين هالل العازمي
جواهر مساعد مبارك الجالوى
حامد عيسي ناصر سالم الظفيري
حجاج شارع حجاج العجمي
حسن حيدر حمزه اسيرى
حسناء عصام سلطان الحميضي
حسين علي ناصر المشموم
حمد يوسف عبد اللطيف القالف
حنان طارق سعد العلبان
حنان محمود عبد العزيز الراشد
خالد غنام عوض القفيدي العازمي
خالد نايف محمد ابا الدعيات
خليفه بدر خليفه الهيلع
دالل عادل محمد العباد
دالل عبدالله فهد الطشة
رابعه عبد الصمد راشد سالم
راشد نبيل خالد الرشدان
رحاب عويض صالح الشالحى
رغد ناديه جالل محمد ملحم
روان حامد بدر سالمه
ريم فريج خلف العنزي
ساره خالد محمد بودريد
ساره غازي هادي السعيدي
ساره الفى مطلق دغيليب العتيبي
ساره نبيل خالد عبد الجبار
ساره نواف مطر الرشيدي
سعد عبدالكريم أحمد األحمد
سلطان فاضل جابر المري
سلطان فهد رومى الظفيري
سلمى علي سالم الختالن
سيف سعد سيف العازمي
شروق فوزى منصور المنصور
شيخه ناصر عريج ال فهاد
صالح مساعد عيد المجيبل
ضحي ناهي راشد الهاجري
ضيف الله مصلح نافع الرشيدي
طليحان عبيد الله الرشيدي
عائشه جاسم جمعه فريش
عائشه عبد الله زيد الخالدي
عائشه مرزوق ضاوي السميري
عبد العزيز رياض عبد العزيز العربيد
عبد العزيز مساعد محمد الخنينى
عبد العزيز منصور محمد االنبعى
عبد الله جديع عبد الله العجميي
عبد الله ناصر حمود الدبوس
عبد الـهــادي عبد العزيز عبد الله
الحبيب

عبدالرحمن عيسى سعود الجاسر
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ـل ــه ع ـل ــي سـعــد
العبيدى
عبدالعزيز مخلد ملعب الظفيري
عبدالله مرضى مطلق الشبو
عبدالله وليد عبدالله الهقهق
عبير عيسى راشد الهاجري
عذاري سعود عبد العزيز الغيث
عرين مفلح حمد الرحيمي
علي عارف علي العريفان
علي عبد الرحمن علي مدوه
علي فهد حمود الصويلح
عنود حمد سالم العجمي
عوض مبرد عوض السعيدى
فاطمة حمود مناحي العنزي
فاطمه شفاقه مجول العنزي
فالح سعود عيد العازمي
فالح ناصر مناور الشمري
فهد عبد الله محمد العوضي
فهد محمد علي الشمري
فيصل عبد الله ناهى الرشيدي
فيصل عزيز محمد العنزي
فيصل فايز هويدى الحبينى
الفي دويحان الفى الشمري
لولوه خالد علي مدوه
ليلى جمعان عايض الرشيدي
محمد احمد محمد المبارك
محمد حمد محمد المطيري
محمد شاكر فليحان العنزي
محمد صليهم فهد الهاجري
محمد عادل محمد الصقعبى
محمد علي محمد الشمري
محمد عيسى عبد الله الدريع
محمد فهد محمد العتيبي
محمد وليد عمر البكر
محمد يعقوب باقر عباس باقر
محمد يوسف حسين الحمر
محمود جمال محمد جمال
مرجى عويضه فهد المطيري
مريم ابراهيم حسن البلوشي
مريم بجاد فضيل ابو رميه
مريم فهد مهنا الخالدي
مساعد حميد حمود الديحاني
مشارى هشام جاسم الدخان
مشعل بندر طامى الهاجري
مناهى عبد الله فالح المطيري
منى احمد خلف مندى
منيره محمد تركى الهاجري
مها رشيد سعد الحربي
ناصر بدر هالل الديحاني
ناصر محمد حسن العجميي
نبيله محمد جهويل ال منصور
ندى سعد ناصر الهاجري
نوره خميس محمد دهش
هاجر ناصر طعمه حمود الخالدي
هانى برغش نداء الديحاني
هبه عواد مضحي الغريبه
هدى جمال صالح الحداد
هشام عبد العزيز ناصر العبد العالي
هال عدنان عبد الحميد حامد
هنوف جاسم محمد الفيلكاوي
هيا فوزي يوسف اليماني
وضحه مجبل مزرم العازمي
يوسف ابراهيم أحمد حافظ
يوسف احمد علي يوسف
يوسف محمد علي محمد النفيص

وزارة التجارة والصناعة
احمد حمود حجى المطيري
اروى عبد الرحمن صالح العواد
اسيل حمد عامر الجعيدى
افراح حسين علي المهدى
افراح فهيد طلق العازمي
اقدار محمد يحيى التميمي
االء حمزه عباس البلوشى
االء عبد الله احمد روح الدين
الطاف مطر حويان المطيري
العنود راشد صالح غنيم
العنود زيد حمد الفالح
العنود ماجد سلطان حمود
امجاد نصر غانم الغانم
امل اسامه عايش الشمالي
امل حسين امامي
امينه علي بدر جابر
انتصار سعيد سعود المطيري
انوار علي منشد الظفيري
ايمان أحمد جاعد العنزي
أحمد علي محمد العازمي
أسماء محمد خليف الشمري
أفراح مشعل نغيمش الشمري
أنوار محمد عبدالله المطيري
باسمه فارس عواد الضفيري
جابر خالد حسين محمد
جنان سعود عبد العزيز الصفار
جنان فؤاد جعفر الشيبه
حسين عبد العظيم أحمد الحمود
حصة مساعد ابراهيم الديولي
حصه عبد اللطيف عبد المحسن
العيد
حصه عواد خرماس الحربي
حوراء احمد محمود المعراج
حوراء حسن قاسم عبد الرحيم
حوراء منصور خليفه المجادى
خالد جاسم محمد علي صادق
خالد غازي عبد الله الديحاني
خالد محمد عزم الهاجري
خالده خالد خلف السعيد
خديجه حسين عوض بهزادي
خليل ابراهيم ثامر السعيدي
دانه رياض عبد الوهاب الشرف
دانه سعود محمد المسلم
دانه ضيدان سكران السهلى
دانه نزال خالد المعصب
دعيج ابراهيم عبدالرزاق الدعى
دالل جاسم محمد الصراف
دالل عبد الله صالح سليم
دالل محمد خميس الشويعر
رفعه هالل فهد الديحاني
روان ضايف سالم الشمري
روان فيصل عبد الله الجسمى
ريم احمد محمد الحربي
ريم سالم حمد العتيبي
زهراء ايوب صالح الصراف

زهراء عبد الله غالم باقري
زينب فهيد عبدالله العمار
ساره خالد نايف المزعل
ساره سعود مساعد الدهام
ساره شايع عبد الهادي الهاجري
ساره عادل أحمد الوهيب
ساره محمد ضويحى الهاجري
ساره هايف عبد الله العجمي
ساره وائل بدر الماجد
سالم سعود عبد العزيز البارود
سعد حمود جهز العتيبي
سلمى يوسف مطلق بن مطلق
شهد عبد الحميد خليف الذايدي
شهد عبد الله سالم الخشتى
شهد فوزي عبد الرزاق الخميس
شوق عبد العزيز غلوم عبد الله
شوق فهد سعد العازمي
شيخه بدر يوسف اليعقوب
شيخه جاسم محمد العنجرى
شيخه رياض بدر المرزوق
طارق زياد سليمان الحمد
طيبه صالح مبارك القبندى
عادل عبد العزيز ناصر العنزي
عائشه أحمد عبدالله العوضي
عبد الحميد فيصل الرامزي
عبد الرحمن محمد الطرقى الذايدى
عبد العزيز فهد منديل الفضلى
عبد العزيز محمد عبد العزيز الذييب
عبد اللطيف عبد العزيز المري
عبد الله سليمان هديبان الرشيدي
عبد الله محمد عبد الله الديحاني
عبد الله مساعد زيد العبيد
عبد الهادى محمد السمحانى
عبدالعزيز عبدالرحمن العيسى
عبدالكريم محمد خالد المطيري
عبير عبدالرزاق مشقاص الفجي
عذارى مبارك يونس عوض
علي خالد زريج العازمي
علي عادل علي العطار
علي نايف مهنا الغربه
غدير احمد مصطفى خلف
فاطمة خلف عبد الهادى المطيري
فاطمه ابراهيم احمد الشمالى
فاطمه حميدى زامل العتيبي
فاطمه عادل صالح الرفدي
فاطمه عبد الرزاق محمد بن عوض
فاطمه علي اسماعيل مندكار
فاطمه محمد ربيع العراده
فاطمه محمد ماجد بوطيبان
فاطمه مساعد جرى الجرى
فجر عبد العزيز عطيه الحمدان
فجر محمد مبارك خلف السالم
فرح سعود عبد العزيز الحشاش
فرح عيد سالم البذال
فهد سالم فهد الجافور العازمي
فهد فايز عبد الله المطيري
فهد محمد سدحان المطيري
فهيد محمد فهيد الحيمر
فوزيه غازى حميان العتيبي
فيصل سعد مطلق المفرح العازمي
كوثر عبد العزيز صالح القالف
لطيفه سالم يوسف المرزوق
لولوه عبدالوهاب موسي العبدالرزاق
لولوه نجيب خليفه الشطي
ليالى علي مسفر العجميي
ليلى أحمد حسين شرف
مبارك احمد زعال العازمي
مبارك سليمان معيوف مجلي سكران
مبارك متعب بنيه الخرينج
محمد ابراهيم ارشود الرشود
محمد أحمد طه حسين
محمد جاسم محمد علي احمد
محمد ضياء عباس الشافعى
مريم خالد عمر امين
مريم عبدالله محمد الحبيب
مريم مبارك زيد مبارك القريان
مريم محمد فراج السبيعي
مساعد فيصل مساعد القربه
مشاعل راشد هليل العدواني
مشاعل راكان سلمان العجمي
مالك ابراهيم ثامر العتيبي
مالك محمد عويس السبيعي
منار مبارك فرحان الزياده
منى عبدالعزيز محمد الخالدي
منيره صالح محمد الرميح
منيره فهد محمد الصميط
مها فهد سميران الدوسري
موضي سعدون علي المسعود
ناصر محمد محمود الدوسري
ناصر منيف فالح المطيري
نبيله عباس جوهر الدشتى
ندى خليفه سعيد نصيب
نهال خالد محمد الورع
نورة ثائر عبد الله السيف
نوره حسين جزاع المطيري
نوره فراج شباب العتيبي
نوره محمد منصور الربيع
نوف سالم محمد العازمي
نوف شالل سعود الظفيري
نوف عبد الله سعود حماده
نوف هذال مصلح الحريص
هبسه عبد الرحمن ماجد المطيري
هبه حسن محمد حسن المهنا
هبه عبد الله عيد الشمري
هدى عبدالله فريح المطيري
هديل عادل حسن الخياط
هديل عبد الباسط سلطان طارش
هديل عبد الله محمد الكندرى
هيفاء جمال عبد الله الدخيل
وحيده بدر ناصر بوخضرا
وسميه مشعل عبد الله المشعل
وضحه فالح مطلق العازمي
وضحه فراج عبدالله خالد العجمي
وضحه فهد محمد الرميضي
وضحه منصور سالم الدوسري
ياسمين عدنان ابراهيم االبراهيم
يوسف محمد عبد الله الركيبى
يوسف محمد يوسف احمد سالم

وزارة التربية
اب ـت ـس ــام حـ ـ ــزام ن ـح ـي ـطــر ال ـشــري ـكــه
الرشيدي
ابرار محمد عبدالكريم الششترى

ابرار محمد غلوم علي
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حجى
اب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــد الـ ـل ــه ع ـب ــد الـ ـه ــادي
الحجيالن
ابراهيم مسلط ربيج العتيبي
احمد حمد احمد الغيث
احمد حمد عشبان حمدان العازمي
احمد خالد احمد المقاطع
احمد خلف مخلد المطيري
احمد راضى قبالن العازمي
احمد زيد علي الحربي
احمد سعد صعفك المطيري
احمد سمير كاظم العلي
احمد عبد الحميد احمد العوضي
احمد عبد الله سليمان الخريف
احمد عبد الله عبد المحسن الشايجي
احمد عبد الله عيسى النومس
احمد عبد الله يعقوب بورحمه
احمد عبدالكريم فهد العنزي
احمد عثمان احمد الحميدى
احمد عدنان حمد الفارسى
احمد علي حسن الفارس
احمد علي حسين خسروه
احمد فهد ناصر المدعج
احمد فيصل سيد احمد العيدان
احمد محمد بطاح الهبيده
احمد نايف حمدان الشمري
احمد هادى رجا الرشيدي
اروى سالم عبيد فهد
اروى الفى مصحب الضفيري
اروى يعقوب بدر البصاره
اسامه جامع اقنيفذ الرشيدي
اسامه سليمان ناصر الشطي
اسامه محمد مكى القالف
اسراء علي عبد الرضا القطان
اسراء مسعود حسن محمد
اسماء راشد سالم مليفى
اسماء علي عبد الوهاب الرومي
اسماعيل حسين عبد الكريم الجريدان
اصايل سعد متعب المطيري
افراح صقر سعد زريج
افراح يوسف علي عبد الرحيم
البندرى سالم سعد الهاجري
الجازي جمال عبد الله الجسار
الضبيعى محمد ضبيعى الحريجي
العنود سعد محمد السبيعي
العنود سعدى عبيد المطيري
العنود عناد سلمان السليماني
امانى عبد الله سالم البغيلى
امجاد فالح مفرح الرشيدي
امل طاهر عبيد سباع
امل محمد فهد المطيري
امل منشد حسن الهندال
اميره رمضان قاعد العنزي
انس خليل محمد النيباري
انفال حسين علي البقصمى
انفال عبد الله عيسي اليعقوب
انفال محمد سعيد خلفان جمعه
انوار ابراهيم عبدالحسين القالف
انوار سالم محمد العجميي
انوار محمود عبد المعطى عبد الحليم
اوس راشد فهد الرشيد
ايثار جاسم محمد الخضير
ايمان خالد صالح الصالح
ايمان خلف سعد سوارى
ايمان طالب ابراهيم العوضي
ايمان فاضل عبداللة الحيى
ايمان فالح سالم العازمي
ايمان فهد عبد الله الخضير الخميس
ايمان ناجى سلمان كريدى
أحمد عبد الرحمن أحمد العبد الهادى
أحمد عثمان أحمد الخراز
أحمد فالح راضي االذينه
أحمد محمد أحمد الشيباني
أحمد محمد رجاء الرشيدي
أحمد يوسف احمد الحمادي
أحمد يوسف حسن ابراهيم
أسامه سعيد فرج المهنا
أسامه محمد عبدالله القطان
أسماء حرفان محمد السهلى
أسماء عبد الله جمعه أحمد
أسماء مهنا جراح مهنا
أسماء ناصر راشد الهاجري
أمل ظاهر محمد الصويان
أمل عبد الكريم صالح مهاوش
أمينه حميد ابراهيم مال يوسف
أنوار نصار ابراهيم النصار الناصر
آالء حبيب مرتضي عبد الله
آالء راكان مناحى السبيعي
آيه عبد العزيز علي بلوشي
باتل عبد الله سعد المرشاد
بتول عادل فيصل الشيرازى
بتول عبدالمحسن حسن االشوك
بدر حمد عبد الله العمر
بدر سيف عايض العتيبي
بدر طارق محمد مجدل الدوسري
بدر عبد المجيد عبد االمير مهدى
بدر علي حسين عبد الله الكندري
بدر فريد هاشم حسين
بدر محمد عبد النبي الصراف
بدر مطر سعيد مطر
بدر ناصر جاسم الزيد
بدر ناصر جاسم القطان
بدر ناصر عبد الله الجحمه
بدر ناصر عيد العازمي
بدر ناصر منصور الصقالوى
بدر يوسف عبد الله السند
بدريه منير فهد العتيبي
بدور سعيد مسعود سعيد
بدور هزاع خالد المطيري
براك طالل يوسف العميري
بشاير جليل محمد عبد الله
بشاير خلف عوض المطيري
بشاير راشد سالم الهاجري
بشاير علي محمد الحبابي
بشاير هادى مدلول الشمري
بندر ترحيب خالد المطيري
بندر سلمان مبارك العصيمي
بندر مناحي مخلف الديحاني
ثامر علي سويد المطيري
ثريا نهاب فهد الشمري
جابر احمد غلوم عاشور
جابر محمد زايد العجميي
جاسم اياد جاسم المجبل

جاسم صالح جاسم الباطنى
جاسم فايز يعقوب أبو الحسن
جاسم محمد حسين البوحسن
جاسم محمد ياسين بو حمد
جراح خالد جمعان سالم
جعفر بدر جاسم عبد الله
جلوي مناحى جلوى العجميي
جمانة عبد المحسن جاسم القصار
جمانه محمد حسن الشطي
جميله بنت صالح بن عبدالله المالك
جنان احمد محمد بوعركى
جنان عبدالرضا حسن جرخى
جهاد عبد الحكيم نايف العتيبي
جواهر جمال ماجد السالم
جواهر شافى محمد العجميي
حامد عادل مشاري عبد الله
حبيبه حبيب بيرايش
حسن شاكر عبدالله البراهيم
حسن عادل حسين البلوشى
حسن علي حميد التحو
حسن ناصر حسن القعود
حسين حسن محمد عبدالعزيز
حسين سعد مبارك العجميي
حسين عباس غلوم حسين
حسين علي احمد الرامزى
حسين علي حسن الحمادي
حسين عيسى حسين اطاعت
حسين محمد كارون عبد السيد
حسين ناصر حسين الناصر
حصه احمد محمد أحمد الغانم
حصه بدر ماجد الدويش
حصه جاسم احمد الوزق
حصه دبوس علي الدبوس
حصه طالل سالمين مبارك
حصه عبد الله مزيد الرجعان
حصه فيصل يوسف السجاري
حصه يوسف عبد العزيز النصار
حصه يوسف مفلح البرازى
حماد فهد ماطر المطيري
حمد احمد لزام الرشيدي
حمد جمال محي الدين سلمان
حمد سعد مبارك العدواني
حمد عيد حمد فرج
حمد فالح راشد العنزي
حمد فيصل محمد الجعفر
حمد مبارك صانوت العازمي
حمد ناصر حمد الظفيري
حمود حربى حسن العازمي
حمود ذوقان غصن الضفيري
حمود عادل محمد الكندري
حمود فرحان عبدالله العتيبي
حمود مسلم عبد الله الحجيالن
حنان أحمد جاسم األستاذ
حنان عادل عبداللطيف المقيط
حنان محمد سعد العجميي
حنان محمد علي العجمي
حنين عبد الحميد عبد الله الرباح
حوراء جاسم يحيي القالف
حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله
حوراء نبيل عيسى الصفار
خالد ابراهيم عبد اللطيف الخراز
خالد احمد عامر العازمي
خالد بدر ناصر الصقعبى
خالد تركى علوش الجبلى
خالد جهاد خالد عبدالله الحساوي
خالد حسن علي المال الجفيرى
خالد حسين طالب السواعى
خالد حمد عبدالكريم السعيد
خالد رجا صالح فالح الرشيدي
خالد زعل عبد المحسن العصيمي
خالد سالم حسين العجميي
خالد سالم خالد البدر
خالد سالم خالد العازمي
خالد صالح محمد الربيعه
خالد صالح مفلح الهبيده
خالد عبد العزيز سعود العازمي
خالد عبد الله حسن الشمري
خالد عبد الله شايم الرشيدي
خالد عبد الله مطلق العازمي
خالد عبد الملك احمد حسين
خالد عدنان جاسم الزايد
خالد علوان منصور العجمي
خالد عماد خالد البحوه
خالد فالح غشام العازمي
خالد فالح فهد العازمي
خالد فيصل بويتل البغيلي
خالد الفى زيد العازمي
خالد محمد جامع العازمي
خالد محمد حمد العاصم
خالد محمد عواد العنزي
خالد محمد فالح القحطاني
خالد محمد فهيد العجمي
خالد محمد كميخ المطيري
خالد مطلق محمد العازمي
خالد وليد خالد الزايد
خالد وليد علي القحطاني
خالده خالد احمد االبراهيم
خزنه سالم فهد الهاجري
خلود عبد الله السيد احمد الرفاعى
خلود مساعد سيف مبارك السيف
خليل فهد بادى المطيري
دانا عيد راشد العازمي
دانه طارق عبد المحسن الغريب
دانه عبد الله سليمان المطوع
دانه عصام سالم الرومي
دانه فالح عبد الهادى العيد
دانه فهد عبد الله العمهوج
دانه متعب خلف الشمري
دانه مهنا رابح الرشيدي
دانه ناصر عبدالله الشلين
دانه وليد مبارك بوقماشه
دانه يوسف طاهر الصائغ
دعاء عايض مرزوق عايض
دالل انور جمعه الفهد
دالل براك فرج الضفيري
دالل رجب محمد السبع
دالل طارق حبيب عرب
دالل طارق حسين سيار
دالل عادل سعيد اسبيته
دالل عايض معيض المطيري
دالل عبد اللطيف سالم الشمري
دالل فالح محمد الدوسري
دالل فؤاد عبد الله مندنى
دالل كايد صندوح الظفيري
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دالل مبارك عبد الرحمن الميال
دالل محمد عبد الله عبد العزيز
دالل محمد مصلح المطيري
دالل مساعد عبد الكريم الفرحان
دالل وليد خالد العمر
دالل وليد علي القطان
ديما اياد عبد الحميد الحمود
ديمه محمد صالح المزيد
ديمه محمد عبدالله المزين
دينا علي عبد الله الخواري
راشد خالد علي الفرحان
راشد رسول راشد العنزي
راشد سعود منور المطيري
راشد عايد هادى الهاجري
راشد محمد راشد المري
راشد هادي راشد العجمي
راكان جلوي زاهي المطيري
رقيه طارق احمد مبارك
رقيه عادل خلف عبد الله البيشي
رقيه عبد الله عبد الرحمن الدعيج
رهف حمود محمد المطوع
روان أنور أحمد الهنيدى
روان جمال هايف الرشيدي
روان رفيد عبد الله العنزي
روان زايد عبد الهادي العتيبي
روان سالم حمد العتيبي
روان سالم علي بو ربيع
روان سعد محمد المرجاح المطيري
روان سعيد جاسم القالف
روان سلطان أبراهيم الخلف
روان عبد الله سالم مطلق العازمي
روان فراج فيحان المطيري
روان يوسف حاجى عبد الهادى
روان يوسف يعقوب محمد
رواند خليفة حمد الهاجري
ريانه سالم ناصر الشامرى
ريم حسن عبدالله بوشهرى
ريم خالد علي العمران
ريم خليل سعود صالح
ريم خليل محمد النيباري
ريم عبد الرزاق سليمان المرشود
ريم علي عبد الله العبد الغني
ريم فايز عويد محمد
ريم ناصر عبد العزيز الجحمه
ريم هيثم حسن المعيلي
زايد سعد عطاالله السليماني
زكيه خلف احمد الوزان
زهراء احمد عباس الصيرفي
زهراء انور سلمان الهزيم
زهراء خالد صالح القفاص
زهراء خالد عبد العزيز الصالح
زهراء داود سليمان محمد علي
زياد بداح محماس الدوسري
زيد سليمان يوسف محسين
زينب ابراهيم علي العطار
زينب اسماعيل حسين الحداد
زينب خليل ابراهيم بو صلحه
زينب عبدالرزاق اشكنانى
زينب علي حسن جمال
سارا يحيى محمد المبارك
سارة منذر عبد الجليل الهندال
ساره احمد محسن العنزي
ساره بدر سلطان دهراب
ساره حامد علي الخضيرى
ساره خليل ابراهيم الخوالد
ساره سامى يعقوب الثنيان
ساره صالح فاضل الحطاب
ساره عبد المحسن عبد الصراف
ساره عبيان عيد الرشيدي
ساره محمد صالح حسين كلبان
ساره مصطفى عبد الله المطوع
ساره هاشم علي هاشم
ساره يعقوب حبيب الجليجل
سالم احمد سالم الحربي
سالم سالم محمد المنصور
سالم سليمان محمد حسن محمد
سالم فهد علي السالم
سالم مبارك محمد العجمي
سالم محمد عبد الله العجمي
سامى عبد العزيز يعقوب النهام
سره حمد علي العبد الله
سعاد رعد داخل جنديل
سعد عبدالله هالل الصواغ
سعد عيد سلطان السهلى
سعد مطلق محمد الرشيد
سعد مفلح سعد المطيري
سعد ناصر سعد الدوسري
سعد نافل مفرح حمد
سعود احمد جايد الشمري
سعود خالد سعود الغريب
سعود عبد العزيز مناحى الدغيشم
سعود فهد عياد السليماني
سعود منيف محمد العجميي
سعود هادى سرحان العنزي
سعيد حمد حسين العجمي
سكينه أحمد أكبر الرى
سلطان احمد يوسف الشمالى
سلطان ردن عماش المطيري
سلطان سلمان سارى العازمي
سلطان صلفيج شطي العنزي
سلطان عزيز عبيد المطيري
سلطانه سلطان عامر المطيري
سلمان مساعد خلف الدوسري
سلمان مصبح سلمان الشبو
سلمان يوسف حاجى عبدالهادي
سـلـيـمــان عـبــد الـحـمـيــد ســالــم علي
بن سالم
سليمان عبد اللطيف عبد الله حيدر
سليمان قمالس مطلق القمالس
سليمان مشعل محمود المغربي
سليمان يعقوب احمد الشايجي
سمار مساعد عوض المطيري
سنابل محمد بدر البدر
سوسن احمد عبد العزيز المزيني
شافى عبدالله فاضل العجميي
شجون فيصل ناصر الحساوى
شروق محمد مسلى الرشيدي
شريفه خليل عبدالله الحلواجي
شريفه عبد العزيز يوسف السلطان
شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله
شعيب احمد علي العطار
شهد ابراهيم احمد المبارك
شهد جاسم يوسف ياسين الياسين
شهد حمزه عباس القطان

شهد خالد صنهات المطيري
شهد راشد حامد العبد الله
شوق ارشود جديعان العنزي
شوق عبد العزيز محمد العوضي
شوق هادى سالم الشريع العازمي
شوق يوسف سعد االدغم العازمي
شوق يوسف صالح حماده النهابه
شويرب فالح شويرب العجميي
شيخه حسين درباس الزعابى
شيخه خالد صالح العلي
شيخه خالد عبد الله محمد
شيخه سامى يعقوب ثنيان
ش ـي ـخــه ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ـه ــادي
سليمان المشعان
شيخه فهد عبدالعزيز الخميس
شيخه فهد نواف الفضلى
شيخه مشعل عبدالله الجرى
شيماء بدر سالم الرمضان الهاجري
شيماء عبيد عبدالهادي العجميي
شيماء ناصر حسين محمد
صالح جاسم محمد العزان
صالحه سعد عبد الهادى العميره
صقر سلطان صقر المطيري
صقر عادل صقر الرومى
صقر يوسف جبر الغانم
صيته عبد الله فيصل الهيلم
ضارى خالد نصار الشريعان
ضارى عبد الله محمد الهاجري
ضارى علي عيد العازمي
ضاري زيد شالل الشمري
ضاري فيصل ابراهيم الراشد
ضحى سعد جابر الهاجري
ضحى عادل احمد الشبلي الراشد
ضحى عبد الرحيم محمد العوضي
ضيدان خليفه عيد العجمي
طالل خالد داهم القحطاني
طالل عبد الله محمد
طالل غازى سلطان العتيبي
طالل محمد حسن الغيث
طيبه فيصل احمد السويح
ظافر علي فالح الهاجري
عادل شهاب حامد الرويعى
عاليه علي صالح علي الخطيب
عاليه محيسن حسين المطيري
عايد مطلق عايد العتيبي
عايض محمد عايض الرشيدي
عايض يوسف عايض العازمي
عائشه بدر ناصر حسين
عائشه سعيد علي القبندي
عائشه عادل جاسم الساقان
عائشه عادل محمد العباد
عائشه عبد المحسن المزيني
عائشه فوزى مرزوق االحمد
عباس احمد عباس الرئيس
عبد الرحمن انور احمد الراشد
عبد الرحمن حسن حمود العتيبي
عبد الرحمن خالد بدر العتيبي
عبد الرحمن خالد عبد الله عيسى
عبد الرحمن خالد علي حسن
عبد الرحمن سعد مبارك الدوسري
عبد الرحمن سعد محمد السند
عبد الرحمن سلمان مبارك المجدلي
عبد الرحمن صالح راشد الجليبي
ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز كــريــم
ابوخشبه الفضلي
عبد الرحمن فالح عزاره السعيد
عبد الرحمن فهد الكندرى
عبد الرحمن محمد الفايز
عبد الرحمن محمد علي العدواني
عبد العزيز احمد صالح الشعبان
عبد العزيز بدر فهاد العجمي
عبد العزيز جمال عبد الله بوشهرى
عبد العزيز جمال يوسف الحجي
عبد العزيز حمد محمد العمر
عبد العزيز حمدان الرشيدي
عبد العزيز خالد محمد الحمادي
عبد العزيز خالد محمد الخباز
عبد العزيز خليل ابراهيم خريبط
عبد العزيز سالم يوسف الجيران
عبد العزيز عادل المسفر
عبد العزيز عبد الله غازى المطيري
عبد العزيز عبد المحسن الطريجي
عبد العزيز فيحان العتيبي
عبد العزيز مطلق محمد الدويش
عبد العزيز منصور فالح العازمي
عبد العزيز ناصر حمد الظفيري
عبد العزيز هذال نصار الشمري
عبد العزيز وليد خلف الفرحان
عبد الكريم فوار صياح الشمري
عبد الله بالل فرحان فرحان
عبد الله جابر عبد الله العنزي
عبد الله جمال عبد العزيز الشومر
عبد الله حسن محمود شمس الدين
عبد الله حمد عيد الرشيدي
عبد الله خالد محمد حمادي
عبد الله خلفان محمد كنعان
عبد الله رضا اكبر تقى
عبد الله سلمان محمد الرويعى
عبد الله عبد االمير جاسم القطان
ع ـب ــد الـ ـل ــه ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق ع ـب ــد ال ـلــه
بوقريص
ع ـب ــد ال ـل ــه ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب اب ــراه ـي ــم
االستاد
عبد الله علي صالح علي
عبد الله عمر علي المال
عبد الله عيسى صالح الجيماز
عبد الله فهيد فارس الدواى
عبد الله ماجد خليف المطيري
عبد الله محمد عبد الله العتيبي
عبد الله محمد عبد الله المزيني
عبد الله محمد عبد الله عرمان
عبد الله مخلد مبرك سعود
عبد الله مصطفى عبد الله ابراهيم
عبد الله موسي علي الخرس
عبد الله ناصر عبيد العنزي
عبد الله ناصر فالح الذروه
عبد الله ناصر مفلح الرشيدي
عبد الله نجيب عبد الله الرفاعى
عبد الله نزال حصينى الراجحى
عبد الملك محمد مرزوق العازمي
عبد الوهاب دحام فهد الشمري
عبد الوهاب عواد خلف الشمري
عبد الوهاب فوزى محمد العدواني
عبدالرحمن حزام مطلق المطيري

عبدالرحمن حسن عبدالله السعيد
عبدالرحمن درويش عبدالله فالح
عبدالرحمن صغير رجا الرشيدي
عبدالرحمن مرعى عبيد الشمري
عبدالعزيز طارق محمد الرشيد
عبدالعزيز عماد محمد السبتي
عبدالعزيز فهاد فهد العازمي
عبدالعزيز فهد حجر المطيري
عبدالعزيز فيحان فايح المطيري
عبدالعزيز هادي سعيد العجمي
عبدالكريم زامل سويلم الظفيري
عبداللطيف لؤى عبداللطيف العمر
عبدالله باسل عبدالرزاق الفهد
عبدالله حسن محمد العجميي
عبدالله خرصان مناحى العجميي
عبدالله عثمان علي العثمان
عبدالله علي عبدالله عسكر
عبدالله عياده عبيد العياده
عبدالله ماجد بريك العتيبي
عبدالهادي مدعث عبدالله العجمي
عبدالوهاب حيدر سيد محمد حسن
عبدالوهاب فؤاد ابراهيم العوضي
عبير خالد عبيد السعيدي
عبير نايف عشوى العنزي
عثمان علي عثمان المطيري
عثمان فهد هذال العتيبي
عثمان فيصل عبد الوهاب بورسلى
عثمان وليد عبدالكريم الشيحه
عجيل فالح عجيل الهلفى الرشيدي
عذاري محمد عبد الرضا علي
علي احمد علي الخضري
علي امين احمد بهبهانى
علي جابر محسن الخالدي
علي حسن هالل الدويخى
علي حسين علي القطان
علي حمزه حسين عبد الله
علي مجيد حميد التحو
علي محمد عبدالله الهاجري
علي محمد مناحى العنزي
علي مسفر علي العجميي
علي ابراهيم علي الصباغ
علي رضا موسي محمد رضا
علي سالم علي المزيعل
علي سويد ناصر الدوسري
علي صالح حسين اسيري
علي صبيح شعبان غلوم
علي عبد الحميد علي حاجي
علي محمد علي الكندري
علي محمد ماطر العصيمي
علي هانى نجف بهمن
عمار فالح مبارك الصابرى
عمر عبد العزيز هاشم العنزي
ع ـمــر ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـم ــود عـبــدالـلــه
الفرهود
عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدى
عمر قيس سعد مرشد
عمر محمد مبارك عبد الرحمن
عهد حمود منوخ المطيري
عهود فالح محمد القحطاني
عيد عايد مبارك العازمي
عيد عبد الله عيد العتيبي
عيسى بدر حمد العتيقى
عيسى عبد الله محمد القطان
عيسى مطلق راشد العازمي
غزيل ضيرمان براك مفلح
غزيه غازي معيض العتيبي
غنيمه عبدالعزيز يعقوب الخلفان
غنيمه مشعل عبد الله الحشاش
غيداء خليفه عمران البنوان
فاتن لفى عواد المطيري
فارس عبد الله محمد الفارس
فارس مناور بقان العنزي
فاطمة عبدالعزيز عبدالسالم العمر
فاطمة فيصل محمد الحليل
فاطمة وليد عبد العزيز القديرى
فاطمه أحمد سيد محسن أحمد
فاطمه جليل عبد الكريم
فاطمه حسن علي شارع
فاطمه حسين عبد الكريم الجريدان
فاطمه حسين علي عبدالحسين
فاطمه حميد عباس بو عباس
فاطمه حميد عبد المحسن الحرز
فاطمه عباس حمزه ابوطالب
فاطمه عبد الحميد باقر زمان
فاطمه عبد العزيز حسين باقر
فاطمه عدنان راشد الماص
فاطمه علي مشرع العتيبي
فاطمه غانم محمد المطر
فاطمه فؤاد حسن تقى
فاطمه محمد جاسم العتيقى
فاطمه مصطفى عباس بو عباس
فاطمه موسي رمضان خسروه
فاطمه نبيل عابر الشمري
فاطمه نجم عبد الله الحشاش
فاطمه نعيم صالح عبدال
فاطمه نواف علي التويس
فاطمه وليد جعفر الصفار
فاطمه يوسف حسين دشتى
فالح عجمى فالح الظفيري
فجر علي عبد العزيز العصيمي
فجر محمد عبدالله العدواني
فجر منصور مناحى العتيبي
فرح أنور محمد فاضل
فرح خالد سيد زمان حسين
فرح سعد عبد الله ذياب الحربي
فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي
فرح مبارك حمود الصباح
فرح ناصر صالح المضيان
فريده احمد غريب احمد
ف ـض ــه ع ـب ــد ال ـل ـط ـيــف ع ـب ــد ال ـعــزيــز
العبد الرزاق
فضه وليد خليفه الفليج
فالح عبد الوهاب فالح السمدان
فهد ابراهيم محمد شعبان
فهد احمد فهد العازمي
فهد احمد يوسف السعيد
فهد احمد يوسف المنصور
فهد االحمد علي احمد البلوشى
فهد بطاح نفل العجميي
فهد خالد ضويحي العازمي
فهد خالد عبد الجليل الماجد
فهد خالد هجاج المطيري
فهد سعيد حميد العنزي
فهد سليمان القفيلى سليمان
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فهد صالح خلف السعيدي
فهد عبد الرحمن سعد العجمي
فهد عبد الرحمن سعود العبدلى
فهد عبدالرحمن سليمان الجريد
فهد عبيد صالح الشالحى
فهد عمر عبد الله العصفور
فهد غانم فهد الغانم
فهد فرحان راشد الطيار العنزي
فهد فواز حمود السمار
فهد كامل محمد الفضلى
فهد الفي جميعان الحربي
فهد مبارك فهد العازمي
فهد مبارك فهد العازمي
فهد محمد عبد الرزاق العنزي
فهد محمد عيسى القصار
فهد محمد فهد العازمي
فهد مرزوق محمد الراجحي
فهد مطلق مروى العازمي
فهد ناهي سعيد العالطى
فهد هادى محمد العجميي
فواز سهيل عبد الرضا اسود
فواز فرحان فهد الجنفاوى
فواز محمد ضيف الله المطيري
فواز ناصر مطلق المطيري
فواز نجيب ابراهيم العوضي
فوز محمد حسن الدوسري
فى حامد عبد الله الرشود
في سالم علي الفهد
في عبد العزيز ناصر السيار
فـ ـيـ ـح ــان عـ ـب ــد الـ ـمـ ـحـ ـس ــن ف ـي ـح ــان
العتيبي
فيصل احمد شهاب الفندى
فيصل جاسر فريح المطيري
فيصل جاسم محمد المعلم
فيصل جديع فالح العجمي
ف ـي ـصــل س ـع ــود حـ ـم ــدان ال ـح ـم ــدان
العنتري
فيصل سعيد مجاهد المطيري
فيصل صالح عبد الله القصاب
فيصل محمد سلمان الرشيدي
فيصل محمد ميرزا حسن الحالق
فيصل مشعل فهد الشايع
فيصل منور ضاحى المطيري
فيصل وليد عبد الكريم العزاز
فيصل يحيى احمد السدره
قيس انور بدر الدبوس
كرمه صالح حمدان الرحايمه
كوثر خالد عبد الله كندري
كوثر محمد سيد شبر الموسوى
كوثر محمد عبد الكريم الصالح
كوثر مصطفى سيد اكرم سيد محمد
لطيفة احمد محمد سالم
لطيفه حسن حسين احمد
لطيفه خالد عبداللطيف جار الله
لطيفه عادل عبد الله العتال
لطيفه هذيل مهدى العجميي
لوجين عادل عبد الصمد بوشهرى
لولوه احمد صبرى البلوشى
لولوه عبد الحكيم فهد الشايع
لولوه عبد اللطيف أحمد العوضي
لولوه عبد الله مطلق العنزي
لولوه عيسى احمد عامر
لولوه ناصر علي الحمدان
ليلى أحمد محمد بن حسين
ليلى فاضل عبد الخضر عبد الرحيم
ماجد حماد حمدان علي دعيج
ماجد مرزوق محمد الحريجي
ماطر منيف ماطر العتيبي
مبارك ضيدان مطلق المطيري
مبارك طارق مبارك الهندال
مبارك عبدالله مبارك الرشيدي
مبارك مفلح سعود العازمي
مبارك وليد ناصر الودعانى
محمد احمد حسين اشكناني
محمد أحمد محمد الخباز
محمد باقر درويش عباس
محمد جاسم محمد الكندرى
محمد جاسم محمد النجار
محمد جمال محمود الشناوي
محمد حزمى براك الدوسري
محمد حسين حمد العجميي
محمد حمد فرحان حمد العازمي
محمد حمدان صنهات الديحاني
محمد خالد شباط العفاسي
محمد خالد عوض الهاجري
محمد خليل جاسم الشطي
محمد راتب هادى العنزي
محمد راشد امريط الهاجري
محمد راشد فهاد الرشيدي
محمد راكان شطى العجميي
محمد رفدي فارس المطيري
محمد سعد كميل الفضلي
محمد سعود ذياب الديحاني
محمد ضاوي حمود العتيبي
محمد عايد جويعد الضفيري
محمد عايد محمد العازمي
محمد عبد الرزاق عبد الله بوقريص
محمد عبد الرسول محمد التركي
محمد عبد الرضا حمزه اسيرى
محمد عبد اللطيف محمد الفهد
محمد عبد الله متعب الخرينج
محمد عبد الله مطر العيدان
محمد عبد المعبود عبد العزيز
الدواس
محمد عبدالعزيز يوسف مراد علي
محمد عبدالله عبد الرضا محمد
محمد عبدالله مطلق الهاجري
محمد عبدالله نايف العتيبي
محمد عدنان حاتم الصايغ
محمد علي منصور الحاج
محمد علي حسين نصيب
محمد عوض فايز الرشيدي
محمد فهد محمد راجح
محمد فوءاد عاشور عاشور
محمد فؤاد محمد البعيجان
محمد لطس مدغم العازمي
محمد مبارك حمود العنزي
محمد مبارك فهد العجميي
محمد مبارك محمد الرشيدي
محمد مجبل مرزوق العازمي
محمد مرزوق مضحى العدواني
محمد مضحى عايض العتيبي
محمد معزى علي الرشيدي
محمد مناور محمد حجيالن
محمد مهنا عايض الحشار
محمد ناصر احمد بشير
محمد ناصر مبارك الدوسري
محمد نايف خلف الرشيدي
محمد نايف سالم كليب
محمد وليد خالد البلوشى

محمد وليد عبد العزيز الشيحه
محمد ياسين دلى ضيدان
محمد يعقوب حاجية شمساة
مراحب ناصر صياح العراده
مرام راكان محمد المطيري
مرح صباح عبدالرحمن الغيص
مرزوق بداح مرزوق المطيري
مروج حمد ظاهر حبيب كرم
مروه عادل علي بارون
مريم ابراهيم محمد الشيخ
مريم احمد صالح العسعوسى
مريم اسامه فهد المشعل
مريم خليل يوسف عبد الله
مريم سالم ابراهيم فقيهى
مريم سالم محمد محسن
مريم سليمان عبد الرحمن الكندرى
مريم صباح بدر الصباح
مريم عادل عبد الحسين رئيس علي
مريم عامر حمد العجميي
مريم عبد العزيز غريب شهاب
مريم عبد الله جبر الحامد الشريف
مريم عبد الله عيسى البلوشي
مريم علي ابراهيم الهولى
مريم علي عبدالله العماني
مريم فوزي محمد األحمد
مريم فيحان عبدالله الديحاني
مريم محمد أنور بخش
مريم محمد وايل المهنا
مريم ناصر خليفه الدعي
مريم وليد عبدالجبار الشراد
مساعد عواض عبد الله الرشيدي
مسفر ملحان علي القحطاني
مسلم بدر بندر الديحاني
مشارى حسين مناحى العجميي
مشارى سعد صليبان الحربي
مشارى مشعل عويد العازمي
مشارى نادر مطر المطيري
مشارى يوسف حماد الشمري
مشاري عصام عساف العنزي
م ـ ـشـ ــاري فـ ـيـ ـح ــان عـ ـب ــد ال ـم ـح ـســن
العصيمي
مشعل باسل حمد العبد الجليل
مشعل بدر ناصر العازمي
مشعل حمد حمدان السعيد
مشعل حمود حمد بن عيسي
مشعل خليف فالح المطيري
مـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
شمسالدين عبد الرحمن
مشعل فالح عواض المطيري
مشعل فهد مسلط المطيري
مشعل محمد مرزوق العازمي
مطلق راشد مطلق عبدالله العازمي
مطلق سالم عبد الله الرشيدي
مطلق محمد سعيد العازمي
معالى راشد فهيد الحيمر
معيوفه عطا الله عقيل مشعل
مفاز أسعد منصور االبراهيم
مالك خالد احمد البصرى
مليكه عبدالهادي يوسف بوحسن
منار مهدي سعود العجمي
منال ابراهيم باقرى
منال سلمان عبدالله الفهد
منال مطر علي مشهدي
منصور حسن محمد العجميي
منصور حمود مهلهل الخصيلي
منصور سالم زنيفر العجميي
منصور مسعود سلطان مبارك
منى سالم سعود زمانان
منى عبد الله سويلم العنزي
مني أحمد عبد الكريم حيدر
منيرة حسين احمد الخضري
منيره عبدالعزيز بندر الدويش
منيره محمد علي الدعيج
منيره ناصر عبدالرحمن ال تويم
منيره يوسف جاسم الفالح
منيره يوسف مفلح البرازي
مها طارق علي العريفان
مها محمد حمد الهاجري
مها محمد عبدالهادي العنزي
م ـه ــدي ح ــام ــد ع ـبــدال ـح ـم ـيــد كــاظــم
آل رشيد
موزه فهد عيسى الردهان
موسي صالح محمد االستاد
موسي عوض عويد الحربي
موضي عبد الله ابراهيم المياس
موضي مطلق زامل العتيبي
مى احمد عباس صالح
مي عبدالله مجبل المطيري
مي فهيد سعد المطيري
ميمونه عزيز ساطى العتيبي
ناصر بدر السيد هاشم الرفاعى
ناصر بدر ناصر الخضر
ناصر جاسر ناصر المطيري
ناصر سعيد محمد العجميي
ناصر صباح سراى الشمري
ناصر عيسى يحيى عيسى العتال
ناصر محمد ناصر العجميي
ناصر محمد ناصر فهد عبيد
ناصر موسي سليمان الصقر
ناصر وليد ناصر نصار السهلي
نايف بدر هيف الحجرف
نايف فهد سعود المطيري
نجالء عادل شاكر الكاظمى
نجالء علي عبد المحسن عبد الله
ندى بدر محمد العيسى
نمشه حمد صالح الرويس
نهى مطلق ناصر العدواني
نور حامد محمد الماجدى
نور حسن احمد حسين
نور محمد مطنى الفضلى
نورة عذبي سالم العلي الصباح
نوره ابراهيم راشد الحفيتى
نوره اسعد ابراهيم محمد الجسار
نوره بدر منصور المسعود
نوره حامد محمد العيبان
نوره خالد مناحى السبيعي
نوره سالم عبيد العجمي
نوره سالم فهد الهاجري
نوره سعود محمد الدوسري
نوره غريب محمد العجميي
نوره فواز عبد الله الهاجري
نوره مبارك باتع العتيبي
نوره محمد عبدالله الرويس
نوره وسمى ثوينى العازمي
نوف بدر منصور المسعود
نوف خالد سيد زمان حسين
نوف راجح ذعار الدوسري
نوف عبد الله سوادى العنزي
نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد
نوف هديبان ناصر الدوسري

نوير مسفر فيصل الهاجري
هاجر احمد رضا جمعه عباس
هاجر زعال مطنى الفضلى
هاجر وحيد محمد الرجيب
هادى سعود محسن العتيبي
هادى سيد علي رضا
هادي خرصان محمد العجمي
هاشم راشد عبد الله الشطي
هاشم علي حسين بن زيد
هبه فوءاد سيد رضا بهبهانى
هدى خالد عبد العزيز البشاره
هدى سعود علي المطيري
هدي يوسف سعود الوقيان
هديل احمد كعيد الظفيري
هديل مطر سلمان الشمري
هله فراج معاشى الحسينى
هناء صالح عبد اللطيف الحبشى
هنادى مسعود مسفر العجميي
هند احمد فهد الفرحان
هيا احمد علي بوفرسن
هيا جاسم محمد بن سلطان
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه
الحبيليصالمطيري
هيا علي أحمد الخميس
ود مرزوق مبارك الوطري
وضحه سرحان سالم المسلم
وليد سلطان عبدى العنزي
ولـ ـي ــد ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ن ــاص ــر ال ــزي ــد
الناصر
وليد مبارك عوده الرويعي
ياسمين محمود حيدر حسين
ياسمينا مبارك حمود الصباح
يحيى ناصر محمد السند
يوسف أحمد هايف أباذراع الظفيري
يوسف جمال عيسى السليم
يوسف حمدان ابراهيم العتيبي
يوسف خالد منصور الجزاف
يوسف رشيد محمد الرشيد
يوسف صادق يوسف المجادي
يوسف صالح حسن الغريب
يوسف عادل يوسف المزيدي
يوسف عبد العزيز محمد الجريسي
يوسف عبد الكريم شمس الدين
يوسف عدنان سند سند
يوسف علي حسين ناصر
يوسف علي حسن مال يوسف
يوسف فهد صلبى شتيوي
يوسف الفى عقال الظفيري
يوسف محمد حسين عبد الله
يوسف محمد يوسف النجم
يوسف مناحى سعيد العنزي
يوسف وائل يوسف المطوع

وزارة التعليم العالي
افنان احمد جاسم الخنفر
امل محمد سعد العازمي
امل مهنا محمد القحطاني
اوس مهدى حسن الموسي
ايمان احمد عبدالله الشطي
ايمان بجاد محمد الضليعي
ايمان فرحان عشوي العنزي
أحمد عباس بدر المطوع
أسيل سالم ناصر المري
بتول خليل غلوم علي
جابر جاسم محمد سويدان
جواهر راشد عوض المهيميل
حبيبه بدر ناصر السعيد
حمد سلمان فهد حشه
حمود حميد حمود القالف
حنان عبد الهادى محمد السماك
خالد براك عبد المحسن المحسن
خديجة هانى حميد السماك
رزنه علي مسفر العجميي
رفعه هادي مبخوت العجمي
ريم راشد مجبل عبد الرحمن
سعود فاضل هزيم الهزيم
سليمان محمد غانم الوادي
سيد رضا محسن سيد مصطفى
عبد العزيز حربى ماطر الظفيري
عبد العزيز خالد الدوسري
عبد العزيز سعود عبد العزيز العتيقى
عبد العزيز محمد عبد المجيد
بوشهرى
عبد الله ماطر حسن الحربي
عبدالله عليان نجاع الديحاني
علي خالد عبد الوهاب الدشتى
غاليه فيصل عبدالعزيز المسلم
غدير ابراهيم محمد المزيدى
فتون حسن عبدالله الحصينان
فيصل علي غنام العنقودى
كوثر رشيد عباس دشتي
مبارك سالم مبارك الصباح
مبارك عبد العزيز ناصر المنيخ
محمد عماد محمد العصيمي
محمد عواد بنيه البركه
مريم عامر منور هالل
مسفره ملوح مطلق الماجدى
مشارى ثايب عبد الله المطيري
مشارى محمد عامر العتيبي
منيره حمود سالم الرشيدي
موضي عمار دعيرم العجمي
نوف فيحان عياد المطيري
نوف مانع سالم الشمري
هنادى خالد عبد الله الصرعاوى
يعقوب عبد المنعم شاكر سباع
يوسف خالد مبارك العازمي

وزارة الداخلية
احمد متعب فضى الرشيدي
االء علي عبد اللطيف محمد
البندري محمد شبيب العجمي
بدر محمد السهدى العجميي
حصه محمد سعود النمشان
خليفه جالل فتحى خليفه
ديمه فواز عبد الله الديحاني
ريم مسهوج عوض الصليلى
شاهه مرزوق فريح الشمري
عاليه علي محمد زينل
عـ ـ ـب ـ ــد ال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـي ـس ــى
الجساس
فاطمه عوض محمد الحربي
فاطمه يعقوب محمد االحمد
كوثر محمد عبدالله البلوشي
محمد معدي عبد الرحمن العتيبي
محمد ناشي محمد عنزه
مخلد جوفان راشد البذالى
م ـن ـي ــره ع ـب ــدال ـل ــه م ـح ـمــد ع ـبــدال ـلــه
الرندي

مها سلطان عبد الله الديحاني
مها صالح عذال العنزي
ناصر راشد فارس الحشار
وضحه شيحان مجنف المطيري

وزارة الدفاع
ابراهيم خليل ابراهيم علي
ابراهيم عبد الله محمد الفيلكاوى
ابراهيم فالح عالى العازمي
ابراهيم نافع ابراهيم الخبيزى
ابو بكر ناصر محمد زينل
احمد ابراهيم محمد البشر
احمد خالد احمد المجادى
احمد سعود فرهود العتيبي
احمد عماد محمد العبيدان
احمد محمود محمد الحرز
اسيل عبدالرحيم محمد بوكبر
الذيب حمود عبد الله الشمري
الماس سيف عثمان ابو قماز
انور احمد يوسف الثنيان
أحمد ابراهيم عبد الله محمد
أحمد خالد محمد العازمي
أحمد خلف هندى الهرشاني
أحمد نبيل عبد الحميد عبد السالم
بتول فهد محمد الخباز
بدر غالب عويض المطيري
بدر فيصل احمد البديوى
بدور مريس عايد العازمي
بدور ناصر سعيد الفيلكاوي
براك ابراهيم عبدالمحسن النوح
تركى جبار غنيم الماجدى
تركى فيصل نغيمش المطيري
تركى يوسف محيالن الذايدى
ثامر محمد صخيل العنزي
ثامر محمد فالح الراجحي
جاسم صاحب احمد ماجكي
جاسم محمد خليل دشتى
جراح مفرج مشلح الدوسري
جمعان سرور جمعان الديحاني
حسن جاسم محمد عابدين
حسين شاكر علي حاجيه
حسين علي حاجى دشتى
حسين علي عبد النبى اكبر
حسين محمد عباس حسين
حصه وليد علي القطان
حمد سعود طراخم العتيبي
حمد عبد الله مدعث العجميي
حمد علي عثمان الرباح
حمد محمد فهد الشايجي
حمد ناصر حمد الهاجري
حمود مبارك فالح مبارك
حمود محمد فالح الشبعان
خالد بادي جهز العتيبي
خالد حمود سالم الخرينج
خالد محمد راشد العازمي
خالد محمد مرزوق الدويهيس
خالد مطر عبد الله العنزي
خالد ناصر خالد العازمي
خلف فراج مخلف المطيري
خليفه عادل خليفه الخليفه
خليفه يوسف خليفه البحوه
دانه سالم دهيليس العازمي
دانه يعقوب يوسف السلمان
راشد مطر راشد العنزي
راكان فهد شفافة العنزي
رفعه صالح حسن العجميي
ريم فيصل بندر الدويش
زهراء قاسم علي المجادى
زهراء مجيد حمزه سيد مهدي
زينب عباس يوسف البغلي
سارا ناصر مرزوق الطحيح
سالم محمد سالم الهويدى
سالم مساعد ادريس احمد
سعد دخيل فالح الرشيدي
سعد سالم حسن العجميي
سعود بندر شجاع ابو رميه
سعود طالل سفاح العدواني
سلطان جمال حسين العنزي
سلطان حربي محمد العنزي
سليمان عبد العزيز مشارى العوده
سليمان فهد سليمان الفهد
س ـل ـي ـم ــان نـ ــاجـ ــي م ـح ـم ــد ع ـي ـســى
العيسى
شموخ متعب عبد الله الحربي
شهد محمد هجاج الجالوى
شوق علي سالم الهدفه المري
ضارى منوخ فهيد العازمي
طالل خالد محمد العنزي
عبد الرحمن رباح سعود الرباح
عبد الرحمن سمير العبد الرحمن
عبد الرحمن علي العبدى المطيري
عبد الرحمن محمد فهد مشوح
ع ـبــد ال ـعــزيــز أس ــام ــه جــاســم ســالــم
السالم
عبد العزيز حسن حسين فرحان
عبد العزيز علي حسين العبد الله
عبد العزيز محمد راشد الهيفى
عبد الله الحميدى سالم المطيري
عبد الله خالد سعود العويهان
ع ـبــد ال ـل ــه ش ــاك ــر م ـح ـمــود مـنــدنــي
شهاب
عبد الله صاهود محسن الحسينى
الحسينى
عبد الله عبد الكريم ذياب المطيري
ع ـبــد ال ـل ــه ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ع ـبــد الـلــه
المجحم
عبد الله فايز محمد العوضي
عبد الله محمد جاسم غالب موسي
عبد الله ناصر ناصر بخيت
عبد الوهاب علي محمد أشكناني
عـبــد الــوهــاب محمد عـبــد الرحمن
العمهوج
ع ـبــد ال ــوه ــاب ول ـي ــد ع ـبــد ال ــوه ــاب
الحداد
عبدالرحمن بدر متعب الرميح
عبدالرحمن عبدالله حسين الصايغ
عبدالرحمن فيصل حمود الديحاني
عبدالعزيز بدر جاسم بن جاسم
عبدالله سليمان محمد الرفاعي
عبدالله عايد سبيل العازمي
عبدالله عايد نهار الذايدى
عـبــدالـلــه عـبــدالـعــزيــز عـبــدالـلــه علي
عبدالله الصراف
عبدالله علي نشمى الضفيري
عبدالله عيد محمد العازمي
عبدالله فهد حمدان الهبيده
عبدالمحسن علي عشوى العنزي
عبير بسام عبدالرزاق مجيد
عجيل بخيت محمد سعد

عذبى خلف هجرس العازمي
عذبى سعود محمد المطيري
علي جابر حمد المري
علي حسين علي خاجه
علي هادى حسن العجميي
علي ابراهيم محمد السلمان
علي خالد علي السبيعي
علي عادل عبد العزيز بهبهاني
علياء فهد مدعث العجمي
عمر عبد العزيز حمود الجيران
عهود شريد براك هادى
عيد ساير عيد الظفيري
عيد عبدالله عيد العازمي
عيسى سعد صالح الرشيدي
عيسى شريد مسلم الرشيدي
عيسى عبدالناصر احمد طاهر
غدير جاسم صالح لفته بارون
غدير عبد الله علي المطيري
فاطمه علي حسن الكندرى
فالح عبد الله ناصر الهاجري
فايز مشوح فهد الرشيدي
فرج عادل مبارك الدعى
فالح احمد سعود اللميع
فهد رشدان فهيد الرشيدي
فهد زيدان رحيل العنزي
فهد سعد مشعان العجميي
فهد عبد الرحمن علي البشر
فهد فواز عواد العنزي
فهد مجبل مطيران العاردى
فهد محمد دحام الرحيلى
فهد محمد عواد الظفيري
فهد مرزوق محسن الميع
فواز اسماعيل محمد الكندرى
فواز عبد الله سعد المطيري
فواز ناصر محارب الضفيري
فيصل سعد قحيصان المياس
فيصل عدنان علي بن نخي
فيصل مبارك سلمان الهبيده
ليلى سالم محمد بوعباس
مبارك راشد مبارك راشد
مبارك فهد صباح الناصر الصباح
محمد بدر موسي الحداد
محمد جاسم عبدالله رضا
محمد خليل ابراهيم حسين
محمد صالح عبد الله االستاذ
محمد علي محمد اشكنانى
محمد غسان محمد القبندي
محمد فالح صقر بن عيد
محمد فيصل سعود الشمري
محمد لؤى عبد الرحمن التركيت
محمد مشعل مهدي جوهر حياة
محمد هادى فالح العازمي
مساعد مبارك عبد المحسن الرشيدي
مشارى خويلد خالد البطحانى
مشارى عبد الله محمد العجيل
مشارى محمد ثقل الدوسري
مشارى مشعل بدر المطيري
مشاري خلف عبدالله المطيري
مشعل بداي غالب الديحاني
مشعل عثمان محمد التويجري
مشعل عزيز نواف العنزي
معالى باتل حمود المطيري
مفرح عبيد مفرح الرشيدي
منال حسين علي الجبعه
منى محمد حسين نزر
مها احمد سعد الكحالوى
مهند حسن رمضان السعيدى
موسي حسين نوشاد حسين
ناصر حسين محمد الشمري
ناصر رياض سالم القاسمي
ناصر عبد الله عيسى الصالح
ناصر عبد الله ناصر العبيد
ناصر علي حسن المعيلي
ناصر فرحان نايف الظفيري
ناصر مصطفى محمد الكندرى
نواف فياض محمد العنزي
نوره خالد محمد الخضير
نوره عبد اللطيف ضيدان الوقيت
نوف عادل خلف القريني
نوف فايز محمد اللميع
هاجر سالم أحمد الناشي
هاجر غنيم علي المطيري
هادى صالح مجبل العازمي
هادى معجب لهمان الدوسري
هبه حامد مساعد الطبطبائى
هدى حمود بريدان العازمي
هدى محمد هادي الهاجري
هيف مبارك حجرف هيف
وسن يوسف محمد الجسمي
وصايف مبارك عبد الله الخشاب
يوسف احمد محمد محمد
يوسف علي مطلق المطيرات
يوسف مسعود فريج المطيري

وزارة الشؤون اإلجتماعية
ابرار عبد الرزاق سامى عبد السالم
اسما غازي مشعان الديحاني
اصايل شارع فهد العجمي
امل علي حيدر المحميد
امل محمد محمود الكحلوت
انفال حسين ابراهيم الهويدى
انفال مفلح بدر الوهف
أنفال عبد الله ابراهيم المسيعيد
آمنه بدر طاهر بوفتين
بتول حيدر خيطان
بتول محمد عبدالحميد الصفار
بدر محماس مشرع خلف
بدر ناصر معتق الرشيدي
بدريه ناصر علي القطان
بدور ناصر منيف بن جدعان
بشاير خالد مبارك العازمي
بشاير رجا عايد الماجدى
بشرى علي عباس دشتى
بشرى فالح فيحان المطيري
بشرى محمد عبد الله العنزي
تسنيم سعيد جمعه السناوى
جاسم احمد جاسم الدبيان
جمانه عبدالعزيز سعود الصديقي
جوان علي عبد الرحمن الطبيخ
حسين صباح محمد المطيري
حصه عبدالعزيز علي الوهيب
حمد حميد مطر العنزي
حمد محمد احمد ارحمه
حنان محمد فالح المطيري
حنين ممدوح خالد الفيلكاوى
حوراء ناصر محمد الحرز
حوراء يوسف سيد مهدي الرضوي
خالد عبد الرحمن خزعل مطلق
خديجه محمد سعيد العتيبي

خزنه عبد الله عنيزان العجميي
خزنه محمد عامر العجميي
خزنه هجاج مطلق الرشيدي
خلود علي صغير العنزي
دانه احمد عبدالله الطواش
دانه زيد فهد الخبيزى
دانه مرشد راشد المطيري
دانه ناصر خليف نحيطر
دنيا يعقوب غلوم الكندري
رباح عقاب رباح المطيري
ريان ماجد علي الماجد
ريم احمد سالم المهنا
ريم كحيل عيد المطيري
ريم كريم منصور محمد
زينب اسماعيل غلوم مبارك
زينب جاسم محمد الصقر
سارة محمد سعود العوام
ساره بدر عبد الرحمن العيسى
ساره محمد حسين الكندري
سبيكه ابراهيم سلطان السدانى
سعود بدر عبد العزيز بوراشد
سعود حمود عبد الله الهاجري
سليمان حسين أدبيان المطيري
شمايل هادى عواد الفضلى
شمائل عبد اللطيف أحمد الكندري
شهد احمد براك الخالدي
شهد محمد اسد حسن
شيخه عبد الله محمد اليعقوب
شيخه فهد حمزه الجميعى
طيبه سالم سليمان الرشيدي
طيبه علي عبد الله الدهش
عاليه خلف عبد الله اسماعيل
عائشه عبد العزيز راشد الهالل
عباس محمد عبد الله القالف
عبد العزيز حسين صالح القفاص
عبد الله حمد سعود العجمي
عبد الله سعد حجى العازمي
عبد الله عادل علي الشويع
عبد الله عيد خلف العازمي
عبد الله غازى عبد الله العازمي
عبدالرحمن سعود فريح الحربي
عبدالرحمن عامر راجح القحطاني
عبدان حمد عبدان الدوسري
عبيد مطلق عبيد المطيري
عفاف سباح خلف المطيري
علي فهد عبيد العنزي
عمر عبد الرحمن سليمان الخبيزى
غدير عيد عبد الله الرشيدي
غدير فيصل عبد العزيز السلمان
فاتن سعد محمد المطيري
فاتن فايز عتيج بطحانى
فاضل محمود جمعة عبد الله
فاطمه حسين سيد علي علي
فـ ــاط ـ ـمـ ــه حـ ـسـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد احـ ـم ــد
المنصور
فاطمه طارق محمد بورحمه
فجر سعود عبدالعزيز الحشاش
فجر فيصل جاسم الماجد
فرح محمد ابراهيم عبد الله
قيروان هشام سعود المجيبل
لجين عبد العزيز يعقوب الضويحي
لطيفه مبارك محمد العتيبي
لولوه سليمان محمد بوخضور
لولوه هشام محمد البشاره
محمد احمد عباس الدوسري
محمد حسين علي الخالدي
محمد دهام عيسى المطيري
محمد عادل جاسم غريب
محمد عبد الحميد عيسى العطار
محمد عبدالله فراج سواده
محمد مفلح محمد الصليلى
مريم عبد المجيد حسن مال أحمد
مشاعل حمد عايض الوهيده
مشاعل عبد الوهاب فهد البارود
مشاعل مرزوق مطلق العازمي
مشعل حامد مناور الظفيري
مناير عبد الله محمد الخباز
منى لماس مشعل المطيري
مها خالد هويدى العصيمي
مى عبد الله بعيجان العتيبي
نادر مطلق عبد الله المطيري
ناصر عادل مبارك الضويحى
ناصر منصور ناصر الحربي
نجد عبد الرزاق فيحان العتيبي
نهار علي سالم العجميي
نور فالح محمد سعد العدواني
نوره اسماعيل تميم الدوسري
نوره خالد عبد العزيز المسعود
نوف جمال حسين عبد السيد
نوف خليفه عبدالله العصفور
هجوس اكليفيخ طماح المطيري
هند عبد الواحد ضاحى ناصر
هيا علي محمد رمضان
هيا محمود سالم البلهان
وضحه ناصر فهد ناصر
والء محمد ابراهيم المريشد

وزارة الصحة
ابتسام حمد عمر الشمري
ابداح فهد ابداح العجميي
ابرار بدر ضيف اللة العتيبي
ابرار شاكر راشد العنزي
ابرار عشوي شويهين الظفيري
ابرار محمد حسن الدوخى
ابرار محمد راشد آل بن علي
ابرار وليد علي البطاح
ابراهيم حميد جمعه النداف
ابراهيم نايف غازى الرشيدي
احالم رائد محمود محمود
احمد خالد احمد السنان
احمد داود سليمان الخليفه
احمد سعد حمد الخالدي
احمد عبدالله محمد الحشاش
احمد عواض عايد الرشيدي
احمد فيحان هايف الجميلى
احمد مغيظ سرحان العنزي
احمد منوخ ليلى الشمري
اريج عاهد صالح الجطيلى
اريج ممدوح محسن العنزي
ازهار مهاوش وقاف العنزي
اسراء علي يوسف ابو غيث
اسراء مبارك عيد العازمي
اسراء مصطفى يعقوب حسن
اسماء بدر عبيد الضعيان
اسماء حسن احمد جعفر
اسماء محمد الكوهن
اسماء مفرج عبد الرحمن المطيري
اسماء مناحى عبيد الشمري
اسماء ناصر حشر البرغش
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اشواق عبد الرحمن براك العازمي
اصايل بندر سلطان المطيرات
افراح عبد الله احمد العبيد
افراح محمد سالمه العنزي
االء أحمد علي الضفيري
االء بدر نهير العنزي
االء يعقوب بدر وادى
البندرى محمد فهد البوص
البندرى مطلق قضاب المطيري
البندرى وليد عوده الشمري
البندري سلطان عايض المطيري
الجوهره فراج عبد الله العجميي
الطاف محمد هجاج الميمونى
الطاف يعقوب يوسف المفرج
العنود رفاعي فارس العازمي
الهنوف سحيم غازى الرشيدي
امال محمود عبد الله البلوشى
امانى حسين ناصر كايد
امانى محمد تويم الهاجري
امل أحمد علي عبد الرحمن
امل سعود صاهود المطيري
امل عبد الله غازي المطيري
امل فهد عوض المطيري
امل محمد رباح المطيري
امل مضحى بدير الماجدى
امالك محمد محسن الشامرى
امنه محسن بادى الفضلى
اميره مجبل عوض الرشيدي
امينه سعود مساعد البناي
انفال علي سليمان العبد الهادي
انفال فواز ناصر الرشيدي
انفال ياسر نصار مبارك
انوار عادل مزيد العازمي
انوار عبد الوهاب علي النقى
انوار فؤاد محمد علي
انور محمد حسين كمال
اوضاح يوسف محمد الصعيب
ايمان ابراهيم جان أميرى
ايمان حفيظ جابر العجمي
ايمان خالد مبارك المياس
ايمان عبد الرحمن خليل الحشاش
ايمان عبد الوهاب احمد المطوع
ايمان عبداللة محمد العنزي
ايمان محمد ارشيد الضرباح
ايمان محمد عبد الوهاب حسين
ايمان نورى فهد العنزي
ايمان يعقوب محمد اللوغانى
ايناس شاكر محمود عبدالعظيم
أحمد سيد محمد الموسوي
أسماء عياضه عبدالله الرشيدي
أسماء فهد ثامر العازمي
أسيل طارق مطلق العروج
أفراح عبيد سمران المطيري
أفنان عبد الله أحمد المحمد
أمجاد نمر فالح الشمري
أمل عواض سحمى الهاجري
أمل مزعل حويان العازمي
أميره مشعان سعود الرشيدي
أمينه عبد الرحمن حمود شوكان
أنعام أحمد سليمان البالول
أنفال فهد حمود العتيبي
أنوار ابراهيم صالح العازمي
أنوار خالد فهيد العازمي
أنوار شفاء الهيلم العنزي
أنوار صالح عبد الله يوسف
آسيا ضحيان راشد العتيبي
آالء بندر عواد الشمري
آالء سلطان حسن سلطان
آمنه خالد جاسم العميرى
آنوار حسين علي محمد
باسل ناصر محمد ارتى
باسم يوسف جوهر جمشير
بتول خضر نايف الشمري
بثينه عماد يوسف احمد الغانم
بخيت حسن بخيت العجمي
بدر حمد معجب العجميي
بدر خالد سعود الطريقي
بدر صغير دحيم الهرشاني
بدر عثمان محمد التويجري
بدر محمد محمود عبدالله حيدر
بدر ناصر مطلق السيحان
بدور رسام حسيان الدوسري
بدور غانم مطير الظفيري
بدور مطلق عليج عسكر
براك مفلح رغيان العازمي
برده علي مانع العجميي
بسمه نايف عبدالله الشمروخ
بشاير حسن حمد الدوسري
بشاير سعود محمد الدماج
بشاير عبد الله سعود ناصر
بشاير عوض فالح العازمي
بشاير محمد سالم الدوسري
بشاير محمد عبدالله الهاجري
بشاير معدي فراج الهاجري
بشائر سعد عبد الله الخزي
بلقيس فيصل صالح الظفيري
تركى سليمان عايد السعيدى
تركى ناصر مبارك العازمي
تركي سعود ماجد الزيادى
تغريد بدر مشعاب سحلول
تغريد فالح ذاير المطيري
تهانى ابراهيم علي المرشود
تهانى جويعد مطر جسار
تهانى رسن سداح الشمري
تهاني أحمد مسفر العراده
تهاني سعد مبارك مسعد
ثريا عمرو محمد العتيقى
جابر سفاح ذعار المطيري
جابر عايض جابر الهاجري
جابر مبارك جابر الهاجري
جاسم خالد جاسم الحمدان
جمال دهيمان عجيج العالطى
جمانه باسل عوض الرشيدي
جميله معجب شمروخ العتيبي
جنان أحمد جاسم الخنفر
جنان سالم جاسم عبدالسالم
جواهر زبن مناور الرشيدي
جواهر سالم فهد هايف العجمي
جواهر مناور مرزوق النومسى
حامد عبد الله سعيد حبشى
حربيه حمد عواض العازمي
حسناء علي محمد ثامر الراجحي
حسين احمد غلوم خاجه
حسين رياض راشد عبد الرحيم
حسين عبدالعزيز علي الصفار
حصة فيصل سالم الضفيري
حصه حمدان هدمول العدواني
حصه سامي عبدالله العجمي
حصه سبتى عبد الله الكندرى
حصه سبتى محمد ابراهيم

محليات
حصه طلق محماس العتيبي
حصه عادل خالد العازمي
حصه عادل راضى العازمي
حصه عبد الرزاق عثمان مطر
حصه عبد الله العبيد العازمي
حصه عبد الله حمد البراك
حصه فيصل معضد العجمي
حصه محمد عبد العزيز المرشد
حصه محمد مبارك العجميي
حصه مريبد محمد الرشيدي
حمد حمود سلمان الدماج
حمد سامى بدر الجناعى
حمد فوزان حمد العدواني
حمد محمد شامي الراجحي
حمدة معوض حثلين الرشيدي
حمود علي جريد المطيري
حمود فهد مجبل المسانع
حمود محمد قطيم المطيري
حنان احمد عبد الله اسماعيل
حنان دهام فهد العازمي
حنان عبدالله علي مراد الكندري
حنان فيصل حسن الكندري
حنان مطلق زيد الصانع
حنان نايف شحنان الشحيتاوى
حوراء عبد الغنى محمد البلوشى
خاتون راضى صالح العازمي
خالد جمال ضيدان العدواني
خالد خلف منسى العنزي
خالد دويع ناصر العجميي
خالد سلطان فرج العنزي
خالد صباح عبد الله العنزي
خالد عبيد الله رابح الرشيدي
خالد غالب ابشيت الرحيلى
خالد غانم هزاع المطيري
خالد فيصل خلف الضفيري
خديجه حامد مريف الحريجي
خديجه حسين علي غلوم
خديجه عبدالعزيز عبدالنبي بن نخي
خلود خالد عثمان قشاط عمر
خلود سرور زيد المطيري
خلود فهد عبد الله العازمي
خلود مبارك جمعان الرشيدي
خلود مزيد صحن الساعى
خلود ناصر حمد العنزي
خلود نايف فهد العالطي
دارين حمد سلطان السلطان
داليه محمد ابداح الدوسري
دانة محمد بندر الديحاني
دانة محمد علي دشتي
دانه بدر احمد المحارب الحمود
دانه خالد عبدالله العتيبي
دانه دخيل محمد سعد
دانه رشيد خليفه الهايف
دانه سالم حسن الجاركي
دانه غانم خلف صلبوخ
دانه فهد عبد العزيز الهران
دانه فؤاد عبد الله الناصر
دانه محمد حسين العازمي
درر هاشم احمد الرفاعي
دعاء رضا جراغ البلوشى
دعاء مطر خلف الفضلى
دغيم مطلق دغيم العازمي
دالل احمد علي الفريح
دالل زايد عيد العازمي
دالل سعد محمد العميرى
دالل سعود حمود الديحاني
دالل سعيد ساعد الحريجي
دالل عبد المحسن مخيشم الشمري
دالل فالح بهلول الضفيري
دالل مبارك بداح العجميي
دالل مبارك حنيف الظفيري
دالل محمد حمود العميره
دالل محمد مبارك العدواني
دالل ناصر كريدى العنزي
دالل وليد احمد التويم
دالل يعقوب يوسف المسيليم
ديمه محمد سعد العجمي
ذاير دليم ذاير العتيبي
راشد مبرك سيف العازمي
راشد مساعد ماطر عميره
راويه جمال سعد المنيفي
رحاب عبد الله بزيع المطيري
رحاب مدلل حبيب العنزي
رحاب مناع بن حمدان الظفيري
رحمة علي خرصان العجميي
رحمه فرج عبيد العجميي
ردن هادى ردن المطيري
رشا حمد محمد العازمي
رغد أحمد سعود المجمد
رغد خلف فهد القشعان
رغد عادل خليفه الشاهين
رفاء احمد بندر المطيري
رقيه أحمد عبد الله النجار
رقيه محمد سالم الخترش
رهف ساير عايد الصليلى
روابى طالل مبارك العازمي
روابي بدر صفوق السعيدي
روان احمد خليل الشطي
روان رجا دهام الشمري
روان صادق خالد كرم
روان صقر عبد الله الغرير
روان صالح عبد الرحمن الناشى
روان عماد خلف العنزي
روان فهد محمد الدغيشم
روان يوسف سليمان السنين
ريم احمد حجي العازمي
ريم اسامه سعود المجيبل
ريم بدر عبد الهادى العازمي
ريم ثجيل عبد المحسن طوفان
ريم خرصان سعود العجميي
ريم راشد دغمى الرشيدي
ريم شباط سعد الميمونى
ريم ضحوي محمد المطيري
ريم عكرش عيد محمد
ريم علي محمد بالل
ريم فهد جابر الشمري
ريم فيصل فالح الخميلي
ريم مشرف جاسم الشمري
ريم نعيس فريج المطيري
ريهام مطلق راشد النمالن
زايد قحطان زايد العجميي
زبن هزاع مزبان السعيدى
زكيه سعود عبد العزيز فهد
زهره علي حسين علي
زيد عصام عبد المحسن المرزوق
زينب ابراهيم احمد عبد الله
زينب حبيب يعقوب جراغ
زينب حسين علي المتروك
زي ـن ــب ع ـبــد الـمـطـلــب س ـيــد شـهــاب
القالف
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زينب محمد عباس العجمي
زينب نبيل حيدر حاجي
زينب هاشم عبدالرسول الصفار
سارة سالم سعود العجميي
سارة محمد عبد الله العتيبي
ساره أسامه محمود صالح الصفي
ساره بالل جمعه بشير
ساره حمد مبارك العازمي
ساره حنيف مهدى العجميي
ساره خالد عبد الهادي المطيري
ساره خليفه محمد الدبوس
ساره زيد محسن الدوسري
ساره سعد نوار العتيبي
ساره سعود عناد الخالدي
ساره سلطان الفى العصيمي
ساره صالح سعود العنبرى
ساره عبد الله محمد القصار
ساره عبدالرحمن ناصر الشريم
ساره عبدالله ابراهيم القفيلى
ساره عردان فهيد العجمي
ساره علي عبد الرحمن المطيري
ساره عليان عاصى الحربي
ساره عيد عتيق الحربي
ساره فالح زيد العازمي
ساره فهد صياح الخالدي
ساره فيصل عزيز العتيبي
ساره قبالن محمد العازمي
ساره مازن داود السردى
ساره محسن محمد العجميي
ساره محمد سليم السبيعي
ساره محمد شتحان الظفيري
ساره محمد مشعل الظفيري
ساره مشارى الحميدى المطيري
ساره مشعل جاسم الفهد
س ـ ـ ـ ــاره مـ ـنـ ـص ــور عـ ـب ــد ال ـم ـح ـس ــن
الجاسم
ساره ناصر حمد الهاجري
ساره نجم عبدالله العنزي
سالم عبد الله عويضه العجميي
سالم محمد حجى الشطي
سحر بدر محيا الرشيدي
سحر خالد عبد الله محمد
سعاد مشارى عبدالعزيز السيف
سعد فراج محمد العدواني
سعد فالح نجر المطيري
سعد يوسف عبد الله المعصب
سعود ثقل سالم الدوسري
سعود سالم جمعان الغريب
سعود مبارك دعسان الشمري
سعود محمد سعود السليمان
سعود مرزوق عبد الله العازمي
سعيد عبد المحسن علي المري
سكينه علي قاسم البلوشي
سلطان أحمد جدوع النمالن
سلطان دوخى عطيه المطيري
سلطان فهد عامر المطيري
سلطان ماجد متعب الرشيدي
سلطان مزبان راجي السعيدي
سلمى عبد الله سعد الوهيب
سلمى فوزى فهد العبدالجادر
سماح شافي هايف المطيري
سماح عيسى عبد الله الحمر
سهام نافع نهار المطيري
سهيله احمد عبد الله عبد الملك
شاهين حسين شاهين الشمالن
شذى فهد خالد النامى
شرعه متروك عايض العتيبي
شروق عبد الرسول مطر رجب
شروق محمد حمود الظفيري
شريده سرهيد تريحيب النصافى

شــريـفــه ع ــادل حـســن عبدالمحسن
رمضان
شعاع خلف بتاع المطيري
شمايل أحمد علي العازمي
شهد انور بدر البلوشى
شهد جاسم محمد بو هادي
شهد حامد مطني مطلق
شهد حسين علي الخوالد
شهد خالد بشير نواب
شهد روضان ناصر الروضان
شهد شافى سلطان القويمانى
شهد عادل عبد الرحمن الصغير
شهد عبد الله محمد الحساوى
شهد عويد مبارك العراده
شهد عيد محمد الحميداني
شهد فالح سلطان السبيعي
شهد فهد ناصر المشعل
شهد فيروز سعد النصيب
شهد فيصل فهد الزعبى
شهد محسن سيد كاظم الموسوى
شهد محمد عوض العجمي
شهد نعيس فريج المطيري
شهد يوسف أحمد الشرف
شوق سليمان مخلف المطيري
شوق محمد عايد الصليلى
شيخة فيصل سالم الضفيري
شيخه أحمد عبدالله العوضي
شيخه حسن فالح الحجرف
شيخه حمد جابر المري
شيخه خالد عبدالله الغريب
شيخه رضا خلف العنزي
شيخه عبد العزيز عبد الله العبيد
شيخه علي محمد الزيد
شيخه مشاري حسن الزنكي
شيخه نايف مشرع العتيبي
شيخه نبيل عبدالكريم القلوشي
شيماء خالد محمد النمش
شيماء ظاهر مال الشمري
شيماء مهدى هادى العازمي
شيماء نواف صرد العنزي
شيمه زايد ماشع المطيري
شيهانه حسن محمد حسن
صافيه محمد ابراهيم الهاجري
صالح منصور صالح العنزي
صباح فريد فوزان السابج
صالح سند خلف العنزي
صيده منير مهدي العجمي
صيغه مانع دهيم الدوسري
ضارى عبد الله محمد العتيبي
ضحى عبدالله عبدالرزاق الخبيزى
ضحى محمد هالل العنزي
ضحيه سالم سمري العازمي
طارق مزعل مشهور العنزي
طيبه اديب يوسف العلي
عاليه ماجد ظافر الهاجري
عايد خالد زبن العربيد
عائشة صالح ناصر العثمان
عائشة عمر داود الحزامي
عائشه احمد عواد الهطالني
عائشه سليمان محمد الخليفى
عائشه فهد سعد السعد
عائشه محمد عبد الله القديفى
عائشه مرزوق مبارك العازمي
عائشه مناور صنيتان الصليلى
عائشه يوسف عبد الله السليم
عـبــد الــرحـمــن ابــراه ـيــم سـيــد عنبر
الرفاعى
عبد الرحمن حمزه عباس الحداد
عبد الرحمن حمود مبرك العازمي
عبد الرحمن سعد مشعان العجميي

عبد الرحمن عادل عوض محمد
ع ـبــد الــرح ـمــن ع ـبــد ال ـكــريــم محمد
الزامل
عبد العزيز خالد غازى العدواني
ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ط ـع ـمــه ع ـب ــد ال ـعــزيــز
الغريب
عبد العزيز عبد الرحمن الشويمانى
عـبــد ال ـعــزيــز عـبــد الـلـطـيــف محمد
الصالح
عبد العزيز عبد الله عايض الثويمر
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـب ـ ــارك م ـس ـي ـع ـيــد
الرشيدي
عبد الله احمد عبد الله العمر
عبد الله أحمد معلث الرشيدي
عبد الله جاسم محمد الهندي
عبد الله جمال مشارى الرفدى
عبد الله راشد وسمى شنيتر
عبد الله زايد فالح العتيبي
عبد الله شجاع متعب العدواني
عبد الله طليحان عكاش العنزي
عبد الله عادل عبد الله الرومي
عبد الله عبد العزيز يونس احمد
عبد الله علي حسن ياديكار
عبد الله عمر مبارك العصيمي
عبد الله فيصل مسلط العتيبي
عبد الله مبارك محمد العايض
عبد الله محمد سعد الجمعان
عبد الله محمد عبد الرحيم معرفى
عبد الله محمد قاسم الخميس
عبد الله مرضي صقر العنزي
عبد الله مسفر محسن العجميي
عبد المحسن عبد الله االبراهيم
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــز أحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد ج ـ ــاس ـ ــم
الدرباسالزعابي
عبدالعزيز قريني مرزوق العازمي
عبدالله رضا احمد حسن علي
عبدالله سعد خالد العازمي
عبير خليفه حمدان العازمي
عبير سلمان سيف العازمي
عبير عبد الله حمود العازمي
عبير فالح موسم المطيري
عبير مشارى بيان الراجحى
عثمان حبيب غالي الذايدي
عذارى عادل فالح العجميي
عذارى عبد الله احمد النعار
عذارى مطلق عواد االزمع
عذارى هادى سالم العجميي
عذبه سعود ضاوى المطيري
عزيزه محمد حمود هويشل
عفاف رجعان حمود الرشيدي
عفاف عيد مطلق العازمي
علي حمود عواد الفضلى
علي عبداالمير عبدالله القالف
علي عيسى عبد الله الدريع
علي غريب طعمه الغريب
علي محمد عبد الله الصراف
علي نظام احمد الخياط
علي مساعد يوسف العلي
علي مفلح علي الصواغ العازمي
عمار منصور صالح الرشيدي
عهد فالح سعد العجمي
عهد فالح سلطان السبيعي
عهد محمد حمود الرشيدي
عهود سعود علي المطيري
عهود عبد الله محمد بلوشى
ع ـ ـه ـ ــود مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ع ـ ـبـ ــد ال ـم ـح ـس ــن
العجميي
عهود منصور بطاح الرشيدي
عهود مهدى ثنيان مهدى
عيده باتل سعود الدويله

عيده فالح حبيب غافل
عيسى عباس بن علي جاسم
غاليه تركى غنام المطيري
غدير جاسم احمد عبد الحسين
غدير سالم سعد الحميدى
غدير علي عباس الجدى
غزالن عيد سالم ثويب
غنيمه حمود محمد الحمدان
غنيمه شمالن عبد الله المطيري
فاتن محمد حميد العنزي
فاتن محمد خليل القالف
فاضل عباس جراق ناصر
فاطمة سالم خميس الدوب
فاطمه بدر أحمد كرم أحمد
فاطمه حسين محمد بو حمد
فاطمه حمد سالم الناصر
فاطمه خالد مبارك العازمي
فاطمه خليف ضيف طه
فاطمه راشد عوض الدويلة
فاطمه سالم سعود الوليد
فاطمه صباح قمر الضفيري
فاطمه صالح ابراهيم الجدى
فاطمه طلق علي العازمي
فاطمه عبد الله محمد مكى
فاطمه عبد المحسن محمد الصفار
فاطمه عبدالله محمد الرومى
فاطمه فهد حمود العتيبي
فاطمه مجبل مرزوق الرشيدي
فاطمه محمد حمد المضحي
فاطمه محمد صحاف علي محمد
فاطمه محمد موسي الحسيني
فاطمه مرزوق مطلق العازمي
فاطمه ناصر راشد فالح
فاطمه ناصر علي عباس
فاطمه ناصر محمد ال زمانان
فاطمه هادى ناصر القحطاني
فاطمه وليد حسن القالف
فاطمه وليد دويان الشمري
فاطمه وليد محمد العلي
فاطمه ياسين دلى ضيدان
فالح عايض مشعان العجميي
فجر جمال خليفه الجاسم
فجر حسن علي اليعقوب
فجر راشد حسين راشد العازمي
فجر صالح هادى القحطاني
فجر يوسف هاجد الوطري
فرح حامد احمد البالول
فرح سالم بندر الفضلى
فرح عبدالعزيز سالم البدر
فرح فهد عبد الرحمن مال الله
فرح فيصل عباس كرم
فرح مبارك حمد الفجي
فالح حمد فالح العجميي
فهد احمد محمد المطر
فهد سالم حطاب الهيفى
فهد سالم سعيد ابو رحمه
فهد سعد سعود الجويعد
فهد عويد محمد الرشيدي
فهد ماضى فهد العازمي
فهد محمد صالح الحبيل
فهد محمد محمود العبد االله
فهد مرعى صالح الحيان
فهد نايف سعيد الصواغ
فواز فهد فراج العربيد
في مبارك فهيد العجميي
فيحاء عشيران عبد الله العازمي
فيصل عادل سالم الشيتان
فيصل فاضل حبيب قمبر
فيصل مبارك عواد العازمي
فيصل مزيد الفي البريعصى
فيصل يعقوب ناصر المعيلي
كوثر علي حميد بو صفر
لجين محمد سعود الدوسري
لطيفه سعد عامر العجميي
لطيفه سليم خالد المذن
لطيفه محمد دخيل الهاجري
لطيفه محمد صالح المضيان
لطيفه مفرج مبارك الجرى
لمياء يوسف محمد حيات
لولوه ابراهيم عبد العزيز الغضفان
لولوه احمد عبد الرحمن الشايع
لولوه خالد عوض الخالدي
لولوه عبد الله حسن عبد الله
لولوه يونس رجب الشطي
ليالى ضحوى عوض الشمري
ليلى محمد حسين الرامزى
ليلى محمد علي العبيدلى
ماجد عوض مانع المطيري
ماجد ماجد راشد المضيان
مبارك جميل مبارك الهاجري
مبارك عادل احمد المبارك
مبارك عدنان مبارك مسيعيد
مبارك علي فهيد العجميي
مجليه سويد شاهر العتيبي
محارب سالم مفلح الجسار
محمد ابراهيم عبد االمير بنيان
محمد بدر محمد المطيري
م ـح ـم ــد ج ـ ـمـ ــال ابـ ــراه ـ ـيـ ــم م ــوس ــي
المحمد علي
محمد خلف عبد الله الراجحى
محمد راشد عامر العازمي
محمد شافى علي العازمي
محمد عامر عبد العزيز المانع
م ـح ـم ــد عـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــد ال ـل ــه
الكندري
محمد عبد الله راشد العباد
محمد فالح ارشيد الشدقم العازمي
محمد فهد محمد العازمي
محمد معيض ظافر العجميي
محمد ناصر محمد الحشان
محمد وليد سالم السند
محمد يوسف خليل الدريع
محمد يوسف محمد القطان
مرام يوسف مجبل الغريافى
مروه حمود راشد الفقعان
مروه عيسى هاشم الكندري
مريم ابراهيم عبد العزيز غازي
مريم انور عيسي الراشد
مريم جمال صالح الضفيري
مريم حمد أحمد العمر
مريم خالد احمد الضليعي
مريم راشد غزاى الرشيدي
مريم رديني بداح رومي
مريم زياد مساعد المجرن

مريم سعد جخير الدوسري
مريم صالح عبدالرسول الجمعه
مريم عايض مشحن العنزي
مريم عبد الرحمن ابراهيم الدعيج
مريم عبد الله محمد نور
مريم عبد الله مطير الرشيدي
مريم عبيدان مرثع العازمي
مريم فهد حمد العجميي
مريم فهد عبدالمحسن الخميس
مريم فيصل خليل عبد الله
مريم الفى صقر المطيري
مريم مبارك فهد العجميي
مريم مبارك مغيران العازمي
مريم محسن صنهات العتيبي
مريم محمد عبد الحميد السني
مريم محمد عبداللة العازمي
مريم مذهل نايف العازمي
مريم مرثع محمد شبيب
مريم مسلم نهابه الظفيري
مريم مشعل زاهي العازمي
مريم مطر شنيف مطلق
مساعد صالح محسن البالم
مساعد علي حمود النوط العازمي
مسعود سالم فهيد العجميي
مشارى بندر دعسان عيد
مشارى سعد روباج العازمي
مشارى علي سالم المزين
مشارى محسن محمد العجميي
مشاعل صقر ربيع سعيد اليوحه
مشاعل عواض قطيم المطيري
مشاعل مرعى ناصر رداد
مشعل راشد محمد عراده
مشعل رجعان خالد العازمي
مشعل طارق عباس فيروز
مشعل مسير عواد الخالدي
مشهيه عبد الله دغيمان الظفيري
مضحى سعد حمود العازمي
معصومه احمد حسن عبد الله
مالك حمد حمود المطيري
مالك سالم ناصر المري
مالك صلبوخ نمالن الرويعي
مالك محمد عوفي البذالي
مالك مناور مسير الظفيري
ملكه مناور عبدالله الرشيدي
ممدوح ثانى جاعد ثاني العنزي
منار جاسم محمد شريده
منار حميد علي العنزي
منار سلطان محمد المطيري
منار سلطان هليل بندر المطيري
منار شاهر نصار الشمري
م ـن ــار ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ع ـب ــد الــرح ـمــن
المانع
منال احمد اسماعيل محمد
منال راشد وثير العازمي
منال عيسى صالح المهيني
مناير محمد رجا المياس
مناير محمد علي المري
منصور خالوى عبد الله العازمي
منصور ناصر سعيد الهاجري
منى الحميدى محمد المطيري
منى خالد فالح الهلفي
منى ظاهر عدهان الشمري
منى عبد العزيز خليفه بورحمه
منى محمد محمود الفودري
منى مرجع عايض العازمي
منى مشعل هويدى العصيمي
مني ذعار ردن العتيبي
منيره أحمد عبد المجيد بن حيدر
منيره حمود عوض الرشيدي
منيره خالد عبد الله الدهش
منيره سعد راجح الهاجري
منيره عبدالله مطلق السبيعي
منيره فايز فالح العجمي
منيره فضل علي الحوطى
منيره محسن مطلق المطيري
منيره محمد سالم القحطاني
منيره مرزوق فراج فهد معتقه
منيره مشاري عبدالهادي المطيري
منيره منيخر مسلم العازمي
منيره ناصر عوض العميري
مها أحمد مسفر العراده
مها حمد حمود العنزي
مها خالد علوش العازمي
مها خلف كامل الشمري
مها راشد مانع مانع
مها سعد فهد بزيع
مها سعود محمد الدماج
مها طفيل محمد العازمي
مها عواد ماضى التيسى
مها مزعل زبن عماشالشمري
مها ملفى دحيالن الحربي
موضى عبد الرحمن زنيوط رخيص
موضي جزاء سرور الرشيدي
مى عبد الله حمد البراك
مى علي محمد مناور الشمري
مى فهد عبد اللطيف السعيد
ميثه الفي مطلق الهلفي
ناصر فهد ناصر الدوسري
ناصر محمود ناصر الصالح
نجوى احمد احمد المعزي
نجيب عبدالكريم ادريس المنصور
ندى احمد خلف مطر
ندى عبد الرحمن خالد العنزي
نشميه محمد برجس الدوسري
نغم ناصر عبد العزيز الجسار
نفوذ عبد الله محمد المطيري
نمشه فهد هايف العجمي
نواف غصاب منيف جدعان منيف
نوال سالم هديسان الشمري
نوال سعد سعود العنزي
نور طالل عبد اللطيف الفالح
نور عيد سعود عطيه
نور محمد علي الخليفى
نور محمد فرحان النويم
نور محمد ماضي الغريب
نورة فراج عويد الصليلى
نوره جمال فريح العنزي
نوره جويعد عبد الله جويعد
نوره حمد ثامر الدغيلبى
نوره حمد علي المجرن
نوره خالد فراج الكفيدى
نوره خضير دحل العنزي
نوره راشد براك الصليلى
نوره سالم مطلب العازمي
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نوره سعد شافى الدوسري
نوره عبد الرزاق سليمان الشمس
نوره عبد الله سعد العتيبي
نوره علي علي الكهيدان
نوره فراج فهاد العجمي
نوره فهد ناصر الصقر
نوره مبارك مناور الحربي
نوره محمد سليمان الخميس
نوره محمد كميخ العجمي
نوره منيف علي المطيري
نوره هادى محمد العجميي
نوره يوسف عاصى الميع
نوريه سالم طاهر بوحمد
نوريه ضيف الله فريح الرشيدي
نوف احمد عسكر العازمي
نوف بدر مجبل الجالوي
نوف تركي هويدي الهاجري
نوف حسين علي العنزي
نوف خالد عبد الله العبد الله
نوف خليف ناصر العازمي
نوف راشد وسمى العازمي
نوف سعد محمد الرمثان
نوف سالمه سعد الفريح
نوف علي محمد العجميي
نوف عيسى محمد الهولي
نوف غازى نومان الحربي
نوف فهد حجاج العجميي
نوف مزعل لمام العازمي
نوف مشعل خالد المطيري
نوف نواف مطر الشمري
نيران سوعان ضارى العنزي
هاجر احمد مجبل الغريافى
هاجر بطيحان قريان المطيري
هاجر سعد احمد العامر
هاجر سلمان هادي الرشيدي
هاجر شافى الحميدى الفهد
هاجر محمد حسين البلوشى
هاله صالح احمد الرشدان
هانى هادى حسن صالح
هبه عبد الوهاب جاسم عبد الله
هديل راشد عبد الهادى الحجيالن
هديل محمد سالم المطيري
هناء سمير خضر الضفيري
هنادي صالح عوض العازمي
هند مجبل محمد العنزي
هنوف عبد الحميد الشمري
هويه حسن سعيد العجميي
هيا بشير عوض الشمري
هيا خالد فراج العازمي
هيا سليمان ناصر الحميدى
هيال مبارك فالح العجميي
وائل كرم اسماعيل عباس
وجدان نافع هديب العتيبي
وصال حسين علي العدواني
وضحة باسم محمد السراج
وضحه خالد داهم القحطاني
وضحه سعيد غنام العازمي
وضحه سيف ظاهر العازمي
وضحه عبد الرحمن التمار
وضحه معكام ناصر العجمي
وضحى مبارك سعود العجمي
وليد احمد هالل رحيل
وليد خالد يوسف اليتامى
وليد منصور فالح العازمي
يسرا بندر سيد رفاعى الرفاعى
يعقوب جالى ضحوى الظفيري
يعقوب يوسف يعقوب المضاحكه
يوسف أحمد عثمان بوعركى
يوسف أحمد يوسف المال
يوسف عدنان علي بدر خان
يوسف علي كرم شهاب

وزارة العدل
احمد عبد العزيز مزعل البحر
احمد عبد المجيد عبد العزيز حسن
المها محمد هادي العنزي
انوار محمد فهيد حسين العجميي
ايمان فضل رفيع راشد
أحمد صباح فريح العنزي
أحمد عدنان فواز الفارس
أف ـ ــراح ع ـبــد ال ــرح ـم ــن م ـح ـمــد عـلــي
محمد
أالء علي محمد علي محمد
أمل سالم سعد االصابعه
بدر عبد العزيز بدر الميعان
بدريه سعيد نافل العبيوي
تسنيم اسماعيل يعقوب الفيلكاوي
تهاني علوان مرزوق الشمري
حسن خالد عيسى العوض
حسين فوزى سليمان الخليفي
حمد علي اسماعيل العبدالرزاق
خديجه خير الله فرحان المطيري
خزنه حبيب جزاع الشمري
دانه نبيل علي الجعفر
دانه يوسف سليمان العمر
دالل خضر حبيب محمد
دالل فهد صياح المتلقم العجمي
راكان فرج بالل المناعى
رجاء صايل عطشان صايل
روان سلطان مجاهد العنزي
ريم عبدالحكيم عثمان مال الله
ساره سعد حوفان الهاجري
ساره عبد العزيز حمد الظفيري
سـ ـع ــد خـ ــالـ ــد س ـ ـعـ ــود ال ـع ـص ـف ــور
الهاجري
سعد عبدالعزيز عايد العنزي
سعد مطر سعود العنزي
سعود مهدى محمد العجميي
سلمان مسلم جاسم الساعي
سليمان منتصر سليمان اسحق
التركيت
شجن منصور زيد المطيري
شيماء خالد محمد الحمود
شيماء محمد طاهر الشمري
صقر عادل جاسم الصقر الزايد
صالح سليمان زيد اخريص
صالح علي شاهين السليطى
صيته حمد سالم العجمي
ضارى عبدالعزيز محمد النامى
طارق غازي محمد الياقوت
عادل محمد ضيف الله العازمي
عائشه مبارك عيد العازمي
عبد الرحمن سالم مناحى الخالدي

عبد الرحمن عبد الله العميرى
عبد الرحمن علي عوض الدويله
عبد العزيز عبد الرحمن العتيبي
عبد اللطيف فهد العبد الرزاق
عبد الله ابراهيم عبد الله العنزي
عبد الله صالح هادى العنزي
ع ـب ــد الـ ـل ــه ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ع ـب ــد ال ـلــه
العجمي
عبد الله فهد زيد القريان
عبد الله محمد عبد الله الدوسري
عبدالله حمود سابج العازمي
عبدالله مذكر تركى المطيري
عفره فالح عبدان الهاجري
علي مصطفى عبد الرسول الجمعه
علي ناصر هويج العجميي
علي حسين علي المحمد علي
علي رشيد عباس دشتى
علي صياح خليفه زايد
عيسى احمد عيسى المذن
غاليه خالد فهد البالول
فاطمه دخيل فحيمان بطى
فاطمه عبد النبى عباس حسين
فاطمه قاسم محمد الفضلى
فهد جمعه ساير الظفيري
مبارك عبدالله مبارك المضاحكه
محمد احمد محمد ما حسين
محمد جعفر حسين الصراف
محمد علي صالح المحيميد
محمد غانم محمد الشمري
محمد فالح مبارك الفندى
محمد فايز محمد البدهاوي
محمد نصار سودان المطيري
مرزوق فراج مرزوق العازمي
مريم عبد الله محمد العجمي
مريم فالح مرجان فاضل
مشارى ضيدان صلبى المطيري
مشاري عادل محمد العميري
مصعب محمد خلف مرشد
مطيعه سلطان عبد الله المطيري
منيره سطام ناصر القريني
منيره محمد سليمان الحداد
مها عبد الله محمد سرحان
مها نشمى حمود الشمري
ناصر أحمد جاسم السمحان
ناصر عوده مريح شاهر
ناصر مشافي عوض العجمي
نايف صالح ضافر محمد
نوره متعب سعود العجميي
نوف جاسم محمد الشراح
هناء فالح محمد العنزي
هيا عبد الرحمن صالح التويجري
وداد عبد الله سلطان العنزي

وزارة الكهرباء والماء
احمد صاحب احمد الرشيد
احمد عبد القادر محمد الحبيل
احمد عبد الله محمد الغيث
احمد فؤاد حميد الصفار
احمد محمد عبد الله المطيري
احمد هاني احمد المجادي
احمد وائل احمد العوضي
الفارابى خليل ريس كمال
أحمد جابر عطيه الشمري
أحمد حبيب فاضل الباذر
أحمد فيصل ياسين حجي سليم
أحمد يعقوب يوسف العوضي
بدر ناصر خلف اللميع
بدور احمد علي االثري
برناديت يوسف نجيب صيداوي
جابر علي حسين رمضان جمعه
جراح نواف عبد العزيز الدويسان
حسن اسماعيل محمد تقى
حمد ابراهيم صالح جحيل
حمد فيصل حمد الجمعه
حمد مبارك راشد محمد الهاجري
حمود محمد حمود السبيعي
خالد مبارك سعد الدوسري
خالد محمد سالم الدوسري
خلف فارس عواد الضفيري
خليفه يوسف خليفه سويدان
خليل ابراهيم خليل الداود
راشد ناصر مرزوق رقدان
رقيه عبد الرضا علي بوصخر
زينب جابر علي بوحمد
سالم قليفص ناصر العكشاني
سعد سعيد محمد العجمي
سعود شافي سعود الدوسري
سعود عبد العزيز سالم الراشد
سعود علي عبد الوهاب المهيني
سعود فيصل راشد الهنيدى
سعود مشعل راشد الجطيلى
سلطان طارق حمد الغيث
سلمان أحمد بطحى المطيري
سليمان محمد سالم الهاجري
سيف جعفر سعد الهاجري
شايع سعد مناحى القحطاني
صالح خالد صالح القطان
ضارى نافل حواس الشمري
طارق حمد راشد آل بن علي
طالل فيصل محمد المطيري
عادل محمد علي عبد الله
عادل محمد كميخ المطيري
عبد الرحمن عايد مشلح العنزي
عبد الرحمن عبد الله القبندي
عبد الرحمن محمد راشد الميع
عبد العزيز سعود ضارى العاقول
عبد العزيز مجبل دليم المطيري
عبد الله خلف ناصر الناصر
عبد الله دهام عيسى المطيري
عبد الله راشد عبد الله الشطي
عبد الله سالم حمود العدواني
عبد الله ضيدان دهيسان المطيري
عبد الله عاطف كاظم العيسى
عبد الله محسن مهدي العجمي
عبد الله مسلم حميد البحيرى
عبد الله نصار عبد الله الحياني
عبد المحسن صنيتان العتيبي
عبدالعزيز سعد مناحى العتيبي
عبداللطيف احمد محمد الكندري
عبدالله سالم عبدالهادي العجميي
عبدالله فالح مفرح العازمي
عبدالله مرضي مسلم العازمي
عزام الفى محمد المنديل

عطا الله عواد عطا الله الشمري
علي فالح عبد الله حجيالن
علي فراج سالم العجميي
علي محمد عبد الرحيم الهولى
علي ابراهيم ناصر القطان
علي حسن عبدالرزاق الشمالي
علي حسين أكبر عباس
علي خالد عبد الله العصفور
علي مرتضي حسين علي المطوع
علي مؤيد حسين بوعباس
عمر عادل سعيد فيروز
عمر مبارك سعد العازمي
عمران احمد عمران عبد الله
عيد عنيزان فالح العجميي
عيسى ناصر سلطان المشعل
غالية فهد غانم المدعج
غدير حمدان غريب العنزي
فهد بدر ياسين الصفران
فهد تركى مجبل العنزي
فهد ذياب وصل الله المطيري
فهد سعد حمود الدويله
فهد عايد برغش العجميي
فهد عبد الرحمن ابراهيم السالم
فهد عيد مبارك علي
كوثر عبد المجيد سالم علي
ماجد سعدون معطش الرشيدي
مبارك عجاب مفرج الدلمانى
مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي
مبارك محمد فالح المطيري
محمد بدر عبد الرحمن المجحم
محمد حسن محمد العجميي
محمد حميد احمد الموءمن
محمد خالد علي العمران
محمد خالد محمد القبندي
محمد سليمان عبد العزيز المطوع
محمد عبد الرحمن حسن العجميي
محمد عبد الله حسن الكندري
محمد عبد الله مبارك سلطان
مـحـمــد ع ـبــدالــرضــا حـسـيــن م ـيــرزا
حسن
محمد عبدالله حسين القطان
محمد عبدالله خميس العنزي
محمد علي حميد قاسم البالم
محمد فالح فهيد العازمي
مريم عبد الرحمن ابراهيم العوضي
مسفر ابراهيم حسين العجمي
مشارى خالد ابراهيم الزامل
مشاري فهد ساير المطيري
مشعل مكى عبد الزهره العبد الله
مطلق محمد شلوان الهاجري
مناع عبيد فالح العجمي
مهدى احمد علي الشولى
ناشى عيد ناشى شحيتان
ناصر جالل راشد ادريس
ناصر عبد المحسن عبد العزيز
ناصر مروان علي الفقعان
نواف حمود عواد العازمي
هند يعقوب يوسف الشعبان
يعقوب يوسف غالي الصليلي
يوسف اسماعيل يوسف جراغ
يوسف جاسم محمد بوشهرى
يوسف طالل راشد الغنام

وزارة المالية
احمد خالد حسين المطيري
أحمد جزاء غائب العتيبي
أحمد حميد اسماعيل محميد
بتال عيد ماطر العازمي
بدر هاشم كايد غلوم علي
ثامر مفرج حمدان النويعم العازمي
حسن علوش حسن الدوسري
حسين ياسين دلي عوده
حمد مفلح سعد البواردي العازمي
خديجة محمد جاسم الشيبه
سعد عبدالهادي سعد الرشيدي
عباس محمد حسين القالف
عبد الرحمن مصبح مبارك العازمي
عبد الله خالد فالح المحجان
عبدالله مبارك علي العازمي
عبدالهادي حماد سعد العجميي
علي محسن صالح الحبشي
علي محمود عبدالرسول خلف
عمار ناصر حسين شمساه
عمر صالح فهد العازمي
فاطمه محمد بدر المطيري
فهد علي جمعان المرزوق
فواز خالد سعود الخميس
فيصل عبيد هادى البرازى
لولوه يوسف عبدالله جناع
مبارك سلطان مبارك العجميي
مبارك غافل زايد فرحان العدواني
محمد خالد راشد الناشى
محمد فهد علي الحجيالن
محمد وليد يحيى خضر
مشعل شديد مرزوق المطيري
ناصر سلمان صغير العازمي
ناصر محمد فالح العازمي
نوال شخير خدعان العازمي
هشام نبيل محمد نجم
وصايف احمد خلف العازمي

وزارة المواصالت
أحمد عوض زيد المطيري
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«االتحادات الطالبية» لـ ةديرجلا  :مشاركتنا في قرارات
ّ
تهم الطلبة عبر لجان «التعليم العالي» ضرورة
•

«ألننا ممثلون شرعيون للطلبة ...ولنا وقفة جادة لتحقيق مكتسبات الدارسين»
حمد العبدلي

طالبت مجموعة من االتحادات
الطالبية والطلبة الكويتيين
الدارسين في الخارج بضرورة
إشراك االتحادات الطالبية في
قرارات تخص مصلحة الطلبة،
عبر لجان «التعليم العالي»،
ألنهم ممثلون شرعيون لهم.

شــددت مجموعة من االتحادات
الطالبية في الخارج على ضرورة أن
يكون لهم ممثل رسمي في اللجان
المختصة ب ــوزارة التعليم العالي
التي تناقش قضاياهم والـقــرارات
التي تهتمهم ،مؤكدين أن االتحادات
ال ـط ــاب ـي ــة هـ ــي ال ـم ـم ـث ــل ال ـشــرعــي
لجميع الطلبة.
وأكــدت االتـحــادات لـ «الجريدة»،
ض ــرورة إشــراكـهــم فــي ال ـق ــرار ،وأن
تكون لهم كلمة ورأي فيما يطرحه
المسؤولون في دراس ــات وق ــرارات
تهمهم ،الفتين إلــى أن القرار الذي
يطرح يطبق على الطلبة« ،ويجب
أن تكون لهم وقفة جادة في اتخاذ
القرارات كافة».
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» اس ـت ـط ـل ـع ــت آراء
مجموعة مــن االت ـحــادات الطالبية
حول مشاركتهم في مختلف لجان
التعليم العالي ،وجاءت كالتالي:
بـ ــدايـ ــة ،ط ــال ــب أمـ ـي ــن ص ـن ــدوق
االت ـح ــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت،
ف ـ ــرع أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ،م ـح ـم ــد ال ـظ ــري ــس،
بضرورة إشراك االتحادات الطالبية
فــي قـ ــرارات وزارة التعليم العالي
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن
والدارسين على حسابهم الخاص،
م ــؤك ــدا أن م ـشــارك ـت ـهــم ت ــزي ــد مــن
التعاون بين الوزارة وممثلي الطلبة
لخدمة إخوانهم.
وأض ــاف الظريس لـ «الجريدة»،
أن االتحادات الطالبية هي الممثل

عيد الرميش

محمد الظريس

طالل العنزي

الـشــرعــي للطلبة الــدارسـيــن فــي كل
جهات االبتعاث ،وهم أقرب للطلبة
لـمـعــرفـتـهــم ب ـمــا ي ـح ـتــاجــون إل ـيــه،
والقرارات التي تصب في مصلحتهم،
وإشراكهم في اتخاذ القرار من شأنه
الـ ـخ ــروج ب ـ ـقـ ــرارات صــائ ـبــة تـخــدم
إخــوانـنــا الطلبة ،وكــذلــك إشراكهم
في اللجان الخاصة بتحويل الطلبة،
والنظر في إيقاف ابتعاثهم لسماع
صوت الطالب ،بدال من انفراد اللجنة
ب ــالـ ـق ــرارات .وأش ـ ــار ال ــى أن الكثير
من الـقــرارات التي اتخذتها الــوزارة
أخيرا كانت محل استنكار من الطبة
الدارسين في الـخــارج ،ومنها قرار
إيقاف بعض الجامعات ،وتطبيق
شرط «االيلز» ،مطالبا بإعادة النظر
فيهما.
وشدد الظريس على ضــرورة أن

يكون للطلبة الكويتيين الدارسين
فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج ك ـل ـمــة م ـس ـم ــوع ــة فــي
اتخاذ القرارات ،لكونهم منتخبون
من الطلبة.
من جانبه ،طالب رئيس االتحاد
الوطني طلبة الكويت ،فــرع فرنسا
وال ـ ـ ـ ــدول وال ـ ـم ـ ـجـ ــاورة ،ع ـي ــد مــانــع
الرميش ،بضرورة أن يكون للطلبة
الكويتيين الــدارس ـيــن فــي الـخــارج
ممثل شرعي في اللجان المختصة
فــي وزارة التعليم ال ـعــالــي ،والـتــي
ُ
تعنى بالقضايا الطالبية وتناقش
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـخــاصــة ب ـه ــم .وأض ــاف
الرميش لـ «الجريدة» أن اتحاد طلبة
فرنسا هو الممثل الرسمي لطلبة
فرنسا والــدول المجاورة لها ،وهو
صوت الطلبة أمــام المسؤولين في
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،فـيـجــب أن

يـكــون لــه ممثل رسـمــي فــي اللجان
وي ــؤخ ــذ رأيـ ـ ــه ف ــي ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـتــي
يناقشها المسؤولين فــي ال ــوزارة،
وال ـ ـتـ ــي لـ ـه ــا ت ــأثـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر عـلــى
مستقبل الطلبة الدراسي.
وش ــدد رئـيــس االت ـحــاد الوطني
ل ـط ـل ـب ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت -فـ ـ ــرع الـ ــواليـ ــات
المتحدة األميركية ،طــال العنزي،
عـلــى ضـ ــرورة أن ي ـكــون لـهــم ممثل
رسمي في اللجان الخاصة بــوزارة
التعليم العالي ،الفتا إلــى أن "دور
االتـ ـ ـح ـ ــادات ال يـقـتـصــر ف ـق ــط على
األنشطة والمطالبات ،بل بالتحركات
أيـ ـض ــا ،ف ـم ـشــارك ـت ـهــم ف ــي ال ـل ـجــان
الـمـخـتـصــة ت ـعــد م ــن دور االت ـح ــاد
ال ـم ـهــم ف ــي إي ـص ــال صـ ــوت الـطـلـبــة
ومطالباتهم".
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«تدريس التطبيقي» للتروي في
مقترح «تعديل الئحة البعثات»
ط ــال ــب رئـ ـي ــس راب ـ ـطـ ــة أع ـض ــاء
هيئة التدريس في الهيئة العامة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب
د .س ـل ـي ـمــان الـ ـس ــوي ــط ،ب ــال ـت ــروي
فيما يخص مقترح تعديل بعض
الـلــوائــح الـخــاصــة بــاالبـتـعــاث قبل
عرضه على مجلس ادارة الهيئة،
الفتا إلى أن هذا المقترح لم يأخذ
نصيبه مــن الــدراســة لــدى االقسام
العلمية بالكليات ،ولم يتم عرضه
على الرابطة كونها الممثل الشرعي
والوحيد العضاء هيئة التدريس.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـس ــوي ــط فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ا مـ ـ ـ ـ ــس أن ا لـ ـمـ ـقـ ـت ــرح
يتضمن تعديل قــوا ئــم الجامعات
المعترف بها لالبتعاث لدرجتي

الماجستير والــدك ـتــوراه ألعـضــاء
هيئتي التدريس والتدريب ،إضافة
لتعديل النماذج الخاصة بترشيح
المبتعثين والمعمول بها حاليا
لـ ـ ــدى لـ ـج ــان ال ـب ـع ـث ــات ب ــاالق ـس ــام
العلمية والكليات.
ودعا الى «التروي قبل مناقشة
أي تعديالت تخص اللوائح حتى
تأخذ نصيبها من الدراسة الكافية
والـمـنــاقـشــة س ــواء داخ ــل الكليات
أو ديــوان الهيئة أو إدارة الشؤون
الـقــانــونـيــة ،لـلـخــروج بالتعديالت
الـمــأمــولــة الـتــي تــرتـقــي بمنتسبي
الـهـيـئــة ول ـض ـمــان خ ـلــوهــا م ــن أي
سـلـبـيــات او ت ـعــارضــات يـمـكــن أن
تؤثر على تطبيق تلك اللوائح.

الكندري :جهود األنصاري واضحة
في تخطي العقبات بـ «الصحية»
أشــادت مديرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف
د .فاطمة الكندري بجهود عميد كلية العلوم الصحية السابق د .جاسم
األنصاري ،خالل فترة توليه عمادة الكلية ،مثمنة قدرته على تخطي كل
العقبات والصعوبات التي واجهتها الكلية حتى الوصول إلى النجاح
الكبير اآلن .جاء ذلك خالل تنظيم الكلية حفال لتكريم عميدها السابق د.
جاسم األنصاري ،أمس األول ،برعاية وحضور الكندري.
من جانبه ،قدم عميد الكلية د .عبدالحكيم الصغير الشكر واالمتنان
لكل ما قدمه د .االنصاري من عمل وجهد خالل فترة توليه عمادة الكلية،
مثنيا على الدور الكبير الذي قام به من أجل رفع شأن الكلية ،ومتمنيا له
التوفيق في حياته العملية القادمة.
من ناحيته ،أكد د .األنصاري أن «كل ما تم تحقيقه في الكلية هو ثمرة
التعاون والتكاتف بين جميع العاملين في الكلية» ،مقدما الشكر الجزيل
لكل من ساهم في نجاح العمل خالل فترة توليه العمادة.
بدوره ،أثنى مساعد العميد للشؤون الطالبية بالكلية.

أكاديميا
سلة أخبار
«الحياتية» تنظم مهرجان
«في حب الكويت»
نظمت كلية العلوم الحياتية
في جامعة الكويت مهرجان "في
حب الكويت" بمناسبة االحتفال
بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة ،امــس االول
برعاية وحـضــور مدير جامعة
الكويت د .حسين االنصاري في
الحرم الجامعي بالعديلية.
وأعرب األنصاري عن تشرفه
بـحـضــور الـمـهــرجــان الــريــاضــي
ال ـ ــذي تـنـظـمــه إدارة الـمـنـشــآت
الرياضية باستضافة وتعاون
كـلـيــة ال ـع ـلــوم الـحـيــاتـيــة والـتــي
ت ــأت ــي ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان "ف ـ ــي حــب
الكويت".
وأكــد أن جامعة الكويت عبر
مسيرتها الـطــويـلــة وف ــي الـعــام
الماضي احتفلت بمرور خمسين
عاما على إنشائها ،مؤكدا أهمية
هذا الصرح الرياضي بالنسبة
ل ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت وه ـ ــو إدارة
الـمـنـشــآت الــريــاضـيــة بمختلف
أنواع الرياضات الموجودة فيه.

معرض «قبول الجامعة»
األحد المقبل
تنظم عمادة القبول والتسجيل
معرض القبول السنوي السادس
تحت رعاية مدير جامعة الكويت
د .حسين األنصاري ،في الساعة
 10ي ــوم األح ــد الـمـقـبــل ،بمسرح
الشيخ عبدالله الجابر في الحرم
الجامعي بالشويخ.

١٢

إضافات
العرب والغرب
دانة الراشد

ً
جميعا نضع الغرب في قالب ّ
ضيق دون احترام
نحن
ٌ
مارقون»
اختالف ثقافاتهم وتعددها ،فكلهم «بيض ً
في نظرنا! ثم تثور ثائرتنا عندما يطلقون أحكاما مسبقة
علينا،على الرغم من مطابقتها للواقع إلى ٍّ
حد كبير ،مع
بعض االستثناءات الفردية.
ً
العرب والغرب إمالئيا يفصل بيننا وبينهم نقطة واحدة
فقط ،لكن الفارق في الواقع يكاد ُيحصى بالسنين الضوئية!
تجمعنا بهم عالقة غريبة متناقضة ،يشوبها الكثير من
ً
اإلنكار ،فنحن ننظر إليهم بذهول وإعجاب تارة ،حيث لهم
الصدارة في معظم اإلنجازات البشرية من علم وأدب وفن،
ً
ّ ّ
نصب ُجل غضبنا عليهم ،فنلومهم على جميع
وتارة أخرى
إخفاقاتنا التي ننكرها ونلبسها لباس "نظرية المؤامرة"
ّ
الر ث المتهالك.
ٌ
ل ـهــم إرث تــاري ـخــي كـبـيــر وغ ـن ــي م ــن م ـف ـكــريــن وفــاسـفــة
ً
و عـ ـلـ ـم ــاء ،و م ـ ــا زال ذ ل ـ ــك اإلرث م ـس ـت ـم ــرا ح ـي ــث مـ ــا زا لـ ــت
مجتمعاتهم الصحية تنتج مبدعيها إلى اليوم ،في حين
نـطـمــس ن ـحــن ال ـم ــوه ــوب والـمـخـتـلــف ون ـح ــول ح ـيــاتــه إلــى
جحيم ،ولقد قمنا بصلبه وتوجيه األصابع التكفيرية له
ً
منذ قديم العصور ،فاتسعت ّ
الفوهة لتبتلع قرونا من الزمن
ً
ّ
نصد ر شيئا  -منذ زمن -سوى الكراهية
توقفنا عندها .لم
والترهيب!
ً
ضـ ّـيــق دون اح ـتــرام اخـتــاف
ـب
ـ
ل
ـا
ـ
ق
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
ع
ـ
ي
ـ
م
ـ
ج
ـم
نـضـعـهـ
ٌ
ثقافاتهم وتعددها ،فكلهم "بيض مارقون" في نظرنا! ثم
ً
تثور ثائرتنا عندما يطلقون أحكاما مسبقة علينا،على
ال ــرغ ــم م ــن م ـطــاب ـق ـت ـهــا ل ـل ــواق ــع إلـ ــى حـ ـ ٍـد ك ـب ـيــر ،م ــع بـعــض
ً
االستثناء ات الفردية ،فالعالم العربي غالبا ما يحتل أعلى
الـنـســب فــي الـتـلــوث والـفـســاد ،بــل حـتــى انـخـفــاض مستوى
ذكاء الفرد ووعيه ،وكذلك انخفاض الديمقراطية ،وهنالك
دراسات وإحصاء ات عديدة تثبت ذلك لألسف ،فنحن أفضل
ً
ح ــاال بقليل مــن ال ــدول اإلفــريـقـيــة الـفـقـيــرة والـجـنــوب شــرق
آسيوية المعدمة ،وذلك مستغرب حيث يمتلك العالم العربي
الموارد الطبيعية واالقتصادية الالزمة لنموه وتطوره ،لكن
الجهل والفساد المستشري وسوء إدارة أمم بأكملها تؤدي
ً
حتما إلى مثل هذه النتائج.
وهـ ـن ــاك م ـنــا م ــن ي ـن ـظــر ل ـهــم ن ـظ ــرة حــال ـمــة رومــان ـس ـيــة
بعيدة عن الواقع ،فيتغاضى عن بعض مساوئ أنظمتهم
ً
وإعالمهم ،وينسلخ عن ثقافته -التي بدأ يتحرج منها -بدال
ً
مــن تـطــويــرهــا ،فـتــرى الـكـثـيــر (خ ـصــوصــا الـفـئــة الـشـبــابـيــة)
ً
يستوردون آراء هم تماما من اإلعالم األميركي وينشغلون
ً
بمشاكل مجتمعه دون أن "يتواضعوا" قليال وينزلوا إلى
أرض ال ــواق ــع الـ ــذي ي ـع ـي ـشــونــه ،وه ــم ب ــأم ــس ال ـحــاجــة إلــى
تغييره!
أمــا فــي تواصلنا مــع الـعــالــم (وال ـغــرب خـصــوصـ ًـا) سـ ً
ـواء
أك ــان ذل ــك سـيــاحــة أم ه ـجــرة أم حـتــى دراسـ ــة فــي ال ـخــارج،
فلقد اكتسب ا لـعــرب سمعة مخزية وسيئة نحن فــي غنى
ً
عن الخوض في تفاصيلها المعروفة لدى الجميع ،وبدال
من التعايش والتعاون مع األ مــم األ خــرى ما زلنا حبيسي
ً
عقلية "نحن وهم" ،بل يلتهم بعضنا بعضا ،فالعربي يكره
شقيقه ا لـعــر بــي و يـكــره حـتــى أ خ ــاه ا لـمــوا طــن المنتمي إ لــى
طائفة أو انتماء مختلف ،حلقة سوداء مفرغة ستؤدي إلى
الهالك بال شك.
فــي زمــن أصـبــح هــذا الـعــالــم الـشــاســع فيه قــريــة ،البــد من
ّ
ونحسن من قدرتنا على القبول والتعايش؛ كي
أن نتمدن
يتقبلنا العالم!

السعال الليلي عند مرضى
الضغط العالي
د .روضة كريز*
ال بد للطبيب المعالج من التعاون مع الصيدلي للكشف
عن عالمات قد تكون وراثية عند المريض قبل البدء
باستخدام عالج معين ،أو تحديد فترة زمنية قصيرة
لمتابعته ،ولمعرفة رد فعله مع العالج ،خصوصا إن لزم
استعماله لفترة طويلة.
يلجأ الكثير من مرضى الضغط العالي إلى الصيدلية،
خصوصا ليال للحصول على دواء لتخفيف الكحة (السعال
عليهم) ،أو إلخـمــاد ثــورتـهــا لتستريح أبــدانـهــم ويناموا
بهدوء ،وكثير منهم من يتجاهل أنه مريض ضغط دم عال،
ً
وعليه استشارة طبيبه الخاص ،ولكن الكثيرين منهم أيضا
من ال يطلع على الئحة الشركة المصنعة للعالج وال يهتم
لإلرشادات والمضاعفات لهذه العالجات المزمنة.
ومــن ضمن هــذه الـعــاجــات واألكـثــرهــا شيوعا فــي كل
الـبــاد عـقــار "لـيــزيـنــوبــريــل" وأشـبــاهــه الـمـعــروفــة عالميا،
يصرف العقار لمرضى الضغط العالي وال يسأل المريض
عما إن كان يشتكي من أي نوع من الحساسية وخصوصا
"األنجيوأديما" ،أو تاريخه الوراثي لألبوين ،واألنجيوأديما
عبارة عن أشد أنواع الحساسية تسبب تضخما وتشنجا
في البلعوم ،فيضيق ويؤدي إلى االختناق.
الـمــريــض التحسسي يـحــدث لــديــه اس ـت ـفــزاز مــن دواء
الضغط نفسه ألقل جرعة ،غير أنه معروف عن هذا الدواء
أن من مضاعفاته السعال الجاف والمتكرر ليال ،والحكة
الجلدية ،واإلسهال ،والشعور بالدوخة بعد أخذ الجرعة
بنصف ساعة تقريبا ،كما أن من مضاعفاته تساقط الشعر،
والصداع ،وجفاف في الفم ،واضطراب في النوم ،وشعور
بالتعب ،غير أن الكثير من كبار السن ال يعون ذلك.
وأرى أنه ال بد للطبيب المعالج من التعاون مع الصيدلي
للكشف عــن عــامــات قــد تكون وراثـيــة عند المريض قبل
البدء باستخدام عالج معين ،أو تحديد فترة زمنية قصيرة
لمتابعته ،ولمعرفة رد فعله مع العالج ،خصوصا إن لزم
استعماله لفترة طويلة ،و قــد يـبــدأ المريض كبير السن
بالشعور بدقات قلب سريعة أو بالهلوسة أو عدم التركيز
أثـنــاء أخ ــذه لـلـعــاج ،أو عــامــات على شكل رض ــوض في
الجسم ،أو احتباس في البول ،أو تقطع في النفس ،أو ثقل
في الرجلين وصعوبة الحركة ،فهذه كلها مؤشرات قوية
غير قابلة لإلهمال ،فهنا يتحتم على الطبيب أو الصيدالني
تغيير الجرعة أو الدواء ذاته بعد التأكد من صحة المريض.
ونجد بعض المرضى يتثاقلون من العودة إلى الطبيب
وإخباره باألعراض الغريبة التي قد تطرأ عليهم بعد البدء
بالعالج ،مؤكدين أن الطبيب حاذق وناجح ويريد بالرغم
من ذلك مصلحة المريض ،بيد أن المريض ال يعلم أن العلة
أو المشكلة عند شخصه وجهازه المناعي أو الجيني ،فهو
من أوقعه في هذه التعقيدات من المضاعفات؛ لذلك نرجو
أن يكون الوعي شامال عن الدواء وصداقة الطبيب وصدق
الصيدالني في توعية المجتمع إجماال تجاه حياة طيبة
سليمة بدون عواقب ال تحمد إلهمال المريض نداء جسمه
بسبب مضاعفات دواء كيميائي!
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
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•
العدد  / 3681الجمعة  9فبراير 2018م  23 /جمادى األولى 1439هـ

edhafat@aljarida●com

وزارة اإلسكان تطرح
مشروع سكن باإليجار

د .مناور بيان الراجحي

أرجوحة :حسبي الله ونعم الوكيل!
في أثينا القديمة قام مجموعة من "المحامين"
بابتداع واحـتــراف السفسطة ،وظــن البعض أن
تأثير هــؤالء لن يكون إال على مستوى بسيط؛
لكن لألسف كادت السفسطة تدمر المجتمع ككل،
وتهدم القيم ،وتخلط الحابل بالنابل ،وتحول
ً
ً
الظالم مظلوما والمظلوم ظــالـمــا ،بالكثير من
االدع ـ ـ ــاءات ال ـكــاذبــة وتـغـيـيــر مـفــاهـيــم المعاني
والكلمات ،وتحويلها من الحق إلى الباطل ،ومن
الـبــاطــل إلــى الـحــق مستغلين قــدراتـهــم اللغوية
والجدلية فــي إقـنــاع هيئات القضاء أو بمعنى
أدق بتضليلها ،ومــن ثــم كانت الـكــارثــة الكبرى
في ضياع الحقوق وانهيار منظومة العدالة في
المجتمع ،وهو ما أدى بدوره إلى قيام الفيلسوف
س ـق ــراط بـمــواجـهــة هـ ــؤالء وم ـحــاورت ـهــم وبـيــان
زيف منطقهم وفلسفتهم حتى استطاع التغلب
عليهم ،وإعادة األمور إلى نصابها ،فهل لدينا من
سقراط جديد؛ أم نكتفي بالقول "حسبنا الله ونعم
الوكيل" في مزيفي الحقائق ومضللي العدالة؟!
"حـسـبــي الـلــه ونـعــم الــوكـيــل" فيمن يحولون
مهنة من أعظم المهن وهي المحاماة ،إلى مهنة
للنصب واالحتيال وأكل حقوق الناس بالباطل،
وتــدمـيــر الـبـيــوت وال ـم ـن ــازل ،وض ـيــاع مستقبل
األس ــر واألطـ ـف ــال ال ـص ـغــار" ،حـسـبــي ال ـلــه ونعم
الــوكـيــل" فيمن يجعلون هــذه المهنة العظيمة
التي ً هدفها خدمة العدالة ومناصرة المظلومين،
مهنة لتزييف الحقائق وقـلــب األم ــور ونصرة

الظالمين ودحر المظلومين" ،حسبي الله ونعم
الوكيل" فيمن يخالفون شرف المهنة ،ويخونون
شــرف الكلمة ،ويضللون الـعــدالــة ،ويتكسبون
أموالهم من أكل أموال الناس بالباطل ومخالفة
الضمير المهني واألخــاقــي والديني" ،حسبي
الله ونعم الوكيل" فهو الحكم العدل وهــو على
كل شيء قدير.
"حسبي الـلــه ونـعــم الــوكـيــل" فــي المؤسسات
الباغية الظالمة ،التي تتخذ من بعض العاملين
ً
ً
في مجال المحاماة جسرا ووسيلة وأداة ألكل
أمـ ـ ــوال ال ـن ــاس بــال ـبــاطــل ،وتــدم ـي ــر الـمـسـتـقـبــل،
واسـتـحــال ال ـح ــرام ،وطـمــس الـحـقــائــق ،وإغـفــال
الخطأ ،وتجاوز وتجاهل التزوير ،من أجل حماية
مصالحهم الباطلة ومواقفهم المزورة ،وأموالهم
الربوية ،التي تأكل من بيوت الناس ومن لحومهم
وأرزاقهم.
"حسبي الله ونعم الوكيل" في كل من كتم كلمة
الحق ،وفي كل من أرجأ قول الحق وشهادة الحق،
ألن المظلوم ليله طــويــل ،وقلبه عليل ،وبكاؤه
ثقيل ،وال يعلم ما به إال الله ،فاللهم أنت حسبنا
في كل الظالمين المضللين المغتصبين للحقوق،
المضللين لمسيرة العدالة ،المتالعبين بمستقبل
الناس ومصايرهم ،الهادفين إلى الفساد واإلفساد
ً
في المجتمعات .وأخيرا :أقول لك ولكل من يقلب
الحقائق ويضيع الحقوق ،سننتصر عليكم بحول
الله وقوته ،بعدها تعلمون أن المظلوم منصور

أ .د .فيصل الشريفي
من عند الله وأنتم تنظرون ،وإذا دار الفلك ووقفنا
مرة أخرى سأكرر ما رسمته على وجهك العفن
مــرة تلو مــرة لتفيق مما أنــت فيه من سفسطة،
فأنا سقراط لكم بالمرصاد ،والعبرة لمن يضحك
في النهاية.

أرجوحة دعاء:

اللهم يا حكم يا عدل انصرني على من ظلمني،
ورد ّ
إلي حقي يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار،
اللهم إن علمك بحالي يغنيك عن سؤالي ،ففرج
كــربــي ،وأبـعــد الـهـ ّـم والـحــزن عني ،وأكرمني في
بيتي وأوالدي ،واجعلني من عبادك الصالحين
الـمـتـقـيــن ي ــا رب الـعــالـمـيــن ،الـلـهــم أن ــت حسبي
ووكيلي فأعني على الظالمين المزورين آكلي
أموال الناس بالباطل ،وهادمي األسر والبيوت،
اللهم أجر الحق على لساني ،وأدم الخير والنور
والـ ـع ــدل ف ــي قـلـبــي وك ـي ــان ــي ،وأل ـه ـم ـنــي الصبر
والسلوان حتى أستعيد حقي يا أحكم الحاكمين،
وأعدل الحاكمين يا الله.

أرجوحة مباركة:

نبارك ألهلنا في المملكة العربية السعودية
احـتـفــاالتـهــم الــوط ـن ـيــة ،أدام ال ـلــه عـلــى مليكهم
وحكومتهم وشعبهم وأرضهم المباركة بركاته
ورحمته ورزقه ومغفرته ،وحفظهم وجميع بالد
المسلمين ومن فيها من كل شر ،آمين.

زعزوع العنزي

العرب بين الدب الروسي والثور األميركي
إن الـخــاف بين ال ــدول العربية لــأســف أضـعــف قوتهم وتأثيرهم،
وأصـبـحــت الـجــامـعــة الـعــربـيــة بــا ق ــرار ،بــرواتــب موظفين وأم ـيــن عــام
ومبنى ليس لــه أي ثقل على ا لـســا حــة السياسية العالمية ،ولألسف
خذل العرب الثورة السورية عندما دعموها أول ثالث سنوات ،لصبح
الشعب السوري في مواجهة الدب الروسي وماللي إيران والميليشيات
الطائفية المدعومة من طهران ،وعندما كان النظام على وشك السقوط
ً
توقف الدعم العربي ّ
للثوار وخسروا كثيرا من القرى والمدن بعد أن
كانوا على مشارف دمشق.
وتم تفريغ  %70من األراضي من سكانها بعد وصول الميليشيات
وجيش النظام إليها ،فهناك أكثر من مليون شهيد وسبعة ماليين من
الالجئين عــدا الجرحى ،وأصـبــح الشعب الـســوري بين شهيد والجــئ
ومشرد ،أما الشخصيات التي تتحدث باسم المعارضة فليس لديها
خطة واضحة إلنقاذ الشعب السوري من مصيبته.
والحل يكمن في االحتكام للدستور السوري الصادر عام  1950الذي
يحافط على وحــدة أراضــي سورية وشعبها ويحفظ حقوق األقليات،
وقد ذكرت ذلك في مقال سابق ،وما يرشح من أخبار يشير إلى أن هناك
اتفاقا أميركيا روسـيــا إيــرانـيــا على تقسيم ســوريــة ،وذلــك مــا نشرته
صحيفة "نيويورك تايمز" حسب مخطط سلمه للكونغرس األميركي
المفكر االستراتيجي برنارد لويس ،بتقسيم  5دول عربية إلى  14دولة،
وهي سورية والعراق واليمن والسعودية وليبيا ،وما نشرته الجريدة
األميركية لم يتم نفيه من أي مسؤول أميركي ،وعلى وفــد المعارضة

ُ
السورية وقادة ّ
الثوار األخذ باالعتبار بالحكمة القائلة" :ماال ُي ْد َرك كله
ّ
ْ
ال ُيترك ُجله" .وخذوا من فلسطين عبرة ،فميزان القوى ليس من مصلحتنا،
وال تغركم التهديدات األميركية إليران وتهديدات إيران إلسرائيل ،فأحد
ً
العالمية وهو فرنسي ،قال حرفيا "بيننا وبين إيران
قــادة الصهيونية
ّ
تحالف ضد العرب والسنة" .وهناك تخادم إيراني أميركي ،وما الموافقة
األميركية على اتفاقية البرنامج النووي اإليراني إال خير وأصدق دليل،
أمــا التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين األميركيين فهي لذر
الرماد في عيون العرب .وأتمنى من كل مسلم وعربي أن يساعد إخوانه
وأخــواتــه السوريين بما يستطيع ،وهــم في ضيق وكارثة بكل ما تعني
الكلمة ،يحتاجون إلى كل مستلزمات الحياة اليومية.

القدس عاصمة فلسطين األبدية

عهد التميمي أعتبرها أيقونة النضال والصمود الفلسطيني ،شحذت
ً
ً
ً
ً
ورجاال شيبا وشبابا للكفاح ضد الغطرسة
همم أهلنا في فلسطين نساء ً
الصهيونية ،وهم يناضلون نيابة عن المسلمين والعرب لكي تبقى القدس
ً
فأحمد الله
عاصمة فلسطين
األبدية رغما عن الصهاينة ومن يساندهمً ،
ً
ً
أن الكويت قيادة وشعبا تقف بجانب الحق الفلسطيني داعمة له ولكل
ما يحتاج من دعم ،ونتمنى من الدول العربية واإلسالمية أن تقف وقفة
صادقة لتحقيق أمنية المسلمين والعرب لتحرير القدس وتكون عاصمة
أبدية لفلسطين.

مايكل ستورمر*

لطموح بوتين جذور في التاريخ
لروسيا تاريخ عريق سواء من جدار الكرملين
ّ
العسكرية ،تاريخها أعرق من تاريخ
أو من الثكنات
أميركا نفسها ،فحين كانت أميركا -التي لم تولد
بعد -تحت هيمنة االحتالل اإلنكليزي كانت روسيا
حامية أوروبا الصاعدة.
ّ
وعـلــى ك ــل مــن يـتـســاءل عــن مستقبل روسـيــا
بعد الـحــرب ال ـبــاردة وعــن طموحها فــي أوروب ــا
المختلفة ،ال بــل حتى
أن ي ــدرك السيناريوهات
ّ
المتناقضة ل ــدور روسـيــا الـمـتــوقــع ،ورؤي ــة هذا
ّ
يتغير
الــدور من منظار روسيا الخاص الــذي لم
منذ نشوء إمبراطوريتها .كل من يبحث في أروقة
ّ
الدبلوماسية يقع على هدايا من أبهر
الكرملين
األنواع مصدرها دول في مختلف أصقاع العالم،
ً
ما كانت ّ
يوما ّ
مخصصة لتقديم
فضيات القياصرة
ً
الطعام أو أكله طبعا ،إذ كانت وظيفتها إمتاع
النظر فحسب ،والداللة على مكانة روسيا ّ
وقوتها،
تذويبها أو بيعها ّللحفاظ على
وعند اللزوم يمكن
ّ
استقرار العملة ،وما تبقى من هذه الفضيات حتى
كاف لتكريس توق روسيا الى إحالل السيادة
اليوم ٍ
واألمــان في ربوعها ،ومواجهة كل من يصارعها
في هذا الحقل.
ب ـ ــدأ ال ـ ـصـ ــراع الـ ــروسـ ــي ح ـي ــن ك ــان ــت فــرنـســا
وبريطانيا وإسبانيا وهولندا مشغولة في إنشاء
الهيمنة وت ــوازن القوى في المنطقة ،مما سمح
لروسيا بالسيطرة على أوكرانيا ،وفرضت روسيا
نفسها ّ
ّ
أوروبية في أوائل القرن الثامن عشر
كقوة
ّ
الذي شهد اندالع حرب الخالفة اإلسبانية.
بعد مــرور سبع سنوات من الحروب ازدهــرت
معاهدة
روسيا ووصلت الى أوج سلطتها عقب ّ
سالم هوبورتوسبرغ في العام  ،1763فتمخض
ّ
خمس من ّ
عن هذه المعاهدة ٌ
األوروبية
أهم القوى
ً
ّ
ّ
وثيقة ّ
مؤسسة التفاق الــدول األوروبية
وكونت ّ
قــوامـهــا أنـ ــه" :م ــن المستحيل مـحــاربــة مصالح
ّ ّ
البولندي أن المعاهدة
روس ـيــا" .برهن الشعب
ً
هذه لم تكن حبرا على ورق فحسب ،وبدأت آنذاك
مساعي روسيا للغوص ّ
بقوة في أوروب ــا ،وفي

ً
عام  1873انتزعت روسيا القرم من األتراك مقتربة
أكـثــر فأكثر مــن الـمـتـ ّ
ـوســط .وف ــي عهد نابليون
ّ
دخل الروس إلى أوروبا مرددين كلمات القيصر:
"ال يمكن االسـتـهــانــة بــروس ـيــا" ،وعـنــدمــا كــادت
ّ
بروسيا تسقط في  ،1806توهم القيصر ألكساندر
وإمبراطور فرنسا بالقدرة على تقسيم العالم وطرد
ّ
ّ
البريطانية بالقوة ،ولكن الحلم لم
اإلمبراطورية
ّ
يتحقق ،وسرعان ما وقع "الجيش الكبير" ضحية
ً
الــوهــم النابليوني والـشـتــاء الــروســي ،وانتقاما
زحف الروس عبر ألمانيا ّ
وخيموا في "مونمارتر"
ّ
الفرنسية ،ومــذاك بات تركيز أوروبــا على كيفية
ّ
التخلص من روسيا وإجبارها على التراجعّ ،
وتم
التفاوض بشأن بولندا وتقديمها إلــى روسيا،
ً
ومذاك بات التحالف ّ
لضمان متبادل
المقدس رديفا
ٍ
لـبـقــاء الــوضــع عـلــى مــا هــو عـلـيــه ،وه ـكــذا وقعت
أوروبا تحت الهيمنة الروسية .وضعت الهزيمة
ًّ
حدا لالنتصارات
في حرب القرم بين  1853و1856
ّ
اإلمبريالية الروسية ،وواجه القيصر -الذي نادى
ّ
ّ
بضرورة حماية مسيحيي الدولة العثمانية ،باسم
ً
ً
ً
ّ
األرثوذكسية -اعتراضا إنكليزيا خوفا من أن يفتح
ًّ
ً
هذا النوع من الحماية لروسيا طريقا بحريا الى
الهند ّ
وممر خيبر في آسيا الوسطى.
كانت بروسيا وحدها ّ
تقدم الدعم الدبلوماسيّ،
ّ
فرد لها القيصر الجميل في  1866و1871-1870
ع ـنــدمــا ان ـت ـصــرت بــروس ـيــا ع ـلــى فــرن ـســا ،ولـكــن
سرعان ما تدهورت العالقة بين الرايخ األلماني
عنف كامل وشامل في الحرب
وروسيا مما أدى الى
ٍ ّ
العالمية الكبرى  ،1914وحلت الكارثة على دولة
ّ
اضطرت لمواجهة الثورة والحرب
القيصر التي
ً ً
تاما ّ
ّ
لألمة .ما كانت روسيا آنذاك
األهلية وانهيارا
ً
بالضعف الذي بدت عليه فعال ،ولكنها ما كانت
ً
قوية كذلك ،فكانت قد خسرت فنلندا ودول البلطيق
ً
ّ
منذ قرن تقريبا ،ولكن الشيوعيين ظلوا متأملين
ً
استرجاع األراضي المنتزعة من روسيا عاجال أو
ً
ّ
عالمية.
آجال ،ومنها ألمانيا ،عبر ثور ٍة
ّ
أراد سـتــالـيــن رؤيـ ــة بـعــض دول الــرأسـمــالــيــة

ّ
ّ ً
ّ
مقررا التدخل في اللحظة
الغربية تطعن بعضها،
ّ
ميثاق مشؤوم مع هيتلر
األخيرة ،وأدى ذلك الى
ٍ
فنتج عــن "مـغــامــرة بــاربــاروســا" انهيار االتحاد
السوفياتي وسقوط ألمانيا في مأسا ٍة كبيرة.
ّ
وخطط الحلفاء لتقسيم ألمانيا ولكن االنقسام
ّ
ّ
العالمي الذي نشأ بين اإلمبراطوريتين الروسية
ّ
واألميركية لم يكن في الحسبان.
ّ
في السنوات األولى عندما كانت أميركا القوة
الـنـ ّ
ـوويــة الوحيدة فــي العالم ،وضعت كــل ثقلها
ّ
التقني في مشاريع المياه والهواء لمواجهة التفوق
ً
توازن استراتيجي ،وذلك خالفا
الروسي عبر إحالل
ٍ
ّ
األميركية
لعام  1920حين كانت الواليات المتحدة
تبرهن ّ
سياسات اعتمدتها كمشروع
قوتها عبر
ٍ
"مارشال" ومعاهدة شمال األطلسيّ .
قبيل نهاية القرن في  1990-1989تبخر نظام
ّ
القطبية ،وانعدمت القوة والرؤية لفرض
الثنائية
ّ
عالمي جديد أعلنه الرئيس جــورج بوش
نظام
ً
توازن
عن
البحث
من
وبدال
،1990
عام
في
(األب)
ٍ
جديد نقل الغرب حدوده الى أطراف روسيا.
ّ
الدولي هذا النوع من النقل،
ال ّيحظر القانون
ول ـكــن ـهــا خ ـط ــوة م ـبــالــغ ف ـي ـهــا ،وك ـت ــب زبـغـنـيــو
ّ
القومي في الواليات
بريجينسكي ،مستشار األمن
ّ
ال ـم ـت ـحــدة ال ــذائ ــع ال ـص ـيــت ،أن روس ـي ــا م ـشــروع
ّ
إمبراطورية جديدة مع أوكرانيا وليس بدونها.
كــان رجــل المستقبل الـقـ ّ
ـوي فالديمير بوتين
الوحيد الــذي فهم غموض الحالة الراهنة هذه،
ً
ّ
ولكن الغرب ،وخصوصا االتحاد األوروبي ،تجاهل
اإلنــذار ،واليوم روسيا تلملم ماضيها لتبني به
ّ
ً
مستقبال أقوى ،فقد ولى زمن ماركس ولينين ،ولكن
ماذا عن الباقي؟ بالنسبة الى بوتين ،روسيا لم
ولن تقهر ،فلطالما دغدغت مشاعرها حلم السلطة
ً
ً
أوروبا ولطالما قطعت وعدا صادقا باستعادة
في ّ
ً ّ
القوة ،فهو ّ
يردد دوما أن روسيا تكون حيث
هذه
ً
يكون الــروس .وعلى الغرب أن يفهم أوال التاريخ
هذا الذي يبلور هذا النوع من األفكار.
* «وورلدكرانش»

faisal.alsharifi@hotmail.com

باإلمكان تطوير مشروع توفير عدد من الشقق للمواطنات
المتزوجات من أجنبي وللمطلقات واألرامل بصفة إيجار مخفض،
ليصبح مشروعا استثماريا ذا عوائد مادية متى ما تخلت الحكومة
عن النظام البيروقراطي ،وتوسعت في االستفادة من بعض
األراضي التي تملكها الدولة داخل المناطق السكنية.
في تاريخ  17يناير  2014كتبت عن أهمية أن توسع وزارة
اإلس ـكــان خــدمــاتـهــا اإلسـكــانـيــة تـحــت ع ـنــوان "خـفــض اإليـجــار
بمرسوم" للمساهمة في إيجاد حل للمشكلة اإلسكانية وبحلول
ناجعة تساهم بشكل مباشر في رفــع معاناة المواطن لحين
توافر سكن دائم له؛ أسوة بما هو معمول به في بعض الدول
المتقدمة.
لم أستغرب أن هناك من يقرأ ويتابع ويتبنى األفكار القابلة
للتطبيق ،حيث صرحت األخت وزيرة اإلسكان الدكتورة جنان
بوشهري حول توفير عدد من الشقق للمواطنات المتزوجات
من أجنبي وللمطلقات واألرامل بصفة إيجار مخفض للمساهمة
توفر األمان األسري الذي كفله الدستور الكويتي.
بقية الـمـقــال تـنــاولــت إمـكــانـيــة الـتــوســع فــي ه ــذا الـمـشــروع
اإلسكاني ليشمل فئات أخرى من المستفيدين ،يمكن إضافتهم
إليه كحديثي الزواج من الشباب ولألسر الكبيرة من المقيدين
على قوائم االنتظار ،ولم يعد في مقدورهم استئجار وحدات
سكنية أ كـبــر تلبي احتياجاتهم المعيشية لحين حصولهم
على منزل العمر.
التوسع في هذا المشروع باإلمكان تطويره ليصبح مشروعا
استثماريا ذا عوائد مادية متى ما تخلت الحكومة عن النظام
البيروقراطي ،وتوسعت في االستفادة من بعض األراضي التي
تملكها الدولة داخل المناطق السكنية ،بحيث تبني عليها شققا
إسكانية بمساحات متنوعة تلبي كل االحتياجات المعيشية
للفئات المستفيدة وتسند إدارتها وصيانتها لشباب الكويت
كمشروع مكمل للمشاريع الصغيرة ،وبذلك تتحقق الفائدة
التشغيلية والخدماتية.
هذه المشاريع اإلسكانية ستعود بالنفع على خزينة الدولة،
وقد تعود كامل المبالغ المصروفة عليها خالل فترة ال تتجاوز
الخمس عشرة سنة بما فيها قيمة األرض إذا حسبنا صافي
أرباح سنوية ال يتجاوز .7%
الجوانب المضيئة في تبني مثل هذه المشاريع قد تحتاج
إلى بعض الجهد؛ كحصر القسائم السكنية التي تملكها الدولة
داخل المناطق السكنية ،وإصدار بعض التشريعات بالتعاون
بين الحكومة ومجلس األمة إن لزم األمر كي ترى النور لما لها
من آثار إيجابية على حياة المواطن.
خالل متابعتنا إلنجازات وزارة اإلسكان أثناء تولي الوزير
السابق السيد ياسر أبل في الفترة الماضية نالحظ حجم العمل
الذي قامت به الوزارة من تحرير الكثير من األراضي وتوزيعها
على المستحقين ،وكذلك االنطالق نحو تحقيق مشروع المدن
الذكية التي نرى بصمة المهندس ناصر خريبط نائب المدير
ال ـعــام لـلــرعــايــة السكنية عليها ،وم ــع ذل ــك نتمنى مــن األخــت
الــوزيــرة الــدكـتــورة جنان مواصلة هــذا اإلنـجــاز كونها تمتلك
الكثير من الخبرات العملية أثناء عضويتها في المجلس البلدي
وعملها مستشارة في مجلس األمة.
كل التوفيق للقائمين على وزارة اإلسـكــان في العمل على
إحداث نقلة نوعية في تنويع المشاريع اإلسكانية لتوفير حياة
كريمة للمواطن الكويتي.
ودمتم سالمين.

«رمانة وقلوب مليانة»
محمد العويصي
مثل شعبي قصته" :فـتــاة تــزوجــت وأقــامــت مــع حماتها في
البيت نفسه ،وكانت حياتها مع حماتها في بداية الزواج حياة
سعيدة فيها المحبة والمودة واالحترام والتقدير ،لكن سرعان
ما تغيرت األحوال وأصبحت عكس ذلك ،فقد حولت الحماة حياة
زوجة ابنها إلى جحيم ال يطاق.
وأثناء حمل هذه الفتاة توحمت على رمانة ،ولم يكن موسمه
قد حان بعد ،فذهب زوجها يجوب األقطار واألمصار إلى أن وجد
رمانة وأحضرها لزوجته فغمرتها السعادة وتملكها اإلحساس
بالعظمة ،ونظرت إلى حماتها نظرت الكيد والتشفي ،ثم ذهبت
حماتها تأكل رمانتها العزيزة،
إلــى المطبخ ،فلما عــادت رأت
ّ
ّ
فجن جنونها وثارت ثائرتها ،وانقضت على حماتها كوحش
مستخدمة جميع األسلحة الفتاكة من لكمات وشد شعر
مفترس ّ
ورفس وعض وصراخ وصل إلى مسامع الجيران؛ مما اضطرهم
للتدخل وتخليص الحماة من زوجة ابنها.
وقالت إحدى الجارات لزوجة االبن وهي تحاول تهدئتها كل
هذا من أجل رمانة فأجابت" :إنها ليست رمانة بل القلوب مليانة"
فذهب قولها مثال يستخدم في حاالت االستخفاف باألسباب
الظاهرية لمشكلة كبيرة.
يا ترى كم وكم من البيوت فيها قلوب مليانة ،وهذه القلوب
المليانة مثل القنبلة الموقوتة البد في يوم من األيام أن تنفجر،
وأقصد بانفجارها وقوع الطالق أو حدوث شجار وزعل وهجر
وعدم كالم بين األزواج لمدة طويلة ،وهو ما يسمى في يومنا
"بالطالق العاطفي".
كتبت مقاال في "الجريدة" في يوم الجمعة الموافق  24فبراير
2017م بعنوان "سر الزواج الناجح" ذكرت فيه قصة مارك 100
ً
عــام وزوجـتــه أنيتا  99عــامــا ،وهما يحتفالن بعيد زواجهما
الـثـمــانـيــن ،وعـنــد ســؤالـهـمــا عــن ســر نـجــاح زواج ـه ـمــا ق ــاال" :ال
يوجد زوجان في الدنيا إال ويحدث بينهما مشاكل أو اختالف
في الرأي ،لكننا نحل مشاكلنا أوال بأول ،وال نؤجلها إلى الغد
(إذا تبي صاحبك دوم حاسبه كل يوم) ،ومن ثم نتعانق ونقبل
بعضنا ،ثم ننام قريري العين نومة هنيئة ،وهذا هو سر نجاح
زواجنا الطويل ،مصارحة ومكاشفة وفضفضة وعدم كبت".
أرجو من كل زوجين حديثي الزواج أن يترجما نصيحة مارك
وأنيتا إلى واقع حي ملموس في حياتهما الزوجية ليعيشا في
سعادة وهناء وراحة بال ،والحذر كل الحذر من كبت المشاكل
التي تحدث بين الزوجين أو تجاهلها ألنها مع مــرور األيــام
والسنين ستؤدي إلى ظهور أمراض نفسية كالقلق واالكتئاب
واالنـطــواء والغضب ألتفه األسـبــاب ،وأخطرها ضعف الرغبة
الجنسية أو غيابها.
وإذا لم يتم العالج المناسب لهذه األمراض والمشاكل فإنها
ٍّ
ومدو للقلوب المليانة ،ومن ثم
حتما ستؤدي إلى انفجار هائل
هدم الحياة األسرية.
اقرأ واتعظ:
ّ
قــال أبــو ال ــدرداء لزوجته :إذا رأيتني غضبت فرضني ،وإذا
رأيتك غضبى راضيتك ،وإال لم نصطحب.
وردد عليها هذه األبيات:
خـ ـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـعـ ـ ـف ـ ــو مـ ـ ـن ـ ــي ت ـ ـس ـ ـتـ ــدي ـ ـمـ ــي م ـ ــودت ـ ــي
وال ت ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــي فـ ـ ـ ــي ثـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن أغ ـ ـضـ ــب
وال تـ ـ ـكـ ـ ـث ـ ــري ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــوى فـ ـ ـت ـ ــذه ـ ــب بـ ــال ـ ـقـ ــوى
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــوب تـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــب
ف ـ ـ ــإن ـ ـ ــي رأي ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــب واألذى
إذا ا جـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــا ل ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــث ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــب يـ ــذ هـ ــب
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

ً
وفقا لصي غ اإلقراض والتمويل لهذه المؤسسات
«المركزي» سمح بها 
عيسى عبدالسالم

تحركت بعض المؤسسات والهيئات
ال ـح ـكــوم ـيــة ن ـحــو ع ـقــد ت ـســويــات ل ـهــا مع
بعض شركات االستثمار المتعثرة التي
كانت قد حصلت على تمويل منها خالل
سنوات األزمة المالية ،حيث تسعى حاليا
الى عقد تسويات تحصل بموجبها على
األم ــوال الـتــي تحق لـهــا ،س ــواء عــن طريق
قبول اصول عينية أو عن طريق "الكاش".
وق ــال ــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ل ـ ـ "ال ـج ــري ــدة"
إن بـعــض ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ب ــدأت
فعليا في سلك طريق المفاوضات الجدية
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي قــدمـتـهــا
الــى بعض شــركــات االسـتـثـمــار المتعثرة
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ح ـي ــث ك ــان
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ق ــد س ـمــح بـقـيــام

6.654

410

942

2.378 2.717 3.332

ُّ
تحرك لتسوية مديونيات على شركات متعثرة لمصلحة الحكومة
شركات االستثمار التقليدية واالسالمية
بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ
اإلقراض والتمويل المتعارف عليها ،وذلك
من المؤسسات العامة والجهات الحكومية
ً
التي تقدم لها هذا التمويل، علما بأنه ال
يشمل ذلك صيغ قبول الودائع المصرفية
ال ـم ـح ـظ ــورة ع ـل ــى شـ ــركـ ــات االس ـت ـث ـم ــار،
شرط سماح التشريعات الخاصة بإنشاء
الهيئات والـمــؤسـســات الـعــامــة والجهات
الحكومية بتقديم هذا التمويل.
وذكرت المصادر أن شركات االستثمار
قطعت شوطا كبيرا امتد لسنوات ،حيث تم
إجبارها على عمليات إطفاء الخسائر عن
طريق رأس المال واالحتياطيات ،إضافة
الــى تحديد ح ــدود دنـيــا ل ــرؤوس األم ــوال

السعـري

الــوزنــي
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«الخليج» ًيحقق  48.02مليون
دينار أرباحا في 2017
ً
توصية بتوزيع  %9نقدا

من أجل ممارسة أي أنشطة من األنشطة
التي تمارسها شركات االستثمار ،كما تم
إخضاع بعض الشركات لمزيد من الرقابة
للتأكد من تطبيقها للتعليمات الصادرة
من هيئة األسواق.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن ع ــام  2017شهد
خ ــروج أكـبــر عــدد مــن شــركــات االستثمار
المحلية (تقليدية وإسالمية) من السوق
مـنــذ ب ــداي ــة األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ،حـيــث طلبت
 9ش ــرك ــات م ــن ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة إل ـغــاء
ترخيصها ألس ـبــاب ع ــدي ــدة ،أهـمـهــا عــدم
القدرة على المنافسة تحت قواعد ومعايير
رق ــابـ ـي ــة ب ــات ــت أكـ ـث ــر ت ـ ـشـ ــددا ،ف ـض ــا عــن
التحوالت التي تشهدها البورصة .وبهذا
يصبح عدد الشركات العاملة في السوق

ً
حاليا  69شركة مقارنة مع  110شركات
عـشـيــة انـ ــدالع األزمـ ــة الـمــالـيــة ف ــي ،2008
وبذلك تكون نسبة االنخفاض  37في المئة.
ولفتت المصادر الــى أن هناك شركات
ع ــدة عــرضــت ال ـح ـصــول عـلــى تـمــويــل من
ق ـبــل ال ـمــؤس ـســات وال ـه ـي ـئــات الـحـكــومـيــة
عقب السماح بذلك ،إال أن هذه المحاوالت
لـ ــم ت ـش ـه ــد ن ـج ــاح ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،ح ـي ــث واجـ ــه
ذل ــك الـتـخــوف مــن الــدخــول فــي "شــربــاكــة"
ميديونيات شركات االستثمار التي كانت
ملغمة بــاألخـطــاء عـبــر تضخيم األص ــول
المقدمة والمنح على أساس السمعة ،الفتة
الى أن بعض الشركات نجح فعليا في عقد
تسويات مديونيات قائمة عليها مع بعض
المؤسسات والهيئات الحكومية.

بلغت أرباح بنك الخليج خالل السنة المالية المنتهية في 12/ 31
 2017/نحو  48.02مليون دينار بربحية قدرها  17فلسا للسهم ،مقارنة
بتحقيقه ارباحا بقيمة  42.94مليون دينار بما يعادل  15فلسا للسهم
في نفس الفترة المقارنة من عام  ،2016وأوصــى مجلس ادارة البنك
بتوزيع ارباح نقدية بواقع  9فلوس للسهم الواحد.
وعزا البنك الزيادة في صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  2017مقارنة بالسنة السابقة بشكل أساسي إلى الزيادة في
صافي ايرادات الفوائد والتي قوبلت جزئيا بالزيادة في المخصصات
بعد خصم المبالغ المستردة ،وعليه ارتفع صافي الربح بواقع  12في
المئة عما تم تحقيقه في عام .2016

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  11.5مليون دينار
أسهم قطاع البنوك تدعم مؤشرات السوق الوزنية
علي العنزي

للجلسة الثالثة على التوالي،
تعاود أسهم قطاع المصارف
الصعود ،في محاولة الستعادة
ما فقدته خالل األسبوعين
الماضيين.

أقـفـلــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ت ـبــايــن ف ــي آخــر
جـلـســات ه ــذا األس ـب ــوع ،أم ــس ،إذ تــراجــع
ال ـمــؤشــر ال ـس ـعــري بنسبة م ـح ــدودة هي
 0.05فــي الـمـئــة ت ـعــادل  3.3ن ـقــاط ليقفل
على مستوى  6654.55نقطة ،بينما ارتفع
المؤشر الوزني بنسبة  0.2في المئة هي
ً
 0.8نقطة مقفال على مستوى  410.3نقاط،
وربــح مؤشر "كويت  "15بنسبة  0.12في
المئة هي  1.14نقطة ،ليقفل على مستوى
 942.42نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت ك ــذل ــك ح ــرك ــة الـ ـ ـت ـ ــداوالت،
وكــانــت السيولة فــي جلسة األم ــس 11.5
مليون دينار ،بينما تراجعت كمية األسهم
المتداولة بشدة عن مستويات أمس األول
لتبلغ  72.3مليون سهم نفذت من خالل
 3406صفقات.

أسهم المصارف تستمر باإليجابية
للجلسة الثالثة على الـتــوالــي ،تعاود
أسهم قطاع المصارف الصعود في محاولة
الس ـت ـعــادة م ــا فـقــدتــه خ ــال األسـبــوعـيــن
الـمــاضـيـيــن ،وقـبـيــل اجـتـمــاع الجمعيات
العمومية للبنوك الرئيسية ،وكان الضغط
أمــس ،من سهم زين إذ تراجع بعد إعالن
أرباحه وتوزيعاته السنوية ،التي كانت
ً
 35فلسا ،وغير مرضية لبعض مستثمريه،
لتتم عمليات بيع على السهم ،في المقابل
م ــال ــت األس ـه ــم ال ـص ـغ ـيــرة الـنـشـيـطــة إلــى
االسـتـقــرار ،وبتغيرات خـضــراء مـحــدودة
كأسهم االثمار وأجوان والسورية وبكميات
ً
تداوالت متراجعة قياسا على مستويات

أخبار الشركات

ً
«تجارة» :توصية بتوزيع  %3نقدا
بلغت أربــاح شركة التجارة واالستثمار العقاري  706.25آالف
دينار ،بما يعادل  1.91فلس للسهم في الفترة المالية المنتهية في
 ،2017 /12 /31مقتبل تحقيقها أرباحا بقيمة  810.05آالف دينار،
بما يعادل  2.19فلس للسهم ،وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع
 3في المئة نقدا عن عام .2017

ً
«المواشي» :توصية بتوزيع  %5نقدا
حـقـقــت شــركــة ن ـقــل وت ـجــارة
ال ـمــواشــي أرب ــاح ــا بقيمة 2.59
مـلـيــون دي ـنــار ،بربحية قــدرهــا
 12.42فلسا للسهم فــي الفترة
الـمــالـيــة المنتهية فــي /12 /31
 ،2017مقابل تحقيقها أرباحا

بقيمة  3.88ماليين دينار ،بما
يـعــادل  18.58فلسا للسهم في
ن ـف ــس ال ـف ـت ــرة م ــن ع ـ ــام ،2016
وأوص ــى مجلس إدارة الشركة
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  5في
المئة عن أداء عام .2017

النظر في دعوى «سنام» ضد أعضاء
«الوطنية للوساطة»  11مارس
قضت محكمة أول درجة بتأجيل دعوى شركة سنام العقارية ضد
أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للوساطة المالية إلى جلسة 11
مارس المقبل ،إلعادة اإلعالن لمن لم يعلم بأصل الدعوى.
ويتعلق موضوع القضية بندب خبير لتحديد مسؤولية مجلس
اإلدارة الوطنية للوساطة المالية عن األخطاء والتجاوزات وما نجم
عنها مــن أض ــرار ،تمهيدا لطلب التعويض الـجــابــر على ضــوء ما
سيسفر عنه تقرير الخبرة .وأعضاء مجلس إدارة الوطنية للوساطة
المرفوع الدعوى ضدهم هم :علي عبدالله الغانم ،ومنيرة علي الغانم،
وعبدالعزيز عبدالله الغانم.

 454ألف دينار أرباح «إنجازات»
من ُ
تخارج عقاري في فرنسا
كشف شركة إنجازات للتنمية
العقارية عن تحقيق ربح بنحو
 453.82ألــف دينار (بما ُيعادل
 1.52مليون دوالر) من تخارج
عقاري في فرنسا .وقالت الشركة
إن التخارج تم من مبنى سكني
م ـم ـلــوك م ــع أطـ ـ ــراف أخ ـ ــرى في

ب ــاري ــس ،بـقـيـمــة  4.85مــايـيــن
ي ــورو (ب ـمــا ي ـع ــادل  1.8مليون
ديـ ـن ــار) ،الف ـت ــة ال ــى أن األربـ ــاح
الناتجة مــن الـتـخــارج سيظهر
أثرها في نتائج الربع األول من
عام .2018

بداية هذا الشهر لتنتهي الجلسة متباينة
عـلــى مـسـتــوى ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة ،إذ
تراجع السعري وربح "الوزنيان".
وعلى مستوى مؤشرات أســواق المال
فــي دول الخليج ك ــان الـتـبــايــن كــذلــك هو
ً
األكـ ـث ــر وض ــوح ــا إذ ت ــراج ـع ــت األس ـ ــواق
األكبر بقيادة السعودي ودبي والبحريني

والكويتي ،وربحت مؤشرات مسقط ،الذي
ً
ً
سجل نـمــوا جـيــدا بنسبة  0.7فــي المئة،
وربح كذلك قطر وأبوظبي ،بينما خسرت
أس ـع ــار الـنـفــط أمـ ــس ،ب ـشــدة وب ـلــغ برنت
ً
مستوى  65دوالرا للبرميل ،وهو األدنى
خــال شهرين ،وتــراجــع الـخــام األميركي
ً
"نايمكس" إلى مستوى  61دوالرا للبرميل.

تباين أداء القطاعات أمس ،إذ ارتفعت
م ـ ــؤش ـ ــرات خ ـم ـس ــة قـ ـط ــاع ــات هـ ــي مـ ــواد
أساسية ب ـ  6.8نقاط وبـنــوك ب ـ  3.5نقاط
وخدمات مالية بـ  0.8نقطة والنفط والغاز
وتكنولوجيا بـ  0.6نقطة لكل منهما ،بينما
انخفضت مؤشرات خمسة قطاعات هي
عقار بـ  6نقاط وخدمات استهالكية بـ 4.7

نقاط واتصاالت بـ  3.3نقاط وتأمين بـ 1.2
نقطة وصناعية ب ـ  0.1نقطة ،واستقرت
مؤشرات أربعة قطاعات ،هي منافع وأدوات
مالية ورعــايــة صحية وسلع استهالكية
وبقيت دون تغير.
وت ـص ــدر س ـهــم وط ـنــي قــائ ـمــة األس ـهــم
األكثر قيمة ،إذ بلغت تداوالته  1.8مليون

النفط يصعد بعد تعطل األنابيب وطلب الصين
«معلومات الطاقة» :ارتفاع مخزونات الخام والبنزين في أميركا
تعافت أسعار النفط بشكل كبير من الخسائر
التي تكبدتها في وقت سابق أمــس ،في الوقت
الذي وازن فيه توقف خط أنابيب في بحر الشمال
وواردات خام قياسية للصين إثر ارتفاع اإلنتاج
األميركي ،الذي تخطى الـ 10ماليين برميل يوميا.
وبـلـغــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة ل ـخــام بــرنــت 65.51
دوالرا للبرميل ،دون تغير يذكر عن سعر اإلغالق
السابق ،ومرتفعة من أدنــى مستوى في 2018
البالغ  65.12دوالرا للبرميل ،الذي سجلته في
وقت سابق من الجلسة.
وبلغت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام غــرب تكساس
ال ــوس ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي  61.73دوالرا لـلـبــرمـيــل
بانخفاض ثالثة سنتات عن سعر آخر تسوية،
لكنها تعافت من أدنى مستوى في الجلسة البالغ
 61.33دوالرا للبرميل.
وتلقى النفط دعما أمس من ثاني توقف في
عــدة أشـهــر لشبكة خـطــوط األنــابـيــب فورتيس
البالغة طاقتها  450ألــف برميل يوميا ،وهي
األكبر في بريطانيا ،وتــورد معظم الخام الذي
يدعم عقود برنت ،لكن شركة إينيوس المشغلة
لخط األنابيب قالت إن من المرجح استئناف
تشغيل الخط اليوم.
وي ـق ــول مـتـعــامـلــون إن الـ ـ ـ ــواردات الصينية
القياسية مــن الـخــام فــي يناير ،والبالغة 9.57
ماليين برميل يوميا قدمت أيضا الدعم لألسعار.
لكن زيادة إنتاج الخام األميركي الذي تجاوز
 10ماليين برميل يوميا األسبوع الماضي إلى
 10.25ماليين برميل يوميا تلقي بظاللها على
أسواق النفط العالمية.

المخزون األميركي
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية إن
مخزونات النفط الخام في الــواليــات المتحدة
ارتفعت األسبوع الماضي ،بينما صعدت أيضا
مخزونات البنزين ونــواتــج التقطير مع زيــادة
مصافي التكرير اإلنتاج.
وارتفعت مخزونات النفط الخام  1.9مليون
بــرمـيــل فــي األس ـب ــوع الـمـنـتـهــي فــي الـثــانــي من
فبراير ،في حين كانت توقعات المحللين تشير
إلى زيادة قدرها  3.2ماليين برميل.
وق ــال ــت اإلدارة إن م ـخــزونــات الـنـفــط الـخــام

فــي مــركــز تسليم الـعـقــود اآلج ـلــة فــي كاشينغ
بأوكالهوما انخفضت  711ألف برميل.
وأظـهــرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن
اسـتـهــاك المصافي مــن النفط الـخــام زاد 784
ألــف برميل يــومـيــا ،وارتـفـعــت مـعــدالت تشغيل
المصافي  4.4نقاط مئوية.
وزادت مخزونات البنزين  3.4ماليين برميل،
مقابل توقعات محللين في استطالع لـ "رويترز"،
بارتفاع قدره  459ألف برميل.
وقفزت مخزونات نواتج التقطير ،التي تشمل
الديزل وزيت التدفئة 3.9 ،ماليين برميل ،مقابل
توقعات بانخفاض قدره  1.4مليون برميل.
وتراجع صافي واردات الواليات المتحدة من
النفط الخام األسبوع الماضي  60ألــف برميل
يوميا.
وارتفع اإلنتاج المحلي من النفط الخام إلى
 10.25ماليين برميل يوميا في معظم األسبوع
الماضي ،وهو مستوى قياسي أسبوعي جديد،
ومقارنة مع أعلى مستوى شهري على اإلطالق
البالغ  10.044ماليين برميل يوميا الذي سجل
في .1970

إنتاج «الهالل»
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،قـ ــال رئ ـي ــس ش ــرك ــة نفط
ال ـه ــال ال ـتــي مـقــرهــا اإلم ـ ـ ــارات ،ب ــدر جـعـفــر ،إن
شركته تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي
بمشروعها بـيــرل بتروليوم فــي شـمــال الـعــراق
ب ــواق ــع  80مـلـيــون ق ــدم مـكـعـبــة يــومـيــا بحلول
أك ـتــوبــر ،و 500مـلـيــون ق ــدم مكعبة يــومـيــا في
غضون  3سنوات.
وأضاف جعفر ،خالل مؤتمر ،أن "نفط الهالل"
حريصة أيضا على دخــول قطاع النفط والغاز
في جنوب العراق .وقال إن بيرل تنتج في الوقت
الحالي  330مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز
و 20ألف برميل يوميا من المكثفات في شمال
العراق.
بيرل مملوكة بنسبة  35بالمئة لنفط الهالل
و 35بالمئة لدانة غاز التابعة لنفط الهالل و10
بالمئة لشركة أو .إم .في النمساوية و 10بالمئة
لمجموعة آر .دبليو .إي األلمانية و 10بالمئة
لشركة إم.أو.ال المجرية.

وقــال جعفر إن غلفتينر ،وهــي شركة إلدارة
الموانئ واألنشطة اللوجيستية مملوكة لنفط
الهالل ،تهدف إلى إغالق استحواذ في الساحل
الشرقي للواليات المتحدة هذا العام.
وأضاف أنه إذا أغلق االستحواذ بنجاح ،فإن
غلفتينر ستستثمر  350مليون دوالر إضافية
عـلــى م ــدى  10س ـنــوات فــي ال ــوالي ــات المتحدة،
إضافة إلى خطط الشركة في محطة الحاويات
كانافيرال .وتشغل غلفتينر في الوقت الحالي 8
مرافئ في أنحاء العالم بما في ذلك محطة في
الواليات المتحدة.

أرباح توتال
وارتـفــع صافي الــربــح المعدل لشركة توتال
الفرنسية العمالقة للنفط والغاز  28بالمئة في
 2017إلــى  10.6مليارات دوالر ،مما مكنها من
اإلعالن عن خطط لمكافأة المساهمين عبر زيادة
التوزيعات وإعادة شراء أسهم.
وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة
إن النتائج القوية جاءت مدفوعة بنمو اإلنتاج
الذي زاد  5بالمئة في .2017
وق ــال بــويــان للصحافيين" :نتائجنا طيبة
ونظل على القمة".
وأضاف أن توتال تخطط إلجراء استحواذات
بـنـحــو م ـل ـيــاري دوالر ف ــي  ،2018وأن الـشــركــة
سـتـعــود إل ــى وضـعـهــا الـطـبـيـعــي فـيـمــا يتعلق
بالتوظيف بعد تجميد التعيينات لثالث سنوات.
وزاد صافي ربح "توتال" في الربع األخير من
 2017بنسبة  19بالمئة إلــى  2.9مليار دوالر،
مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ
 2.8مليار دوالر .وبلغ إنتاج النفط  2.613مليون
برميل من المكافئ النفطي يوميا ،مقارنة مع
متوسط التوقعات البالغ  2.649مليون برميل
يوميا.
وكــافــأت "تــوتــال" المساهمين بــزيــادة قدرها
 10بالمئة في توزيعات األرباح على مدى ثالث
سنوات .وسيرتفع التوزيع المرحلي لعام 2018
بنسبة  3.2بالمئة ،وتخطط الشركة إلعادة شراء
أسهم بقيمة تصل إلى  5مليارات دوالر على مدى
الفترة بين  2018و.2020
(رويترز)

دي ـن ــار بــارت ـفــاع بنسبة  0.81ف ــي الـمـئــة،
تــاه سهم زيــن بـتــداول  1.5مليون دينار
وبتراجع بنسبة  0.86في المئة ثم سهم
ً
بيتك م ـت ــداوال  1.4مليون دي ـنــار وبنمو
ً
بنسبة  0.85في المئة ورابعا سهم االثمار
بـتــداول  829ألــف ديـنــار وبــأربــاح بنسبة
ً
 1.9فــي المئة وأخ ـيــرا سهم أهـلــي متحد
ب ـتــداول  811أل ــف دي ـنــار ،وبـنـمــو بنسبة
 0.97في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية،
ً
جــاء أوال سهم االث ـمــار ،إذ ت ــداول بكمية
بلغت  15.6مليون سهم وبارتفاع بنسبة
ً
 1.9في المئة ،كما أسلفنا ،وجاء ثانيا سهم
أجــوان بـتــداول  10.4ماليين سهم ،وبقي
ً
ً
السهم مستقرا دون تغير ،وجاء ثالثا سهم
السورية بتداوالت بلغت  4ماليين سهم
ً
وبأرباح بنسبة  2.8في المئة ،وجاء رابعا
ً
سهم أهلي متحد متداوال  3.9ماليين سهم
ً
وبنمو بنسبة  0.97في المئة ،وجاء خامسا
سهم كويتية ب ـتــداول  3.7ماليين سهم،
ً
ومرتفعا بنسبة  1.5في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سـهــم كميفك إذ ارت ـفــع بنسبة  15.3في
الـمـئــة ت ــاه سـهــم يــونـيـكــاب بنسبة 13.9
في المئة ثم سهم صكوك بنسبة  8.5في
المئة وأخيرا جاء سهما سكب ك والمدينة
بنسبة  5.7في المئة لكل منهما.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم مينا
إذ انـخـفــض بنسبة  24.7فــي الـمـئــة تــاه
سهم يوباك بنسبة  19.2في المئة ثم سهم
ً
كامكو بنسبة  18.18في المئة ورابعا سهم
ً
تجارة بنسبة  9.1في المئة وأخيرا سهم
رمال بنسبة  8.8في المئة.

ارتفاع الدوالر وانخفاض
اليورو واإلسترليني
ارتـفــع سعر صــرف ال ــدوالر
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــار أم ـ ـ ــس ال ــى
مستوى  0.300ديـنــار ،بينما
انخفض اليورو إلــى مستوى
 0.368دينار ،مقارنة بأسعار
صرف يوم األربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي،
ف ـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة ع ـلــى
مــوقـعــه اإللـكـتــرونــي ،إن سعر
صـ ــرف ال ـج ـن ـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي
انـخـفــض ال ــى مـسـتــوى 0.416
دينار ،بينما انخفض الفرنك

السويسري إلى مستوى 0.317
دي ـ ـنـ ــار ،فـ ــي ح ـي ــن ب ـق ــي ال ـيــن
الياباني عند مستوى 0.002
دينار من دون تغيير.
وارتفع سعر صرف الدوالر
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرئ ـي ـس ــة
األخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي تـ ـع ــام ــات ي ــوم
األربعاء في الواليات المتحدة،
وذل ـ ـ ــك بـ ـع ــد ص ـ ـ ــدور ب ـي ــان ــات
إي ـج ــاب ـي ــة ل ـت ـقــريــر ال ـتــوظ ـيــف
األميركي.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  30سنتا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  30سنتا في تداوالت
األربعاء ،ليبلغ  63.19دوالرا مقابل  63.49دوالرا للبرميل في
تــداوالت الثالثاء ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس األول،
بعد بيانات أميركية أظهرت زيادة في المخزونات ومستوى
قياسيا مرتفعا إلنتاج الخام في الواليات المتحدة.
وانخفض سعر برميل نفط خــام القياس العالمي مزيج
بــرنــت  1.35دوالر ،ليصل ال ــى مـسـتــوى  65.51دوالرا ،كما
ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـيــل ن ـفــط خــام
القياس األميركي غرب تكساس
الوسيط  1.60دوالر ،ليصل عند
الـتـســويــة ال ــى مـسـتــوى 61.79
دوالرا.
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 8.2ماليين دينار أرباح «طيران الجزيرة» في 2017
بودي 2018 :لن يقل أهمية عن العام السابق بمبادرات ومشاريع تحولية كبيرة

مجلس اإلدارة
يوصي بتوزيع
ً
نقدي بقيمة  35فلسا
للسهم الواحد

أع ـل ـنــت شــركــة ط ـي ــران ال ـج ــزي ــرة أم ــس،
ً
نتائجها المالية لعام  ،2017محققة أرباحا
ً
تشغيلية بلغت  7.7ماليين دينار ،وأرباحا
ً
صافية بلغت  8.2ماليين دينار.
أبرز النتائج المالية لعام :2017
 بلغت اإليرادات التشغيلية  56.6مليونديـنــار ،مرتفعة بنسبة  7.3فــي المئة عن
عام .2016
 بلغت األربــاح التشغيلية  7.7مالييندينار منخفضة بنسبة  12.1في المئة عن
عام .2016
 بلغت األربـ ــاح الـصــافـيــة  8.2مالييند ي ـنــار ،منخفضة بنسبة  23.7فــي المئة
عن عــام ( 2016تتضمن األربــاح الصافية
ً
لعام  2016أرباحا غير متكررة بقيمة 2.4
مليون دينار ناتجة عن تحويل احتياطي
عـمــات أجنبية تــم إع ــادة تصنيفها إلــى
بيان الدخل).
أبرز التطورات التشغيلية لعام :2017

 إطالق ثالث وجهات جديدة :الدوحةوباكو وحيدر آباد في الهند.
 بلغ مـعـ ّـدل إشـغــال المقاعد  73.9فيً
ا لـمـئــة ،مرتفعا بنسبة  6.7فــي المئة عن
عام .2016
 ب ـل ـغ ــت كـ ـ ـف ـ ــاء ة اس ـ ـت ـ ـخـ ـ ًـدام أسـ ـط ــولالطائرات  10.9ساعات مرتفعة بنسبة 6.9
في المئة عن عام .2016
 ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة وت ـجــربــة الـسـفــر:إطالق سلسلة من التطويرات على عالمتها
ال ـت ـجــاريــة شـمـلــت إط ــاق عــامــة تـجــاريــة
جـ ــديـ ــدة ل ـل ـش ــرك ــة ،وإطـ ـ ـ ــاق ال ـم ـق ـص ــورة
ال ـج ــدي ــدة وال ـص ـب ـغــة ال ـج ــدي ــدة ألس ـطــول
طائرات الشركة ،إلى جانب تطوير الموقع
ّ
ليتميز ببنية تحتية رقمية
اإللكتروني
قوية للتجارة اإللكترونية لتقديم خدمة
أسرع وأفضل لتلبية احتياجات العمالء.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة طـ ـي ــران
ال ـجــزيــرة ،م ــروان ب ــودي« :ك ــان ع ــام 2017

نقدمه.
سنة تحول كبيرة في المنتج الذي
ّ
فقد استثمرنا فــي تنفيذ مـشــار يــع توفر
تساهم في تعزيز وتطوير تجربة السفر
لعمالئنا سـ ً
ـواء على األرض أو في الجو،
وأط ـل ـق ـن ــا الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة
بشكل كثيف في تطوير البنية
واستثمرنا
ٍ
التحتية الرقمية وفي الموقع اإللكتروني
لتسهيل عملية الحجز وتعزيز تواصلنا
مع عمالئنا وتحسين إيرادات الشركة ،كما
أطلقنا أسطول طائراتنا بحلته الداخلية
الجديدة».
وذكر بودي أن «عام  2018لن يقل أهمية
عن العام المنصرم لما يحمله من مبادرات
ومشاريع ّ
تحولية كبيرة ،فإن مبنى الركاب
المتطور والمخصص لركاب شركة طيران
الجزيرة ،الــذي تجري أعمال اإلنشاء فيه
ـدم وسـ ــاق ،س ــوف يـتــم إطــاقــه في
عـلــى ق ـ ٍ
ً
الربع األول من عام  2018تزامنا مع مضينا
ً
وجهات جديد ٍة في
قدما في تدشين خمس
ٍ

مروان بودي
النصف األول مــن الـعــام الـحــالــي ،بما في
ذلك كوشين وأحمد آباد (تم إطالقهما في
يناير) ،الهور ،وتبليسي».

مجلس «مؤسسة البترول»
يعتمد مشروع الدبدبة
ً
عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية اجتماعا أمس،
برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة
مؤسسة البترول الكويتية بخيت الرشيدي.
و ق ــال الناطق الرسمي بــا ســم القطاع النفطي الشيخ طالل
ال ـخــالــد ،إن الـمـجـلــس نـظــر ال ـمــواض ـيــع ال ـمــدرجــة عـلــى ج ــدول
أعماله ،الذي اشتمل على مناقشة بعض المشاريع الرأسمالية
االستراتيجية المتعلقة بأنشطة شركتي نفط الكويت والبترول
الوطنية الكويتية.
وأض ــاف الشيخ طــال الخالد أن المجلس اعتمد إج ــراء ات
البدء في تنفيذ مشروع «الدبدبة» للطاقة الكهروضوئية ،الذي
جاء استجابة لرغبة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
بإعطاء األولوية لالستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة
ً
الشمسية وطاقة الرياح في الكويت ،وتطبيقا لرؤيته السامية
بتأمين  15في المئة من احتياجات الكويت من الكهرباء من
خالل مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام .2030
وأوضح أن المجلس اعتمد الميزانية التقديرية (التشغيلية
والرأسمالية) لشركة البترول الكويتية العالمية ،إلى جانب النظر
في بعض المواضيع المتعلقة باألمور التنظيمية المرتبطة
بتطوير األع ـمــال فــي مــؤسـســة الـبـتــرول الكويتية وشركاتها
التابعة.

«الوطني» ينظم أول سباق  Droneفي الكويت فريق «بيتك» يواصل المنافسة بدوري المصارف
ينظم بنك الكويت الوطني غدا
سـبــاق  Droneللمرة األول ــى في
الـكــويــت ،وذل ــك ضـ ّمــن مشاركته
ف ــي م ـع ــرض ال ـص ــن ــاع الـعــالـمــي
(ميكر فير) ،الذي تنظمه الشركة
الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار فــي أرض
الـ ـمـ ـع ــارض (صـ ــالـ ــة رق ـ ــم  )5فــي
م ـن ـط ـقــة مـ ـش ــرف ،ويـ ـق ــدم الـبـنــك
رعايته البالتينية لهذا الحدث
ل ـل ـس ـنــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
تشجيعا وتعزيزا لدور الصناعة
المحلية والصناعيين الشباب.
وق ــال رئ ـيــس فــريــق الـعــاقــات
العامة فــي البنك ،طــال التركي:
«إن س ـ ـ ـبـ ـ ــاق  Droneي ـ ـجـ ــري
تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــه ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
الكويت في مواكبة منا للتطور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـ ــذي بـ ــدأ يــدخــل
فــي مختلف م ـجــاالت االقـتـصــاد
والعمل وحتى الثقافة والترفيه.
وي ـف ـت ــح ه ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــدي ال ـم ـجــال
لمشاركة هــواة ومحترفين على
مدى أيام المعرض في تحديات
استعراضية».

وأوضـ ــح ال ـتــركــي أن الـسـبــاق
سيتم تنظيمه في اليوم الختامي
للمعرض غدا ،كما ستتم مكافأة
ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن بـ ــال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـث ــاث ــة
األول ـ ـ ــى ب ـج ــوائ ــز ن ـق ــدي ــة قـيـمــة.
وق ــد أت ــاح «الــوط ـنــي» التسجيل
ً
إلـكـتــرونـيــا والـمـشــاركــة فــي هــذا
السباق ،كما أن أوقــات التحدي
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــراض تـ ـج ــري يــوم ـيــا
على هامش المعرض في الباحة
ً
الخارجية من التاسعة صباحا
ً
وحتى الواحدة ظهرا ،ويتحدى
المحترفون في الفترة المسائية
ً
من الرابعة ظهرا وحتى التاسعة
مساء طوال أيام المعرض.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ي ـن ـظــم
كــذلــك مـجـمــوعــة مــن الـفـعــالـيــات
للرواد خالل المعرض تتضمن
تـ ـصـ ـمـ ـي ــم أل ـ ـ ـعـ ـ ــاب إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
لــأط ـفــال بــاس ـت ـخــدام األسـ ــاك،
وت ـن ـظ ـيــم س ـب ــاق اف ـت ــراض ــي في
بـ ـ ــوث الـ ـبـ ـن ــك داخـ ـ ـ ــل ال ـم ـع ــرض
لتشجيع األطفال على االهتمام
أك ـثــر بــاألل ـعــاب الـمـبـتـكــرة الـتــي

طالل التركي

يـمـكـنـهــم أن ي ـك ــون ــوا ج ـ ــزء ا من
صـنــاعـتـهــا .ول ـفــت ال ـتــركــي إلــى
أن «الــوطـنــي» يـشــارك أيـضــا في
الـلـجـنــة الـتـحـكـيـمـيــة لـلـمـعــرض
التي ستختار أفضل المشاريع
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـص ـن ـيــع ،وهـ ــو ما
سيتيح للرعاة والداعمين فرصة
رؤيــة المشاريع واإلبــداعــات عن
ك ـثــب وال ـت ـع ــرف إلـ ــى ال ـمــواهــب

ً
«األهلي» %40 :خصما على تكلفة
الكشف عن السرطان

الشابة المتنافسة في المعرض
وتقديم خبرتهم الالزمة لدعمها
وت ــوج ـي ـه ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـ ــدور
الطليعي للرعاة في المسؤولية
االجتماعية ،ووجودهم في لجنة
تحكيم المعرض.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي رعـ ـ ــايـ ـ ــة «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
ل ـل ـم ـعــرض ان ـط ــاق ــا م ــن إي ـمــانــه
بأهمية دعــم الـقـطــاع الصناعي
والشباب الموهوبين في الكويت
في هذا المجال ممن هم بحاجة
الـ ــى ال ــدع ــم وال ـم ـس ــان ــدة للعمل
على إنـجــاز مشروعاتهم ،وذلــك
مــن خــال منحهم فــرصــة عرض
منتجاتهم ومشاريعهم وأفكارهم
أمام الجمهور وتقييمها بشكل
مباشر والتفاعل معها.
ويـكـتـســب ال ـم ـعــرض أهميته
ب ــأن ــه ي ـت ــزام ــن م ــع االح ـت ـف ــاالت
بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة .ويـشــار إلى
أن معرض الصناع «ميكر فير»
هو معرض عالمي أميركي واسع
االنـتـشــار ،وتستضيفه الكويت
للعام الثاني على التوالي.

دعم موظفي البنك األهلي الكويتي لليوم العالمي للسرطان
ً
تماشيا مع استراتيجيته للتشجيع على اتباع
نمط حـيــاة صحية ،أعـلــن البنك األهـلــي الكويتي،
أمس ،طرح أحدث حملة ترويجية له بمناسبة اليوم
الـعــالـمــي لـلـســرطــان ،ال ــذي انـطـلــق هــذا ال ـعــام تحت
شعار «نحن نستطيع ،أنا أستطيع» ،بالتعاون مع
مستوصف جـلــوبــال ميد كلينيك الـكــائــن فــي برج
مزايا بمنطقة الجابرية ،حيث يقدم البنك لحاملي
ً
ب ـطــاقــاتــه ب ـكــل أن ــواع ـه ــا ع ــروض ــا خ ــاص ــة إلجـ ــراء
الكشف المبكر عن السرطان ،وذلك بهدف توعيتهم
وتشجيعهم على الوقاية من هذا المرض.
وإضــافــة إلــى ذلــك ،وزع موظفو البنك الكتيبات
الـتـعــريـفـيــة عـلــى ع ـمــاء الـبـنــك فــي ال ـيــوم العالمي

للسرطان ،وذلك في المكتب الرئيسي للبنك وفروعه.
يذكر أن الحملة الترويجية المستمرة طوال شهر
ً
فبراير ستمنح عمالء وموظفي البنك األهلي خصما
بنسبة  40في المئة من تكلفة الكشف عن األعراض
الــدالــة على وجــود أورام ،وذلــك مــن خــال عرضين
منفصلين للرجال والسيدات .يشمل العرض الكشف
على عــدة أجهزة بالجسم منها الرئتان والقولون
والمستقيم والـمـبـيــض وال ـم ـعــدة وال ـث ــدي والـغــدة
الدرقية والكبد والبنكرياس والبروستاتا.
كـمــا تــم الـتــرويــج للحملة عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــك بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
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ً
«األولى ً للوقود» تقيم يوما
ترفيهيا لموظفيها وعوائلهم
نظمت شركة األولى للوقود يوما ترفيهيا لموظفيها وعائالتهم في
قرية الشيخ صباح األحمد التراثية.
وتخلل اليوم برنامج ترفيهي حافل ،ابتدأ بجولة على متن القطار،
الذي جال بالموظفين وعوائلهم في أرجاء القرية التراثية .وإلضفاء ٍّ
جو
من الحماس والمرحُ ،أقيمت العديد من المسابقات.
وفي ختام الحفل ،أجريت سحوبات للفوز بجوائز عديدة لموظفي
الشركة.
وفي هذه المناسبة ،قال مراقب التسويق والعالقات العامة بـ»األولى
للوقود» ،عبدالعزيز الرئيسِّ :
«تثمن الشركة جهود موظفيها الذين
يمثلون عنصرا أساسيا في دعم مسيرتها منذ نشأتها ،كما نحرص
دائما على تشجيعهم وتحفيزهم ،تقديرا لجهودهم الكبيرة ،ولتعزيز
عامل المثابرة لديهم،في سبيل تحقيق المزيد من النتائج اإليجابية
ً
التي تضاف إلى سجل إنجازاتنا ،لنصل معا إلى مكانة الريادة والتميز».
وتقدمت «األولى للوقود» بالشكر لألطراف التي شاركت في نجاح هذا
اليوم ،ولمساهماتهم ِّ
القيمة ،وهم :اللجنة العليا المنظمة لقرية الشيخ
صباح األحمد التراثية ،خصوصا سيف الشالحي ،مدير القرية ،وشركة
تراكس لالستشارات التسويقية (تي أم سي سي) ،وشاليهات اللؤلؤة،
وعيادة الميدان ،وأوريدو لالتصاالت ،وفالي دبي ،وبنك وربة ،ونادي
فلكس الصحي ،وشركة العربة الدولية ،وشركة كي جي ال ،وسابليه،
وبيرغر كنغ .وستستمر «األولــى للوقود» في استراتيجيتها الرامية
إلى النهوض بالقوى العاملة ،وتحفيزها دائما باالستناد إلى إيمانها
المطلق بأن موظفيها هم الشركاء في نجاح الشركة.

يواصل فريق بيت التمويل
الـكــويـتــي (بـيـتــك) لـكــرة الـقــدم،
من خالل المشاركة في بطولة
دوري اتحاد المصارف لكرة
ا ل ـقــدم ل ـهــذا ا ل ـع ــام ،المنافسة
ع ـلــى كـ ــأس ال ـب ـط ــول ــة .وأك ـمــل
ال ـب ـنــك اس ـت ـع ــدادات ــه لـخــوض
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
ا ل ـم ـق ـب ـل ــة ،بـ ـع ــد أداء م ـت ـم ـيــز
اتسم بالجدية ،وأظهر العبوه
حرفية ومهارات عالية ضمن
ال ـب ـطــولــة ال ـتــي ت ـقــام سـنــويــا،
وتشارك بها معظم البنوك.
ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــري ـ ــق «بـ ـيـ ـت ــك»
ف ــي ت ــدري ـب ــات ــه وت ـح ـض ـيــراتــه
ل ـل ـم ـب ــاري ــات ،وي ـض ــم ال ـفــريــق
ن ـخ ـبــة م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن الــذيــن
سبق لبعضهم المشاركة في
ال ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة ،م ــا يــوفــر
عنصر الخبرة.
وب ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــب
ال ـم ـن ـت ـظــم ،ب ـم ـس ــاع ــدة مـ ـ ِّ
ـدرب
مــؤهــل وم ـح ـتــرف ،ف ــإن روحــا
عالية مــن العزيمة واإل ص ــرار

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا
بـ«الحصاد» هذا األسبوع
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك
األه ـلــي الـمـتـحــد في
ال ـســابــع م ــن فـبــرايــر
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ال ـس ـح ــب
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي ع ـل ــى
جـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز ال ـ ـح ـ ـصـ ــاد
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــو ب ــرن ــام ــج
ال ـج ــوائ ــز األول ف ــي ال ـكــويــت
المتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،والــذي يقدم أكبر
قـيـمــة ج ــوائ ــز ألك ـبــر ع ــدد من
الفائزين ،حيث يتيح لعمالء
ح ـس ــاب ال ـح ـصــاد اإلس ــام ــي
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي الـ ـسـ ـح ــب عـلــى
 26جــائــزة أسـبــوعـيــة تتكون
م ــن ج ــائ ــزة ك ـبــرى بـقـيـمــة 25
ألـ ــف ديـ ـن ــار ،إض ــاف ــة إلـ ــى 25
جــائــزة قيمة كــل منها 1000
ديـ ـن ــار ،ف ـضــا ع ــن  4جــوائــز
ر بــع سنوية بقيمة  250ألف
ديـنــار لـلــرابــح ،وال ــذي يمكنه
تحقيق حلم العمر بالسفر أو
الدراسة في الخارج أو امتالك
المنزل والسيارة التي طالما
حلم بها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب
األسبوعي عن حصول عيسى
علي البلوشي على الجائزة
األسبوعية الكبرى بقيمة 25
ألف دينار ،إضافة إلى حصول

 25فائزا على  1000دينار لكل
رابح ،وهم:
ع ـب ــدال ـل ــه ع ـب ـيــد ال ـع ـج ـمــي،
ع ــاي ــدة ع ـبــدال ـخ ـضــر أص ـغ ــر،
مـحـمــد زيـ ـت ــون ،نــاصــر ســالــم
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاج ـ ـ ــري ،ع ـ ــاي ـ ــض ع ــام ــر
الديحاني ،دجى عبداللطيف
الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدان ،م ــاض ــي ش ـب ــاب
العتيبي ،حسام نورس بابي،
أســامــة عبدالمحسن البسام،
حسين علي كرم ،وليد عبدالله
الـ ـ ـم ـ ــريـ ـ ـخ ـ ــي ،مـ ـحـ ـم ــد ي ــاس ــر
العقاد ،بدرية يعقوب شعيب،
أحـمــد عـبــاس عـبــدالـلــه ،مدين
م ـح ـمــود ال ـق ـب ــاوي ،عــواطــف
حـ ـم ــد الـ ـصـ ـبـ ـي ــح ،خ ــرس ــان ــي
ع ـب ــاس ي ــدال ـل ــه ،م ـح ـمــد بــاقــر
عبدالحسين ،إقبال إسماعيل
عـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــى ،م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد نـ ـجـ ـي ــب
الخالدي ،صباح عبدالحسين
س ـنــد ،نــزهــة إبــراه ـيــم حـســن،
خـ ــالـ ــد عـ ـل ــي الـ ـكـ ـعـ ـب ــي ،رع ــد
ع ـبــدال ـكــريــم ح ـس ــن ،ويــوســف
غلوم حسن.

فريق «بيتك» لكرة القدم
ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــود الع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق،
يدعمها تشجيع ا لــز مــاء من
ال ـمــوظ ـف ـيــن ومـ ـس ــان ــدة إدارة
«بيتك» واهتمامها بالنشاط
الرياضي.
ويـ ــؤكـ ــد «بـ ـيـ ـت ــك» اه ـت ـمــامــه
ب ــالـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ال ـم ـســؤول ـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة والـ ـت ــواص ــل مــع
شــرا ئــح المجتمع المختلفة،
مـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـ ـلـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة

ا لـ ـم ــو ظ ــف ،ودوره ا ل ـح ـي ــوي،
وضرورة رعاية ودعم ممارسة
الموظفين لهواياتهم ،وخاصة
النشاط الرياضي في مختلف
اللعبات.
ويـتــزامــن ذل ــك ،مــع حصول
ف ــري ــق «ب ـي ـت ــك» ف ــي الـبــولـيـنــغ
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ف ــي
بطولة الثالثي لدورة بولينغ
ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـع ــام
 ،2018ب ـ ـعـ ــد ا لـ ـ ـت ـ ــأ ه ـ ــل ع ـلــى
حساب  15فريقا مشاركا من

«زين» الراعي البالتيني لمسابقة
«المحكمة الصورية»

ممثل «زين» مع مسؤولي جمعية القانون الدولي الكويتية
أعـلـنــت شــركــة زي ــن رعــايـتـهــا البالتينية لمسابقة
ّ
«المحكمة الصورية» ،التي نظمتها جمعية القانون
الدولي الكويتية طوال شهر يناير الماضي.
ّ
وبينت الشركة ،في بيان صحافي ،أن رعايتها لهذه
المسابقة أتت من منطلق حرصها على تنمية وتطوير
ُ
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات ال ـتــي ت ـســاهــم ف ــي عـكــس ص ــورة
حضارية عن دولة الكويت ودورها الريادي في العديد
ً
من المجاالت ،فقد أتت استكماال لجهود «زين» في دعم
أنشطة جمعية القانون الدولي الكويتية المختلفة.
ُ
وأضافت «زين» أن ُ
المسابقة تعتبر األولى من نوعها
ّ
ُ
وكلية الحقوق ،وهي ت ّ
جسد قضية
في جامعة الكويت
وهمية جدلية ذات ثغرة قانونية على المشاركين الذين
ّ
ُيشكلون فرق البحث فيها بكل أبعادها ،ومن ثم تقديم
ّ
ُ ّ
ُ
خاللها
الدفوعات في مــذكــرات قانونية بــأدلــة يــدافــع
ُ ّ
ُ ّ
المحكمين الــذيــن شكلت
عــن أحــد طرفي الـنــزاع أمــام
الهيئة التحكيمية منهم ،وهم بين محام وعضو هيئة
تدريسية للحكم على الدفوعات القانونية ،وهي بممزلة

تدريب ميداني شبه حقيقي لطلبة القانون على أجواء
المحاكم وجلسات التحكيم.
وأش ــارت الشركة إلــى أنها تؤمن بأهمية التعاون
ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن ّش ــرك ــات ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وال ـج ـهــات
الـتــي تـقــوم بتبني ال ـقــدرات األكــاديـمـيــة لــدى الطلبة،
وهــو التعاون الــذي تقوم من خالله بدعم ُ
المبادرات
وال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ــي تـعـنــى ب ـهــم وب ـت ـطــويــر مـهــاراتـهــم
وإمكاناتهم في مختلف المجاالت ،ومنها المجاالت
الـقــانــونـيــة ،مـمــا ُيـســاهــم فــي تنمية الـحــس اإلبــداعــي
لديهمُ ،
ويحقق التنمية ُ
المستدامة في المجتمع.
وأكدت «زين» حرصها على أن تكون الداعم الرئيسي
لــأعـمــال اإلبــداعـيــة الـتــي تقدمها االي ــادي الكويتية،
وخصوصا مــن الفئات العمرية الـشــابــة ،وذلــك رغبة
منها في نقل صورة حضارية عن المجتمع الكويتي،
فهدفها كــان وم ــازال تسليط الـضــوء وإب ــراز األعـمــال
ً
الوطنية في كل المجاالت ،ووضعها جنبا إلى جنب
مع المواهب العالمية.

ً
«كويت إكسبو  »2018يختتم فعالياته غدا

تشهد أرض المعارض الدولية في
ً
مشرف غــدا اختتام سلسلة أنشطة
وفعاليات معارضها المتخصصة،
ال ـتــي ت ـن ــدرج تـحــت مـسـمــى مـعــرض
ال ـك ــوي ــت ال ـت ـج ــاري ال ــدول ــي ال ـثــانــي
« كــو يــت إكسبو  ،»2018ا لــذي افتتح
يــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي تـحــت رعــايــة
س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األ ح ـ ـمـ ــد ،ب ـت ـن ـظ ـيــم وزارة ا ل ـت ـج ــارة
والصناعة وتحتضنه شركة معرض
الكويت الدولي على أرض المعارض
الدولية في مشرف بمشاركة فاعلة
وحـضــور حشد مــن  30دولــة عربية
وأج ـن ـب ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـش ــارك ــات
مــن جـهــات محلية تـضــم مؤسسات
و شــر كــات ممثلة للقطاع الحكومي
والتجاري والخاص وغيرها.
وي ـ ـ ـنـ ـ ــدرج تـ ـح ــت ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض
مـ ـع ــرض ال ـص ـن ــاع ال ـع ــال ـم ــي (م ـي ـكــر
ف ـيــر -ال ـكــويــت) ف ــي ال ـصــالــة  5ال ــذي
تنظمه الشركة الكويتية لالستثمار
للعام الثاني على التوالي في أرض
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ،إض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى م ـع ــرض
«اال س ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــي  »57فــي
ال ـ ـصـ ــالـ ــة  8وال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ـتـ ـج ــاري

الدولي كويت إكسبو في الصالة 6
والمعرض الوطني لنقل المعرفة عبر
المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ً
إذ تـشـهــد صـ ــاالت ال ـم ـعــرض إق ـبــاال
ً
الفـ ـت ــا م ــن ج ـمــاه ـيــر الـمـهـتـمـيــن مــن
مـخـتـلــف األعـ ـم ــار والـمـتـخـصـصـيــن
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض ،ك ـ ـ ـ ــل حـ ـس ــب
اختصاصه.

«كويت إكسبو »2018
وي ـح ـظــى م ـع ــرض ك ــوي ــت إكـسـبــو
 2018بـمـشــاركــة مـحـلـيــة وخــارجـيــة
دول ـي ــة م ـم ـيــزة ف ــي دورتـ ــه الـحــالـيــة،
إذ ازداد ع ــدد ال ـشــركــات الـمـشــاركــة
فيه ،وبلغ أكثر من  200جناح ،مما
يؤكد األهمية ،التي بات يمثلها هذا
الـمـعــرض ،وتـضــم الـمـشــاركــات باقة
ً
مميزة تضم دوال ممثلة من مختلف
القارات.
ومن شأن هذا المعرض أن يساهم
فــي تـنـمـيــة ودع ــم ال ـق ـطــاع الـتـجــاري
وزيادة حجم االستثمارات األجنبية،
فــي ظــل قــانــون تشجيع االسـتـثـمــار
المباشر ا لـجــد يــد ،ا لــذي يعد فرصة

المصارف الكويتية ،في إنجاز
ريــاضــي مـهــم ،كـمــا ف ــاز فريق
«بـ ـيـ ـت ــك» فـ ــي ل ـع ـب ــة ال ـكــري ـكــت
بــإحــدى أهــم وأكـبــر البطوالت
التي تقام على مستوى اللعبة.

ً
لتالقي األ طــراف المختلفة وتفعيال
لــات ـفــاقــات ال ـت ـجــاريــة ب ـيــن الـكــويــت
وأعضاء منظمة التعاون اإلسالمي
ً
وال ــدول األخ ــرى أيـضــا ،الـتــي ترتكز
على سبل تسهيل ومساعدة ود عــم
المستثمرين األجانب ،ومعاونتهم
على فتح آفاق تسويق جديدة.

«ميكر فير -كويت»
والالفت في هذا المعرض ارتفاع
حجم المشاركات في الدورة الحالية
إلــى  10دول هــي أمـيــركــا ،وألمانيا،
ومــالـيــزيــا ،ومـصــر ،وســوريــة ،ودول
الـخـلـيــج كــافــة إذ يـحـظــى ه ــذا الـعــام
بمشاركات دولية ،كما ضم أكثر من
ً
ً
 85م ـشــروعــا ج ــدي ــدا ت ــم اعـتـمــادهــا
ً
م ــن إج ـم ــال ــي  236م ـش ــروع ــا قــدمــت
للتسجيل بالمعرض.
و تـمـثــل ا لـمـشــار يــع التكنولوجية
ً
ً
ً
نحو  45مشروعا ،و 40مشروعا فنيا
ً
وحرفيا ،كما يضم المعرض  6ورش
عمل تتخصص في الطباعة الثالثية،
وال ـ ــرس ـ ــم ال ـ ـثـ ــاثـ ــي ،وال ـ ــروب ـ ــوت ـ ــات،
وورشــة «اصنعها بنفسك» ،والقص

بالليزر ،واللحيم اإللكتروني ،إضافة
إلى أكثر من  7ورش تسلية.
وتصل قيمة الجوائز المرصودة
إلــى أكـثــر مــن  30ألــف دوالر مــوزعــة
عـ ـ ـل ـ ــى  10فـ ـ ــا ئـ ـ ــز يـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي مـ ـج ــا ل ــي
التكنولوجيا والفنون التطبيقية.
وس ـت ـت ــم ع ـم ـل ـيــة اخـ ـتـ ـي ــار أف ـضــل
 10م ـشــاريــع بــالـمـعــرض ع ــن طــريــق
التصويت عبر تطبيق خــاص على
أجـ ـه ــزة ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة لـمـعــرض
( )Maker Faire Kuwaitشريطة أن
يــوجــد الــزائــر داخــل صــالــة  5بــأرض
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ح ـ ـتـ ــى تـ ـنـ ـج ــح ع ـم ـل ـيــة
التصويت ،إلى جانب لجنة التحكيم
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـق ـي ـيــم
المشاريع المشاركة.

«فالي دبي» :عرض خاص
للعائالت من الكويت
أع ـل ـنــت «ف ـ ــاي دبـ ـ ــي» ،أم ـ ــس ،إط ــاق
عـ ــرض خـ ــاص ل ـل ـع ــائ ــات م ــن ال ـكــويــت
الراغبة في زيارة دبي .والعرض صالح
للحجز قبل منتصف يوم الخميس (15
الجاري) ،على أن يكون السفر ما بين 8
فبراير و 31مارس .2018
وي ـس ـت ـط ـيــع ال ـم ـس ــاف ــرون ع ـل ــى مـتــن
«فــاي دبــي» حجز تــذكــرة ذهــاب وإيــاب
عـلــى ال ــدرج ــة االقـتـصــاديــة مــن الكويت
إلى دبي ،والحصول على تذكرة مجانية
ل ـط ـفــل غ ـي ــر ش ــام ـل ــة ل ـل ـضــري ـبــة .بـيـنـمــا
يحصل عمالء برنامج  OPENعلى  5في
المئة حسما إضــافـيــا ،س ــواء ذهــابــا أو
إيابا على الــدرجــة االقتصادية ودرجــة
األعـمــال عندما يدخلون البرنامج قبل
إجراء الحجز.
إن «فالي دبي» ،التي ِّ
تسير رحالت من
الكويت منذ عام  2013عبر مطار الشيخ
سعد العبدالله ،تقدم لمواطني الكويت
جدول رحالت مرنا .فالمطار الحصري
ِّ
يؤمن للمسافرين منطقة مرنة للتسجيل
في الرحالت ،ما يقلل من وقت االنتظار
عند إجــراء ات المغادرة ،ويمنح تجربة
سفر حصرية وشخصية.

دلبلا
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اﻗﺘﺼﺎد

اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻤﺤﻮ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ وﺗﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار وﺗﺮاﻣﺐ ﻳﻌﺘﺮض
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ :اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻬﺒﻂ وﺳﻂ أﻧﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ...ﻫﺬا »ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮ«
ﻗﻠﻞ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ًﺳﻮق
اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺧﻴﺮا ،ﻣﺆﻛﺪا
أن اﻷﺳﻬﻢ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻬﺒﻂ
وﺳﻂ أﻧﺒﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
وﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺑـ»ﺗﻮﻳﺘﺮ« ،ﻛﺘﺐ:
»ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﻠﻦ أﻧﺒﺎء ﺟﻴﺪة ،ﻛﺎن ﺳﻮق
اﻷﺳﻬﻢ ﻳﺼﻌﺪ ...اﻟﻴﻮم ﺗﺮد
أﻧﺒﺎء ﺟﻴﺪة ﻟﻜﻦ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ
ﻳﻨﺨﻔﺾ .ﻫﺬا ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮً ،وﻧﺤﻦ
ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻧﺒﺎء ﺟﻴﺪة ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪا
ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد!«.

ﺗﺨﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ،واﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺟﻠﺴﺔ أﻣﺲ
اﻷول ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪات
اﻟﺨﺰاﻧﺔ ،ورﻏﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮازﻧﺔ.
و ﺗ ـ ـ ــﺮا ﺟ ـ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــﺆ ﺷ ـ ــﺮ "داو ﺟـ ــﻮ ﻧـ ــﺰ"
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  0.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أو 19
ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  24893ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  380ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﺎوز ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺟﺰ
 25أﻟﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ،واﻧﺨﻔﺾ
"ﻧ ــﺎﺳ ــﺪاك" ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.1ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 7052ﻧﻘﻄﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ ""S&P
ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  2681ﻧﻘﻄﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺪاوﻻت ،ﻗﻔﺰ ﺳﻬﻢ
"ﺳﻨﺎب ﺷــﺎت" ﺑﻨﺴﺒﺔ  47.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟــﻰ  20.7دوﻻرا ،وﻫــﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﻳ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻹﻃـ ـ ـ ــﻼق ،ﻛـﻤــﺎ
ً
ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻛﺘﺘﺎﺑﻪ ) 17دوﻻرا( ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ.
وﻗ ـﻠــﻞ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،دوﻧــﺎﻟــﺪ
ﺗﺮاﻣﺐ ،أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ
ً
ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺧﻴﺮا ،ﻗﺎﺋﻼ
إن اﻷﺳﻬﻢ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻬﺒﻂ وﺳﻂ أﻧﺒﺎء
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ.
وﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎم اﻷول ﻟـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﻨـﺼــﺐ دأب ﺗ ــﺮاﻣ ــﺐ ﻋـﻠــﻰ اﻹﺷ ــﺎدة
ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺴﻮق.
وﻓ ــﻲ ﺗـﻐــﺮﻳــﺪة ﻋـﻠــﻰ "ﺗــﻮﻳ ـﺘــﺮ" ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﻛـﺘــﺐ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ" :ﻓــﻲ
اﻷﻳـ ــﺎم اﻟ ـﺨــﻮاﻟــﻲ ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﻌﻠﻦ
أﻧﺒﺎء ﺟﻴﺪة ،ﻛﺎن ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﻳﺼﻌﺪ..
اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮد أﻧﺒﺎء ﺟﻴﺪة ﻓﺈن ﺳﻮق
اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ ﻳ ـﻨ ـﺨ ـﻔــﺾ .ﻫ ــﺬا ﺧ ـﻄــﺄ ﻛـﺒـﻴــﺮ،
ً
وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ أﻧﺒﺎء ﺟﻴﺪة ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪا
ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد!".
وﻛــﺎﻧــﺖ أﺳ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬــﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺷ ـﻬ ــﺪت ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت ﺷ ــﺪﻳ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﺟﻠﺴﺔ
اﻟـﺜــﻼﺛــﺎء ،اﻧﺘﻬﺖ ﺑــﺎرﺗـﻔــﺎع ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ أن واﺟﻪ ﻣﺆﺷﺮ
"داو ﺟــﻮﻧــﺰ" ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﺣــﺎدة اﻻﺛﻨﻴﻦ
ً
اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻛ ـﺒــﺮ ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺎ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺆﺷﺮ.
وأرﺟــﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن ﺗﺮاﺟﻌﺎت اﻻﺛﻨﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻔﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻟ ـﻤ ـﻌ ــﺪﻻت اﻟـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة ،إذ ﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ
رﻓﻌﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ
رﻓﻌﻬﺎ أرﺑﻊ ﻣﺮات اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وذﻟﻚ
ﻻﺣﺘﻮاء ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ،
ﻣــﻊ اﻟـﻨـﻤــﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﻋ ــﺪد اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ
واﻷﺟﻮر.
ﻛﻤﺎ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ
ّ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺣﻠﻘﺖ ﺧﻼل
ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ،أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴــﺮات ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮاﻣﺐ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،واﻟــﺪوﻻر
اﻟ ـﻀ ـﻌ ـﻴــﻒ اﻟ ـ ــﺬي دﻓـ ــﻊ اﻟـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤــﺮﻳــﻦ
ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﺳـﻴــﺪ اﻟـﻤــﻮﻗــﻒ ﺧ ــﻼل اﻟـﻔـﺘــﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑ ـﻌ ــﺪ أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻃ ــﻮﻳ ـﻠ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار
واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﺻﻌﻮد أوروﺑﻲ
وﻓ ــﻲ اﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،أﻏﻠﻘﺖ
اﻷ ﺳ ــﻮاق اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ  100ﺑﻨﺤﻮ  2ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻟﺴﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻣﺘﻌﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ
ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ.
وﺗـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺷ ـ ـ ــﻰ ارﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاق
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻷوروﺑـﻴــﺔ،
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳﻮروب
 "600ﺑﻨﺤﻮ  2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  380ﻧﻘﻄﺔ.
وﺻﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ "داﻛﺲ" اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )+
 (197ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ  12590ﻧﻘﻄﺔ ،وارﺗﻔﻊ
اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﻛﺎك" ) (94 +ﻧﻘﻄﺔ
إﻟﻰ  5255ﻧﻘﻄﺔ.
إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺗ ـﻌــﺎ ﻣــﻼت ا ﻣ ــﺲ ﻣــﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت،
وﺗـ ــﺮﻗـ ــﺐ ﻧ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا.
وﻋـ ــﻦ أداء اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟــﺮﺋـﻴـﺴـﻴــﺔ
ﻷﺳ ـ ــﻮاق اﻷﺳ ـﻬ ــﻢ اﻷوروﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﺗــﺮاﺟــﻊ
ﻣﺆﺷﺮ "ﺳﺘﻮﻛﺲ ﻳ ــﻮروب 0.24 "600
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  379ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻛـﻤــﺎ ﻫﺒﻂ

اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ "ﻓﻮﺗﺴﻲ"  0.47ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋـﻨــﺪ  7247ﻧـﻘـﻄــﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗ ـﻤــﺎم اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ
ً
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ.
11:20
ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
"داﻛـ ــﺲ"  0.43ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ 12537
ﻧﻘﻄﺔ ،وﻫﺒﻂ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﻛﺎك"
 0.23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  5243ﻧﻘﻄﺔ.
وارﺗـﻔــﻊ ﺳﻬﻢ ﻣـﺼــﺮف "ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ
ﺟﻨﺮال"  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﺻﻌﺪ ﺳﻬﻢ "ﻛﻮﻣﻴﺮس
ﺑﻨﻚ" ﺣﻮاﻟﻲ  4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﺗﺒﺎﻳﻦ آﺳﻴﻮي
وﻓ ـ ـ ـ ــﻲ آﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎ ،ارﺗـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﺖ اﻷﺳ ـ ـﻬـ ــﻢ
اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺧــﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻣــﺲ ،ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺳﻌﺔ اﺟﺘﺎﺣﺖ
أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ "ﻧﻴﻜﻲ" ﻋﻨﺪ اﻹﻏﻼق
ﻓﻲ ﻃﻮﻛﻴﻮ  1.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ 21890
ﻧ ـﻘ ـﻄـ ًـﺔ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺻ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮ اﻷوﺳـ ــﻊ
ﻧ ـﻄــﺎﻗــﺎ "ﺗــﻮﺑ ـﻜــﺲ"  0.9ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟــﻰ
 1765ﻧﻘﻄﺔ.
وﻛـ ـﺸـ ـﻔ ــﺖ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺻـ ـ ـ ــﺪرت اﻣ ــﺲ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻛﺒﺮ
ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،2007ﺑﻠﻎ  21.87ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻦ.
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎﺑ ــﻞ ،ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ،
ﻣــﻊ وﺻــﻮل ﻣﺆﺷﺮ "ﺷﻨﻐﻬﺎي" ﻷدﻧــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وأﻧ ـ ـﻬـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺆﺷـ ــﺮات اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ــﻼت
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،إذ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺷﻨﻐﻬﺎي
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺐ  1.42ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ﻋ ـﻨــﺪ 3262
ﻧﻘﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ "ﺷﻨﺘﺸﻦ" اﻟﻤﺮﻛﺐ
 1.18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  1734ﻧﻘﻄﺔ.
وﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻬﻢ
ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ ﺧ ــﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻣ ــﺲ ﺑﻌﺪ
ﺗ ــﺮاﺟ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﺧ ـ ــﻼل اﻷﺳـ ـ ـﺒ ـ ــﻮع ﻓـ ــﻲ ﻇــﻞ
ﺗ ــﺬﺑ ــﺬب اﻷﺳ ـ ـ ــﻮاق اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ،ﻟﻴﻐﻠﻖ
ً
ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ  0.42ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮ "ﻫﺎﻧﻎ ﺳﻨﻎ"
اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻨﺪ  30451ﻧﻘﻄﺔ.

»اﻟﺸﻴﻮخ« :إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق  ٣٠٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻣﺲ اﻷول ،إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﺗﻪ
ﻋﺎﻣﺎن ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﺰﻳﺎدة
اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  300ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺳﻘﻒ
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻗﺎل ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴﻞ زﻋﻴﻢ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،وﻫﻮ
ﺟﻤﻬﻮري" ،ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﻴﻦ
زﻋﻤﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ" .ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺪأب ﻹﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﺸﺘﺮك وﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ".
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﻗﺎل ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ زﻋﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ،إن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﺴﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻹﻧﻔﺎق .ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺬروا ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﻟﻦ
ﻳﺪﻋﻤﻮه إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮب رﻳﺎن ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ
ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﺠﺮة.
وﻣ ــﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺘﻴﺢ اﻹﻧ ـﻔــﺎق اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﺪه أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮة

»ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺗﺤﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻷول ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺒﻜﺔ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ً
ً
 ،2017ﺑﻌﺪﻣﺎ واﺟﻬﺖ ﻋﺎﻣﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻛﺸﻔﺖ
ﺧــﻼﻟــﻪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ ﻋﻦ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻳﺬﻛﺮ أن "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﺣﻘﻘﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ
رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2013وﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻓﻲ .2017
وأﻋـﻠـﻨــﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻟـﺘــﺪوﻳــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺼﻐﺮ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ
ﻗﺪره  91.1ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ،
ً
أو  12ﺳﻨﺘﺎ ﻟﻠﺴﻬﻢ ،وﻫــﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ

ً
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺮﺑﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
" ،"GAAPﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ 167.1
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وارﺗ ـﻔ ـﻌ ــﺖ اﻹﻳـ ـ ـ ــﺮادات ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  2ﻓــﻲ
اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻣـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟـﻔـﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم
ا ﻟـ ـﺴ ــﺎ ﺑ ــﻖ إ ﻟـ ـ ــﻰ  731.6ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دوﻻر،
ﻣـﺘـﺠــﺎوزة ا ﻟـﺘــﻮ ﻗـﻌــﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 686.4
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻳﺴﻴﻄﺮ أﻧﺼﺎره اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ.
ً
ً
وﻗــﺎل زﻋﻤﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ،إن اﻻﺗـﻔــﺎق ﻳﺘﻴﺢ أﻣ ــﻮاﻻ أﻳﻀﺎ
ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹدﻣﺎن.
وﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ،إن اﻻﺗﻔﺎق ﺳﻴﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻏﻴﺮ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﺑﻨﺤﻮ  131ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﻳﺘﻀﻤﻦ  20ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻺﻧﻔﺎق
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .وﻳﻤﺪد أﻳﻀﺎ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ً
ً
اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ً
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺸﺮﻋﻮن أﻳﻀﺎ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ  23ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وإذا ﻓﺸﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ
ﺛﺎﻧﻲ إﻏــﻼق ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ إﻏــﻼق ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳــﺎم ﻓﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
ورﺣﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺎﺗﻔﺎق زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ،وﻗﺎل ،إﻧﻪ ﺳﻴﺰﻳﺪ
ً
أﻳﻀﺎ ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس .2019

أﺳﻌﺎر اﻟﺬﻫﺐ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ

وﺻـ ــﺮح اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
"ﺟ ــﺎك دورﺳـ ــﻲ" ﺑ ــﺄن "اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻳﻌﺪ
ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أﻧــﺎ ﻓﺨﻮر
ﺑــﺎﻟـﺘـﻘــﺪم اﻟـﺘــﺪرﻳـﺠــﻲ اﻟ ــﺬي أﺣ ــﺮزﻧ ــﺎه ﻓﻲ
 ،2017وواﺛﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرﻧﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم".
واﺳﺘﻘﺮ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻴﻦ
ً
اﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﻋﻨﺪ  330ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﺑﻌﺪ إﻋــﻼن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ ،ارﺗﻔﻊ
ﺳﻬﻢ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت ﻣــﺎ ﻗـﺒــﻞ اﻻﻓـﺘـﺘــﺎح ﻓــﻲ ﺑــﻮرﺻــﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻧﻬﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷرﺑﻌﺎء
ﻋﻨﺪ  26.91دوﻻرا.

اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳ ـﻌــﺎر اﻟــﺬﻫــﺐ ﺧ ــﻼل ﺗـﻌــﺎﻣــﻼت أﻣ ــﺲ ﻟﺘﻈﻞ ﻗ ــﺮب أدﻧــﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ واﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺳــﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﺬﻫﺐ  %0.4إﻟﻰ  1312.55دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  10:49ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﻣﺲ
أﻣﺲ اﻷول أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻨﺪ  1311.66دوﻻرا.
واﺳﺘﻘﺮت اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪن اﻷﺻﻔﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﻨﺪ 1314.7
دوﻻرا ﻟﻸوﻗﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أﻣﺲ اﻷول  1314.60دوﻻرا
وﻫﻮ اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟــﺪوﻻر  -اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ أداء اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ -ﻋﻨﺪ .90.24
وﺻــﺮح رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺳــﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺟﻮن
ً
وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ أﻣﺲ اﻷول ﻗﺎﺋﻼ :إن اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﻴﻠﺘﺰم ﺑﺨﻄﺘﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل "اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﻄﺮد واﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ" ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺴﻮق.

ﻣﺼﺮ :اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﻬﺒﻂ إﻟﻰ  ٪١٧.١ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

»اﻟﻤﺮﻛﺰي« :ارﺗﻔﺎع ﱠاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ  ٨٠.٨ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻋـﻠــﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،أن اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي
ﻷﺳـﻌــﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺪن اﻧﺨﻔﺾ
إﻟــﻰ  17.1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺧــﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ  21.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻛ ـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ـﻀ ـﺨــﻢ ﺑ ـﻠــﻎ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى ﻗـﻴــﺎﺳـﻴــﺎ
ﻣــﺮﺗـﻔـﻌــﺎ ﻳ ـﻘ ــﺎرب  35ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓ ــﻲ ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ،
ﺑﻔﻌﻞ ﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪأ ﻳﺘﺮاﺟﻊ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﻊ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ.

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
وﻓ ـﻘــﺪ اﻟـﺠـﻨـﻴــﻪ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي ﻧـﺼــﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ،
وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺸﺪة ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺮر اﻟﺒﻨﻚ
اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي ﺳﻌﺮ ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ،2016ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺮض ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ  12ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻹﻧﻌﺎش
اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗ ــﺎﻟ ــﺖ رﺋ ـﻴ ـﺴــﺔ اﻟ ـﺒ ـﺤــﻮث ﻟ ــﺪى "ﻓـ ــﺎروس
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" ،رﺿﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ" :رﻏﻢ أن
اﻷرﻗﺎم ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﻓﺈن )اﻟﻤﺮﻛﺰي(
اﻟﻤﺼﺮي ﻗﺪ ﻳﺒﻘﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮر
ﻓﻲ  15ﻓﺒﺮاﻳﺮ".
وأﺿﺎﻓﺖ" :ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻹﺑـﻘــﺎء أﺳـﻌــﺎر اﻟـﻔــﺎﺋــﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع .إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت،
ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻄﺎق  1-0.5ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ".
وذﻛــﺮ ﺻـﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،أﻧ ـ ــﻪ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ اﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض
اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻳﻮﻧﻴﻮ،
ﺛﻢ إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺣﺎد ﺑﺤﻠﻮل .2019
وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ "اﻟﻤﺮﻛﺰي" اﻟﻤﺼﺮي
ﻛـﺸـﻔــﺖ ،أﻣ ــﺲ اﻷول ،ﻋــﻦ وﺻ ــﻮل إﺟـﻤــﺎﻟــﻲ
ﱠ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد إﻟﻰ  80.8ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2017
 ،2018ﺑﺰﻳﺎدة  2.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاه
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﻗــﺎل "اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي" ﻓــﻲ ﻧﺸﺮة دﻳﺴﻤﺒﺮ ،إن
ﻧﺴﺒﺔ ﱠ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻐﺖ  36.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017وإﻧﻬﺎ "ﻣﺎزاﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود
اﻵﻣﻨﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ".

وﻛ ــﺎن اﻟـ ﱠـﺪﻳــﻦ اﻟـﺨــﺎرﺟــﻲ ﺑﻠﻎ  60.1ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ،-2017 2016ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  25.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وأﻇ ـﻬــﺮت أرﻗ ــﺎم "اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي" ،أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟـ ـ ـ ﱠـﺪﻳـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم اﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻠ ــﻲ ﺑـ ـﻠ ــﻎ ﻧـ ـﺤ ــﻮ 3.1
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2017
ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  91.1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﺗـ ـﺒ ــﺪأ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻤ ـﺼــﺮ ﻓ ــﻲ أول
ﻳﻮﻟﻴﻮ ،وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ.
وﺗﻌﻜﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑ ــﺮﻧ ــﺎﻣ ــﺞ إﺻ ـ ــﻼح اﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدي ﺷ ـﻤــﻞ ﻓــﺮض
ﺿــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟـﻘـﻴـﻤــﺔ اﻟـﻤـﻀــﺎﻓــﺔ ،وﺗـﺤــﺮﻳــﺮ ﺳﻌﺮ
ﱠ
اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء
اﻟﺼﺮف ،وﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد،
وإﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ ،وﺧﻔﺾ واردات
اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﺳﺎﻋﺪت اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋ ـﻠــﻰ ﻗـ ــﺮوض ﻣ ــﻦ ﺻ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻨ ـﻘــﺪ واﻟـﺒـﻨــﻚ
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ وﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
وأرﺟﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي،
ﻃﺎرق ﻋﺎﻣﺮ ،ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﺧــﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻟـﺘــﺪﻓـﻘــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻟﺘﺴﺠﻞ 5.6
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن
ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ أي ﻗﺮوض ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
وﺣـ ـ ــﻮل اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺨ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ ،أﺷ ــﺎر
ﻋــﺎﻣــﺮ ﻓ ــﻲ ﺗـﺼــﺮﻳـﺤــﺎت ﻟ ــ"اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ" إﻟ ــﻰ أن

أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن
اﻟـﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺧــﻼل  2018ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ 8
ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
وأﻛﺪ أن ﻣﺼﺮ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟــﻰ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـ ﱠـﺪﻳــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺟﻴﺪة،
وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﻴﺮة
ً
اﻷﺟ ــﻞ إﻟ ــﻰ ﻃــﻮﻳـﻠــﺔ اﻷﺟ ــﻞ ،ﻋـﻠـﻤــﺎ أن  85ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
وﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪات اﻟـ ــﺪوﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺳﺘﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل أﻳــﺎم ،أوﺿﺢ ﻋﺎﻣﺮ
أﻧـﻬــﺎ ﺳـﺘــﺆدي إﻟــﻰ زﻳ ــﺎدة اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃــﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻷﺟﻠﻲ  30و 20ﺳﻨﺔ،
وﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺼﻴﺮة.
وﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك ،أوﺿﺢ ﻋﺎﻣﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮﻳﻴﻦ ،وأ ﻳـﻀــﺎ ﺑﻨﻚ إﻧﻜﻠﺘﺮا
اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﻜﺘﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء ،ﺛﻢ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.
وأﻛﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﻬﺪف زﻳﺎدة
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺒﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺸﻤﻮل
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻧﺘﺸﺎر.

ً
ﺑﺨﺼﻮص أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،أﻛﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أن »اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻓﻘﺎ ﻷرﻗﺎم دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﺎن
ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ،و ﺗــﺮا ﺟــﻊ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷ ﺧـﻴــﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  80ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻧﺘﺮﻗﺐ
ً
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ أرﻗﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣــﺮة أ ﺧــﺮى ،ﻟــﺬ ﻟــﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ا ﺗـﺠــﺎه أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
دون دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي«.
و ﺑـ ﱠـﻴــﻦ أن »أ ﺳـﻌــﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ  28ﻣﻠﻴﻮن ﻣــﻮدع ،و ﻛــﺎن اﻷ ﻣــﺮ
ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ .أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون،
ً
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﻢ أﻳﻀﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إ ﻗــﺮاض اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻵﻻت
ً
ﻣﺜﻼ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ«.

١٦
اقتصاد
العمالت الرقمية تلتقط أنفاسها و«بتكوين» فوق  8آالف دوالر
ةديرجلا
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اتجاه أميركي قوي إلى تنظيم السوق ومطالبات بصالحيات لحماية المستثمرين
انضمت الهيئات والجهات
الرقابية لتعامالت أسواق المال
في الواليات المتحدة األميركية
الماضي إلى األصوات
الثالثاء
ً
المتزايدة أخيرا ،وتؤكد أن
أسواق العمالت المشفرة قد
تحتاج إلى صالحيات جديدة
لتنظيم هذه السوق ،والتي
تشكل مخاطر كبيرة على
جمهور المستثمرين.

سوق العمالت
الرقمية يواجه
ً
كثيرا من التحديات
المتعلقة باتهامات
بغسل األموال
وتجارة المخدرات

ال ـت ـق ـط ــت الـ ـعـ ـم ــات الــرق ـم ـيــة
أن ـفــاس ـهــا ب ـعــد اتـ ـج ــاه أم ـيــركــي
قوي إلى تنظيم سوق العمالت
اإللكترونية.
وتـ ـص ــدرت ع ـم ـلــة «ب ـت ـكــويــن»
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة م ـ ــن ح ـيــث
حجم المكاسب بعدما اخترقت
مستوى  8آالف دوالر ،مرتفعة
بــأك ـثــر م ــن  25ف ــي ال ـم ـئــة خــال
الساعات الماضية.
تأتي هذه االرتفاعات مدعومة
بتوقعات متفائلة للخبراء وكبار
المستثمرين في سوق العمالت
رغـ ــم ال ـم ـخ ــاوف ال ـت ــي تشكلها
تحركات المنظمين الصينيين
والكوريين وغيرهم.
ً
وخالل تعامالت أمس ،ووفقا
لموقع  coinmarketcapارتفعت
«بتكوين» بنسبة  7.36في المئة
ً
إلى  8060دوالرا ،بعدما المست
ً
مستوى  8233دوالرا فــي وقت
سابق من التعامالت.
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ع ـم ـل ــة «إث ـ ــري ـ ــوم»
بنسبة  6.84في المئة إلــى 807
دوالرات ،وصعدت عملة «ريبل»
بـنـسـبــة  3.2ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى 75
ً
سـنـتــا ،فـيـمــا ارت ـفــع سـعــر عملة
«بتكوين كاش» بنسبة  7.53في
ً
المئة إلى  997دوالرا.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـق ـي ـمــة الـســوقـيــة
إلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة
لتسجل نحو  380.1مليار دوالر
في الوقت الحالي.
وت ـك ـب ــدت ال ـع ـم ــات الــرقـمـيــة
خسائر حــادة وعنيفة تجاوزت
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـجــاري نحو
 55فــي الـمـئــة ،بـعــد ات ـجــاه قــوي
في الــدول والحكومات العربية
والـعــالـمـيــة إل ــى تقنين أوض ــاع
ه ــذه ال ـس ــوق ،الـتــي تـحـتــاج إلــى
تنظيم ورقابة شديدة.
وانضمت الهيئات والجهات
الرقابية لتعامالت أسواق المال
في الواليات المتحدة األميركية
الثالثاء إلى األصوات المتزايدة
ً
أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،وت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد أن أس ـ ـ ـ ــواق
العمالت المشفرة قد تحتاج إلى

صالحيات جديدة لتنظيم هذه
ال ـس ــوق ،وال ـت ــي تـشـكــل مخاطر
كبيرة على جمهور المستثمرين.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ
األميركي الثالثاء جلسة استماع
حول العمالت الرقمية بحضور
المشرعين ورئيس هيئة األوراق
المالية والبورصات األميركية،
ج ــاي كــاي ـتــون ،ورئ ـي ــس لجنة
الـ ـعـ ـق ــود ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ك ــري ــس
جيانكارلو.
وحـقـقــت بـتـكــويــن والـعـمــات
ً
ً
الــرقـمـيــة ارت ـفــاعــا مـحـمــومــا في
الطلب خــال األسابيع األخيرة
راف ـقــه ص ـعــود كـبـيــر فــي أسـعــار
ه ـ ــذه الـ ـعـ ـم ــات ،م ـم ــا أدى إل ــى
ت ــزاي ــد اه ـت ـم ــام ه ـي ـئــة األس ـ ــواق
وال ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة ()SEC
ولجنة تداول العقود المستقبلية
( )CFTCوهــي الجهات المنظمة
التي تشرف على أس ــواق المال
األميركية.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ه ـي ـئــة األوراق
المالية والـبــورصــات األميركية
ج ـ ـ ــاي كـ ــاي ـ ـتـ ــون إن الـ ـعـ ـم ــات
ً
االفتراضية غالبا ما يتم تداولها
على منصات إلكترونية تطلق
ع ـلــى نـفـسـهــا اسـ ــم «ب ــورص ــات»
ولكن لها مظهر «مخادع».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ك ـ ــايـ ـ ـت ـ ــون ،خـ ــال
جـلـســة اسـتـمــاع للجنة الـبـنــوك
فــي مجلس الـشـيــوخ األمـيــركــي:
ً
«لست راضيا وأنا أرى أن الناس
يـفـكــرون فــي أن ت ــداول العمالت
المشفرة يتمتع بنفس الحماية
التي توفرها أسواق األسهم».
وع ــرض كــاي ـتــون الـعـمــل مع
الكونغرس األميركي والهيئات
التنظيمية األخ ــرى لــدراســة ما
إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من
الرقابة االتحادية على منصات
تـ ــداول الـعـمــات الـمـشـفــرة ،كما
حذر من أن الهيئات التنظيمية
ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا وس ـي ـل ــة مـنــاسـبــة
للسيطرة على سرقات العمالت
الرقمية أو إذا مــا تــم االستيالء
على منصة ما للتداول.

«المركزي» األوروبي« :تيبس» يتفوق
على تكنولوجيا «بلوك شين»
رغم ما اشتهرت به تكنولوجيا «بلوك شين» الداعمة
للعمالت الرقمية ،من قدرة على جعل المدفوعات سريعة
وآمنة وسهلة ،يقول عضو المجلس التنفيذي في البنك
المركزي األوروبي «إيف ميرش» ،إن هناك ما هو أفضل.
ويستعد البنك المركزي األوروب ــي إلطــاق نظامه
الجديد للتسوية المعروف باسم «تيبس» في نوفمبر
الـمـقـبــل ،ال ــذي يـسـمــح بتنفيذ الـمـعــامــات فــي وقتها
الحقيقي.
و» »TIPSباإلنكليزية هي اختصار لـ»TARGET Instant
 »Payment Settlementأي نظام «تــارغــت» للتسوية
ً
ً
الفورية للمدفوعاتُ ،
ويعتقد أنه سيشكل حال مثاليا

لمعالجة عمليات التسوية التي تستغرق عادة نحو 24
ساعة في منطقة اليورو.
وحــث صانعو السياسة الـمـصــارف األوروب ـيــة في
وقت سابق على تبني هذه التقنية ،من أجل توفير آلية
بديلة لألنظمة القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة
للعمالت الرقمية «بلوك شين».
وقـ ــال «مـ ـي ــرش» ف ــي مـقــابـلــة م ــع «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» هــذا
األسـبــوع :يمكن لنظام «تيبس» إجــراء معاملة كل 10
ثوان بتكلفة  0.2يوروسنت ،بينما تكنولوجيا الدفاتر
ُ
الموزعة في أفضل حاالتها تكلف المعاملة الواحدة 30
يورو وتحتاج ساعة كاملة على األقل.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ووصف رئيس لجنة مكافحة
اإلرهاب ،كريستوفر جيانكارلو،
غـيــاب السلطة والـسـيـطــرة على
هذه األسواق بالـ»فجوة».
وتـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــات
ً
الــرق ـم ـيــة ك ـث ـيــرا م ــن الـتـحــديــات
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــاتـ ـه ــام ــات بـغـســل
األمـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـمـ ـخ ــدرات
وغيرها من الجرائم الدولية.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن أس ـ ـ ـ ــواق
العمالت الرقمية تشعر ببعض
ال ـط ـمــأن ـي ـنــة م ــع ان ـت ـه ــاء جلسة
االسـتـمــاع فــي مجلس الشيوخ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون الـ ـح ــدي ــث عــن
عـمـلـيــات حـظــر تـ ــداول الـعـمــات
المشفرة أو إغالق البورصات.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام لـبـنــك
ال ـت ـســويــات الــدول ـيــة أغــوسـتـيــن
كارستنز ،في محاضرة بألمانيا
ال ـثــاثــاء ،بحسب مــوقــع news.
 com.auإن بتكوين والعمالت
األخــرى فشلت في تحديد دفتر
التعامالت األساسية ،المدعومة
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ومـ ـص ــارفـ ـه ــا
المركزية.
ً
وبــدال من ذلــك ،أصبحت هذه
ً
الـعـمــات «مــزي ـجــا مــن الـفـقــاعــة،
ً
ً
مخططا وكارثة بيئية» ،مضيفا
«هـ ـ ـن ـ ــاك حـ ــاجـ ــة قـ ــويـ ــة ل ـت ــدخ ــل
الجهات التنظيمية».
ً
وحــذر كارستنز ،وهــو أيضا
محافظ بنك المكسيك السابق،
من أنه «إذا لم تتصرف السلطات
بشكل استباقي ،يمكن أن تصبح
ً
العمالت المشفرة أكثر ترابطا
م ــع ال ـن ـظ ــام ال ـم ــال ــي الــرئ ـي ـســي
ً
وتـ ـشـ ـك ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــدا ل ــاس ـت ـق ــرار
المالي».
وتعرضت إحدى أكبر شركات
ت ـ ـبـ ــادل الـ ـعـ ـم ــات ال ــرق ـم ـي ــة فــي
الـيــابــان لـســرقــة مــا قيمته نحو
 534مليون دوالر مــن العمالت
المشفرة في هجوم قرصنة على
شبكتها .وتعد هذه أكبر عملية
سرقة لعملة رقمية.
وأوقـفــت شركة «كوينتشيك»
التداول بجميع العمالت الرقمية

باستثناء بتكوين إلى أن قيمت
ح ـج ــم خ ـس ــائ ــره ــا الـ ـن ــاج ــم عــن
ف ـقــدان عملة «ن ـيــم» ،وه ــي عملة

البنك الدولي :أغلب العمالت
الرقمية ومخططات «بونزي» سواء
شبه رئيس البنك الدولي العمالت الرقمية بمخططات «بونزي»
ً
االحتيالية ،في تصريح يضيف مزيدا من التساؤالت حول فرص
تقنين وتبني هذه األصول مثل «بتكوين» على نطاق واسع.
وقال «جيم يونغ كيم» خالل مؤتمر عقد أمس األول في واشنطن،
ننظر فــي استخدامات «بتكوين» وبعض العمالت الرقمية ،لكن
الغالبية العظمى منها هي في األســاس مخططات «بونزي» ،وال
يزال يشوبها الكثير من عدم الوضوح.
ويدرس البنك باهتمام بالغ تكنولوجيا «بلوك شين» ،التي قال
عنها «كـيــم» إنها قــد تستخدم فــي ال ــدول النامية لمتابعة حركة
األموال بشكل أكثر فاعلية والحد من الفساد.

رقمية أقل شهرة من بتكوين.
وكــانــت شــركــة أخ ــرى لـتــداول
الـعـمــات فــي طوكيو تــدعــى «إم

تــي غــوكــس» ان ـهــارت عــام 2014
بـعــد أن اعـتــرفــت ب ــأن مــا قيمته
تعادل  400مليون دوالر أميركي

من عملة بتكوين قد سرقت من
شبكتها.
(العربية نت)

محللون :االستدانة من أجل «بتكوين»
أخطر الممارسات
أفــاد تقرير نشرته «كــويــن ديـســك» بــأن مــا يقرب
من  20في المئة من ممتلكي العمالت الرقمية مثل
ً
«بتكوين» يستدينون من أجل شرائها ،وفقا لمسح
أجرته الشركة منتصف الشهر الماضي في الواليات
المتحدة.
وي ــرى مـحـلـلــون ،أن ارت ـف ــاع م ـعــدل ال ــدي ــون بين
المقبلين على الـتــداول في ســوق العمالت الرقمية
ً
يمثل واح ــدا مــن أكبر المخاطر بشأنها ،مما دفع
مصارف مثل «جــي بي مورغان تشيس» و»سيتي
غ ـ ــروب» لـحـظــر شــرائ ـه ــا ،كـمــا أوق ـف ــت ب ـنــوك ش ــراء
«بتكوين» وأخواتها بالبطاقات االئتمانية.

وأعـ ـ ــرب م ـس ــؤول ــو ال ـب ـن ــوك ع ــن قـلـقـهــم ال ـشــديــد
بشأن ارتفاع مستوى الديون بين مشتري العمالت
الــرق ـم ـيــة ،م ـمــا يــرجــح ع ــدم قــدرت ـهــم ع ـلــى ال ـس ــداد،
ويتسبب في عدم استقرار مالي.
وأشـ ـ ــار م ـح ـل ـلــون إلـ ــى أن ال ـت ـشــديــد االئ ـت ـمــانــي
على شــراء العمالت الرقمية كان من أبــرز األسباب
الرئيسية وراء المبيعات المكثفة والهبوط الحاد
ً
الذي تعرض له هذا السوق أخيرا.

ُ
لماذا تصر اليابان على تبني العمالت الرقمية رغم
تعرضها ألكبر عمليتي سرقة في تاريخ السوق؟
كــانــت أك ـبــر واق ـع ـتــي اسـتـيــاء
على عمالت رقمية في العالم من
نـصـيــب ال ـي ــاب ــان ،وب ـلــغ إجـمــالــي
خسائر الهجوم على بورصتين
فــي طــوكـيــو ،مــا يـقــرب مــن مليار
دوالر ،لكن ذلك لم ينل من حماس
الـ ـي ــاب ــانـ ـيـ ـي ــن ت ـ ـجـ ــاه «ب ـت ـك ــوي ــن»
وأخواتها رغم الثقافة المحافظة
التي يتبنونها.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر «سـ ـ ـ ـ ــاوث
تـشــايـنــا مــورنـيـنــغ ب ــوس ــت» ،فــإن
الحكومة اليابانية تبحث يائسة
عن محركات للنمو ،منذ سنوات
ال ـ ــرك ـ ــود ال ـ ـتـ ــي أعـ ـقـ ـب ــت ان ـف ـج ــار
ال ـ ـف ـ ـقـ ــاعـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة م ـط ـلــع
التسعينيات.
وبينما حركت سياسات رئيس
الوزراء الحالي شينزو آبي المياه
الراكدة ،فإن انكماش عدد السكان
ومـعــه الـقــاعــدة الضريبية ،جنبا
إلـ ــى ج ـن ــب م ــع ت ـض ـخــم ال ــدي ــون،
يعني أن التنبؤ بالتغيرات على
المدى الطويل سيظل غير مستقر.
وت ـ ـت ـ ـيـ ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
وال ـت ـق ـن ـي ــات وث ـي ـق ــة ال ـص ـل ــة بـهــا
إمكانات إضافية للنمو والدخل
ال ـضــري ـبــي ،ب ـمــا يـحـفــظ لـلـيــابــان
مكانتها الريادية بين االقتصادات
اإلقـلـيـم ـيــة األخ ـ ــرى م ـثــل الـصـيــن
وكوريا الجنوبية.

عائدات ضخمة
 حـ ـ ـظ ـ ــرت الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــالب ـ ــورص ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة
وجميع األنشطة ذات الصلة بها
تـقــريـبــا ،فــي حـيــن حـظــرت كــوريــا
الجنوبية التداول بهويات خفية،
التي تعد أحد مواطن الجذب في
هذا السوق ،بينما مازالت طوكيو
مرحبة.
 يـ ـ ـق ـ ــول االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي لـ ــدى«كـ ــريـ ــدي سـ ــويـ ــس» فـ ــي طــوك ـيــو

تاكاشي شيونو :تشير التقديرات
إل ــى أن اإلي ـ ــرادات الـضــريـبـيــة من
األع ـ ـمـ ــال ال ـم ــرت ـب ـط ــة بــال ـع ـمــات
الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـي ــاب ــان ت ـصــل إلــى
تريليون ين ( 9.2مليارات دوالر).
 ف ــي خـ ـط ــوة غ ـي ــر م ـتــوق ـعــة،ت ـ ـخ ـ ـلـ ــت خ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ط ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــو ع ــن
بيروقراطيتها المعهودة ،قررت
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف رسـ ـمـ ـي ــا ب ــال ـع ـم ــات
الــرقـمـيــة كــأصــل وأداة لـلــدفــع في
أبريل الماضي ،لتصبح أول دولة
في العالم تفعل ذلك.
 يعلق ا لـمـحــا مــي ومستشارش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمــالـيــة
كـيــن ك ــاواي عـلــى األم ــر قــائــا ،إن
المنظمين اليابانيين محافظون
بطبعهم ،ولـيــس مــن عــادتـهــم أن
يكونوا أول المبادرين ،لكن يبدو
أن البالد تريد فتح آفــاق جديدة
أمام قطاع «فينتك».

تجارب قاسية
 -معرفة المنظمين بالسوق

الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد س ـ ـ ــري ـ ـ ــع الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول
مـ ـ ـح ـ ــدودة ،ل ـك ـن ـهــم يـصـمـمــون
على السماح بمزيد من التوسع
لـهــذه األع ـمــال ،حتى أن سرقة
عالمات رقمية بأكثر من 500
مـ ـلـ ـي ــون دوالر م ـ ــن « ك ـ ــو ي ـ ــن -
تشيك» أواخــر الشهر الماضي
لم يثنهم.
ُ
 ات ـه ـم ــت «ك ــوي ــن  -تـشـيــك»ب ــإهـ ـم ــال إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـس ــام ــة
األس ــاس ـي ــة ب ـبــورص ـت ـهــا الـتــي
تشهد ت ــداول  13عملة رقمية
مـخـتـلـفــة ،ح ـيــث أب ـق ــت الـكـثـيــر
من عمالت «نيم» في ما يعرف
بالمحافظ الساخنة المتصلة
باإلنترنت ،مما جعلها عرضة
للقرصنة.
 فـ ـشـ ـل ــت أيـ ـ ـض ـ ــا «ك ـ ــوي ـ ــن-تـ ـشـ ـي ــك» فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ خــاص ـيــة
الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي مـ ـتـ ـع ــدد
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــات ،وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر أش ـب ــه
بوجود حساب مصرفي يمكن
الــوصــول إليه بواسطة بطاقة
الـ ـص ــراف اآللـ ــي دون الـحــاجــة

لرقم تعريف شخصي.
 قال وزير المالية اليابانيت ــارو آس ــو إن «كــويــن -تشيك»
ت ـف ـت ـق ــر ل ـل ـم ـع ــرف ــة األس ــاسـ ـي ــة
وا لـحــس السليم ،فيما طالبت
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة
البورصة بتقديم تقرير كامل
حول االختراق ،وأعلنت عزمها
تـ ـش ــدي ــد الـ ــرقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى بـقـيــة
البورصات.
 قـبــل  4س ـن ــوات تـعــرضــتأك ـب ــر ب ــورص ــة ع ـم ــات رقـمـيــة
في البالد آنــذاك «مت جوكس»
لهجوم سيبراني فقدت خالله
أكثر من  450مليون دوالر من
الـعـمــات االفـتــراضـيــة ،وكانت
هــذه أكبر سرقة على اإلطــاق
حتى واقعة «كوين-تشيك».

حافز اقتصادي
 م ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــر جـ ــح أن ت ـط ـبــقالـيــابــان لــوائــح تنظيمية أكثر
صـ ـ ــرامـ ـ ــة ،ل ـك ـن ـه ــا ل ـ ــن ت ـن ـت ـهــج

سـ ـي ــاس ــة الـ ـحـ ـظ ــر عـ ـل ــى غ ـ ــرار
ال ـص ـي ــن وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة،
ف ـه ـنــاك ح ــاج ــة إلـ ــى م ــزي ــد مــن
الرقابة وخلق مستوى مرتفع
م ـ ــن ا لـ ـطـ ـم ــأ نـ ـيـ ـن ــة ،ل ـ ـكـ ــن دون
حواجز تقوض السوق.
 يقول رئيس «فري أبوند»لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـ
«بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوك ش ـ ـ ـيـ ـ ــن» والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
الــرق ـم ـيــة س ـك ــوت ج ـن ـتــري ،إن
هـ ــذا الـ ـس ــوق ي ـســاهــم بــالـفـعــل
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  0.3فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة فــي
الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
لليابان.
 ق ــد ت ـب ــدو ال ـن ـس ـبــة ال ـ ــ0.3فــي المئة متواضعة ،لكن مع
ت ـقــديــر ن ـمــو ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلج ـمــالــي لـلـبــاد بـنـسـبــة 1.5
فــي المئة هــذا ا لـعــام ،فــإن ذلك
يعني مشاركة أنشطة العمالت
ا لــر قـمـيــة بنسبة  20فــي المئة
من هذه الزيادة.
 تقبل نحو  10آالف شركةيابانية اآلن الدفع باستخدام
«بـتـكــويــن» ،ويـشـمــل ذلــك أكبر
شـ ـ ــركـ ـ ــة طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واثنين من أكبر تجار تجزئة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ،ف ـي ـمــا ي ـطــور
ثـ ــامـ ــن أك ـ ـبـ ــر بـ ـن ــك ف ـ ــي الـ ـع ــام
«ميتسوبيشي يــو .إف .جيه»
عملته الرقمية الخاصة.
 كما يوفر سوق العمالتالـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــرصـ ـ ــة لـ ـط ــوكـ ـي ــو
ك ــي تـسـتـعـيــد بــري ـق ـهــا كـمــركــز
مــا لــي آل سـيــا ،بعدما تعرضت
ل ـ ـ ـهـ ـ ــزات عـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــود األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة أفـ ـق ــدتـ ـه ــا
ال ــري ــادة لـمـصـلـحــة مـنــافـسـيــن
إقليميين مـنـهــم هــو نــغ كونغ
وسنغافورة.
(أرقام)
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الفنانة المصرية ريهام
ِّ
عبدالغفور تؤكد أنها
تجهل سبب تأجيل
{الزيبق  }2في دردشة
حول أعمالها المقبلة.

٢٢
مسك وعنبر

٢٤

يشهد مهرجان الكويت الدولي
دراسة أميركية حديثة
للمسرح األكاديمي تنافس
تكشف أن العيش في
ً
ِّ
المرتفعات يشكل أحد أسباب خمسة عروض مسرحية ،فضال
عن االحتفاء بشخصية الدورة
اإلقدام على االنتحار.
الثامنة الفنان سعد الفرج.

ساندرا بولوك تصور مشاهد دورها
في فيلم  Bird Boxبواشنطن
تصور النجمة العالمية ساندرا بولوك
مشاهد دورها في فيلم  ،Bird Boxوذلك في
الحديقة الوطنية األولمبية بواشنطن ،حيث
ظهرت النجمة ( 53عاما) في أحد القوارب
المطاطية وهي معصوبة العينين ،وذلك في
إجــواء مثيرة ضمن أحــداث فيلمها المقرر
عرضه في شهر ديسمبر المقبل.
وف ـي ـلــم " "Bird Boxي ـش ــارك ب ــول ــوك في
بطولته عــدد كبير مــن نجوم "هــولـيــوود"،
من أبرزهم ســارة بولسون وروزا ســاالزار
وجــاكــي ويفر وهــابــي أنــدرســون وغيرهم،
والفيلم من إخراج سوزان بيار.
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،لـلـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة
بصمات واضحة في العمل اإلنساني ،حيث
تبرعت بمبلغ مليون دوالر أيضا ،استفاد
منه الصليب األحمر األميركي ،في جهوده
الحثيثة لمساعدة ضحايا كارثة الفيضان
والــدمــار التي خلفها اإلعـصــار فــي شاطئ
خليج تـكـســاس .وق ــال ــت" :أن ــا ممتنة فقط
ألنني أستطيع المساعدة ...وفــي المقابل
يجب أن نهتم ببعضنا البعض".

واستطاعت بــولــوك ،على مــدار سنوات،
أن تترك بصمة في المشهد الفني العالمي،
فيستحيل أن تتحدث عــن تــاريــخ ســانــدرا
الـفـنــي دون أن تـقـفــز إل ــى أذه ــان ــك مشاهد
فيلم  ،Speedالــذي بالرغم من أنــه كــان في
بــدايــة م ـشــوارهــا الـفـنــي ع ــام  ،1994فإنها
أثـبـتــت كـفــاء تـهــا فــي الـفـيـلــم ال ــذي شــاركــت
فيه الممثل كيانو ريفز البطولة ،وتجسد
خالله دور راكـبــة إحــدى الـحــافــات ،والتي
تسببت فــي إ نـقــاذ هــا ،والتحكم فيها بعد
معرفتهم بوجود قنبلة تهدد حياة كل من
في األتوبيس.
وبعد نجاحها في فيلم  ،speedشاركت
بــولــوك فــي الفيلم الــرومــانـســي الكوميدي
 While You Were Sleepingعــام ،1995
الــذي حاز إعجاب النقاد حول العالم ،كما
فازت خالله بجائزة غولدن جلوب كأفضل
ممثل كوميدي.
كذلك حازت ساندرا أول جائزة أوسكار
لـهــا كــأفـضــل ممثلة فــي ه ــذا الـفـيـلــم ،الــذي
جسدت خالله دور أم بالتبني لشاب صاحب

ب ـشــرة س ـمــراء يـتـحــول إل ــى الع ــب ك ــرة قــدم
أمـيــركـيــة شـهـيــر ،وحـقــق الـفـيـلــم نـحــو 300
مليون دوالر إيرادات عند عرضه في .2009
وشاركت الممثلة األميركية ،الفنان جورج
ك ـلــونــي ،م ـغــامــرة فــي ال ـف ـضــاء بـعــد تحطم
الـمـكــوك الـخــاص بهما فــي فيلم ،Gravity
وه ــو الفيلم ال ــذي حـقــق نـحــو  715مليون
دوالر إيرادات في السينما حول العالم.
أما الفيلم الذي جعل صناع السينما في
أميركا يصنفون بولوك كواحدة من ممثلي
اإليــرادات ،بعدما حقق حوالي  212مليون
دوالر عــام  ،2000فقد جـســدت خــالــه دور
ضابطة بمكتب التحقيقات الفدرالي ،وتم
إرسالها في سرية لتمثل دور ملكة جمال
في مسابقة ملكات الجمال ،وقد نالت جائزة
غولدن جلوب كأفضل ممثل كوميدي.
ورغـ ــم أن دوره ـ ــا ف ــي فـيـلــم  Crashيعد
ً
ً
ص ـغ ـيــرا ن ـس ـب ـيــا ،ف ــإن ظ ـهــورهــا ال ينسى
فــي الفيلم الــدرامــي ال ــذي حــاز الـعــديــد من
ال ـج ــوائ ــز ،م ــن ضـمـنـهــا ج ــائ ــزة األوس ـك ــار
ألفضل فيلم.

وشاركت بولوك أيضا ،ميليسا مكارثي،
بطولة هذا الفيلم عام  ،2013ليشكال ثنائيا
كــومـيــديــا رائ ـع ــا ،ويـصـنــف الـفـيـلــم كثاني
أفضل فيلم كوميدي خالل العام.
وقدمت ساندرا واحدا من أجمل أدوارها
الــرومــان ـس ـيــة ال ـكــوم ـيــديــة ،ف ــي فـيـلــم The
 Proposalمع رايــان رينولدز،الذي فرضت
عليه الزواج منها في الفيلم ،ليحميها من
التهجير إلى بلدها .يــدور الفيلم في إطار
درامي كوميدي ورومانسي أيضا ،فتلعب
ساندرا دور ربة المنزل التي انقلبت حياتها
رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ،ب ـعــد إعـ ــان زوج ـه ــا في
برنامج تلفزيوني عن عالقة غرامية أخرى
في حياته ،واستطاعت بولوك تمثيل دور
الزوجة الحزينة بكل جدارة في هذا الفيلم.

راشيل بلوم تطل مساء اليوم تمديد مفاوضات الطالق
في « »Crazy Ex-Girlfriendبين أنجلينا جولي وبراد بيت

أنجلينا جولي

راشيل بلوم
تعرض شبكة قنوات "سي دابليو" التلفزيونية ،مساء اليوم ،الحلقة الـ  12من الموسم الثالث
من مسلسل الكوميديا الموسيقي ( )Crazy Ex-Girlfriendبطولة النجمة راشيل بلوم ،الذي
يدور حول امرأة تتخلى عن وظيفة المحاماة للبحث عن الحب الذي طال انتظاره ،وفقا لما
ذكره موقع تي في سليندر األميركي.
المسلسل ينتمي لفئة الكوميديا الموسيقية ،وسلسلة الحلقات تم إعدادها من قبل راشيل
بلوم وألـيــن ماكينا ،ويـشــارك فــي بطولته عــدد مــن النجوم ،أبــرزهــم :راشـيــل بـلــوم ،فينسنت
رودريغز ،وسانتينو فونتانا.

تلقت أنجلينا جولي والنجم األميركي براد بيت موافقة المحكمة على تمديد مفاوضات
ً
الطالق الخاصة الجارية بينهما .وذكرت تقارير إعالمية أن الثنائي رفعا أخيرا وثائق قضائية
تسعى الى إطالة "القاضي المؤقت" في قضية الطالق ،بعد أن عقد الزوجان السابقان محادثات
خاصة بينهما لمواصلة مناقشة تقسيم األصول واألموال المتعلقة بهما وطريقة توزيعها.
وقدم بيت وثائق للمحكمة تبحث عن حضانة مشتركة لألطفال ،بعد الفترة التي قضوها
بحضانة أمهم في لوس أنجلس.
وشاركت الممثلة الحائزة جائزة األوسكار في بلجسكا في مؤتمر بمقر "الناتو".

ساندرا بولوك

 92مليون دوالر إيرادات
فيلمTHE POST

توم هانكس
حقق فيلم الدراما والسيرة الذاتية ( ،)THE POSTبطولة الثنائي توم هانكس وميريل ستريب،
إيرادات بلغت  92مليون دوالر ،في شباك التذاكر العالمي خالل أسبوعه السابع ،بعد عرضه
في أكثر من  2851دار عرض سينمائية حول العالم ،منذ طرحه في  22ديسمبر الماضي.
والفيلم من تأليف الثنائي جوش سنجر وليز هانا ،وإخراج ستيفن سبيلبرغ ،ويشارك في
بطولته عدد كبير من النجوم ،أبرزهم :ميريل ستريب ،توم هانكس ،أليسون بري ،كاري كوون،
مايكل ستولبيرغ ،برادلي ويتفورد.

عادل إمام صحافي في «عوالم خفية»
المسلسل الرمضاني ُيعرض بالتزامن بين شبكة قنوات  cbcوالتلفزيون السعودي
●

القاهرة  -هيثم عسران

ألول مرة ،وقبل انطالق الماراثون الرمضاني
بــأكـثــر مــن  3ش ـهــور ،كشفت شبكة ق ـنــوات cbc
عن تفاصيل مسلسل "عوالم خفية" ،الذي يقوم
ببطولته الفنان عــادل إم ــام ،وانطلق تصويره
قبل عدة أسابيع ،علما بأن المسلسل ُ
سيعرض
ب ــال ـت ــزام ــن ب ـي ــن ال ـم ـح ـطــة ال ـم ـص ــري ــة ال ـش ـه ـيــرة
والـتـلـفــزيــون الـس ـعــودي ،ال ــذي حـصــل عـلــى حق
ً
العرض في الخليج حصريا خالل شهر رمضان.
وقــال رئيس الـقـنــاة ،محمد هــانــي ،إن الفنان
عادل إمام ِّ
يجسد في األحداث شخصية صحافي
م ـصــري وروائ ـ ــي تـقــع فــي ي ــده م ــذك ــرات لفنانة
شهيرة رحلت في ظروف غامضة قبل سنوات،
لكنه يكتشف في المذكرات التي يقرأها بعناية
تفاصيل فساد شخصيات عديدة خالل الفترة
الماضية ،ومنهم شخصيات شهيرة ،ويبدأ في

السعي لكشف فسادهم ،بما لديه من معلومات
في المذكرات المكتوبة بخط يد الفنانة الراحلة.
وخالل رحلة بحث إمام ،الذي ِّ
يجسد شخصية
الصحافي هالل ،يحاول هالل مالحقة الفاسدين،
لكن يكتشف مع مرور الوقت أن هناك شخصيات
ضـمــن عـمـلـيــات الـفـســاد مــن الـمـقــربـيــن م ـنــه ،ما
يـضـعــه ف ــي مـ ــأزق ،لـنـشــاهــد ف ــي األح ـ ــداث كيف
سـيـتـصــرف ال ـص ـحــافــي وال ـت ـعــامــل م ــع قـضــايــا
ً
الفساد التي يكتشف تفاصيلها تباعا.
ويواصل الفنان عادل إمام تصوير المسلسل
خالل الفترة الحالية باستديو مدينة السينما
خ ــال الـفـتــرة الـحــالـيــة ،بـمـشــاركــة مجموعة من
الفنانين ،منهم :هبة مجدي وخالد سليم وخالد
ً
عليش ،فيما يعتبر أول عمل درامي يقدمه بعيدا
عــن السيناريستيوسف مـعــاطــي ،ال ــذي تعاون
ً
معه خالل السنوات العشر األخيرة؛ سينمائيا
ً
ودراميا.

وينتج لـعــادل إم ــام مسلسله الـجــديــد شركة
م ــاج ـن ــوم ،ال ـت ــي يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ن ـج ـلــه ال ـم ـخــرج
رامي إمام مع صديقه هشام تحسين ،علما بأن
العمل واجه سلسلة اعتذارات في البداية خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،بسبب عــدم تــوافــق الفنانين
المرشحين لالشتراك في العمل على األجــر مع
الشركةالمنتجة.
جدير بالذكر ،أن مجموعة قنوات  cbcنجحت
في الحصول على حقوق العرض الحصرية في
م ـصــر ل ـعــدد م ــن الـمـسـلـســات س ـت ـعــرض خــال
رمضان المقبل هي "ليالي أوجيني" ،الذي يقوم
ببطولته ظافر العابدين وأمينة خليل ،و"طايع"
لعمرو يوسف" ،رحيم" لياسر جالل ،و"الوصية"
ألحمد أمين وأكرم حسني.
عادل إمام
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النحات أمجد التهامي :اإلنسان ثيمة أساسية في أعمالي
أقام معرضه األخير «أحالم الحرية» في القاهرة

إصدارات

مجلة «الثقافة الجديدة»

ً
ِّ
يسجل النحات د .أمجد التهامي ،األستاذ بكلية التربية الفنية ،بمعرضه «أحالم الحرية» الذي أقيم أخيرا
في القاهرة ،لحظات من حياة اإلنسان وأحالمه على األرض منذ بدء الخليقة حتى اآلن .فالكائن البشري هو
األساسي في تجربته الفنية بغض النظر عن ثقافته وبلده ونوعه وحكاياته على األرض .كذلك تحمل
شاغله
ً
منحوتاته أبعادا فلسفية استمدها من دراسته ألنه حصل على أطروحة الدكتوراه في الفن والفلسفة.
ً
«الجريدة» التقته في حوارها على هامش معرضه األخير الذي ُيعد استكماال لمعرضه السابق «طريق العودة».
القاهرة  -سماح عبد السالم

استعرض وجه
اإلنسان من دون
مالمح وكأنه حلم

عنونت معرضك األخير «أحالم الحرية».
هل للحرية أحالم؟

ما سر استحواذ الوجه على اهتمامك والذي
عبرت عنه من دون رسم مالمحه؟

الحظت أن البعض تعامل مع العنوان
باعتباره يشير إلى مدلول سياسي« .أحالم
الـ ـح ــري ــة» مـ ـش ــوار اس ـت ـك ـمــل ب ــه مـعــرضــي
ً
الـســابــق «طــريــق الـ ـع ــودة» .إذا ،هــو خــارج
ن ـطــاق الـسـيــاســة ،حـيــث أت ـحــدث فــي أمــور
تخص اإلنـســان وأحــامــه على األرض من
ب ــداي ــة الـخـلـيـقــة حـتــى اآلن .تـكـمــن الـفـكــرة
كلها فــي تـحــرره مــن الـقـيــود الـتــي تحرمه
بالجاذبية،
الحرية الكاملة ككتلة مربوطة
ُ
ً
فاألحالم موجودة لدينا جميعا ،منذ خلق
اإلنسان وحمل تجارب كثيرة على التحليق،
فشعر بحريته وبــأنــه يتخلص مــن كتلته
وارت ـبــاط ـهــا بــال ـجــاذب ـيــة األرضـ ـي ــة .وبـعــد
دراس ـ ــات وم ـح ــاوالت كـثـيــرة حـقــق حلمه،
واستطاع أن يطير ويغزو الفضاء.
مـ ــن ث ـ ــم ،األحـ ـ ـ ــام ال ت ـن ـت ـه ــي ،بـ ــل هــي
م ـت ـعــددة .يشغلني الـتـعـبـيــر عــن اإلن ـســان
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ثـقــافـتــه وب ـل ــده ونــوعــه
وحكاياته على األرض ،وتـســاؤالتــه بينه
وبين ذاته منذ وجوده على األرض بشكل
مجرد.
ف ــي ك ــل مـ ـع ــرض أقـ ـ ــدم خـ ـط ــوة ج ــدي ــدة
وأطـ ـ ــرح تـ ـس ــاؤالت م ـخ ـت ـل ـفــة .ك ــذل ــك أهـتــم
بالحركة في الجسم أو في الخطوط التي
أستعملها ،وأن يصل التعبير في أعمالي
إلى المستويات الثقافية كافة ،حيث إنني
ً
ال أستهدف جمهورا بعينه.

ال ــوج ــه بــالـنـسـبــة إل ــي ه ــو عـمـلـيــة الـتــركـيــز
الكامل في اإلنسان .الجسد أراه أداة تشكيلية،
ولكن محور التركيز في منطقة الرأس أو الوجه.
فــي تمثال «الـفـكــر» اخـتــزلــت الجسم واكتفيت
ّ
أنصب بين ثقل حجم
باليد وال ــرأس ،الحوار
ً
الرأس والتكوين بينه وبين اليد .أحيانا أخرى،
ً
أبعد الرأس نهائيا كما في تمثال «الدخول في
الدائرة» ،واستخدم الجسم بشكل تجريدي ،من
ثم حذف الرأس أو التركيز على الجسم عملية
متبادلة بين الموضوع والفكر.

الكائن البشري
نلحظ أن الكائن البشري
ثيمة أساسية في كثير
من أعمالك .فهل تعده
ش ــاغـ ـل ــك األسـ ــاسـ ــي
بتجربتك؟
بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد .أي
عـ ـم ــل فـ ـن ــي ف ـ ــي أي
مـ ـ ـج ـ ــال سـ ـ ـ ـ ــواء كـ ــان
ً
ً
رم ـ ــزي ـ ــا أو ت ـج ــري ــدي ــا
ينعكس بالنهاية على
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان .رب ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
ً
ً
الــرمــز مـبــاشــرا وواض ـحــا
ً
أو خ ـف ـي ــا ،ي ـظ ـهــر بــأش ـكــال
مختلفة ،ولكن في البداية والنهاية
المحور هو اإلنسان .ولكني في معرضي
ّ
أقدمه بشكل مباشر ،اإلنسان في محاوالت
عــدة من األح ــام ،في لحظة دخــول الحلم،
واستغراقه فيه ،أو في لحظة ما بين الحلم
والواقع ،أو وهو محبوس داخل األحالم ،أو
ً
أسير جسده .إذا ،هي تسجيالت للحظات
من أحالم اإلنسان بينه وبين نفسه
أو ب ـيــن الـمـجـتـمــع ال ــذي
يحيا فيه.

نلحظ أن كتلة األحجام في معرضك ازدادت
ً
نــوعــا مــا مـقــارنــة بــالـمـعــرض الـســابــق «طــريــق
العودة» .ما السبب؟
ض ـ ّـم الـمـعــرض  19قـطـعــة .فــي واق ــع األم ــر،
عـنــدمــا نـعــد لـمـعــرض نـلـتــزم بمحيط الـقــاعــة.
ثمة حدود للعرض والكتلة التي أعمل بها في
مساحة معينة ،من ثم أنا محكوم بالمساحة
التي أعرض فيها.

«نجم السما»
«نجم السما ،والفكر ،والدخول في دائرة»...
عـ ـن ــاوي ــن ل ـب ـع ــض أع ـ ـمـ ــالـ ــك .ل ـ ـمـ ــاذا ع ـنــونــت
منحوتاتك؟ أال ُ
يعد ذلك فرض قيد على حرية
المتلقي بقراءة العمل؟
ال ـع ـن ــاوي ــن ل ـي ـســت مـ ـح ــددة ،ب ــل مـفـتــوحــة،
وتشير إلــى طريق واس ــع .على سبيل المثال
«نجم السما» هو نجم السما ،ولكنه ال يضعني
فــي منطقة معينة ،أو{ال ــدخ ــول فــي دائـ ــرة» ال
يدخلني في دائرة معينة ،كذلك األمر بالنسبة
إلى عناوين مثل الفكر ،ومهرج ،وسحابة من
األحالم ،والخالص الحائر ،1والحائر ...2إلخ.
يغلب التلخيص واالختزال على منحوتاتك.
ما الذي يغريك بهذا األسلوب؟
ل ــاخ ـت ــزال أه ـم ـيــة م ــن نــاح ـيــة ال ـب ـحــث في
ال ـش ـكــل ،وأرى أن ــه أك ـثــر ق ــدرة عـلــى الـتـعـبـيــر.
الحلول التشكيلية الكثيرة على سطح الكتلة
ً
تصنع حاجزا يحول دون االندماج في التعبير
عن النقطة التي أريد الوصول إليها في العمق،

أحد أعماله

أمجد التهامي

لذا أحاول إزالة كل ما من شأنه أن يشوش على
وصول رؤيتي أو التواصل مع عمق المضمون.
نفذت المعرض بخامة البرونز .هل تعتبرها
أقرب الخامات إلى أفكارك؟

ً
أال أكرر نفسي وأصنع أشكاال كثيرة ،وحرصت
على وضع خطوط جديدة وحلول مختلفة أول
مرة أتعرض لها.

عملت بـخــامــات ع ــدة ،ولـكــن الـبــرونــز أكثر
الخامات التي تعيش ،فهي طبيعية ونبيلة.
في آثارنا أعمال برونزية موجودة منذ 7000
عــام ،وأي فنان يتمنى أن يعيش عمله أطول
ً
فترة ممكنة ،فضال عن أن انعكاس هذه الخامة
جميل.
يحملك نجاح معرضيك األخيرين «طريق
ال ـعــودة» و{أح ــام الـحــريــة» مسؤولية كبيرة.
ما أبعادها؟
أقمت معرضين في قاعة حكومية واثنين في
قاعة خاصة .تسمح األخيرة بنسبة مشاهدة
وانتشار أكثر ،والحظت أن ثمة كتابات جيدة
حول المعرض السابق ،ما ّ
حملني مسؤولية
كبيرة بشأن المعرض األخـيــر ،حيث حاولت

صدر عدد فبراير  2018من مجلة {الثقافة الجديدة} ،عن «الهيئة
العامة لقصور الثقافة» ،ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش.
جاء ملف العدد بعنوان {عالمات في تاريخ السينما المصرية}،
ش ــارك فـيــه :محمود الغيطاني ،وأن ــدرو محسن ،ورام ــي متولي،
وحسن حداد ،وخالد عبد العزيز ،وصفاء الليثي ،وياسمين سعيد.
تضمن بــاب ال ـقــراء ات دراس ــات لكل مــن :د .بـهــاء الــديــن محمد
مــزيــد ،ود .أبــو زيــد البيومي ،ود .مـمــدوح فــراج النابي ،ود .رشا
غانم ،ود .محمد سليم شوشة .أما كتاب الشهر لهذا العدد فهو
{الخطاب النقدي ..التراث والتأويل» للدكتور محمد عبد الباسط
عيد ،وتناوله بالقراءة كل من :د .محمد السيد إسماعيل ،ود .عالء
الجابري ،ود .حسام جايل.
أما مدخل رئيس التحرير فحمل عنوان {نحو مشروع تنويري
كبير يــواجــه أفـكــار المتطرفين} .وتضمن بــاب التجديد الديني
مقالين ،للدكتور محمد فياض وبهاء الدين رمضان .وفــي ملف
الترجمة قصتان للكاتب الروسي ميخائيل زوشينكو ترجمهما
أشرف عبد الحميد ،بينما ّ
قدم الحسين خضيري إطاللة على شعر
التروبادور ،وترجم قصائد مختارة منه.
ً
وتضمن باب {رسالة الثقافة} مقاال عن المكان األول واألخير
كتبته ياسمين مجدي ،وفي الفن التشكيلي كتب سيد هويدي عن
الفنان عصام شــرف ،وكتبت د .أماني الجندي عن {الضحك في
الثقافة الشعبية} ،وكتب أحمد قاصد كريم عن المجموعة القصصية
{فيما يشبه الركوع} ،كما كتب د .جودة عبد النبي عن كتاب {األلم
في الــروايــة العربية} .وتضمن بــاب المناسبات ثــاث مقاالت عن
{ورد
الشاعر الراحل محمد أبو المجد ،حيث كتب شعبان يوسف ِ
الصمت ..سباحة خارج تيار الزمن} ،وكتب سيد الوكيل {مسيرة
الشعر واأللــم} ،وكتبت د .هويدا صالح {قــراء ة في تجربة محمد
أبو المجد الثقافية}.
وتضمن العدد قصائد للشعراء :حسين القباحي ،وعزمي عبد
الوهاب ،ومصطفى الجارحي ،وعلي عبد الحميد بدر ،وعبد الرحيم
طايع ،وسعد القليعي ،وحسن عامر ،وعاطف عبد العزيز الحناوي،
وهالة عماد ،ومدحت العيسوي ،وعبد الظاهر السيد علي ،ومراد
ناجح عزيز ،وماجد كمال أبــاديــر ،وكمال عبد الرحيم ،وممدوح
ّ
ً
التايب .فضال عن قصص للكتاب :منى الشيمي ،ومصطفى رجب،
وعبير درويش ،وأسامة حبشي ،ووداد معروف ،وهدى يونس.
رافقت هذا العدد لوحات الفنان عمر الفيومي.
ً
تتكون هيئة تحرير المجلة من :سمير درويش رئيسا للتحرير،
وعادل سميح مدير التحرير ،وسارة اإلسكافي سكرتيرة التحرير.

«الهاربون والباقون»

نحت مرهق
يـعـتــرف الـفـنــان أمـجــد الـتـهــامــي ب ــأن الـبـحــث فــي مـجــال األشـكــال
ً
ً
المجسمة أمــر مــرهــق ،ويتطلب مـجـهــودا وتـجــريـبــا .يـقــول فــي هذا
المجال« :مــا زلــت حتى اآلن أقــوم بالتجريب وال أستقر على شيء،
ً
بل أحيانا أفاجئ نفسي في كل مرحلة .في بدايتي ،تأثرت بالنحات
العالمي رودان من ناحية تشكيل المالمح ،لكني تعاملت معه بمنطقة
فلسفية قدرية .النحت مع المعايشة يجرنا إلى أبعاد أخرى من دون
ً
الوقوف في منطقة واحدة .وجدت نفسي أفتح بابا كل حين للتجريب
ما بين الكتلة والفراغ .من ثم ،أنا أحيا في مرحلة تجريب وسأظل
هكذا ،حيث إن كشف أسرار الكتلة وعالقتها بالفراغ ما زال يتطلب

فترة طويلة مني وال أعرف متى سينتهي».
وعــن رؤيـتــه لفن النحت اآلن مــع تـعــدد مـعــارضــه ،يــذكــر« :يشهد
ً
ً
ً
ً
ً
النحت حضورا شبابيا قويا .سابقا ،كان فن النحت مختفيا ،ولكن
منذ أربع سنوات ازدهر وأصبحت المنافسة قوية .يسعدني كنحات
ً
أن أكــون مــوجــودا وســط هــذا التنافس ،وقــد تنبهت قاعات العرض
لهذا المجال وازدهاره ،فعملت على استقطاب الفنانين ،وتحفيزهم
ً
على الـعــرض ،فضال عن تعدد المسابك في العقدين األخيرين ،ما
ً
أسهم بشكل أو بآخر في حدوث طفرة حقيقية في هذا المجال .فعال،
النحت فن مصري أصيل».

ْ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
{عالم في حيص بيص} ...رؤية ريتشارد هاس لنظام عالمي جديد
صدرت عن دار {الكتاب العربي} في بيروت الترجمة العربية لكتاب
 A World in Disarrayللكاتب األميركي ريتشارد هاس بعنوان ٌ
{عالم
في َح ْي َص َب ْيص} ،تعريب د .إسماعيل بهاء الدين سليمان ،يتمحور حول
حال الفوضى التي يتخبط فيها ًالعالم ،وإمكانية تعديل النظام العالمي
ليتوافق مع األوضاع السائدة راهنا.
بيروت -ةديرجلا.
فــي كـتــابــه {ع ــال ـ ٌـم فــي َح ـ ْـي ـ َـص َبـ ْـيــص}
يشرح الكاتب األميركي ريتشارد ًهاس
ُ
األشياء تتفكك متهاوية ،إذ
كيف أن كل
ِ
ُ
يعجز المركز عن اإلمساك بها .القواعد
والـسـيــاســات والـمــؤسـســات الـتــي كانت
َ
المرشد والهادي للعالم كله منذ نهاية
ـدت
الـ ـح ـ َـرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،اسـتـنـفـ ُ
أغــراض ـهــا إل ــى ح ـ ٍـد بـعـيــد .لــم يـعــد مـبــدأ
ً
احـ ـت ــرام ال ـس ـي ــادة ق ـ ـ ــادرا ب ـم ـف ــرده على
تحديات
حفظ ًالنظام فــي عــالـ ٍـم يــواجــه
ٍ
معولمة ،من اإلرهاب وانتشار األسلحة
النووية إلى التغيرات المناخية والفضاء
السيبراني.
فــي الــوقــت نـفـ ِـســه ،ع ــاد ال ـص ــراع بين
القوى العظمى ليطل برأسه من جديد.
والــدول الضعيفة تثير من المشاكل ما
ً
ال يقل خطورة عما تثيره الدول القوية.
وبينما حافظت الواليات المتحدة على
دول ــة فــي الـ ُعــالــم ،زادت
وضعها ُ كــأقــوى ُ
السياسة الخارجية األميركية األوضاع
ً
س ـ ــوءا ف ــي ح ـ ــاالت ك ـث ـي ــرة ،ب ـمــا فـعـلـتــه
ً
ً
فشلت في القيام به أحيانا
أحيانا ،وبما ِ
أخرى .فالشرق األوسط في حالة فوضى،
وآسـيــا يهددها صـعـ ُ
ُّ
وتهور
ـود الصين
كــوريــا الشمالية ،وأوروبـ ــا ،الـتــي كانت
ً
لعقود طويلةٍ َ
أكثر أجزاء العالم استقرارا،
لـ ــم ت ـ ٍ ُـع ــد كـ ــذلـ ــك .ل ـق ــد أوض ـ ــح ت ـصــويــتُ
{البريكست}
البريطانيين الصادم لصالح
ِ
ً
أن ك ـث ـيــرا م ــن مــواط ـنــي الــديـمـقــراطـيــات

ً
ـات رئيسية
المعاصرة يرفضون مـكــونـ ٍ
للعولمة ،بما في ذلك الحدود المفتوحة
أمام التجارة والهجرة.

{النظام العالمي ْ -
اإلصدار الثاني}

ف ــي هـ ــذا ال ـك ـت ــاب {ع ــال ـ ٌـم ف ــي َح ـ ْـي ـ َـص
َب ـ ْـي ــص} ،ي ـط ــرح ري ـت ـش ــارد ه ــاس ن ـظـ َ
ـام
ً
ً
ِّ
ولنسمه {النظام
تشغيل عالميا ُم َح َّدثا،
ٍ
ٌ
العالمي ْ -
نظام
اإلص ــدار الثاني} ،وهــو
َ
ُ ً
يـعـكــس حـقـيـقــة أن ال ـقــوة تـ ــزداد تــوزعــا
ً
وان ـ ـت ـ ـشـ ــارا ،ب ـي ـن ـمــا ي ـت ـن ــاق ــص احـ ـت ــرام
ُ
ُ
عناصر
الحدود بين الدول .يتمثل أبرز
ِ
هــذا النظام الـ ُـمـعـ َّـدل فـ ُـي اعتماد مقاربةٍ
مسؤولياتها
جديد ٍة لمبدأ السيادة ،تبرز
َِ
والتزاماتها بقدر ما تحفظ لها حقوقها
ِ
وتحميها.
َ
كذلك ُيف ِّصل هاس النهج الذي يجب
على الــواليــات المتحدة أن تعتمده في
مــواج ـهــة الـصـيــن وروسـ ـي ــا ،وف ــي آسـيــا
تصوراته
والشرق األوسط .كذلك يطرح
ِ
َ
الخاصة لما يجب على الواليات المتحدة
ـات ـه ــا
أن ت ـف ـع ـل ــه فـ ــي م ــواجـ ـه ــة س ـي ــاس ـ ِ
ـونـهــا المتزايدة ،وافتقاد
الـعــاجــزة ،وديـ ِ
التوافق الوطني حول طبيعة عالقاتها
بـ ـ ــدول الـ ـع ــال ــم .وق ـ ــد أك ـ ــد ه ـ ــاس ب ـجــاء
أن ال ـع ــال ــم ال يـمـكــن أن ي ـنـعــم بــالــرخــاء
واالستقرار في غيبة الواليات المتحدة،
وأن الواليات المتحدة ال يمكن أن تكون

َ
واستقرار للعالم ،إال إذا توصل
رخاء
قوة
ٍ
ٍ
قــادتـهــا الـسـيــاسـيــون ومــواط ـنــوهــا إلــى
تفاهم مشترك.
جـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
ً
صــدرت أخيرا عن دار {الكتاب العربي}
ب ـب ـي ــروت ،مـتـمـيــزة إل ــى ح ــد ك ـب ـيــر .فقد
حــرص إسماعيل بـهــاء الــديــن سليمان،
عـلــى تـعــريــب الـكـتــاب ال تــرجـمـتــه ،وهــو
مكتوب بلغة عربية متميزة ال يمكن أن
ً
ً
نستشف منها أ نـنــا نـقــرأ عـمــا منقوال
ً
عن لغة أجنبية ،ويكفي أن نضرب مثال
بالعنوان {عالم في حيص بيص} الذي
ال يمكن أن يكون ترجمة حرفية للعنوان
األصلي وهو ،A World in Disarrayبل
هو عنوان يلخص حالة العالم ،ويوجز
ال ـك ـتــاب ،ف ــي جـمـلــة واح ـ ــدة .م ــن نــاحـيــة
أخــرى صبغ ال ُـم ِّ
عرب د .إسماعيل بهاء
الدين سليمان الطبعة العربية بطابعه
الـشـخـصــي ك ـبــاحــث أك ــادي ـم ــي وأس ـت ــاذ
جامعي ،فـجــاء ت زاخ ــرة بأكثر مــن 120
ً
تعليقا ،يشرح بعضها ما أوجزه المؤلف،
ويفسر بعضها ما يحتاج إلــى تفسير،
وي ـ ــرد ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر ع ـلــى م ــا يـحـتــاج
رد وتعليق ،ال سيما في ما يتناول
إلى ٍ
العالم العربي.

ريتشارد هاس
ً
يشغل ريتشارد هاس راهنا منصب

إسماعيل بهاء الدين سليمان
رئيس مجلس العالقات الخارجية ،وهو
منظمة أميركية غير حزبية .وكان هاس
ً
عمل كبيرا لمستشاري الرئيس األميركي
األسبق جورج بوش األب لشؤون الشرق
ً
األوسـ ـ ـ ـ ــط ،وم ـ ــدي ـ ــرا إلدارة ال ـت ـخ ـط ـيــط
السياسي تحت قيادة وزيــر الخارجية
ـولــن ب ــاول .وق ــد حـصــل هــاس
األس ـبــق كـ ِ
على ميدالية الشرف الرئاسية ،وجائزة

ال ـش ــرف ال ـم ـت ـم ـيــزة لـ ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة،
وجــائــزة الـســام الــدولـيــة الـتــي تمنحها
تيبيراري األيرلندية .لريتشارد
مدينة
ِ ً
هاس  12كتابا في السياسة الخارجية
وال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة .وه ــو يـعـيــش في
مدينة نيويورك.

الكتابة والترجمة

ً
ً
إسماعيل بهاء الدين سليمان إعالمي وكاتب مصري ،عمل مذيعا ومحررا
ً
ومخرجا باإلذاعة المصرية ،وفي منتصف التسعينيات انتقل إلى الواليات
ً
المتحدة حيث عمل مراسال لعدد من الشبكات اإلذاعية والتلفزيونية العربية.
التحق بعد ذلك بإذاعة األمم المتحدة/القسم العربي ،التي تبث إرسالها من
نيويورك ،وتولى رئاسته فترة ،قبل أن ترسله المنظمة الدولية إلى لبنان في
ً
مهمة إلى لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري .تقاعد مبكرا ليتفرغ
للكتابة والترجمة ،باإلضافة إلى التدريس في عدد من كليات اإلعــام في
الجامعات المصرية.

صدرت عن دار «اآلداب» رواية «الهاربون والباقون»
للروائية إيلينا ّ
فيرانتي ،ترجمة معاوية عبد المجيد.
في ما يلي نبذة من الرواية:
ِّ
َّ
الست َّ
والسبعينيات من القرن
ينيات
إيطاليا في
ُّ
َّ
ال ـمــاضــي .ال ـت ــوت ــرات الـسـيــاســيــة بـيــن الشيوعيين
والفاشستيين فــي أوج ـهــا .تــرحــل لينا الــراويــة من
َّ
أزق ــة نــابــولــي الفقيرة إلــى حـيــاة مترفة مــع زوجها
البروفيسور «بييترو» وعائلته المرموقة .فيما ليال
ّ
وتنضم إلى صفوف الطبقة العاملة.
تترك زوجها
 :The New York Times Book Reviewقــذف
َّ
الروائية إيلينا
الجزء الثالث من {صديقتي المذهلة}
َّ
العالمية لتصبح ّ
ّ
أهم من كتب عن عالقات
فرانتي إلى
الـصــداقــة الـقـ َّ
االنتماء
ـرار
ـ
س
أ
ـن
ـ
ع
و
والملتبسة،
ـة
ـ
ـوي
ُ
ُ
ـرتـهــا ثــاق ـبــة ،س ـ ُ
ـرده ــا جـ ــارف ،وصــفـهــا
والـ ـح ـ ّـب .نـظـ
ِّ
َ
َّ
لحياة نحتاج أن ترويها
متجد ٌد لحياتنا اليومية؛
ٍ
ٌ
لنا امرأة بهذه الطريقة البديعة.
ُ
ْ
ّ
هي أفضل كاتبةٍ عرفتها
ُ
ُ :The Economistربما ّ ٌ
ُّ
ُ
الــروايــة الحديثة .أدبها شفاف كالبلور ،حكاياتها
َّ
غرائزية وعميقة في آن واحد.
ّ
 :The Independentه ــي ،قـبــل كــل
شـ ــيء ،م ــاه ــرة ف ــي ص ـنــاعــة الـحـبـكــات
والمكائد.
ْ
 :IL Manifestoليس ّ
ثمة َمن
كتب عن إيطاليا وأحاسيسها
وأحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ومـ ـ ــذاقـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا
وع ــواط ـف ـه ــا ال ـع ـن ـي ـفــة مـثـلـمــا
ْ
فعلت ّ
فيرانتي.
Jhumpa
Lahiri (Pulitzer
ُ َ ٌ ِّ
 :)Prize Winnerتـ ْـحــفــة بكل
م ــا ف ــي ال ـك ـل ـمــة م ــن م ـع ـن ــى...
ّ
حال
قرأت كل الكتب وأنا في
ٍ
ُ
م ــن االن ـغ ـم ــاس؛ ووق ـع ــت في
ّ
سـ ـح ــره ــا .لـ ــم أرغ ـ ـ ــب إل فــي
مــاحـقــة ح ـيــاة لـيــا وإيلينا
حتى النهاية.

توابل ةديرجلا

•
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ريهام عبد الغفور :أجهل سبب تأجيل «الزيبق »2
تشارك في رمضان المقبل بـ {الرحلة »710
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مزاج

أخبار النجوم

فيديو توثيقي لفيروز

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لتصوير دورها في «الرحلة  »710المقرر عرضه
خالل رمضان المقبل .في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث عن المسلسل ،وتتطرق
إلى مشاريعها األخرى السينمائية والتلفزيونية.
القاهرة – هيثم عسران

حـ ــدث ـ ـي ـ ـنـ ــا ع ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــروعـ ــاتـ ــك
الدرامية الجديدة.
ك ـ ــان ُي ـف ـت ــرض أن أش ـ ـ ــارك فــي
ال ـس ـبــاق الــرم ـضــانــي الـمـقـبــل من
خ ــال مـشــروعـيــن جــديــديــن هما
«الرحلة  »710و{الزيبق  .»2األول
مع باسل الخياط ومجموعة من
الفنانين ،إذ ينتمي إلى البطولة
الجماعية ،ويحمل تفاصيل شيقة،
وتطورات الفتة .أما العمل الثاني
فهو «الزيبق  »2الذي عرض الجزء
األول منه فــي رمـضــان الماضي،
ل ـك ـنــه ت ـ ّ
ـأج ــل .م ــن ثـ ــم ،ح ـتــى اآلن
أشارك في عمل واحد.
ما سبب التأجيل؟

األعمال
الدرامية
الطويلة
تشعرني
بالملل

أجهل السبب .كان التأجيل قرار
المنتج في اللحظات األخيرة بعد
انطالق التصوير بأيام قليلة ،وال
أعرف موعد استكمال التصوير،
لكني سـعـيــدة بالتجربة وردود
الفعل على الجزء األول ،وأتمنى
ً
أن ي ـك ــون ال ـج ــزء ال ـثــانــي قــري ـبــا،
ً
خـ ـص ــو ص ــا أن دوري سـيـشـهــد
تغيرات محورية في تفاصيله.
حدثينا عن تفاصيل دورك في
«الرحلة .»710
ت ـ ـمـ ـ ّـر ال ـش ـخ ـص ـي ــة بـ ـتـ ـح ـ ّـوالت
ع ـ ــدة ن ـت ـي ـجــة ل ـص ــدم ــة ت ـت ـعـ ّـرض
لها ،وبقية األحــداث سيشاهدها
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ف ــي
رمضان ،ألن ثمة حالة من السرية
مـ ـف ــروض ــة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ال
سـ ـيـ ـم ــا أن األدوار م ــر ت ـب ـط ــة
ً
بـبـعـضـهــا ب ـع ـض ــا ،وال ـت ـطــرق
إلى أية شخصية «يحرق»
الشخصيات كافة.

«ال تطفئ الشمس»
هـ ـ ــل أث ـ ـ ـ ــرت الـ ـج ــوائ ــز
الـتــي حـصـلــت عليها عن
دورك في «ال تطفئ الشمس» في
اختياراتك؟
منحتني ه ــذه ا ل ـجــوا ئــز ثقة
أكبر في اختياراتي التي أضع
ً
لـهــا مـعــايـيــر ع ــدة عـمــومــا،
ّ
وفي الوقت نفسه شكلت
ً
ً
ً
كبيرا ّ
علي
عبئا نفسيا

كي أحافظ على المستوى نفسه
خــال الفترة المقبلة ،األمــر الذي
ً
يجعلني أفكر جيدا في أية تجربة
ً
جديدة ،وأستغرق وقتا أطول قبل
الموافقة على أي عمل.

فيروز

هل انزعجت من اتهام «ال تطفئ
الشمس» بالمط والتطويل؟
ً
إطـ ــاقـ ــا .تـخـتـلــف اآلراء حــول
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــد .ك ـ ـمـ ــا ذكـ ـ ـ ــرت،
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى جـ ــوائـ ــز مـ ــن آراء
بعض الجمهور والنقاد ،والعمل
ف ــي الـمـجـمــل ن ــال إع ـج ــاب قـطــاع
عريض من المشاهدين .صحيح
أن ثـمــة تفاصيل ر بـمــا يعتبرها
ً
ً
البعض مطا وتطويال ،لكنها في
الحقيقة تقوم على إظهار األمور،
ومن الطبيعي أن تكون الحلقات
األولـ ـ ــى مـلـيـئــة ب ـهــا ق ـبــل ت ـســارع
األحداث ألن العمل الدرامي يقوم
على سياق محدد.
ظهرت بتسريحة شعر قصير
صدمت جمهورك .ما السبب؟
أردت أن أ غ ـي ــر إ ط ــا ل ـت ــي بعد
رمضان ،وخالل الفترة التي كنت
أمـضــي فيها إج ــازة مــع عائلتي،
ً
خصوصا أنني أصبت باإلجهاد
ف ــي ال ـت ـصــويــر ،ون ـش ــرت ال ـصــور
كنوع من التغيير.
لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذا ل ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرري تـ ـج ــرب ــة
الحضور في الدراما الطويلة بعد
مسلسل «الخطيئة»؟
ت ـش ـعــرنــي األع ـ ـمـ ــال ال ــدرام ـي ــة
الطويلة بالملل ،ما يجعلني أبتعد
عن المشاركة فيها .عندما ُعرض
ّ
علي «الخطيئة» أعجبت به ،وقررت
ت ـق ــدي ـم ــه ،ل ـك ـنــي ش ـع ــرت بــالـمـلــل
ً
أيـضــا بسبب طــول الحلقات ،لذا
لم أحبذ تكرار التجربة .أضف إلى
ً
ذلــك أن األعـمــال الــدرامـيــة عموما
ً
ً
مجهدة ،وتستغرق و قـتــا طويال
في التصوير.
ً
تحدثت سابقا عن رفض والدك
الفنان أشرف عبد الغفور دورك في
«حارة اليهود» .هل ال يزال يتدخل
في اختياراتك؟
ال يتدخل والدي في اختياراتي

نشرت المخرجة ريما الرحباني عبر موقع «يوتيوب»
ف ـيــديــو لــوالــدت ـهــا ال ـس ـيــدة فـ ـي ــروز ،يـتـضـمــن م ـشــاهــد من
كواليس بروفاتها وحفالتها في دبي ،2002-2001-1997
كانت التقطتها لها بواسطة كاميراتها الشخصية.
الـفـيــديــو ع ـبــارة عــن أرش ـيــف لـلـسـيــدة ف ـي ــروز ،تصوير
وإخراج ابنتها ريما.

إليسا تتمنى الشفاء لنادين نجيم
ريهام عبد الغفور
ً
م ـط ـل ـقــا ،وأع ـم ــال ــي أواف ـ ــق عليها
بقراراتي الشخصية .لكن ما ذكرته
كان غضبه من رقصي في «حارة
ً
الـ ـيـ ـه ــود» ،وهـ ــو قــاط ـع ـنــي ش ـهــرا
بسبب ذلك ،وانتهى األمر .وال أنكر
أنني أراعي في أعمالي أال أتسبب
في غضب أسرتي.

«سوق الجمعة»
ماذا عن السينما؟
ً
ان ـت ـه ـيــت أخـ ـي ــرا م ــن تـصــويــر
دوري في «سوق الجمعة» مع كل
من عمرو عبد الجليل ،ونسرين
أمين ،ودالل عبد العزيز ،ومحمد
لـ ـطـ ـف ــي ،تـ ـح ــت إدارة ا ل ـم ـخ ــرج
سامح عبد العزيز .صــورت آخر
مشاهدي نهاية الشهر الماضي،
ً
وس ـ ُـيـ ـع ــرض ال ـف ـي ـل ــم ق ــريـ ـب ــا فــي
ال ـصــاالت .تــدور أحــداثــه فــي يوم
واحد داخل منطقة سوق الجمعة
الشعبية.

حدثينا عن دورك.
أج ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة ف ـت ــاة تـبـيــع
«كبدة» على عربة شعبية لتوفير
قوت يومها ،ترتبط بقصة حب مع
«ملقاط» ،يقوم بدوره أحمد فتحي
الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل م ــع زعـ ـي ــم الـ ـس ــوق.
تحدث مفارقات عدة نشاهدها في
ً
األحداث ،فضال عن مفاجآت عدة.
ه ـ ــل ت ـح ـم ـس ــت ل ـل ـع ـم ــل ل ـك ــون
الشخصية لفتاة شعبية؟
الـ ـ ـ ـ ــدور م ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ن ــوع ـي ــة
ً
األدوار الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا س ــاب ـق ــا،
وي ـض ـي ــف إلـ ـ ــي ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ً
الـفـنــي ،فـضــا عــن ســرعــة اإليـقــاع
وتفاصيل الصراعات والمفارقات
ً
في األحداث ،خصوصا أنها تحمل
ً
ً
جــانـبــا كــوم ـيــديــا ...ذل ــك كـلــه كــان
سبب موافقتي.

ال ـعــزيــز ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ف ــي وقــت
قصير.
سـ ــامـ ــح عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز م ـخ ــرج
متميز ،يستطيع إخراج أفضل ما
ِّ
لدى الممثل إزاء الكاميرا ،ويوظفه
بـشـكــل يـضـيــف إل ـيــه .ل ــذا سعدت
ً
بـ ـتـ ـك ــرار الـ ـتـ ـع ــاون م ـع ــه س ــري ـع ــا
ً
بعد نجاحنا ســويــا فــي مسلسل
«رمضان كريم» ،وأتمنى أن يتكرر
الـ ـنـ ـج ــاح ال ـج ـم ــاه ـي ــري بــالـفـيـلــم
الجديد عند طرحه في الصاالت
السينمائية.
إليسا

والدي ال
يتدخل في
اختياراتي

وكانت نادين نسيب نجيم ،تعرضت لوعكة صحية ،قبل
يوم من احتفالها بعيد ميالدها ،وأصــرت على الكتمان،
لكنها كشفت عن مرضها في اليوم التالي لجمهورها.

تـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــن م ـ ــع سـ ــامـ ــح عـبــد

تصوير
ت ــردد أن فـيـلــم «س ــوق الـجـمـعــة» تــوقــف لفترة
بسبب عثرات إنتاجية .تنفي ريهام عبد الغفور
ذل ــك وت ـق ــول« :انـطـلــق تـصــويــر الـفـيـلــم وانتهينا
مـنــه خ ــال ال ـج ــدول الــزمـنــي ال ـم ـحــدد .أم ــا األي ــام

عبر حسابها على “تويتر” ،تمنت إليسا الشفاء لنادين
نسيب نجيم بعدما ألمت باألخيرة وعكة صحية ،وعلقت:
لك الشفاء العاجل ..وأتمنى أن تشعري بأنك أفضل
“أتمنى ِ
في الوقت الحالي”.

التي توقف فيها التصوير فكان بسبب تجهيز
ً
ال ــديـ ـك ــورات ،خ ـصــوصــا أن م ــن ال ـص ـعــب إن ـجــاز
المشاهد في منطقة األحداث الحقيقية في سوق
الجمعة».

جوزيف عطية
ينشر برمو كليبه الجديد

نهاد طربيه يعود اليوم إلى مثواه األخير في لبنان
صاحب مدرسة في الطرب الشعبي وأثنى عليه «عمالقة» الفن

جوزف عطية

يعود الفنان نهاد طربيه اليوم إلى مسقط رأسه في بلدة صوفر
غناه إلى رمقه األخير،
في ّ جبل لبنان ،ويوارى الثرى في فيء وطن ً
وودعه قبل ساعات من رحيله عن الدنيا ،عائدا إلى منفاه القسري
في فرنسا حيث لفظ أنفاسه األخيرة فور وصوله إلى المطار هناك،
هو الذي أطرب الجمهور أينما كان في لبنان والعالم العربي بأجمل
أثرت المكتبة الموسيقية وشغفت بها األذن واقتحمت
األغنيات التي ً
القلب والعقل معا .وقد نعته وزارة الثقافة في لبنان ونقابة الفنانين
المحترفين ونقابة محترفي الموسيقى والغناء وبلدية صوفر.
بيروت -ةديرجلا.

ترعرع على
أنغام فريد
األطرش الذي
كانت تربط
عائلته به
صداقة

توفي نهاد طربيه فــي  26يناير الفائت،
إثر أزمة قلبية ّ
ألمت به في مطار باريس وكان
ً
ُ
عائدا من لبنان بعد زيار ٍة قام بها ِلرؤية أهله
وأصدقائه ،فتعرض الرتفاع في ضغط الدم،
ُ
ونقل إلى إحدى ُ
المستشفيات لكنه سرعان ما
ً
فارق الحياة .عانى طويال من مرض السكري
ال ــذي أف ـق ــده ب ـص ــره ،وأقـ ــام ف ــي آخ ــر سـنــوات
حياته في العاصمة الفرنسية لتلقي العالج.
اليوم يعود جثمان طربيه إلى لبنان بعد
تأخر أكثر مــن عشرة أيــام بسبب اإلج ــراء ات
القانونية ،التي تنفذها السلطات الفرنسية،
ال سيما أنــه يحمل الجنسية الفرنسية .وقد
ً
أثـ ــار ه ــذا ال ـتــأخ ـيــر ل ـغ ـطــا ب ـيــن األوسـ ــاط
ً
الـفـنـيــة واس ـت ـن ـك ــارا ،م ــا دف ــع وزارة
الخارجية إلــى إص ــدار بيان أكــدت
فيه أنها «تتابع من خالل جهازها
ال ـق ـن ـص ـل ــي ،م ـن ــذ ل ـح ـظ ــة وفـ ــاة
ال ـم ـطــرب الـكـبـيــر ن ـهــاد طــربـيــه،
مسألة نقل جثمان الفقيد إلى
لبنان .وهــي بعد عزائها
ّ
لـعــائـلـتــه ،ظــلــت على
تواصل معها ،كما
وم ــع الـسـلـطــات
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة
المختصة».
أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان:
«ب ــذل ــت الـسـفــارة
والـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة فــي
بـ ــاريـ ــس كـ ــل مــا
يمكن في هذه
ً
المرحلة ،علما
بأنها بانتظار

عبر صفحته على أحد مواقع التواصل االجتماعي نشر
الفنان جوزيف عطية برومو كليبه الجديد {تغيري} الذي
ّ
صوره في سنغافورة تحت إدارة المخرج بهاء خداج .مدة
ثوان ظهر فيها عطية بلقطات وكادرات الفتة.
البرومو
ٍ
األغنية من كلمات كاترين معوض ،وألحان هشام بولس
وتوزيع عمر صباغ ،وهي من ضمن ألبوم جوزيف عطية
عملتا ِإلك}.
الجديد {األغاني الي ِ

ناجي أسطا وديو مع صالح الكردي

نهاد طربيه
إنجاز األوراق الالزمة من السلطات الفرنسية
لنقل الجثمان إلى بيروت في أقرب فرصة حتى
يعود الراحل إلى تراب وطنه».
ً
فعال ،بعد إنجاز الترتيبات نقل الجثمان
إلى بيروت ،يدفن الراحل بعد ظهر اليوم في
بلدته وسط حضور مهيب من أهل الفن وأبناء
بلدته ومحبيه.

بيت فني
أبصر نهاد طربيه النور عام  1950في بيت
فـنــي ،وتــرعــرع عـلــى أن ـغــام الـمــوسـيـقــار فريد
األطــرش الــذي كانت تربط عائلته به صداقة
متينة ،فتأثر بــه ،وح ــاول فــي بــدايــاتــه الفنية
تقليد أسلوبه الغنائي.
خطواته األولــى على الساحة الفنية كانت
مـ ــن خ ـ ــال إعـ ـ ـ ــادة ت ـس ـج ـيــل ب ـع ــض أغ ـن ـي ــات
األطــرش ،وإحياء حفالت في منطقتهُ ،
ومنح
ً
على هذا األساس أوسمة وألقابا باعتبار أنه
خليفة فريد األطرش ،لكنه في ما بعد خرج من
ً
ً
عباء ة األخير وانتهج لنفسه أسلوبا خاصا
وبرز على الساحة الفنية اللبنانية والعربية
ً
مطربا يتمتع بصوت هادر وحضور محبب...

َّ
َّ
أغـنـيـتــه األول ـ ــى «أنـ ــا فـ ــاح وأب ــوي ــا ف ــاح»
وبعدها «بدنا نتجوز عالعيد» ،ثم «يا أميرة يا
بنت األمراء» ،و{مشوار الحياة» ،حققت له كلها
انطالقة قوية في اإلذاعة اللبنانية ،وسرعان ما
اشتهر بالطرب والطرب الشعبي.
ب ـعــد ذل ــك أط ـل ــق طــرب ـيــه أغ ـن ـي ــات نــاجـحــة
تعاون فيها مع كبار الملحنين ،أبرزها« :القمر
مـســافــر» ،و{حـبـيـبــي» لبليغ ح ـمــدي ،و{طـيــب
ً
جدا» لشاكر الموجي ،و{بحبك» لرياض النبك
وغيرها .كذلك أصدر أغنيات باللون البدوي
من بينها« :وينا زينة ،وبعز الليل ،وتريد تروح
وتـنـســانــا ،ووي ــن الـخـيــل ،وعــابــوابـكــم دقـيــت،
ووردة ليكم والنبي تضحكي»...
جمعته صداقة بفنانين وشعراء ُ
وملحنين،
وأثـنــى على موهبته فــريــد األط ــرش ُ
وم َّ
حمد

َّ
عبد الــوهــاب وودي ــع الصافي وج ــورج يزبك
الذي َّ
لحن أغنيات له من بينها «بدنا نتجوز
عــالـعـيــد» ،كــذلــك شــاكــر الـمــوجــي وحـســن أبــو
ال ـس ـع ــود الـ ـ ــذي ل ـح ــن ل ــه «م ـ ـشـ ــوار ال ـح ـي ــاة»،
و»خالص حسيبك» وغيرهما.

والد شاعر

ناجي أسطا وصالح الكردي

أغنيته األولى «أنا
َّ
َّ
فلح وأبويا فلح»

ً
ً
كان والد نهاد طربيه مؤلفا وشاعرا له َّديوان «معلقة الحياة» من أربعمئة
بيت شعر وكتاب «أيائل الصحراء» ،وقد غنى طربيه من قصائد والده أغنية
«والله يجمعنا والصبر جميل» و{مال الهوى ومالي»...

قـبــل أي ــام مــن عـيــد ال ـحــب ،ط ــرح الـفـنــان نــاجــي أسطا
على قناته الرسمية عبر موقع “يوتيوب” ،كليب “رح
تــرجـعــي” ،يظهر فيه وهــو يقدم األغنية برفقة الفنان
صالح الكردي ،ضمن أجواء رومانسية تناسب كلمات
األغنية العاطفية التي تتحدث عــن الحب وألــم الفراق
واالنفصال والحنين والقدر.
األغ ـن ـيــة مــن كـلـمــات يــوســف سـلـيـمــان ،وأل ـح ــان صــاح
الكردي ،وتوزيع وليد المسيح.

سيما
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فادي أبو السعود« :اطلعولي بره» أعاد اكتشاف كريم محمود عبد العزيز
• يرى أن الجيل الجديد من آل السبكي يعمل برؤية مختلفة

فجر يوم جديد

«على كف
عفريت»!

ّقدم المؤلف فادي أبو السعود مجموعة من ًاألعمال السينمائية ،من بينها «نوم التالت» مع هاني رمزي ،و{عشان
خارجين» مع حسن الرداد ،ويعرض له راهنا فيلمه الجديد «اطلعولي بره» مع كل من كريم محمود عبد العزيز وخالد
الصاوي ،ويستعد لعملين مقبلين .كان لنا معه هذا الحوار.

القاهرة – محمد قدري

اعتذرت عن عدم
كتابة فيلم لكريم
ً
فهمي نظرا إلى
انشغالي الشديد

كيف تعاقدت على كتابة «اطلعولي بره»
ً
الذي ُيعرض راهنا؟
كـتــب ه ـشــام مــاجــد الـفـيـلــم قـبــل ثماني
سنوات للفنان كريم محمود عبد العزيز،
ُ
وأعجب به األخير كونه يظهره في إطاللة
ً
ُ
جديدة .منذ سنة تقريبا ،عرض الفيلم على
ً
المخرج وائل إحسان وكان ماجد مشغوال
فلم يكتب النسخة النهائية .استلمت النص
من الشركة المنتجة واشتغلت عليه حتى
خرج المشروع إلى النور بمساعدة هشام
ماجد ،لذا يظل هو صاحب الفكرة األصلية.
مــا ال ـمــدة ال ـتــي اسـتـغــرقـتـهــا فــي كتابة
النسخة النهائية من الفيلم؟
نـحــو ثــاثــة أشـهــر حـتــى ق ــرر المخرج

مجدي الطيب

magditayeb58@gmail.com

وائـ ـ ـ ـ ـ ــل إحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدء بـ ــال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر.

عائلة السبكي
حدثنا عن طبيعة التعامل مع المنتج
أحـمــد السبكي صــاحــب الشركة المنتجة
للفيلم.
ثمة تحامل كبير على عائلة «السبكي»
وإنـتــاجــاتـهــا الـسـيـنـمــائـيــة .فــي الحقيقة،
ع ـم ـلــت م ــع ال ـم ـن ـت ــج أحـ ـم ــد ال ـس ـب ـك ــي فــي
«اطـ ـلـ ـع ــول ــي ب ـ ـ ــره» وهـ ـ ــو لـ ــم يـ ـت ــدخ ــل فــي
«الورق» وال في اختيار الممثلين ،بل على
الـعـكــس ك ــان يـقـتــرح أس ـمــاء وحـيــن نــراهــا
غير مناسبة ال يعترض .أما نجله محمد
فتعاونت معه فــي «عـشــان خــارجـيــن» من
بطولة حسن الرداد وهو صديقي وأحبه،
ً
وي ـف ـهــم ال ـس ــوق الـسـيـنـمــائــي ك ـث ـي ــرا ،ولــم
يتدخل في عملنا بل كان يساعدنا فحسب.
ك ـيــف تـ ــرى ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد م ــن عــائـلــة
ً
السبكي ،خصوصا أنك تعاملت معهم في
أكثر من عمل؟
تعاملت مع نــدى السبكي ابنة المنتج
مـحـمــد الـسـبـكــي وأرى أن ـهــا سـتـكــون من
أفضل المنتجين ،كذلك شقيقتها رنا التي
ً
تعمل راهنا على فيلم «حرب كرموز» للفنان
ً
أمير كرارة ،والمخرج كريم السبكي أيضا
محترف ومجتهد للغاية ،ومحمد أحمد
ً
الـسـبـكــي أيـ ـض ــا ...كـلـهــم يـعـمـلــون بثقافة
ج ــدي ــدة بــدل ـيــل م ــا ي ـقــدمــونــه م ــن أع ـمــال
مختلفة.

األبطال والمخرج
كـيــف ج ــاء تــرشـيــح أب ـط ــال «اطـلـعــولــي
بره»؟
فــي الـبــدايــة ،رشحت أنــا وهـشــام ماجد
أحــد األبطال الكبار في دور بيومي فؤاد
لكنه اعتذر بسبب انشغاله في عمل فني،
والـفـنــان خــالــد ال ـصــاوي ك ــان مــن اختيار
الـمـخــرج وحـيــن طــرحــه علينا عـبــرنــا عن
سعادتنا بالتأكيد .وبالنسبة إ لــى كريم

فادي أبو السعود
محمود عبد العزيز فهو مرشح للبطولة
مــن ثماني سـنــوات وأعـجــب بالفكرة منذ
ً
ذلــك الحين ألنــه كــان يــريــد أن يـقــدم عمال
ً
مختلفا.

الجمهور رأى كريم عبد العزيز في قالب
ً
ً
فـنــي مختلف س ــواء ش ـكــا أو مـضـمــونــا،
ووصـ ـ ـ ــف الـ ـف ـي ـل ــم ب ــال ـم ـب ـه ــج والـ ـ ـص ـ ــورة
بالجذابة.

ماذا عن التصوير وعالقتك بالمخرج؟

كيف نجحتم في تغيير شكل كريم عبد
العزيز إلى هذه الدرجة؟

م ــن الـمـفـتــرض ف ــي م ـجــال الـسـيـنـمــا أن
يسلم المؤلف النسخة النهائية من الفيلم
وال يتدخل في عمله أحــد إال حين يطلب
منه ،ووجــوده في التصوير يكون مجرد
ً
ضـيــف .ولـكــن ن ـظــرا إل ــى أنـنــي أح ــب وائــل
إحسان فهو مخرج له اسمه الكبير ،وبيننا
ً
مشروع قديم لم يكتمل بعد ،لذا كنت دائما
أذه ــب ألتــابــع الـتـصــويــر مــن دون حــدوث
أي ــة مـعــوقــات ،وكــانــت ال ـمــرة األول ــى التي
أقابل فيها خالد الصاوي وأحمد فتحي،
وسعدت بالتعرف إليهما.

ردود الفعل
حــدثـنــا ع ــن ردود الـفـعــل بـعــد أي ــام من
عرض الفيلم.
أك ـثــر مــا أس ـعــدنــي ف ــي ردود الـفـعــل أن

لدى كريم عبد العزيز مخزون إنساني
وفـ ـن ــي ك ـب ـيــر ودمـ ـ ــه خ ـف ـيــف ل ـل ـغ ــاي ــة .فــي
تـ ـص ــوري كـ ــان يـنـتـظــر ال ـس ـي ـنــاريــو ال ــذي
«يـفـجــر» طــاقــاتــه ،وهــو مــا وج ــده فــي هذه
الشخصية التي أظهر من خاللها موهبته.

منافسة وتعاون

تتنافس سبعة أفالم في الموسم وكلها
كوميدية .كيف ترى المنافسة؟
ً
ال أعتقد أن كثرة األفالم تؤثر سلبا في
نجاحها ،بــل إن األع ـمــال الـجـيــدة تنجح،
ً
وي ـن ـع ـك ــس ذلـ ـ ــك إي ـ ـجـ ــابـ ــا عـ ـل ــى األعـ ـم ــال
الـمـتـنــافـســة .حـيــن أرى أن ال ـصــاالت تعجّ
بــأفــام كـثـيــرة أش ـعــر بــالـسـعــادة الـغــامــرة
على عكس الفترة الماضية ،مــا يؤكد أن
الصناعة بخير.
ً
قرأنا أخبارا عن تعاونك مع كريم فهمي
في فيلمه الجديد.

كوميديا

ً
ّ
قدم فادي أبو السعود أفالما كوميدية عدة ،ألم يخف من حصره في هذا الجانب؟
ً
يقول في هذا المجال« :على العكس تماما .لدي عمل رومانسي ،وأعمل على فيلم
حــركــة جــديــد ،والـمـصــادفــة هــي الـتــي قــادتـنــي إلــى أن يـكــون أول أعـمــالــي فــي إطــار
ً
ً
الكوميديا .وفي الحاالت كافة ،أتمنى أن ِّ
أقدم دوما أعماال تليق بالجمهور».

لألسف اعـتــذرت عــن عــدم كتابة العمل
ً
نـظــرا إلــى انشغالي الشديد ،ومــن جانبه
تفهم األمر.

القاهرة  -أمنية اليمني

بعد عرض «القضية رقم  »23في مصر ...جدل بين مؤيدين ومعارضين
ما الذي يحكم قرار مقاطعة فيلم ما ،هل عدم توافق المحتوى الذي ُيقدمه مع توجهنا القومي
ومناهضة دولة االحتالل ،أم جنسية المخرج وانتماؤه؟ إذا كان المخرج إسرائيلي الجنسية ّ
وقدم
ً
فيلما ينتصر للقضية الفلسطينية ويهاجم الصهيونية ،هل نشاهد عمله ألنه ينحاز إلينا أم
نقاطعه ألنه ينتمي إلى دولة االحتالل؟ هذه وغيرها من تساؤالت أثارتها حالة من الجدل
فيلم «القضية رقم  ،»23الذي بحسب
والخالف مع قرار
المنتجين غابي وماريان خوري عرض ً
ً
البعض يتضمن تحامال على القضية الفلسطينية ،خصوصا بعد اتهام المخرج بالتطبيع مع
الكيان الصهيوني بعدما زار دولة إسرائيل َّ
وصور أحد أفالمه في تل أبيب.

ً
ليس فيلما ذلك الذي شاهدناه في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دبي
السينمائي الدولي ( 13 – 6ديسمبر  ،)2017ضمن برنامج «ليال عربية»،
تحت عنوان «على كف عفريت» (تونس  100 /2017 /دقيقة ) ،بل كابوس
بمعنى الكلمة .فالفيلم الذي كتبته وأخرجته كوثر بن هنية ،في ثالث
تجربة لها بعد «شالط تونس» و{زينب تكره الثلج» ،وسبق عرضه ضمن
برنامج «نظرة ما» في «مهرجان كان» ،وحمل باإلنكليزية عنوان «الجميلة
والكالب»  ،The Beauty and the Dogsوبالفرنسية {الجميلة واألوغاد}
ً
 ، La Belle Et La Meuteيصرخ في وجوهنا منددا بالقهر الذي تتعرض
له الفتاة الشابة {مريم} (مريم الفرجاني) ،التي يقودها حظها العاثر إلى
حضور حفل طالبي في أحد الفنادق التونسية ،وتلتقي {يوسف} (غانم
زريلي) ،الذي ينتحي بها في مكان معزول على الشاطئ ،ويندمجان في
قبلة تقودها إلى اغتصاب مروع من رجال الشرطة .وعندما تحاول إثبات
الواقعة ،وإدانة مغتصبيها ،بتحريض من {يوسف} الذي ُيشجعها على
ُ
تقديم البالغ ،تفاجأ بتواطؤ سافر من األجهزة األمنية ،ودخولها في دائرة
جهنمية يبذل رجال الشرطة خاللها قصارى جهودهم لتبرئة زمالئهم،
واتهامها في شرفها ،مستخدمين أشكال الضغط النفسي والمادي كافة،
إلجبارها على التراجع عن شكواها!
ليلة بطولها دارت فيها األح ــداث ،فــي تسعة فـصــول ،انتقلت فيها
الكاميرا (تصوير يوهان هولمكويست) بين المستشفى ومخفر الشرطة،
تعرضت الفتاة خاللها لشتى أنواع القهر واإلذالل والمهانة والتحرش
ً
واالب ـتــزاز ،فيما أصبح {يــوســف} ُمعرضا لالعتقال ،بعد التفتيش في
ماضيه السياسي .لكن الفتاة الشجاعة صاحبة اإلرادة الفوالذية تواصل
سعيها إلى انتزاع حقها المغتصب ،واستعادة كرامتها المهدورة ،التي ال
يبررها قول المحقق (الشاذلي العرفاوي) بأن {الوطن على كف عفريت}،
وأن {عليها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية للحفاظ على أمن واستقرار
تونس الخضراء بمنأى عن الذين يريدون إخراج رؤوسهم ،لينهشوها،
ً
ويغتصبوها ،ويجعلوها مرتعا لإلرهابيين ،والعصابات ،والميليشيات}!
إنها سياسة {دفن الرؤوس في الرمال} ،بحجة أن الحفاظ على األمن
يـخــول للقيمين عليه انـتـهــاك ال ـحــرمــات ،واغـتـصــاب الـحـقــوق ،وسلب
ُ
الحريات ،ولما ترفض {مريم} الخضوع للمنطق الفاسد ،وتصر على
إبالغ الصحافة بما تعرضت له ،يتم تهديدها باالعتقال ،والسجن مدة
ستة أشهر ،بتهمة الزنا واإلخالل بقوانين البالد ،وارتكاب فعل فاضح
يتعارض واألخالق الحميدة ،واآلداب العامةُ ،
ويخل بالحياء العام!
واقعية مؤلمة وقاسية اعتمدت على واقعة حقيقية جرت في العام
 ،2012ومع هذا تعمدت المخرجة إلقاء مسؤوليتها على النظام السابق،
برئاسة زين العابدين بن علي ،وهي الثغرة التي أصابت الفيلم في مقتل،
فإلصاق التهمة بالعهد السابق ،خصم من جرأة الفيلم ،ومن قوته في
مناهضة أشكال القهر واالغتصاب في كل العهود .كذلك التركيز على
فساد الجهاز األمني ،وإظهار رجاله بأنهم حفنة من األشرار أقرب إلى
رجــال العصابات أضفى على الفيلم مبالغة ممقوتة ،وأوقـعــه فــي فخ
ً
التكرار ،بدال من التكثيف واالختزال (مونتاج نادية بن رشيد) ،رغم اإلثارة،
وكم التشويق ،الذي حملته األحداث ،ونجاح المخرجة في التحريض ضد
مرتكبي االنتهاكات الالإنسانية ،عبر جرعة هائلة فضحت الممارسات
القذرة التي تولد الغضب واألسى والمرارة!
{ع ـل ــى ك ــف ع ـف ــري ــت} ،الـ ــذي تـحـمــس إلن ـتــاجــه حـبـيــب عـطـيــة ونــديــم
شيخروحهُ ،يعد صرخة في وجه القهر ،والقمع ،وإهدار الكرامة اإلنسانية،
كما تــوافــرت لــه عناصر فنية جـيــدة ،على رأسـهــا الموسيقى الهادئة،
والـ ُـمـعـبــرة (موسيقى أمـيــن بــوحــافــة) ،واألداء التمثيلي الــذي ال يعرف
الصخب (مــريــم الـفــرجــانــي ،وغــانــم زري ـلــي ،والـشــاذلــي ال ـعــرفــاوي) ،وإن
ً
ً
مال أداء بعض ممثلي األدوار الثانوية إلى المبالغة ،شكال ومضمونا
(محمد العكاري في دور الضابط ذي الوشم كونه يحاكي أبطال أفالم
{الويسترن} والعصابات األميركية ،وهو آخر أدواره بالمناسبة إذ توفي
بعده) .لكن العمل ،في مجمله ،يمثل إضافة حقيقية للمخرجة التونسية
ً
ً
كوثر بن هنية ،التي تتبنى ،في أفالمها القليلة ،خطا وأسلوبا ال يمكن
تجاهلهما ،حيث اعتادت النهل من الواقع لتصنع الروائي ،واستمرأت
فضح االنتهاكات و{المسكوت عنه} ،وإن بــدت جرأتها مقصورة على
التنديد بالعهد السابق ،كما فعلت في فيلمها {شــاط تــونــس} ،الذي
اعتمدت فيه على أرشيف الشرطة بعد الـثــورة ،واخـتــارت واقعة جرت
في شوارع العاصمة التونسية سنة  ،2003لكنها وظفتها إلدانة النظام
السابق .وعندما استوحت فيلمها {على كف عفريت} من قصة واقعية
وقعت فصولها في العام  ،2012أي بعد ثورة الياسمين ،أرادتها فرصة
للتنديد باالنهيار الحاصل في المجتمع التونسي ما قبل الثورة!

احتفاء عالمي بـ «ورد مسموم»

القاهرة – جمال عبد القادر
يؤكد المنتج د .محمد العدل أنه يستند في قراره
مـشــاهــدة فيلم مــا مــن عــدمـهــا إل ــى الـمـحـتــوى الــذي
ّ
يقدمه العمل الفني وما يطرحه من أفكار ألنها األبقى
واألسهل في الوصول إلى المشاهد.
أما جنسية المخرج وانتماؤه ،فال تهم المشاهد
ً
عندما يبدأ العمل الفني ،كما يقول العدل ،مضيفا أن
الكاتب علي سالم أحد أكثر المتحمسين للتطبيع مع
ً
دولة الكيان الصهيوني وأعلن ذلك كثيرا ،ومع ذلك لم
يطالب أحد بمقاطعة مسرحية «مدرسة المشاغبين»
ُ
وال نغلق التلفزيون عندما تعرض وننسى معها
توجهه أو أفكاره .كذلك المخرج الراحل حسام الدين
مصطفى أحد ُدعاة التطبيع ،وهو صرح أن لو كان
فــي إســرائـيــل مهرجان فني مــا تــردد فــي المشاركة
والــذهــاب إلـيــه ،ومــع ذلــك أفــامــه الكبيرة «السمان
والخريف ،والطريق ،والنظارة السوداء ،والشيماء،
ـداء ،وآدهــم الـشــرقــاوي ،وكلمة شرف»
واألخ ــوة األع ـ ِّ
وغيرها التي صنف بعضها ضمن أفضل مئة فيلم
في تاريخ السينما موجودة ونشاهدها باستمرار
ولم يطالب أحد بمنعها أو حذفها من تاريخ السينما
بسبب أفكار وآراء المخرج.

في السياق نفسه ،ترى الناقدة ماجدة خير الله
أنها مع مشاهدة األعمال اإلسرائيلية من باب «اعرف
عــدوك» ،فمن غير المنطقي أن أجهل إلى أين وصل
المجتمع اإلســرائـيـلــي وكـيــف ينظر إلينا مــع هذه
العداوة التاريخية ،فيما هو يتابع كل ما نقدمه.
وتضيف« :ال تعني هــذه المتابعة تغير موقفنا
تجاه إسرائيل ،ولكنها فقط مشاهدة للتعرف إلى
على غير
األعمال وتوجيه النقد إليها التي قد تلتبس ُ
المثقفين ،لذا ال بد من أن تكون المتابعة من النخبة
والمثقفين فحسب ،ومــن خــال المشاهدة الفردية
أو الـمــراكــز الثقافية مــن دون الـعــرض الـتـجــاري أو
المشاركة في المهرجانات التي تستضيفها مصر».
وت ـت ــاب ــع خ ـيــر ال ـل ــه أن ـه ــا ش ــاه ــدت أحـ ــد األفـ ــام
اإلسرائيلية «الفرقة الموسيقية» في مكتب الراحل
أنيس منصور ،ثم كتب عنه ّ
ووجه النقد إليه وإلى
أفكاره.

رفض قاطع
ترى الفنانة تيسير فهمي أنها ضد مشاهدة أي

فريق {ورد مسموم}

القاهرة – كريم البحيري

مشهد من فيلم «القضية رقم »23
عمل فني يحمل جنسية دولــة االحتالل مهما كان
توجهه أو حتى مع انحيازه التام إلينا وإلى القضية
الفلسطينية.
وتشرح وجهة نظرها قائلة« :ربما يكون االنحياز
ً
بداية لمد جسور التواصل التي حاول العدو كثيرا
وصـلـهــا بـعــد كــامــب ديـفـيــد وف ـشــل» .وتـضـيــف« :إذا
شاهدنا أعمالهم سنعتاد مناقشتها ثــم التفاعل
معها وربما االنحياز إليها .ولكن لست ضد مشاهدة
األفالم األميركية لمخرج أو منتج يهودي الديانة،

فهي تختلف عن مشاهدة عمل فني لمخرج يحمل
جنسية دولة االحتالل».
فهمي ضــد ع ــرض فيلم «الـقـضـيــة  »23ألن ــه ،في
نظرها ،ينحاز إلــى الكيان الصهيوني بشكل غير
مباشر من خالل التحامل على الشخص الفلسطيني
والقضية الفلسطينية ،وهي ليست المرة األولى التي
يتناول مخرج العمل هذا األمر ،من ثم من حقي أن
أعترض على المحتوى حتى مع جنسيته اللبنانية.

بيان مقاطعة

تيسير فهمي

محمد العدل

يرى الناقد نادر عدلي أن هذا األمر ُحسم منذ سنوات طويلة عندما أصدرت النقابات الفنية في أواخر
ً
السبعينيات ،وفي أعقاب اتفاقية كامب ديفيد ،بيانا بمقاطعة كل ما ينتمي إلى دولة االحتالل ورفض أية
صورة من صور التطبيع الفني والثقافي وهذا األمر مستمر حتى اآلن.
ويضيف عدلي« :في أواخر التسعينيات ُعرض فيلم ينتمي وكل فريق عمله إلى دولة االحتالل ولكنه
ُ
ينتصر للقضية الفلسطينية ،في أحد الفنادق الكبرى وحضرته مجموعة من السينمائيين .حدث آنذاك
ً
انقسام بين هــؤالء وانتهى األمــر برفض الفيلم طبقا للقرار الــذي أصدرته النقابات الفنية رغــم توجهه
المختلف».
محتوى الفيلم ،أي فيلم ،بحسب عدلي ،يخضع لوجهات نظر من حق المخرج طرحها ومن حقنا االختالف
ً
ً
والرفض والنقد ،مؤكدا أن ثمة أمورا أخرى تتعلق بالمقاطعة تحتاج إلى إعادة مراجعة من النقابات الفنية.
ً
يتابع« :مثال تدعو السلطة الفلسطينية الفنانين المصريين والعرب إلى زيارة فلسطين
ونقل ُمعاناة الشعب الفلسطيني ،ولكن يحول دون ذلك رفض الجميع الدخول عن طريق
سلطات االحتالل ،وهنا ال بد من مناقشة األمر ،هل نتجاوز الشكليات وندعمهم أم نستمر
في الموقف نفسه ،أي المقاطعة بالشكل ذاته؟».

رغم عدم حصول «ورد مسموم» على جوائز في مهرجان
«روت ـ ــردام السينمائي الــدولــي» بهولندا فــي دورت ــه  ،47فإن
إشادات دولية صاحبت عرضه سواء من إدارة المهرجان أو
من خالل الصحافة النقدية التي احتفت بالفيلم المصري الذي
ينتمي إلى السينما المستقلة.
ِّ
يـشــكــل الـفـيـلــم أول أع ـمــال الـمـخــرج الـمـصــري أحـمــد ف ــوزي صالح
السينمائية الطويلة ،وعمله الثاني بعد مشروعه التسجيلي «جلد
حي» الذي عرض في مهرجانات دولية عدة ،وحصل على جوائز ،إلى
جانب اإلشادات النقدية.
يتولى البطولة عدد من الممثلين الجدد من بينهم كوكي وإبراهيم
النجاري ،باالشتراك مع الفنانة صفاء الطوخي والنجم محمود حميدة
ً
الذي يشارك في اإلنتاج أيضا ،بعدما حصل على منح من بلدان مختلفة.
وصلت تكلفة الفيلم إلى نحو ثالثة ماليين جنيه ،وهو يتناول حياة
المهمشين الحالمين بالحصول على حياة أفضل ،إال أن الواقع المؤلم
ال يضع أمامهم سوى اختيارات ضئيلة.
العمل مــأخــوذ عــن رواي ــة للكاتب أحـمــد زغـلــول الشيطي،
وتدور قصته حول صقر (إبراهيم النجاري) الذي يريد الفرار
من حي المدابغ ،أحد أحياء وسط القاهرة ،حيث يعيش ويعمل،
والسفر إلى إيطاليا .إال أن أخته تحية (كوكي) تريد منعه من
السفر بأي ثمن ،ألنه يمثل لها السند الذي تحتمي به.
الكتابات النقدية التي احتفت بالفيلم أشارت إلى أنه يذكرنا
بــأفــام المهمشين فــي زمــن الثمانينيات ،إذ يــرصــد معاناة
مواطنين يعيشون على هامش الحياة وتحت ظــروف غير
إنسانية ،موضحة أنــه تـنــاول األنـثــى المطحونة (الشقيقة)
التي تقاتل من أجــل وجــود شقيقها في حياتها ،فرغم أنها
ً
تكد وتكدح ربما أكثر منه وليست في حاجة إليه فعال ،ولكنه
الهوس بفكرة «الرجل وظله».
وعــن ردود فعل جمهور مهرجان روت ــردام بعد عــرض الفيلم ،قال
المخرج أحمد فوزي صالح ،في تصريحات صحافية« :شعر طاقم الفيلم
بالفخر بسبب االحتفاء بالعمل ،فاستمرت المناقشات مع الجمهور
ً
ً
نحو ساعة بعد العرض» ،مشيرا إلى أن الجمهور كان معظمه أجنبيا
باستثناء أربعة مصريين.
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عالقات

اضطراب السلوك ...أهمية التشخيص والعالج الدقيقين
َّ
ُيصنف اضطراب السلوك من حاالت الصحة العقلية التي تصيب األوالد والمراهقين .وتترافق هذه الحالة مع أنماط سلوك يكسر فيها
الولد القواعد واألعراف االجتماعية المالئمة لسنه.
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن اض ـ ـ ـطـ ـ ــراب الـ ـتـ ـح ــدي
ُ
االعتراضي ،يعتبر اضطراب السلوك
ً
ًّ
اضطرابا مخل ،وهو أحد اضطرابات
ً
الصحة العقلية األكثر شيوعا التي
ُ ّ
تشخص بين صغار السن.
قــد يـكــون الــولــد ال ــذي يعاني هذه
ً
ً
الـحــالــة فـظــا وعنيفا فــي تعامله مع
اآلخرين ،حتى مع الحيوانات األليفة
وغيرها من حيوانات .كذلك قد يعرب
ً
ً
عــن سـلــوك م ـخـ ّـرب ،محطما ومتلفا
الممتلكات.
ال يقتصر السلوك المرتبط بهذا
االضـ ـط ــراب عـلــى ن ــوب ــات ع ــاب ــرة ،بل
ً
ً
يكون ثابتا ومتكررا ويحدث بوتيرة
ّ
ً
ت ـس ـب ــب خـ ـل ــا فـ ــي تـ ـع ــلـ ـم ــه ،وحـ ـي ــاة

أعراض

المصاب
باضطراب
السلوك يتجاهل
معايير السلوك
ومشاعر
اآلخرين

يكون صغار السن الذين يعانون
اض ـطــراب الـسـلــوك فظين وعــدائـيـيــن
في تعاملهم مع اآلخرين.
ت ـش ـم ــل خـ ـص ــائ ــص اضـ ـط ــراب
ال ـس ـل ــوك األس ــاسـ ـي ــة ال ـس ـلــوك
الـ ـع ــدائ ــي ال ـم ـت ـك ــرر ال ـم ـع ــادي
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،الـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـطــى مــا
ً
ُيعتبر طبيعيا بالنسبة إلى ولد
أو مراهق في مثل سنه.
كــذلــك قــد يـشـعــر َم ــن يعاني
اض ـط ــراب ال ـس ـلــوك بــرغـبــة قــويــة
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرة

عائلته ،وحياته االجتماعية .قد يظهر
اضطراب السلوك قبل سن العاشرة
أو خالل سنوات المراهقة ،وهو أكثر
ً
انتشارا بين الفتيان مقارنة بالفتيات.
ُي ـ ِّع ـت ـب ــر واح ـ ـ ــد مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة أوالد
يشخص األطباء إصابتهم باضطراب
فرط النشاط مع نقص االنتباه أكثر
عرضة الضطراب السلوك.
يعاني نحو  45%مــن المراهقين
المصابين باضطراب فــرط النشاط
مع نقص االنتباه اضطراب السلوك
ً
أيضا.
ي ـح ـتــاج ال ــول ــد أو ال ـم ــراه ــق ال ــذي
يـعــانــي ه ــذه ال ـحــالــة إل ــى تشخيص
دقيق وعالج طبي.
اآلخــريــن مــن خــال األعـمــال العدائية
والتهويل.
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،يـ ـب ــدو أن ال ـم ـصــاب
باضطراب السلوك يتجاهل معايير السلوك،
ً
فضال عن مشاعر اآلخرين.
تـ ـشـ ـم ــل أع ـ ـ ـ ـ ــراض اضـ ـ ـط ـ ــراب الـ ـسـ ـل ــوك
العاطفية ما يلي:
• غياب الندم :العجز عن الشعور بالذنب
حيال خطأ ارتكبه ،أو اإلخفاق في الشعور
بالسوء ألذيته اآلخر ،أو المباالته بالعقاب
جراء كسره القواعد.
• غياب التعاطف :قد يتجاهل مشاعر
ً
اآلخرين ويبدو بــاردا ،وعديم القلب ،وغير
آبه.
• ت ـج ــاه ــل ال ـت ــوق ـع ــات :ق ــد ال يـكـتــرث
الـ ـم ــري ــض ب ـت ـق ــدي ــم أداء ج ـي ــد فــي
المدرسة أو أي نشاط آخر .وقد
ي ـب ــدو أنـ ــه ي ـت ـجــاهــل تــوق ـعــات
اآلخرين بشأنه ،حتى لو كلفوه
بمهمة محددة.
• غ ـي ــاب الـتـعـبـيــر ال ـعــاط ـفــي :ق ــد ال
ي ـعــرب ال ـمــريــض ع ــن أي م ـشــاعــر .نتيجة
ً
ً
ً
لــذلــك ،يـبــدو سطحيا أو سخيفا أو ق ــادرا
عـلــى تـحــريــك مـشــاعــره أو إطـفــائـهــا ساعة
يـشــاء .وعـنــدمــا يـعــرب عــن الـعــواطــف ،تظن
أنه يستغل رد فعله العاطفي هذا للتالعب
باآلخرين.
تشمل أنماط السلوك واألعمال التي قد
يعرب عنها مريض اضطراب السلوك:

• كسر القواعد في المنزل والمدرسة.
• التنمر.
• التخريب.
• العراك المتكرر.
• السرقة.
• الكسر والخلع.
• الكذب والخداع.
• التالعب باآلخرين.
• عدم الذهاب إلى المدرسة.
• الهرب من المنزل.
• التعامل بوحشية مع الحيوانات.
عندما ُيصاب الولد باضطراب السلوك،
تشمل اإلشارات األولى الضرب والعض.
ً
ً
أما إذا كان الولد أكبر سنا أو مراهقا ،فقد
تشمل األعــراض الكذب ،والسرقة ،والعراك
ً
(أحيانا باألسلحة) ،وتخريب الممتلكات.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ــواجـ ــه مــريــض
اضطراب السلوك صعوبة في فهم اإلشارات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى ال ـم ــزي ــد مــن
العدائية .فقد يفترض أن سلوك اآلخر أكثر
ً
عدائية مما هو عليه حقا .وحين يتفاعل مع
ً
هذه العدائية المفترضة ،يزيد الوضع توترا
أو يتسبب بصراع.
ً
يترافق اضطراب السلوك غالبا مع حاالت
أخــرى .وتبين أن العالج العائلي فاعل في
مواجهة اضطراب السلوك.
قد ُيعتبر الشاب الــذي يعاني اضطراب
ً
ً
ً
ال ـس ـلــوك مــراه ـقــا مـنـحــرفــا ول ـيــس إنـســانــا
ً
مصابا بحالة عقلية .لكن عــاج اضطراب
السلوك كما لو أنه مشكلة انضباط فحسب
قلما يؤدي إلى نتائج جيدة.
ي ـقــوم ع ــاج اض ـط ــراب الـسـلــوك الـنــاجــح
ً
على التدخل مبكرا .كذلك من الضروري أن
يحرص الطبيب على معالجة كل أوجه حياة
اإلنسان التي تتأثر بالسلوك المختل ،من
بينها الحياة األسرية ،والمدرسة ،والمكانة
االجتماعية ،والمجتمع.
تبين أن العالجات :العائلية ،والمتعددة
األنـظـمــة ،والسلوكية المعرفية ،فاعلة في
مواجهة اضطراب السلوك.
ّ
يشكل العالج المتعدد األنظمة مقاربة
شاملة ،ما يعني أن الولد أو المراهق يتلقى
العالج في أوضاع متعددة ،من بينها المنزل
والمدرسة.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،يـســاعــد تــدريــب األهــل
أفــراد العائلة على تطوير األدوات الفاعلة
للتعاطي مع اضطراب السلوك بتعليمهم
كيفية رســم ال ـحــدود الــواضـحــة ،وتشجيع
العمل ّاإليجابي ،وتثبيط السلوك المختل.
وقد وثقت البحوث الفاعلية الطويلة األمد
لتقنيات تدريب األهل.
ً
لما كان اضطراب السلوك يظهر غالبا في
الفترة عينها مع حاالت أخرى ،كاضطراب
ف ــرط ال ـن ـشــاط م ــع نـقــص االن ـت ـب ــاه ،فيكون
ال ـع ــاج أك ـثــر فــاعـلـيــة إذا ت ـن ــاول الـمـشــاكــل
الصحية كافة التي يعانيها المريض.

أسباب
ً
ال سبب مباشرا الضطراب السلوك ،إال
أن الباحثين يعتقدون أنه يتأثر بالوراثة
وعوامل بيئية.

ُي ـع ـت ـبــر ال ــول ــد أك ـث ــر ع ــرض ــة لــإصــابــة
بــاضـطــراب الـسـلــوك إذا ك ــان أح ــد والــديــه
أو إخــوتــه يعانيه .كذلك تكشف البحوث
ً
ً
أن ثمة رابـطــا جينيا بين اضـطــراب فرط
النشاط مع نقص االنتباه وارتفاع خطر
اإلصابة باضطراب السلوك.
باإلضافة إلى ذلك ،يزداد خطر تعرض
ال ــول ــد الضـ ـط ــراب ال ـس ـل ــوك إذا كـ ــان أحــد
ً
الوالدين أو َمن يتولون رعاية الولد مصابا
بالكآبة ،أو الفصام ،أو اضطراب الشخصية.
كذلك يكون الولد الذي يعاني اإلساءة،
أو رف ــض األه ــل ،أو اإله ـمــال أكـثــر عرضة
لهذا االضطراب.
ً
من الممكن أيضا للعيش في منطقة
فقيرة أو محرومة أن يفاقم خطر تعرض
ال ــول ــد الضـ ـط ــراب ال ـس ـل ــوك .ويـفـتــرض
بعض الباحثين أن هذا األمر يعود إلى
تــأثـيــرات ع ــدم االس ـت ـقــرار االقـتـصــادي،
واالجتماعي ،والعاطفي.
ي ـش ـي ــر الـ ـب ــاحـ ـث ــون إلـ ـ ــى أن األه ـ ـ ــل أو
ً
األوص ـي ــاء ال ـف ـقــراء يـفـتـقــرون أح ـيــانــا إلــى
الـ ـمـ ـه ــارات الـ ـض ــروري ــة لـمـعــالـجــة أن ـمــاط
السلوك غير السوية واإلشارات األولى إلى
اضـطــراب السلوك .لذلك يوصون بإنشاء
برامج تدريب لألهل كخطوة وقائية.
ُ
ً
ت ـظ ـه ــر الـ ـبـ ـح ــوث أي ـ ـضـ ــا أن الـ ــولـ ــد أو
المراهق المصاب باضطراب فرط النشاط
ً
مــع نـقــص االن ـت ـبــاه ،ف ـضــا عــن اض ـطــراب
ً
ال ـس ـل ــوك ،ي ـعــانــي غــال ـبــا حـ ــاالت عصبية

ّ
تصعب عليه التعبير عــن نفسه بالكالم
وممارسة ضبط النفس.

التشخيص
ُيعتبر ربــع َمــن يعانون اضطراب فرط
الـنـشــاط مــع نـقــص االن ـت ـبــاه أكـثــر عرضة
لإلصابة باضطراب السلوك.
ل ـكــن خـ ـب ــراء ال ـص ـحــة ال ـع ـق ـل ـيــة ،الــذيــن
يملكون خبرة في معالجة مشاكل الصحة
ّ
مخولون
العقلية لــدى األط ـفــال ،وحــدهــم
ت ـش ـخ ـيــص اض ـ ـطـ ــراب الـ ـسـ ـل ــوك .وتـشـمــل
خطوات عملية التشخيص هذه ما يلي:
• م ــراجـ ـع ــة تـ ــاريـ ــخ ال ـط ـف ــل واألس ـ ـ ــرة
االجتماعي والطبي الكامل.

• مقابلة الولد ومراقبته.
• مقابلة العائلة.
• إجراء الفحوص المعتمدة.
• ت ـ ـف ـ ـ ّـح ـ ــص اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
واالقتصادي لسلوك الولد.
ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أن األوالد كافة
ً
ت ـق ــري ـب ــا ي ـت ـص ــرف ــون ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا مــن
ً
حياتهم بـطــرائــق تـبــدو مختلة وأحـيــانــا
خطيرة .عندما يدرك الولد تأثيرات سلوكه
فــي الـمــدرســة والـعــائـلــة ،يمر بمرحلة من
ُ
ال ـس ـلــوك ال ـم ـخـ ِّـرب .تـعـتـبــر ه ــذه الـنــوبــات
المؤقتة طبيعية خــال نمو اإلنـســان .في
ال ـم ـقــابــل ،ت ـكــون أعـ ــراض حـ ــاالت الصحة
الـعـقـلـيــة ،كــاض ـطــراب ال ـس ـلــوك ،مستمرة،
وثابتة ،ومتكررة ،وكثيرة.

في حالة البالغين
ّ
يتحول إلى مشكلة تزداد
• إذا استمر اضطراب السلوك بعد مرحلة البلوغ ،فقد
ً
تعقيدا.
• يواجه البالغ الذي يعاني اضطراب سلوك صعوبة في االحتفاظ بوظيفة أو
ً
فضال عن أنه يزداد عرضة للسلوك الخطير وغير الشرعي.
عالقةَّ ،
ُ
• تـشــخــص أعـ ــراض اض ـط ــراب الـسـلــوك فــي حــالــة الـبــالــغ عـلــى أن ـهــا اض ـطــراب
الشخصية المعادية للمجتمع.

ّ
ً
ُ
«أقفلت الباب؟» ...لماذا نتحقق مرارا مما فعلناه؟
ّ
ال شك في أن معظمنا فكر فجأة في أحد األيام« :لحظة! هل أوصدت باب المنزل؟» .يدفع هذا األمر البعض إلى
ّ
إقفال الباب بعناية أكبر في المرة المقبلة .ولكن في حالة البعض اآلخر ،قد يشكل هذا إشارة إلى اضطراب قلق،
يرتبط بالخوف من خسارة السيطرة ،بحسب الباحثين.
ك ــان ل ــدى سـمـيــر ج ــار يـتـحـقــق م ــن بــاب
شقته نحو  12مرة قبل مغادرته إلى العمل،
وكـ ــان ي ـق ــوم ب ـج ــوالت ع ــدة ح ــول سـيــارتــه
عندما يعود إلى المنزل ليتأكد بالكامل من
أن المسائل كافة على ما ُيرام.
ً
تـخـيــل سـمـيــر غــال ـبــا حــالــة الــرعــب التي

يعيشها جــاره طــوال الــوقــت .فــا بــد من
ّ
أن ــه يـفــكــر بــاسـتـمــرار فــي سـيـنــاريــوهــات
عن تعرض شقته للسرقة أو عدم إطفائه
محرك السيارة.
يتابع" :كان جاري يعاني على األرجح
اضـطــراب الــوســواس القهري ،وهــو نوع

م ــن اض ـط ــراب ــات ال ـق ـلــق تـشـمــل أعــراضــه
ً
س ـلــوك تـحـقــق ال يـمـكــن ضـبـطــه وأف ـك ــارا
مزعجة متكررة".
ل ـك ـن ـن ــا ج ـم ـي ـع ـنــا نـ ـتـ ـع ـ ّـرض ل ـن ــوب ــات
مفاجئة من عدم اليقين .هل أطفأنا نار
الفرن قبل االنطالق في رحلة؟ واألســوأ

م ــن ذل ـ ــك :ه ــل نـسـيـنــا أحـ ــد أوالدن ـ ـ ــا فــي
المنزل؟
ق ــد يـ ــؤدي شـ ــرود ال ــذه ــن واالسـتـعـجــال
ل ـب ـلــوغ وج ـه ـت ـنــا إلـ ــى ثـ ـغ ــرات م ـمــاث ـلــة في
ً
الذاكرة ،فضال عن الصدمة المفاجئة التي
نشعر بها عندما نعي أننا لسنا واثقين من
أننا أنجزنا كل ما كان علينا فعله.
يشير بحث جديد من جامعة كونكورديا
ً
ً
في مونتريال بكندا إلــى أن خوفا مماثال
من خسارة السيطرة قد يــؤدي إلى سلوك
التحقق المتكرر .ويؤكد الباحثون أن هذا
ّ
قد يشكل أساس كثير من اضطرابات القلق،
بما فيها اضطراب الوسواس القهري.
يــذكــر آدم رادوم ـس ـكــي ،ال ــذي ش ــارك في
إعـ ـ ــداد ت ـقــريــر ال ـ ــدراس ـ ــة" :أظ ـه ــرن ــا أن َمــن
يعتقدون أنهم سيفقدون السيطرة يكونون
أك ـث ــر ع ــرض ــة بـكـثـيــر ل ــإع ــراب ع ــن سـلــوك
التحقق هذا بوتيرة أكبر".
يــأمــل ال ـبــاح ـثــون ب ــأن تـسـمــح ل ـهــم هــذه
االكتشافات الجديدة بالتوصل إلى أساليب

أفضل لمعالجة أسس اضطراب الوسواس
القهري وغيره من اضطرابات القلق.
ي ــوض ــح رادوم ـ ـس ـ ـكـ ــي" :عـ ـن ــدم ــا ن ـعــالــج
ً
اضطراب الوسواس القهري سريريا ،نحاول
أن ن ـحــد م ــن أفـ ـك ــار ال ـم ــري ــض ع ــن ف ـقــدانــه
السيطرة ألن هذا األمر يسهم في التخفيف
من األعراض ،حسبما ُيفترض".

ّ
تخلص من خوفك

عمل رادومـسـكــي وج ــون فيليب غانيه،
ً
ط ــال ــب دك ـ ـتـ ــوراه ش ـ ــارك أيـ ـض ــا ف ــي وض ــع
ً
ً
التقرير ،مع  130مشاركا متطوعا من طالب
المتخرجين.
الجامعة غير
ُ
يخبر رادومسكي" :أخضع المشاركون
ً
لتخطيط زائف لكهربية الدماغ" ،علما بأنه
مصمم لقياس نشاط الدماغ الكهربائي.
ً
يـضـيــف " :قــد مـنــا للمشاركين عشوائيا
نتائج تشير إلى أنهم إما أكثر أو أقل عرضة
لفقدان السيطرة على أفكارهم أو أعمالهم".

بعدما أقنع فريق الباحثين الطالب بأنهم
يتمتعون بسيطرة كاملة أو أنهم قد يفقدون
الـسـيـطــرة ،طـلـبــوا منهم إت ـمــام مهمة على
الكمبيوتر تفرض عليهم "التحكم بوتيرة
مرور الصور على الشاشة" بجعلها تختفي
قبل أن تضمحل عن الشاشة من تلقاء ذاتها.
لـكــن مــا لــم يــدركــه ال ـم ـشــاركــون أن ـهــم ما
كانوا يتمتعون بأية سيطرة على الصور
ال ـتــي ُبــرمـجــت لتظهر وتـخـتـفــي بــوتـيــرات
محددة.
ُ
طلب من المشاركين استعمال مجموعات
مختلفة من المفاتيح للتحكم في الصور
والضغط على مفتاح الـفــراغ ()space bar
لتأكيد أمرهم.
اكتشف رادومسكي وغانيه أن المشاركين
الــذيــن كــانــوا مقتنعين بأنهم أكثر عرضة
لفقدان السيطرة على أعمالهم اتبعوا سلوك
أكثر دقة ويقظة ،مقارنة بنظرائهم
تحقق ّ
الــذيــن ظــنــوا أنهم أكثر قــدرة على الحفاظ
على السيطرة.

«إمكان تحسين» عالج القلق

ً
حقا الذي ّ
توصل إليه الفريق أن
االكتشاف المثير لالهتمام
المشاركين في الدراسة لم يعانوا اضطراب الوسواس القهري.
ّ
ويشكل هــذا ِّ ،وفق الباحثين ،إشــارة إلى أن الخوف من فقدان
السيطرة يمثل أساس كثير من أعراض اضطراب القلق.
يوضح رادومسكي" :إذا أثبتنا أن األعــراض تبدأ بالظهور
ً
تلقائيا عندما نقنع الناس بأنهم أكثر عرضة لفقدان السيطرة،
عـلــى األرجـ ــح وراء تلك
ف ـق ــد ي ـك ـشــف ل ـن ــا ذل ـ ــك م ــا يـكـمــن
مع هذه
األعراض في حالة َمن يتخبطون
المشكلة" .ويعرب هذا الباحث
ً
عــن تـفــاؤلــه قــائــا" :قــد يمنحنا
ً
هذا أمرا لنحاول شفاءه".
ّ
أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت هـ ـ ـ ــذه االك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــات
ال ـف ــرض ـي ــة الـ ـت ــي ان ـط ـل ــق مـنـهــا
الـبــاحـثــون فــي عملهم ه ــذا" :أن
م ـخــاوف اإلن ـس ــان وأف ـك ــاره عن
ف ـ ـقـ ــدان الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة قـ ــد تـجـعـلــه
أك ـ ـثـ ــر عـ ــرضـ ــة ل ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
المشاكل ،منها اضطراب الهلع،
والرهاب االجتماعي ،واضطراب
الوسواس القسري ،واضطراب

إجهاد ما بعد الصدمة ،واضطراب القلق العام ،وغيرها".
ال شــك فــي أن معرفة أن سـلــوك التحقق الـمـفــرط ينجم عن
فـقــدان السيطرة على الــوضــع قــد تمهد الطريق إزاء عالجات
سلوكية معرفية أفضل لمداواة مجموعة من اضطرابات القلق،
وفق الباحثين.
يختم رادومسكي{ :من الممكن لهذا العمل أن ّ
يحسن إلى حد
كبير قدرتنا على فهم مجموعة كبيرة من المشاكل المرتبطة
بالقلق ومعالجتها}.

٢٢
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ّ
ّ
ّ
العيش في المرتفعات ...هل يؤثر في صحتك العقلية؟

moc●adirajla@erutluc

ّ
ّ
ّ
ّ
يشكل االنتحار أحد ّ
األميركية ،ويتوقع أن يسبب في السنوات
حدة
المت
الواليات
في
الموت
أسباب
أهم
ّ ً
ًّ
َ
ّ
العالمية.
متصدرا المرتبة  14بين أسباب الموت
سنويا في العالم،
شخص
العشرين المقبلة وفاة نحو مليوني
ٍ
تشير دراسة جديدة إلى أن العيش في المرتفعات أحد أسباب اإلقدام على االنتحار.

ّ
توقف عن متابعة
ّ
بمجرد
تمرينك
شعورك بأيّ
عارض يشير إلى
ٍ
خطب في قلبك

ت ـك ـث ــر الـ ـع ــوام ــل الـ ـمـ ـع ــروف ــة بــأن ـهــا
تــدفــع ال ـمــرء إل ــى االن ـت ـحــار ،مــن بينها
الشيخوخة ،والمرض ،والطالق ،والدخل
المحدود ،وتعاطي الممنوعات .كذلك
ُ
ّ
النفسية،
تضاف إلى الالئحة :األمراض
واضـ ـط ــراب ــات الـ ـم ــزاج ،ون ـق ــص الــدعــم
االجتماعي.
في دراســات عدة حول االنتحار في
ّ
ّ
األميركية ،تبين أن
الواليات المتحدة
ً
ّ
الجغرافية تؤدي دورا في
االختالفات
تبين ارتـفــاع ّ
هــذا المجال ،إذ ّ
معدالت
ه ــذه ال ـظــاهــرة ف ــي الـقـســم ال ـغــربــي من
ّ
تتوسع دراســة أخيرة في هذه
البالد.
ً
ّ
ّ
الـنـتــائــج ،مـشـيــرة إل ــى أن األمـيــركــيـيــن
ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي م ـقــاط ـعــات تكثر
فـيـهــا ال ـمــرت ـف ـعــات م ـع ـ ّـرض ــون لــإقــدام
على االنتحار.

مرتفعات ّ
وصحة

طـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــا ارتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــش ف ــي
الـ ـم ــرتـ ـفـ ـع ــات ب ــال ــوق ــاي ــة م ـ ــن بـعــض
األمـ ـ ـ ـ ــراض ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا داء ال ـش ــري ــان
ّ
الدماغية .ولكنه في
التاجي ،والسكتة
ّ
الوقت ذاتــهُ ،يعزز اإلصابة بالمشاكل
ّ
النفسية كنوبات الهلع.
وتشير دراســات سابقة إلى ارتباط
وثـ ـي ــق ب ـي ــن االنـ ـتـ ـح ــار وال ـم ــرت ـف ـع ــات،
وأظ ـ ـهـ ــرت إحـ ــداهـ ــا ع ــاق ــة إي ـجــابـ ّـيــة
ّ
ّ
متوسط ارتفاع الوالية
وقوية بين
ً
ّ
ومعدل االنتحار .مثال في «يوتاه»
ي ـب ـلــغ م ـت ـ ّ
ـوس ــط ال ـمــرت ـف ـعــات
ّ
الجغرافية نحو  6000قدم،
ونسبة االنتحار أعلى
ّ
المعدل.
بـ %70من
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ب ـ ّـيـ ـن ــت
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أخـ ــرى
ّ
أن

الواليات ذات أعلى المرتفعات تعاني
ً
ً
ارتفاعا ً ملحوظا في نسبة االنتحار
ّ
ً
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ــوالي ــات األق ـ ـ ــل ارتـ ـف ــاع ــا.
ولــوحـظــت الـنـتــائــج ذات ـهــا فــي حــاالت
ّ
النارية،
االنتحار ذات الصلة باألسلحة
كذلك غير المرتبطة بها.
ّ
تــوضــح ال ــدراس ــات أن الـمــرتـفـعــات
عـ ــامـ ــل خـ ـط ــر ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى اإلصـ ــابـ ــة
باالكتئاب واالنتحار .مع هذا ،ال يعطي
ّ
متوسط مرتفعات الوالية فكرة دقيقة
عــن العالقة بين االنتحار واالرتـفــاع.
ً
يختلف كثيرا ضمن الوالية
فاألخير قد
ّ
ّ
متوسطها االرتفاع
الواحدة ،فال يمثل
ّ
مكان منها.
في كل
ٍ

ّ
مخاطر في الواليات المتحدة

كجزء من المشروع ،درس الباحثون
ٍ
ّ
األميركية الـ ،364وارتفاع
المقاطعات
ٍّ
ً
ك ــل مـنـهــا ،بـحـثــا ع ــن اح ـت ـمــال وج ــود
ٍّ
رابط مهم بين المرتفعات واالنتحار،
ٍ
معتمدين متوسط ارتفاع كل مقاطعة
ً
استنادا إلى العدد اإلجمالي لشبكات
ً
طولها وعرضها  30مترا.
كــذلــك نـظــر الـبــاحـثــون فــي بـيــانــات
االن ـت ـح ــار ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـمــركــز الــوط ـنــي
ّ
ّ
ّ
والخاصة بكل
الصح ّية
لإلحصاء ات
ّ
أميركية بين  2008و.2014
مقاطعة
وح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات م ـتـ ّ
ـوســط
ّ
خـطــوط ال ـعــرض فــي ك ــل مـقــاطـعــة من
المسح الجيولوجي األميركي.
ّ
ُيذكر أن التحاليل لم تشمل أالسكا
ّ
ّ
وهاواي ألن المعلومات الرقمية حول
مرتفعاتهما ليست متاحة بالكامل.
ّ ّ
وج ــد ال ـبــاح ـثــون أن ل ـكــل زي ـ ــاد ٍة في
ّ
االرتفاع قدرها  100متر ،ارتفع معدل
ّ
االن ـت ـح ــار بـنـسـبــة  0.4ل ـك ــل م ـئــة أل ــف.
ّ
كذلك ّ
توصلوا إلى أن المقاطعات ذات
ّ
مـعـ ّـدل االنـتـحــار األعـلــى مــن المتوسط
ّ
ً
ت ـس ـكــن ف ـي ـهــا ع ـم ــوم ــا ن ـس ـبــة أقـ ـ ــل مــن
ّ
الـ ـس ــك ــان األمـ ـي ــرك ـ ّـيـ ـي ــن ال ـم ـت ـح ــدري ــن
م ــن أص ـ ـ ٍـل ّ أف ــري ـق ــي ،وارت ـ ـفـ ــاع عــدد
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ّ
ً
عاما ،والمدخنين ،وقلة الدعم
األسري واالجتماعي.

رابط واضح

ت ـش ـيــر ال ـن ـتــائــج إلـ ــى ضـ ـ ــرورة إجـ ــراء
مــزيـ ٍـد مــن ال ــدراس ــات الك ـت ـشــاف إل ــى ّ
أي
ّ ً
ً
مدى ُيعتبر االرتفاع عامال محفزا على
ّ
االنتحار ،ما يسهم في فهم األطباء أسباب
ً
االنتحار أيضا.
ّ
االجتماعية
راقــب الباحثون العوامل
ّ
ّ
ّ
والسريرية
والديموغرافية
واالقتصادية

ّ
ّ
ّ
كمعدل البطالة ونسبة السكان
المتعددة،
ّ
ّ
ّ
ّ
إلى أطباء الرعاية األولية ،ولكن لم تغير
هذه العوامل النتائج.
ً
إذا ،لماذا تشهد المقاطعات المرتفعة،
الـ ـم ــوج ــودة ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي ف ــي ال ـجــزء
انتحار أعلى
الغربي من البالد ،مستويات
ٍ
مقارنة بغيرها؟ يكمن أحــد التفسيرات

ّ
المنطقية فــي نـقــص األوكـسـجـيــن الــذي
يـصــل إل ــى األن ـس ـجــة ،والـ ــذي ي ــؤدي إلــى
استقالب السيروتونين ،فئة من النواقل
ّ
العصبية المرتبطة بالسلوك العدواني
واالنتحار.
ّ
كذلك تشير دراسات عدة إلى أن نقص
األوك ـس ـج ـيــن يــزيــد اض ـطــرابــات ال ـمــزاج،

ً
استقرار
خصوصا لدى من يعانون عدم
ٍ
ّ
مزيد من
عاطفي .مع هذا ،في ظل غياب
ٍ
ّ
ة ،يصعب تحديد ّأية
الدراسات
السريري ّ
ّ
بشكل
ـاع
ـ
ف
ـ
ت
ـاالر
ـ
ب
ر
تتأث
ة
بيولوجي
آلـ ّـيــة
ٍ
دقيق.

ً
ُّ
الجلوس طويال ...حذار تجمع الدهون حول أعضائك
ً
ً
فضال عن الدهون المزعجة المحيطة بالبطن ،ثمة أيضا دهون تستقر حول أعضائنا الداخلية
وهي مؤذية بالقدر ذاته رغم أنها غير «مرئية» .من أين تأتي وكيف ّ
تتجمع ،وهل يمكن
ّ
التخلص منها؟ ِّ
تقدم دراسة حديثة بعض األجوبة.
ً
ً
ّ
وتحرك فورا! يرتبط وقت
أوال ،انهض
ّ
ّ
ال ــرك ــود م ـب ــاش ــرة ب ـكــمــيــة ال ــده ــون الـتــي
ّ
تتجمع حول أعضائك ،كما أشارت دراسة

ُ
ّ
حديثة ًنشرت في مجلة ( Obesityالسمنة).
ثانيا ،مارس الرياضة .تشير البحوث
ّ
إلـ ــى أن األفـ ـ ـ ــراط ف ــي ال ـج ـل ــوس يـتـسـبــب

ب ــأض ــرار ك ـب ـيــرة لـ ــدى غ ـيــر الــريــاض ـي ـيــن
الرياضيين ،ال سيما
مقارنة بغيرهم من
ّ
أن كثيرين يجهلون أهمية توزع الدهون
في الجسم ،وأن تجمعها حول أعضائنا
ي ـع ـ ّـرض ـن ــا ل ـخ ـط ـ ٍـر اإلصـ ــابـ ــة ب ــاألم ــراض
المزمنة.
ّ
يعلق د .جو هينسون ،باحث ّمشارك
حدة،
في جامعة ليستر في المملكة المت ً
على دراســةٍ ّحديثةٍ قادها بنفسه ،قائال:
ّ
فترات طويلة من
“كلنا نعلم أن تمضية
ّ ٍ
ّ
الركود أمر غير صحي ،ويشكل عامل خطر
ّ
لــإصــابــة بـحــاالت مــزمـنــة ،كالسكري من
النوع الثاني وأمراض القلب .كذلك تسهم
ّ
ّ
الداخلية
المتجمعة حول األعضاء
الدهون
في معاناتنا هذه األمراض”.
يشاطر كثيرون د .هينسون رأيه؛ ففي

ّ ّ
ّ
الحشوية
تبين أن الدهون
دراسةٍ سابقةٍ
ف ــي ف ـج ــوة ال ـب ـطــن ت ــزي ــد خ ـطــر اإلص ــاب ــة
بأمراض القلب.

التصوير بالرنين المغناطيسي
استخدم د .هينسون وفريقه التصوير
ب ــال ــرن ـي ـ ًـن ال ـم ـغ ـنــاط ـي ـســي ل ـف ـحــص 124
ّ
م ـشــاركــا ُيـحـتـمــل أن يـصــابــوا بــالـســكــري
مــن الـنــوع الـثــانــي .تفحص صــور الرنين
الـ ـمـ ـغـ ـن ــاطـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــون ح ـ ـ ـ ــول ك ـب ــد
ال ـم ـشــارك ـيــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـلــك “غـيــر
ّ
ّ
الداخلية ،المعروفة
المرئية” ،أي الدهون
ً
ّ
أيـ ـض ــا ب ــال ــده ــون ال ـح ـش ــوي ــة ،وإج ـمــالــي
الدهون في منطقة البطن.
بواسطة أجـهــزة قياس التسارع التي

ـول خصور المشاركين ،قاس
وضعت حـ ً
هؤالء
يمضيه
الذي
الوقت
أيضا
الفريق
ّ
جــالـسـيــن ،طـ ــوال أس ـب ــوعُ .ي ـش ــار إل ــى أن
ّ
واإلثنية
الباحثين أخــذوا العمر والعرق
ومـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـب ــدن ــي ضـمــن
حساباتهمّ .
ً
ّ
وجدوا أن كلما أمضى األشخاص وقتا
أطول جالسين خالل اليوم ،ازدادت الدهون
ّ
ّ
الحشوية ّ
اإلجمالية في البطن،
وكم ّيتها
باإلضافة إلى تزايدها حول كبدهم.
ّ
واألهم ،كان هذا الرابط األقوى بالنسبة
إلى المشاركين الذين لم يستوفوا توصية
ّ
الصحة الـعـ ّ
ـامــة بممارسة الــريــاضــة ،من
ّ
ّ
م ـت ــوس ـ ًط ــة إلـ ــى قـ ــويـ ــة 150 ،دقـيـقــة
أسبوعيا.
ّ
ي ـ ـ ـعـ ـ ــلـ ـ ــق د .ه ـ ـي ـ ـن ـ ـسـ ــون:

ّ
تقنيات التصوير بالرنين
“باستخدام
الـمـغـنــاطـيـســي وأجـ ـ ّه ــزة ّرص ــد الـنـشــاط
ال ـبــدنــي ،تـبـ ّـيــن لـنــا أن ـنــا كــلـمــا أطـلـنــا في
ال ـج ـل ــوس ،ارت ـف ـعــت م ـس ـتــويــات الــدهــون
ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة وفـ ــي ال ـب ـط ــن .وت ـت ـف ــاق ــم ه ــذه
المشكلة إذا كنت تمضي فـتــرات خمول
طويلة ومن دون انقطاع”.

النشاط البدني يحارب الدهون
ي ـق ًــول هـيـ ّنـســون“ :تـشـيــر نتائجنا
أيضا إلــى أن ممارسة  150دقيقة من
النشاط ًالبدني المعتدل إلى الشديد
أسـبــوعـيــا يخفف مــن اآلث ــار المضرة
ألوقات ًالركود الطويلة”.
على الدراسة ،تقول ميالني
تعليقا ّ
دايـفــس ،المؤلفة المشاركة بالدراسة
ّ
وبــروف ـســور داء ال ـســكــري فــي جامعة
ليستر“ :النقص فــي النشاط البدني
وال ــوزن الــزائــد عــامــا خطر مرتبطان

ّ
بالسكري مــن الـنــوع الثاني .مــع هــذا،
ال ت ــزال غير واض ـحــةٍ تــأثـيــرات فترات
الــركــود الطويلة ومــا إذا كــان النشاط
البدني ّ
يؤدي دور الوساطة من خالل
تقليل تـجـ ّـمــع الــدهــون عـلــى األعـضــاء
ّ
الداخلية”.
ُ ِّ
تتابع البروفسور دايفس“ :يسلط
ال ـب ـحــث الـ ـض ــوء ع ـلــى ّ
ـط بـيــن
أي راب ـ ـ ـ ٍ
ال ـعــام ـل ـيــن ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام الـتـصــو ّيــر
بالرنين المغناطيسي لقياس تــوز ع

الــدهــون في جسم
ا ل ـم ــرء وتحليلها
ب ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى
ن ـش ــاط ــه الـ ـب ــدن ــي .ل ــذا
تكمن الخطوة التالية في اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار
تأثير قطع فـتــرات الجلوس الطويلة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى الـ ــدهـ ــون
ّ
الداخية”.

ّ
ّ
ّ
تلوث الهواء ...يؤدي إلى الخرف لدى المسنات
تشير دراسة بقيادة جامعة كاليفورنيا ّ
الجنوبية إلى ّأن الجزيئات الصغيرة والقذرة المحمولة
ًّ
جوا  PM2.5تغزو الدماغ وتلحق به الدمار ،ال سيما لدى المسنات.
أظ ـ ـهـ ــرت دراس ـ ـ ـ ــة قـ ــادهـ ــا ب ــاحـ ـث ــون مــن
ّ
الجنوبية أن جزيئات
جامعة كاليفورنيا
ـرة ،ال ـن ــوع المنبثق
ـ
ي
ـ
غ
ـ
ص
ت ـل ـ ّـوث ال ـه ــواء ال ـ
ّ
بشكل أســاســي مــن محطات توليد الطاقة
ٍ
وال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارات ،ي ــزي ــد ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر اح ـت ـمــال
اإلصابة بالخرف ،بما فيه داء ألزهايمرّ .
ـون والـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــون أن
وج ـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ـ ّ
الـمـتـقـ ّـدمــات فــي ال ـســن ال ـلــواتــي يـعـشــن في
أم ــاك ــن حـيــث ال ـجــزي ـئــات الــدقـيـقــة تـتـجــاوز
مـعـيّــار وكــالــة حـمــايــة الـبـيـئـ ّـة فــي الــواليــات
ال ـم ــت ـح ــدة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،ي ـك ــن أك ـث ــر عــرضــة
العالمي بنسبة
لإلصابة بالتدهور المعرفي ّ
 ،%81ويــزداد احتمال إصابتهن بالخرف،
بما فيه الزهايمر ،بنسبة .%92
حسب الــدراســة ،إذا كانت النتائج التي
ّ
توصل إليها العلماء تنظر إلى ّ
ّ
عامة السكان،

ً
فقد يـكــون تـلـ ّـوث الـهــواء مـســؤوال عــن نحو
 %21من حاالت الخرف.
ي ـ ّقــول كــايـلــب فـيـنــش ،بــروف ـســور جامعي
الشيخوخة في
في كل ّية لونارد دايفس لعلم
ّ
ّ
الجنوبية ومؤلف مشارك
جامعة كاليفورنيا
أس ــاس ــي ف ــي الـ ــدراسـ ــة“ :ت ــدخ ــل ال ـجــزي ـئــات
ّ
الوقود األحفوري في
المجهرية الناتجة عن ً
الدماغ .تعامل
الجسم عبر األنف وصوال إلى
ّ
خاليا األخير هذه الجزيئات على أنها غزاة
ّ
التي،
وتتفاعل من خالل
ٍ
استجابات التهابيةّ ،
ألزهايمر وتعززه
مرض
تفاقم
مع مرور الوقت،
ّ
على ما يبدو” .ويتابع“ :رغم أن الرابط بين
ت ـلـ ّـوث ال ـه ــواء وم ــرض ألــزهــاي ـمــر هـ ّـو جبهة
علمية جديدة ،فلدينا اآلن دليل على أن ّ
ّ
تلوث
ٌ
كالتبغ ،خطير على شيخوخة الدماغ”.
الهواءّ ،
ّ
السلبية كــانــت أق ــوى لدى
نــذكــر أن اآلث ــار
النساء اللواتي يحملن الجين  ،APOE4وهو
تباين وراثي يزيد خطر اإلصابة ّبألزهايمر.
يـقــول تـيــو ت ـشــوان تـشـيــن ،مــؤلــف مـشــارك
أس ــاس ــي ف ــي ال ــدراس ــة وأسـ ـت ــاذ م ـســاعــد في

ّ
ال ـ ـطـ ـ ّـب ال ــوق ــائ ــي فـ ــي ك ــل ـ ّـي ــة “ك ـ ـيـ ــك” ل ـل ـطـ ّـب
ّ
ّ
ضمن جامعة كاليفورنيا الجنوبية“ :تقدم
دراستنا ،وهي األولى من ّ نوعها في الواليات
ّ
الـمـ ّـتـحــدة األمـيــركـ ّـيــة ،أدل ــة ّ
افتتاحية
علمية
ً ًّ
عن جين ّ
مهما في خطر اإلصابة
يؤدي دورا
بــألــزهــايـمــر وتـفــاعـلــه المحتمل مــع جزيئات
شيخوخة الــدمــاغ .وأظهرت
الـهــواء لتسريع
ّ
التجريبية ّأن ّ
تعرض الفئران إلى
البيانات
جزيئات الهواء التي ُجمعت من ًحول جامعة
ّ
الجنوبية ألحق ضررا بالحصين
كاليفورنيا
ومركز الذاكرة الضعيف إزاء شيخوخة الدماغ
كما ألزهايمر”.
تضيف الــدراســة إلــى الجسم الـنــاشــئ من
الـبـحــوث مــن حــول الـعــالــم الــرابــط بين ّ
تلوث
الـ ـه ــواء وال ـ ـخـ ــرف .ال مـشـكـلــة بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
الملوثات المسيئة المعروفة بــ ،PM2.5وهي
جزيئات يمكن استنشاقها بأقطارها التي
ميكرومتر .فقطر شعرة
يصل أقصاها إلى 2.5
ً
اإلنسان نحو  70ميكرومترا ،ما يجعلها 30
ّ
مرة أكبر من أكبر جزيء .PM2.5
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

7
3
4
2 1

3 2
9
8

ً
ً
ً
مهنيا :قــد يكون هــذا الـيــوم شــاقــا وصعبا فنظم
أمورك وال تغامر.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــدث ط ــارئ يـخــص عــاقـتــك بالشريك
ً
فكن مستعدا له.
ً
اجتماعيا :أمامك فرصة جيدة لمعالجة موضوع
دقيق مع أحد األقرباء.
رقم الحظ.2 :

الحلول
4
7
3
5
9
1
6
2
8

5
8
9
6
4
2
3
1
7
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 2ا
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -8منخفض بين مرتفعين
– أقبل.
 -9عملة آسيوية – (األول ــة
في  )....فيلم لدرة (م).

 -10فيلم للفنانة درة.
 -11مـ ـسـ ـلـ ـس ــل ل ـ ـ ـ ـ ــدرة م ــع
يوسف الشريف.

غزة

شعوذة (م).
 -6ن ـص ــف (ال ـ ـ ـفـ ـ ــارغ) – أي ــا
(مبعثرة).
 -7جمال (م) – لهو ولعب.

6
1
2
8
3
7
9
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
5
7
9
6
8
4
3
1

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

3
9
8
2
1
4
5
7
6

( -1ا ل ــزو ج ــة  ).....مسلسل
لدرة مع مصطفى شعبان.
 -2للتفسير – أحاجي (م).
 -3ثلثا (زار) – المأوى.
 -4لـ ــا س ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء – ح ـ ــرة
(مبعثرة).
 -5تجدها فــي (الـجــوكــر) –

7
9 6
1
4
6
7
5
3
2
8
9

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

8
5

7
3
5
4
8
9
1
6
2

 -1مسلسل بطولة درة مع
الفنانة مصطفى شعبان.
 ( -2سامي أكسيد  ).....فيلم
لدرة مع هاني رمزي.
 -3لـلـنـفــي – مـسـلـســل رائ ــع
لدرة مع مصطفى شعبان.
 -4ظ ـبــي خ ــال ــص الـبـيــاض
– عبأ.
 -5وعل.
 -6ط ــاب مــن ال ـمــرض – في
العود (م).
 -7نفد – غرق (مبعثرة).
 -8قهر – تجدها في (لورد).
( -9ع ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــر ).....م ـس ـل ـســل
للفنانة درة – للتخيير.
 -10مسلسل ل ــدرة «ضيفة
شرف» – سكب.
 -11ف ـي ـلــم ب ـط ــول ــة مـطـلـقــة
للفنانة درة.

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـنــاقــش تــوظ ـي ـفــات مــال ـيــة وتـفـكــر
باستثمار مالي جديد.
ً
عــاطـفـيــا :تــواكــب ظ ــروف الـحـبـيــب الصعبة
وتحاول مساعدته.
ً
اجتماعيا :تجتهد في إحداث تصويب في
عالقاتك الشخصية والعائلية.
رقم الحظ.3 :

1 3
2

8

1 2

 21مارس  19 -أبريل

2 6
7

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

8
6
1
3
2
5
7
9
4

مصر
وسيط
والية
كثافة
سكان
حصار
صناعة
إعتذار
ثورة
قطاع
مسقط
طبيعة
عهد
عصر
بتول
فترة
أخالق
مقاطعة

غ

م

ص

ر

ك

ث

ا

ف

ة

فلك

9
2
4
1
7
6
8
5
3

كلمة السر:

من  3أحرف وهي اسم مدينة ساحلية فلسطينية.

23

تسالي

ّ
ً
مهنيا :يحذرك الفلك من المغامرة في االستثمارات
وأعمال البورصة.
ً
ً
عاطفيا  :تنخفض معنوياتك قليال بسبب سوء
تفاهم حصل مع الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـقــدم عـلــى تغيير مـنــزلــي مــن دون
موافقة أهل البيت.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ّ
ً
مهنيا :تعقد اجتماعات موثقة بعد أيام من
الحيرة واإلرباك.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـحــاط بــالـحـنــان وتـعـيــش أجمل
األوقات مع الشريك.
ً
اجتماعيا :تتعاطى بكل وعــي وه ــدوء مع
ّ
حدث صحي طارئ.
رقم الحظ.17 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ينفتح أمامك بــاب واســع الزدهــار أعمالك
وتسويقها.
ً
عــاطـفـيــا :ات ـكــل عـلــى حــدســك فـهــو س ـيــرشــدك إلــى
حبيب المستقبل.
ً
اجتماعيا :تستعيد صداقة قديمة تأمل من خاللها
بلقاءات مفرحة.
رقم الحظ.1 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يدعوك الفلك إلى سلوك الواقعية وعدم
ً
الذهاب بمخيلتك بعيدا.
ً
ً
عاطفيا :ال ّ
يهمك االرت ـبــاط راهـنــا لــذا تغلق
قلبك أمام الحب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــاذر الـحـمــاســة وال ـت ـسـ ّـرع عند
ً
مواجهتك أحداثا عائلية.
رقم الحظ. 4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

مـهـنـيـ ًـا :تـ ّ
ـوســع دائـ ــرة اهـتـمــامــك بـعــدمــا بلغ
التنافس ّ
حده األقصى.
ً
عاطفيا  :يسهم الحب في تعزيز شخصيتك
ويضفي عليك بهاءً.
ً
اجتماعيا :حافظ على دبلوماسيتك وليونتك
مع الذين تتعامل معهم.
رقم الحظ.6 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا  :اعتمد الدبلوماسية وا لـتـفـ ّـهــم وتجنب
المواجهات على أنواعها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـق ـلــب ال ـص ـف ـح ــة م ــع ش ــري ــك ح ـيــاتــك
وتنطلقان بتفاهم جديد.
ً
اجتماعيا :تشعر بتعب وتتمنى الذهاب في عطلة
إلى مكان آخر.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتراكم عليك األعمال التي تحتاج إلى تنظيم
ّ
فال تؤجل ترتيبها.
ً
عاطفيا :ما دام شريك العمر ّ
يقدم لك نصائح ّقيمة
طمأنينة.
فأنت في
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب المواقف النزاعية فأنت بغنى
عن الخصومات.
رقم الحظ.8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـح ـلــى ب ــال ـص ـب ــر فـ ــي م ــواج ـه ــة
الضغوطات في عملك.
ً
عاطفيا :مللت وضعك الحالي وتتطلع إلى
عالقة جديدة.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـك ـت ـشــف مـ ــزايـ ــا ع ـن ــد أح ــد
ّ
المقربين وتلتفت إليه باهتمام.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
ّ
مهنية جيدة وتتلقى عروضا
مهنيا :تعرف فرصا
في أماكن عدة.
ً
عــاطـفـيــا :تعتبر أن حـ ّـبــك ظــرف عــابــر وأن ــك غير
متأكد من مشاعرك.
ً
اجتماعيا :األوالد مصدر فــرح عائلي فلماذا ال
تتفاهم معهم؟
رقم الحظ.10 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تلتقط فرصة أو تدرك مكامن الحل
لمشكلة مهنية عالقة.
ً
ّ
تتورط في مغامرة عاطفية قد
عاطفيا :ال
ال تكون لها استمرارية.
ً
ً
اجـتـمـ ّـاعـيــا :تقابل أشـخــاصــا غــابــوا عنك
وتتمنى استمرار صداقتهم.
رقم الحظ.19 :

24

مسك وعنبر
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ِّ
«األكاديمي» يحتفي بالفرج ويكرم ثمانية من خريجي المعهد
فعالياته انطلقت بحضور العصيمي والهاجري والمطيري والفهد والسريع

خبريات
فيلم جديد يجمع النجمة
جوليان مور وزوجها

محمد جمعة

يشهد مهرجان الكويت الدولي
للمسرح األكاديمي تنافس
ً
خمسة عروض مسرحية ،فضال
عن االحتفاء بشخصية الدورة
الثامنة؛ الفنان سعد الفرج.

الفرج يتوسط المكرمين في المهرجان األكاديمي الثامن مع العصيمي والهاجري والمطيري

المعهد
العالي للفنون
المسرحية له
دور كبير في
دعم وتشجيع
الطاقات
الشبابية

العصيمي

ان ـط ـل ـق ــت ف ـع ــال ـي ــات م ـه ــرج ــان
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح
األكاديمي ،بدورته الثامنة ،والذي
ُيـقــام برعاية وزي ــر التربية وزيــر
التعليم العالي د .حمد العازمي،
على مسرح حمد الرجيب بالمعهد
العالي للفنون المسرحية ،وسط
حضور غفير ،تقدمهم نائبا عن
الوزير؛ المدير المساعد للشؤون
اإلدارية والمالية غالب العصيمي،
وعـمـيــد الـمـعـهــد ال ـعــالــي للفنون
ال ـم ـس ــرح ـي ــة د .ف ـه ــد الـ ـه ــاج ــري،
ومدير المهرجان العميد المساعد
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـط ــابـ ـي ــة د .راجـ ـ ــح
المطيري.
وشهد المهرجان أيضا حضور
كوكبة من نجوم الفن ،في مقدمتهم
شـخـصـيــة ال ـم ـهــرجــان ه ــذا ال ـعــام
الفنان سعد الفرج ،تكريما له على
مــا ق ـ َّـدم لـلـفــن عـلــى م ــدار س ـنــوات،
وال ـف ـنــانــة ح ـيــاة ال ـف ـهــد ،والـكــاتــب
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـس ــري ــع ،ود .خــالــد
عبداللطيف رمضان ،فيما تصدت
ل ـت ـقــديــم فـ ـق ــرات ال ـح ـفــل الـمــذيـعــة
إسراء جوهر.
وتـ ــأتـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـث ــام ـن ــة مــن
ال ـم ـه ــرج ــان ،والـ ـت ــي ت ـت ــزام ــن مــع
االح ـت ـف ــاالت ب ــاألع ـي ــاد الــوطـنـيــة،
لتشهد توجها جديدا سلكته إدارة
المعهد ،بتسليط الضوء بصورة
أك ـ ـبـ ــر عـ ـل ــى ط ـ ـ ــاب ومـ ـخ ــرج ــات
الـمـعـهــد عـلــى مـسـتــوى ال ـعــروض
الـ ـمـ ـتـ ـن ــافـ ـس ــة ،أو ال ـش ـخ ـص ـي ــات
ال ـم ـك ـ َّـرم ــة ،ح ـيــث اخ ـت ـيــر ثـمــانـيــة
م ـ ـكـ ـ َّـرم ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـم ـع ـه ــد
ال ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون ال ـم ـســرح ـيــة من
أج ـيــال مختلفة مـمــن لـهــم بصمة
ف ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـه ــد الـ ـفـ ـن ــي ال ـك ــوي ـت ــي
والخليجي على مستوى المسرح

أو التلفزيون ،وكذلك السينما.
وقبل بدء حفل االفتتاح حرص
د .فهد الهاجري على اصطحاب
الضيوف في جولة داخل معرض
طلبة قسم الديكور ،الــذي تضمن
ال ـعــديــد م ــن م ـشــاري ـع ـهــم الـفـنـيــة،
التي عكست وعيهم وموهبتهم.
وشمل المعرض لوحات وتصاميم
ومالبس مسرحية ،بالتوازي مع
م ـع ــرض ق ـســم ال ـت ـل ـف ــزي ــون ،ال ــذي
ُيقام للمرة األولى ضمن فعاليات
ال ـم ـهــرجــان ،ال ــذي يـشـهــد تنافس
خ ـم ـســة ع ـ ــروض م ـســرح ـيــة ،هــي:
نادي الخجل ،الحل بالحرب ،دماء
على ورق ،من دون قصد ،أقفاص.

النجوم
من ثم كان الحضور على موعد
م ــع عـ ــرض االفـ ـتـ ـت ــاح ،ال ـ ــذي جــاء
ب ــاس ــم "الـ ـنـ ـج ــوم" ،ف ـك ــرة وإخـ ــراج
ال ـف ـن ــان ش ـم ــان ه ــان ــي ال ـن ـص ــار،

لجنة التحكيم
العرض االفتتاحي «النجوم»

«أنا أكثر» ...تعاون جديد بين
عبدالسالم محمد والعراك
●

عبدالسالم محمد

وتأليف فلول الفيلكاوي ،ومخرج
الشاشة محمد البلوشي ،وديكور
أس ـ ــام ـ ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــوشـ ــي ،ب ـم ـش ــارك ــة
مجموعة مــن الممثلين الشباب،
ه ــم :سـعــد ال ـع ــوض ،ب ــدر الـبـنــاي،
ســارة القبندي ،مشعل الفرحان،
ف ـه ــد الـ ـع ــام ــر ،م ـح ـم ــد مـ ـل ــك ،آي ــة
العمري ،وآخرين.
ولعل ما َّ
ميز فكرة العمل ،أنها
تــواكــب االتـجــاه الـعــام للمهرجان
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ح ـ ـيـ ــث اسـ ـتـ ـع ــرض
المخرج النصار رحلة الفنان من
مقاعد الدراسة حتى عرف طريقه
إلـ ــى ق ـل ــوب ال ـج ـم ـه ــور ،متسلحا
بموهبته وإصراره وعزيمته.
و ك ـ ـ ـ ـ ــان جـ ـلـ ـي ــا ح ـ ـ ـ ــرص إدارة
ال ـم ـهــرجــان ع ـلــى اخ ـت ـيــار أس ـمــاء
من أجيال مختلفة ،ما ُيعد حافزا
ألبناء هذا السرح األكاديمي على
ب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدهــم ،لتحقيق
ذواتهم.
وألـقــى غــالــب العصيمي ،كلمة

َّ
تطرق خاللها إلى الجهود الكبيرة
الفعال الذي يبذله المعهد
والدور
َّ
العالي للفنون المسرحية في دعم
وتشجيع وإبراز الطاقات الشبابية
الواعدة في جميع مجاالت العمل
المسرحي ،الفتا بهذا الجانب إلى
الدور المتميز الذي تقوم به أسرة
المعهد المسرحي ،ممثلة بالعميد
د .ف ـهــد ال ـه ــاج ــري ،بــاسـتـمــراريــة
الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء ف ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـه ــرج ــان
المسرحي.
وأشـ ـ ــاد الـعـصـيـمــي بــالـتـكــريــم
المستحق لشخصية المهرجان
الـفـنــان سـعــد ال ـف ــرج" ،ه ــذا الــرائــد
الكبير الــذي له إسهامات ال تزال
راس ـ ـخ ـ ــة ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـمـ ـس ــرح
الكويتي" ،مشيدا في الوقت نفسه
بتكريم نخبة من الفنانين الشباب.
عـ ـ ـق ـ ــب ذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أ لـ ـ ـق ـ ــى د .ف ـه ــد
الـ ـه ــاج ــري ،ك ـل ـمــة ،رحـ ــب خــالـهــا
بالحضور ،وق ــال" :نلتقي الـيــوم،
لـنـحـتـفــل ب ــاف ـت ـت ــاح هـ ــذه الـ ـ ــدورة

االستثنائية ،التي ارتــأت اللجنة
العليا للمهرجان ،أن تخصصها
لطالب المعهد وخريجيه".
وأضاف" :بعد مناقشات طويلة،
رأت ا ل ـل ـج ـنــة أن ت ـخ ـصــص ه ــذه
ال ــدورة لترويج المنتج اإلبداعي
لطالبنا وأبنائنا حديثي التخرج
ف ــي ه ــذه الـمــؤسـســة ال ـعــري ـقــة ،ما
يتيح لهم عــرض إبداعاتهم أمــام
كوكبة من أساتذة المسرح الذين
شرفنا باستضافتهم من مختلف
األقطار العربية ،ليشاركونا بهجة
االحـ ـتـ ـف ــاء بــأب ـنــائ ـنــا ال ـم ـبــدع ـيــن،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى رج ـ ـ ــال اإلعـ ـ ـ ــام مــن
صحافة وقنوات تلفزيونية شرفنا
بحضورهم".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري إل ـ ـ ـ ــى أن
"استثنائية هــذه ال ــدورة ال تكمن
ف ـق ــط فـ ــي ت ـم ـي ــزه ــا الـ ـن ــوع ــي عــن
ال ـ ـ ــدورات ال ـســاب ـقــة ،لـكـنـهــا تنبع
من اختيار شخصية استثنائية،
لنحتفي بها طوال أيام المهرجان
ولياليه ،وهو الفنان سعد الفرج،
ال ــذي لــم يـكــن فـنــه م ـجـ َّـرد وسيلة
طريقا للشهرة والمال،
للمتعة أو
ً
بـ ــل كـ ـ ــان فـ ـن ـ ًـا م ـل ـت ــزم ـ ًـا ب ـق ـضــايــا
مجتمعه ،وهـنــا يــأتــي االستثناء
ال ـثــالــث ل ـهــذه ال ـ ــدورة ،فـقــد قــررت
ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـم ـه ــرج ــان أن
ي ـك ــون ال ـت ـكــريــم ف ــي هـ ــذه ال ـ ــدورة
ألبناء المعهد من الفنانين الذين
تخرجوا في هذا الصرح الكبير"،
متوجها بالشكر إلى وزير التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي عـ ـل ــى دع ـم ــه
للمهرجان.

محمد جمعة

ي ـس ـت ـم ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـش ــاب
عبدالسالم محمد والمخرج عبدالله العراك،
ً
عقب الـنـجــاح ال ــذي حققاه مـعــا فــي أغنية
"ب ـجــاي" ،حيث يلتئم شملهما مـجــددا في
أغنية "أنــا أكثر" ،التي طرحها عبدالسالم،
وص ـ َّـوره ــا ال ـعــراك بطريقة الـفـيــديــو كليب.
واألغـ ـنـ ـي ــة م ــن ألـ ـح ــان وغـ ـن ــاء ع ـب ــدال ـس ــام،
وكلمات فهد جمال ،وتوزيع مشاري اليتيم،
ومكس ماستر محمد عصمت.
َ
وم ـ ــن ي ـشــاهــد ال ـك ـل ـيــب ي ـقــف ع ـلــى االخ ـت ــاف
الكبير في فكرته عن أغنية "بجاي" ،التي احتاجت
إلـ ــى أن ي ــدخ ــل ع ـب ــدال ـس ــام ف ــي ح ــال ــة مـخـتـلـفــة على
صعيد التمثيل ،لكن في "أنا أكثر" اتسمت الفكرة
ببساطتها ،واعتمادها على ُ
البعد الدرامي
حب تجمع بين شاب
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ق ـ ـصـ ــة
وكـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول
وف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاة،
ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب أن يـ ـع ـ ِّـب ــر
عما فــي داخـلــه بطرق
كــاسـيـكـيــة ،ب ـع ـيــدا عن
ص ـ ـخـ ــب "ال ـ ـسـ ــوش ـ ـيـ ــال
ميديا" والحياة الحديثة،
لذا فإن أفضل ما يوصف
به الكليب ،أنه ينتمي إلى
حقبة قديمة على مستوى
الفكرة والصورة.

عـ ـ ــن أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء لـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـح ـك ـي ــم،
وال ـت ــي ض ـ َّـم ــت رئ ـي ــس الـلـجـنــة د.
عبدالكريم عبود أستاذ التمثيل
واإلخــراج في جامعة البصرة من
ال ـعــراق ،وعضوية المحاضر في
ق ـســم ال ــدي ـك ــور بــالـمـعـهــد مــوســى
آرتي ،وأستاذ مساعد قسم النقد
واألدب ا لـ ـمـ ـس ــر ح ــي د .ج ــا س ــم
الغيث ،وأستاذ مساعد في النقد
واألدب المسرحي د .محمد عبدال،
وأستاذ مساعد في قسم اإلخراج
والتمثيل د .بدر القالف.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ف ـي ـل ـم ــا
ت ـس ـج ـي ـل ـيــا ق ـص ـي ــرا عـ ــن م ـس ـيــرة
شخصية المهرجان الفنان سعد
ثمن هــذا االختيار
الـفــرج ،وال ــذي َّ
م ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ،م ــؤك ــدا دور
المعهد في تنشيط الساحة الفنية
والثقافية واإلعالمية بالكويت.
بعد ذلك ،جرت مراسم التكريم،
حيث قام غالب العصيمي ،ممثل
وزيـ ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم الـعــالــي
د .حامد العازمي ،يرافقه د .فهد
ال ـهــاجــري ،ود .راج ــح الـمـطـيــري،
بتكريم شخصية المهرجان الفنان
سعد الفرج.
كما تم تكريم عدد من خريجي
ال ـم ـع ـهــد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ال ـش ـبــاب
الـ ــذيـ ــن حـ ـقـ ـق ــوا نـ ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا،
واحتلوا مكانة متميزة في الساحة
الفنية ،حيث جرت مراسم تكريم
الفنانين الثمانية ،و ه ــم :فيصل
العميري ،سـمــاح ،محمد الــربــاح،
علي الحسيني ،عبدالعزيز صفر،
حنان مهدي ،عبدالعزيز النصار،
وأحمد العوضي.

بدوره ،كشف د .راجح المطيري

ِّ
أيمن تيسير يشنف آذان الجمهور بالطرب األصيل

َّ
غنى  7أعمال لعمالقة الفن عبدالوهاب والصافي وكارم وعبدالحليم
●

فادي عبدالله

ضمن فعاليات الموسم الثقافي
ال ـ  23لــدار اآلث ــار اإلســامـيــة ،أحيا
ال ـف ـنــان األردنـ ـ ــي د .أي ـمــن تيسير،
أمسية طربية ،إذ شــدا بمختارات
جميلة مما تركه عمالقة زمن الفن
األصـ ـي ــل ب ــال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،أمــس
األول ،على مـســرح مــركــز اليرموك
ال ـث ـق ــاف ــي ،الـ ـ ــذي اك ـت ـظ ــت م ـقــاعــده
بــال ـج ـم ـهــور ال ـم ـحــب والـمـتـعـطــش
لسماع األغنيات الطربية الخالدة،
ليخرج متأبطا ذكرياته الجميلة
التي استحضرها تيسير.
استهل صباح ّ
الريس األمسية،
ِّ
مرحبا بالحضور ،الفتا إلــى أنها
ليلة طربية ،يحييها د .أيمن تيسير،
الذي ُيعد من أجمل األصوات التي
غنت لمحمد عبدالوهاب.
قـ ّـدم د .تيسير  7أعمال غنائية،
اخ ـت ــاره ــا ب ـع ـنـ ِّـايــة ،واس ـت ـط ــاع من
خاللها أن يشنف آذان الحضور،
ب ـ ـصـ ــوتـ ــه ال ـ ـش ـ ـجـ ــي الـ ــرخ ـ ـيـ ــم ذي
ال ـم ـســاحــات ال ـم ـت ـعــددة ،إذ افتتح
وصلته الغنائية بأغنية "مشغول
عليك مشغول" لكارم محمود ،ومن
كلمات فتحي قــور ،وألـحــان أحمد
صــدقــي ،ثــم "ال عـيــونــي غــريـبــة وال
ص ــوت ــي غ ــري ــب" ل ــودي ــع ال ـصــافــي،
وم ـ ــن ألـ ـح ــان ــه ،وكـ ـلـ ـم ــات ال ـشــاعــر

أيمن تيسير أثناء وصلته
اللبناني طـعــان أسـعــد ،و"ي ــا دنيا
ي ــا غ ــرام ــي" لـمـحـمــد ع ـبــدالــوهــاب،
وه ــي مــن أل ـحــانــه ،وك ـل ـمــات أحمد
رامي" ،الليالي" لعبدالحليم حافظ،
كلمات مرسي جميل عزيز ،وألحان
م ـح ـمــد الـ ـم ــوج ــي ،ب ـع ــده ــا "ام ـت ــى
ال ــزم ــان يسمح يــا جـمـيــل" لمحمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،وه ـ ــي م ــن أل ـح ــان ــه،
وكلمات أمين عزت.
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،انـ ـتـ ـق ــل إل ـ ـ ــى غ ـن ــاء
م ـج ـمــوعــة م ــن األب ـ ـيـ ــات الـشـعــريــة
للمتصوف العاشق ابــن الـفــارض،
وأل ـ ـحـ ــان أيـ ـم ــن ت ـي ـس ـي ــر ،نـقـتـطــف
منها" :هو الحب فاسلم بالحشا ما

الـهــوى سـهــل /فما اخـتــاره مضنى
به وله عقل".
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،ت ـج ـلــى تـيـسـيــر غـنــاء
وطربا لألسماع ،حيث ازداد تفاعل
ال ـج ـم ـهــور ،لـيـبـلــغ ذروت ـ ــه ،عـنــدمــا
اختتم فقرات أمسيته برائعة محمد
عـبــدالــوهــاب (كــل ده كــان لـيــه) ،من
كلمات مــأمــون الـشـنــاوي ،وألـحــان
عبدالوهاب.
وت ـخ ـلــل األم ـس ـيــة ع ــزف مـنـفــرد
(صــولــو) على آلــة القانون للعازف
د .ب ـس ــام ال ـب ـلــوشــي ،وآلـ ــة الـكـمــان
للمايسترو مجدي طلعت.
وقــال د .أيمن تيسير عن عشقه

ل ـل ـطــرب ال ـش ــرق ــي األصـ ـي ــل" :رب ـمــا
لــن أستطيع أن أح ــدد متى وكيف
استهواني فن الموسيقى والغناء،
لكنني أع ــرف تـمــامــا أنـنــي عشقت
موسيقى الشرق ،وغرقت في بحر
ال ـن ـغ ــم ال ـع ــرب ــي األص ـ ـيـ ــل ،فـعــرفــت
ً
أن ع ـنــدي ول ـهــا ب ــه ،وف ـيــه سأضع
رس ــال ـت ــي ،ف ــدرس ــت وام ـت ـه ـنــت فن
الموسيقى ،بعدها عملت من أجل
الفن الـجــاد ،وبـمــرور الزمن أيقنت
أن األصالة والجمال في موسيقانا
ال ـش ــرق ـي ــة م ـع ـيــن ال ي ـن ـض ــب ،وم ــا
زلــت أنـهــل مـنــه ،حتى ازداد شوقا
لموسيقاه".
ُيــذكــر أن د .أيمن تيسير ،عميد
كلية الفنون والتصميم في الجامعة
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ــاص ــل ع ـل ــى ش ـه ــادة
الدكتوراه في العلوم الموسيقية،
ت ـخ ـص ــص غـ ـن ــاء ع ــرب ــي – مـنـحــة
ال ـم ـل ـكــة رانـ ـي ــا م ــن جــام ـعــة الـ ــروح
القدس في لبنان عــام  .2005أكمل
الماجستير في العلوم الموسيقية،
والدبلوم العالي في الغناء الشرقي
م ــن ال ـج ــام ـع ــة ن ـف ـس ـهــا ،وشـ ـه ــادة
الـبـكــالــوريــوس فــي الموسيقى من
ج ــام ـع ــة ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك .ح ــاص ــل عـلــى
الجائزة الكبرى ألحسن عمل غنائي
متكامل في مهرجان بترا لألغنية
األردنية عن لحنه ألغنية "آن األوان"،
الذي أقيم في ّ
عمان عام .2000

المال وأبو والعيسى ضيوف أولى حلقات «مع حمد شو» بيت السدو يستضيف معرض «الحرف
اليدوية التراثية المصرية»  ١١الجاري

سيكون جمهور المذيع حمد العلي مع أولى حلقات
ً
برنامجه "مع حمد شو" ،المقرر بثها غدا ،عبر شاشة
قناة الراي ،حيث يحل ضيفا على البرنامج الفنان خالد
المال ،والمطرب المصري أبــو ،واإلعالمي عبدالوهاب
العيسى ،في حلقة مميزة تشهد العديد من الموضوعات،
وتطرح أفكارا عدة في قالب ترفيهي.
وقد استطاع حمد أن يجمع بين فنان شعبي مخضرم
مثل المال ،ونظيره المصري الشاب أبو ،صاحب أغنية
" 3دقات" ،إلى جانب إعالمي استطاع أن يستقطب في
حسابه  13مليون متابع ،هو عبدالوهاب العيسى.
ُيذكر أن برنامج "مــع حمد شــو" في موسمه الثالث
َّ
ويتكون فريق اإلعداد من علي
من إخراج د .علي حسن،
العلي رئيسا ،وصالح الفضلي وحمود عادل وشيخة
البهاويد وسلطان المناع وجاسم المهنا وآالء الهندي،
ويحمل البرنامج هذا العام شعار "مشاعر وايد وبرنامج
واحد".
م.ج

حمد العلي

فــي إط ــار احـتـفــاالت الكويت بــاألعـيــاد الوطنية،
تقيم سفارة مصر بالكويت والجمعية التعاونية
الـحــرفـيــة ل ـل ـســدو ،مـعــرضــا لـلـحــرف والـمـشـغــوالت
اليدوية المصرية من  11إلى  15الجاري.
وي ـس ـت ـهــدف ال ـم ـع ــرض ت ـقــديــم نـ ـم ــاذج لـلـحــرف
التراثية والتقليدية المصرية ،عبر عرض مجموعة
مــن الـمـشـغــوالت الـيــدويــة الـمـتـمـيــزة الـتــي تـطـ َّـورت
على م ــدار الـعـصــور ،ولـهــا مكانة خــاصــة فــي تــراث
النسيج والحرف المصرية ،كما تتميز بكونها من
المشغوالت المعروفة داخل مصر وخارجها ،وبما
يسهم في الحفاظ على الهوية المصرية ،والترويج
للموروث المصري من األعـمــال اليدوية األصيلة،
فضال عن تبادل التراث الحرفي والفني مع المعنيين
في الكويت ،وخاصة بيت السدو.

ويتضمن المعرض مجموعة منتقاة من منتجات
أخميم ومـنـســوجــات التلى والـتـطــريــز السيناوي،
فضال عن مجموعة من المشغوالت المصرية من
النحاس والفضة والمعادن واأللباستر تعكس كل
منها طابعا مميزا ،وخصائص تاريخية وجغرافية
تراكمت عبر العصور ،لتميز تلك الـحــرف ،ولتطل
عليكم ببعض من تراث قرى صعيد مصر ،خصوصا
أخميم وشندويل ،وعبق تراث شبه جزيرة سيناء.
وس ــوف يشتمل الـمـعــرض عـلــى إقــامــة ورشـتــي
عـمــل عــن مـنـســوجــات الـتـلــي والـتـطــريــز السيناوي
يومي  12و 13الجاري ،الستعراض تاريخ كل حرفة،
وتطورها ،وأنواع الخيوط واألقمشة المستخدمة،
وطرق الحياكة المناسبة.

تقوم النجمة األميركية
جوليان مور ببطولة فيلم
"أفتر ذا ويدنج" (ما بعد
الزفاف) ،الذي يخرجه
زوجها بارت فريوندليتش.
وذكرت تقارير إعالمية ،أن
الفيلم ،املأخوذ عن عمل
فني دنماركي من إخراج
سوزان بيير ،يتناول قصة
"إيزابيل" ،التي تدير دار
أيتام متداعية تسافر إلي
نيويورك ،ملقابلة مليونيرة
تتبرع باملال لهذه الدار ،لكن
بعد زواجها يتم اكتشاف
العديد من املفاجآت.
وتلعب جوليان ،نجمة
فيلم "مباريات الجوع"،
دور املليونيرة في العمل
الفني الذي تدور أحداثه في
نيويورك.
َّ
وعبرت الشركة املنتجة
للفيلم عن سعادتها
بالتعاون مع جوليان ،التي
تضيف عمقا إلى أي دور
تقوم بتجسيده.

نقابة اإلعالميين :لن نسمح
بمقالب رامز جالل

أكد وكيل نقابة اإلعالميني
في مصر طارق سعدة،
أن النقابة تسعى اآلن إلى
وضع ضوابط لبرامج
املقالب ،استعدادا لشهر
رمضان املقبل ،مشددا على
أن النقابة لن تسمح بتكرار
التجاوزات التي وقعت في
برامج رامزُ ،
وعرضت خالل
شهور رمضان املاضية.
وتابع سعدة في
تصريحات صحافية:
"برامج املقالب أصبحت
شيئا عقيما ،وليس فيها
أي جديد .تجربة كررت
لسبعة مواسم .على
املنتجني أن يبحثوا عن
أشياء جديدة" ،الفتا إلى أن
النقابة ستطالب القنوات
وجهات اإلنتاج بالبحث
عن قوالب برامجية جديدة
تتناسب مع الوضع
الرمضاني.
وشدد على فرض عقوبات
صارمة على كل َمن
يستهتر بعقلية املشاهد،
مضيفا" :برامج املقالب البد
أن تكون في شكل محترم،
مثل الفوازير ،وأشياء
ترفيهية أو مسابقات.
برامج املقالب تمثيلية
(بايخة) متفق عليها،
ونرفضها".

«بعدو الحليوة» تجمع
باسم مغنية بزوجته

يستعد املطرب اللبناني
باسم مغنية إلطالق أغنية
جديدة تم تصويرها
على طريقة الفيديو
كليب ،بعنوان "بعدو
الحليوة" .وتم تصوير
الكليب بمناسبة عيد
الحب ،ويجمعه بزوجته
شيرين منسي ،وقام
بتصوير الكليب في
منطقة "الكفور" الخاصة
باألماكن الطبيعية،
واعتمد فيها على البساطة
بكل شيء ،سواء الثياب،
أو اإلكسسوارات ،أو
الديكورات.
ُيذكر أن باسم خاض أخيرا
تجربة التمثيل ،من خالل
مسلسل "طلعت روحي"،
الذي صور مشاهده منه
بمصر منذ عدة أسابيع،
ويشارك في بطولته :إنجي
وجدان ،نيكوال معوض،
هبة عبدالعزيز ،إسالم
إبراهيم وغيرهم ،تأليف
وائل حمدي وشريف بدر
الدين ،وإخراج رامي رزق
الله.

ةديرجلا
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دوليات
واشنطن تهاجم قوات األسد في دير الزور وتقتل 100
ً
● ردا على هجوم شنته «غرفة عمليات حلفاء سورية» على موقع قيادة لـ «قسد» شرق الفرات
● إدارة ترامب وجهت رسالة لكل القوى بما فيها تركيا ...وشكوك في تورط متعاقدين روس

سلة أخبار
البشير :روسيا ستجعل
من جيشنا قوة رادعة

أعلن الرئيس السوداني عمر
البشير ،أن لدى بالده برنامجًا مع
روسيا لتطوير قواتها املسلحة
"لتكون قوة رادعة لكل من تسول له
نفسه املساس باألمة ومقدراتها".
وأفادت وكالة السودان لألنباء
بأن البشير ،القائد األعلى للقوات
املسلحة ،خاطب وحدات من الجيش
متمركزة بمدينة بورتسودان،
باتجاه البحر األحمر االستراتيجي،
مؤكدًا "جاهزية القوات املسلحة
لحماية الساحل البحر األحمر
وضمان األمن واالستقرار في
السودان" .وأضاف البشير" :نحن
جاهزون ألي زول يحاول النيل من
بالدنا".

نائبة جزائرية تهدد بقتل
ابنتها إذا تكلمت األمازيغية!
سوري يفر بأسرته من غارات النظام على بلدة جسرين بالغوطة أمس (أ ف ب)

في تطور ميداني كبير ،وجهت
من خالله واشنطن رسالة
إلى جميع القوى العاملة في
الميدان السوري ،ومن ضمنها
تركيا شريكتها في حلف شمال
األطلسي ،هاجمت طائرات
أميركية قوات تابعة للرئيس
بشار األسد على الضفة الشرقية
لنهر الفرات في محافظة دير
الزور ،مما أسفر عن مقتل نحو
 100عنصر.

«محور أستانة»
يكثف التنسيق
عشية قمة إسطنبول

مــع اسـتـمــرار القصف العنيف
على الغوطة الشرقية المحاصرة
لـ ـلـ ـي ــوم الـ ـ ــرابـ ـ ــع عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي،
استهدف التحالف الدولي بقيادة
واشنطن ليل األربعاء  -الخميس
مقاتلين موالين للرئيس السوري
ب ـش ــار األس ـ ــد ف ــي م ـحــاف ـظــة دي ــر
الــزور ،مما أسفر عن سقوط مئة
قتيل على األقل.
وأعـلــن التحالف الــدولــي فجر
أم ـ ّـس أن «ق ـ ــوات مــوال ـيــة للنظام
ش ــن ــت فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مـ ــن ف ـب ــراي ــر
ه ـجــومــا ال م ـب ــرر ل ــه» ض ــد مــركــز
لـ ـ ـق ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
(ق ـ ـسـ ــد) شـ ـ ــرق نـ ـه ــر ال ـ ـف ـ ــرات فــي
محافظة دير الزور الحدودية مع
ال ـعــراق ،موضحا أن عناصر من
قواته في مهمة «استشارة ودعم
ومرافقة كانت متمركزة بالمنطقة
ح ـيــن وق ــع ال ـه ـجــوم ع ـلــى ب ـعــد 8
كيلومترات شرق نهر الفرات».
وفـ ــي رس ــال ــة ش ــدي ــدة الـلـهـجــة
ل ـم ـح ــور ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ــد
وأيضا لحليفتها تركيا لالبتعاد
عــن حلفائها األكـ ــراد ،أكــد مكتب
ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــوزارة
ً
الخارجية األميركية ،أنــه «دفاعا
عـ ــن قـ ــواتـ ــه والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـش ــري ـك ــة،
ّ
وج ـ ــه ال ـت ـحــالــف ض ــرب ــات جــويــة
ضد القوات المهاجمة لصد هذا
ال ـع ـمــل ال ـع ــدوان ــي ض ــد ال ـشــركــاء
ال ـم ـن ـخــرط ـيــن ف ــي م ـه ـمــة هــزيـمــة
داعش« ،مؤكدا أنه «مازال ملتزما
بالتركيز على مهمة التنظيم في
وادي نهر الفرات األوسط ،ويؤكد
حـقــه غـيــر ال ـقــابــل لـلـتـفــاوض في
الدفاع عن النفس».
وقدر مسؤول عسكري أميركي
«مـقـتــل أك ـثــر م ــن مـئــة عـنـصــر من

ال ـ ـقـ ــوات الـ ـم ــوالـ ـي ــة ل ـل ـن ـظ ــام ،فــي
وق ــت كــانــت ه ــذه ال ـقــوات تشتبك
مــع ســوريــة الديمقراطية وقــوات
التحالف».

النفط والغاز
وأوض ــح مــديــر الـمــرصــد رامــي
عبدالرحمن أن القصف األميركي
«الجوي وبصواريخ أرض أرض»
أسـ ـ ـف ـ ــر عـ ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل  45ع ـن ـص ــرا
غالبيتهم مــن مـقــا تـلــي العشائر
الموالية للنظام ،فضال عن آخرين
أف ـ ـغـ ــان ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه تـسـبــب
أيضا في تدمير أسلحة ثقيلة من
دبابات ومدافع وآليات.
وأكد عبدالرحمن أن «التحالف
بدأ قصفه بعد استهداف النظام
مــواقــع قسد شــرق الـفــرات ،بينها
ق ـ ــري ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــد ع ـ ـك ـ ـيـ ــدات وحـ ـق ــل
كونيكو النفطي الذي توجد قوات
أميركية فــي محيطه» ،مبينا أن
«ق ـس ــد» ردت بــال ـســاح الـمــدفـعــي
أيـ ـض ــا ،م ـس ـت ـهــدفــة بـ ـل ــدة خ ـشــام
الـمـحــاذيــة قـبــل أن تـتــدخــل قــوات
التحالف.
ووفق عبدالرحمن ،فإن «قوات
النظام تسعى إلى استعادة حقول
النفط والغاز التي سيطرت عليها
س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة بـعــد طــرد
تـنـظـيــم ال ــدول ــة» ،وأب ــرزه ــا حقال
كونيكو والعمر ،الذي يعد األكبر
فــي ســوريــة ،ووص ــل إنتاجه قبل
انــدالع النزاع إلى  30ألف برميل
ً
يوميا .وكان معمل كونيكو يعد
قبل بدء النزاع أهم معمل لمعالجة
ال ـغ ــاز ،وتـبـلــغ ق ــدرت ــه  13مليون
مـتــر مـكـعــب م ــن ال ـغ ــاز الطبيعي
فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد ،وف ــق الـنـشــرة

مجازر الغوطة تتواصل والكويت تطلب هدنة إنسانية
بعد يومين دمويين في الغوطة الشرقية ،معقل
فصائل المعارضة قرب دمشق ،جددت قوات النظام،
أمس ،قصفها الجوي والمدفعي ،مما أسفر عن مقتل
ً
نحو  40مدنيا في مناطق عدة ،بحسب المرصد.
ً
ويأتي تجدد الغارات غداة مقتل  38مدنيا ،أمس
األول ،كما أسفر القصف الثالثاء عن مقتل ثمانين
ً
مدنيا وإصابة مئتين آخرين بجروح .وقتل االثنين

ً
 32مدنيا على األقــل وأصيب العشرات في غــارات
ً
عنيفة لقوات النظام استهدفت مدنا وبلدات عدة
في المنطقة المحاصرة منذ  5سنوات.
ومع استمرار القصف ،بادرت الكويت والسويد
إلى طلب اجتماع مغلق لمجلس األمن أمس لبحث
هدنة إنسانية مدة شهر تطالب بها وكــاالت األمم
المتحدة الموجودة في دمشق.

االقتصادية اإللكترونية «سيريا
ريبورت».

الخط الفاصل
ويأتي التصعيد في دير الزور
ب ــرغ ــم خ ــط ف ــض اشـ ـتـ ـب ــاك ،ال ــذي
أنشأته الواليات المتحدة وروسيا،
ويمتد على طــول نهر الـفــرات من
محافظة الرقة باتجاه ديــر الــزور
المحاذية ،لضمان عدم حصول أي
مواجهات بين الطرفين.
ولــم يمنع خــط فــض االشتباك
حوادث سابقة بين «قسد» وقوات
ً
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،خـ ـص ــوص ــا ح ـي ــن كــانــا
ي ـخــوضــان هـجــومـيــن منفصلين
واسعين ضد «داعش» في محافظة
دير الزور قبل أشهر.
وت ـم ـك ـن ــت قـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام فــي
ديسمبر  2017مــن طــرد التنظيم
ال ـم ـت ـط ــرف مـ ــن ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
للفرات ،فيما التزال «قسد» تقاتله
ف ــي آخـ ــر ج ـي ــوب ل ــه ع ـلــى الـضـفــة
الشرقية.
وأكــدت وكــالــة األنـبــاء الرسمية
(سانا) الهجوم ،قائلة« :في عدوان
جــديــد وم ـحــاولــة لــدعــم اإلرهـ ــاب،
استهدف التحالف قــوات شعبية
تقاتل إرهابيي داعش ومجموعات
قسد في ريف دير الزور».

دور روسي  -إيراني
وقال مسؤول عسكري أميركي
إنه يشتبه بأن قوات النظام كانت
تحاول التقدم ميدانيا والسيطرة
عـلــى أراض فــي الـمـنـطـقــة ضمن
محاولتها لوضع يدها على آبار
ال ـن ـفــط ال ـم ــوج ــودة ف ــي «خ ـشــام»

القريبة من دير الــزور ،مبينا أن
تلك اآلب ــار كانت مـصــدرا رئيسا
من مصادر تمويل «داعــش» بين
عامي  2014و.2017
وأش ـ ــار ض ــاب ــط أم ـيــركــي آخــر
لشبكة « »CNNإل ــى أن ــه مــن غير
الواضح حتى اآلن هوية القوات
ال ـمــوال ـيــة ال ـت ــي ش ـنــت ال ـه ـجــوم،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن وا شـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ت ـش ــك
ف ــي اح ـت ـم ــال ت ـ ــورط مـتـعــاقــديــن
عسكريين روس كانوا ينشطون
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـقـ ــربـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـكـ ــان فــي
العملية.
ون ـ ـفـ ــى ال ـ ـضـ ــابـ ــط األمـ ـي ــرك ــي
امتالك أدلة تشير إلى قيام القوات
الــروسـيــة بــإطــاق ال ـنــار باتجاه
«ق ـس ــد» أو مــوقــع الـمـسـتـشــاريــن
األم ـيــرك ـي ـيــن ،لـكـنــه ل ــم يستبعد
إمكان اشتراك قوات مدعومة من
إيران في الهجوم».
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاب ـ ـ ــط ،ف ـ ــإن
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن أخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرت الـ ـج ــان ــب
ال ــروس ــي ب ــوج ــود ق ــوات مــوالـيــة
للنظام في المنطقة ،قبل أن تقوم
تلك األخيرة بشن هجومها ،الفتا
إل ــى أن ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي كــان
يــاحــظ مـنــذ أي ــام حـشــد ال ـقــوات
السورية لعناصرها في الموقع.

أصول اقتصادية
وا ع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة أن ق ـ ـصـ ــف الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـم ــوال ـي ــة ل ــأس ــد أظ ـه ــر حقيقة
وجـ ــود ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة غير
القانوني في سورية بأنه ليس
لمكافحة «داعش» ،بل لالستيالء
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـط ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى «األصـ ـ ـ ـ ـ ــول
االقتصادية» للبالد ،مشيرة إلى

أن العملية أسفرت عن إصابة 25
مقاتال فقط.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية
إلـ ـ ــى أن عـ ـ ــدم ت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـقـ ــوات
الـ ـم ــوالـ ـي ــة ل ـل ـن ـظ ــام ت ـحــركــات ـهــا
االس ـت ـطــاع ـيــة م ــع روسـ ـي ــا كــان
سـ ـبـ ـب ــا لـ ـ ــوقـ ـ ــوع حـ ـ ـ ـ ــادث ق ـصــف
التحالف لها ،مؤكدة عدم وجود
عسكريين روس في هذه المنطقة
من دير الزور.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـن ـ ــاطـ ـ ـق ـ ــة ب ــاس ــم
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ال ــروسـ ـي ــة ،م ــاري ــا
زاخ ــاروف ــا ،تأكيدها أن الــوجــود
تحد جاد للعملية
األميركي هو ٍ
الـسـلـمـيــة وال ـح ـفــاظ عـلــى وح ــدة
أراضي سورية.
ووص ــف الـنــائــب األول للجنة
الدفاع واألمن في مجلس االتحاد
الروسي ،فرانس كلينتسيفيتش،
الضربة األميركية بأنها عدوان ال
سابق لــه ،وال تتفق مــع القواعد
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،م ــؤك ــدا أنـ ــه ال يــرى
خطرا من وقوع مواجهة عسكرية
مـبــاشــرة بـيــن الـتـحــالــف الــدولــي
والـقــوات الروسية المرابطة في
سورية.

قمة ثالثية
وب ـعــد لـقــائـهـمــا ال ـثــاثــي األول
بـمـنـتـجــع س ــوت ـش ــي ف ــي نــوفـمـبــر
الماضي ،اتفق الرئيسان الروسي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن والـتــركــي رجــب
طيب إردوغان ،في اتصال هاتفي
أم ــس ،عـلــى عـقــد قـمــة تـضــم أيضا
الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،ل ـب ـحــث ال ــوض ــع
بسورية ،وفق مصدر في الرئاسة
التركية.

هل تستخدم تركيا «دواعش» في عفرين؟!
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية إفادات
لـمـقــا تــل ســا بــق فــي تنظيم دا ع ــش ،قــال فيها إن
ال ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ج ـنــدتــه م ــع زم ــائ ــه َّ
ودرب ـت ـهــم
من أجل الهجوم على أ هــداف كردية في عفرين.
وأخبر فــراج ،وهــو من شمال شــرق ســوريــة ،وال
يزال يرتبط بصالت وثيقة مع عناصر «داعش»،
الصحيفة ،أن تركيا تعتمد في الكثير من نواحي

ه ـجــوم ـهــا ع ـلــى م ـقــات ـلــي ال ـت ـن ـظ ـيــم .وأضـ ـ ــاف أن
«التمويه على هذه األعمال يكون بعدم نسخ الطرق
الداعشية في األعمال الهجومية ،حتى ال ينكشف
أمــر التعاون التركي -الداعشي ،وتثير انتقادات
دول ـي ــة ،لـكــي ت ـكــون تـكـتـيـكــات تـفـجـيــر ال ـس ـيــارات
والعربات محددة بحزب العمال الكرستاني» ،وفق
سماعه من الضباط األتراك.

وإذ أ ك ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــا س ــم
«ال ـكــرم ـل ـيــن» ،دي ـم ـتــري بيسكوف،
االتفاق على عقد «لقاء بين الرؤساء
الثالثة ،ولم يتم تحديد أي موعد»،
أفــاد مصدر الرئاسة التركية بأن
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان وب ــوتـ ـي ــن ات ـف ـق ــا خ ــال
ل ـقــائ ـه ـمــا ع ـلــى «ت ـس ــري ــع» تثبيت
مواقع مراقبة جديدة في محافظة
إدلب ،في إطار اتفاق خفض التوتر
الموقع بأستانة.
وأك ـ ــد ال ـم ـص ــدر أن الــرئـيـسـيــن
تـحــدثــا عــن الــوضــع اإلنـســانــي في
الغوطة ،و»تقاسما معلومات «حول
عملية «غصن الزيتون التي تقودها
تركيا ضد وحدات حماية الشعب
الكردية في عفرين.

تحركات كبرى
وفي كلمة بالمجمع الرئاسي في
أنقرة ،أعلن إردوغان أن التحركات
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى واألس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ل ـ ــم ت ـب ــدأ
ب ـعــد ،مـتـعـهــدا بـحــل مشكلة إدلــب
بـعــد االن ـت ـهــاء مــن عـفــريــن وإع ــادة
الالجئين إلى ديارهم بأسرع وقت
مـمـكــن .وق ــال إردوغ ـ ــان« :م ــا قمنا
بــه حـتــى ال ـيــوم ،ال يمكن اعـتـبــاره
حتى ج ــوالت إح ـمــاء .وتحركاتنا
وح ـمــات ـنــا ال ـك ـب ـي ــرة »،سـنـنـفــذهــا
خالل المرحلة القادمة ،مشيرا إلى
أن قوات الجيش التركي والسوري
الحر سيطرتا على  2000كلم من
عفرين حتى اآلن.
وإذ جدد إردوغان رفضه الحوار
مع األسد ،الذي «قتل مليون إنسان
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة» ،اع ـت ـب ــر ال ـم ـت ـحــدث
باسم «الخارجية» التركية ،حامي
أكسوي ،اتهامات وزير الخارجية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة جـ ـ ــان إيـ ـ ــف لـ ــودريـ ــان
ألنقرة بانتهاك القانون وتحميلها
مـســؤولـيــة مـقـتــل أي مــدنــي أثـنــاء
عمليتها في سورية «مؤسفة» و»ال
أس ــاس لـهــا» .وش ــدد أكـســوي على
أن «العملية عـلــى عـكــس ادع ــاء ات
ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي ،تـمـنــع إضــافــة
حرب جديدة على الحرب الجارية
في ســوريــة» ،مضيفا« :ننتظر من
حلفائنا أن يدعمونا في مكافحة
المنظمات اإلرهابية ،وعدم القيام
ب ــال ـل ـع ـب ــة ن ـف ـس ـهــا ع ـب ــر أف ـعــال ـهــم
وتصريحاتهم».
(عواصم  -وكاالت)

خامنئي :أميركا أسوأ من «الدواعش»

هددت البرملانية الجزائرية نعيمة
صالحي ،ابنتها بالقتل إذا تفوهت
مرة أخرى بكلمة واحدة باللغة
األمازيغية .واعتبرت صالحي
في تسجيل فيديو بصحبة
زوجها النائب السابق محمد
صالحي ،نشرته على "فيسبوك"،
أن "األمازيغية ليست لغة وإنما
لهجة ال عالقة لها بالحضارة"،
مؤكدة على أنها" :لن تقبل أن
يدرس أبناؤها األمازيغية ،في
حني يتعلم أبناء الذين ينادون
بتعميم تعليمها اللغات الحية في
الخارج" .في املقابل ،دافعت النائبة
نعيمة صالحي عن اللغة العربية،
التي قالت إنها "لغة العالم،
ينطق بها أكثر من مليار شخص
وتملك ماليني الكتب والبحوث
واملخططات".

ليبيا :إطالق سراح
«ضابط اإلعدامات»

ذكر مصدر عسكري أن قائدًا ليبيًا
مطلوبًا لدى املحكمة الجنائية
الدولية التهامه بارتكاب سلسلة
من عمليات اإلعدام خارج نطاق
القضاء جرى إطالق سراحه أمس
بعد يوم من تسليمه لنفسه إلى
السلطات العسكرية في شرق
ليبيا .وتظاهر أنصار القائد
محمود الورفلي ،مساء أمس األول،
في مدينة بنغازي في شرق ليبيا
معترضني على اتخاذ أي إجراء
قانوني ضده .وأغلق املتظاهرون
طرقًا وأحرقوا إطارات للسيارات
ورفع بعضهم الفتات كتب عليها
"كلنا ...محمود الورفلي".
والورفلي عضو بوحدة خاصة
بـ"الجيش الليبي" ،الذي يقوده
خليفة حفتر ،وهو القوة املهيمنة
في شرق ليبيا .ويرفض الجيش
الحكومة املعترف بها دوليًا في
طرابلس ويتحالف مع حكومة
أخرى في شرق البالد.

تقرير أممي« :القاعدة»
أخطر من «داعش»

● عراقجي :ال صلة بين الدور اإلقليمي و«النووي»
ق ــال ال ـمــرشــد األع ـل ــى ب ــإي ــران ع ـلــي خــام ـن ـئــي ،أمـ ــس ،خــال
استقباله وفدا من القوة الجوية بمناسبة ذكرى «ثورة ،»1979
ً
إن «الحكومة األميركية اليوم هي األكثر ظلما وقـســاوة بين
األنظمة في العالم ،وهي حتى أسوأ من الدواعش المتوحشين».
واعتبر خامنئي أن «األميركيين هم من أسسوا (داعش) وأن
الرئيس األميركي الحالي نــوه بذلك فــي حملته االنتخابية،
وقــدمــوا لــه الــدعــم ،وربـمــا تــولــت مــؤسـســات وحشية أميركية
مثل بالك ووتر مهمة تدريبهم على بعض األساليب العنيفة
والمتوحشة».
وردا على الدعوات إليران للتخلي عن أنشطتها اإلقليمية،
أجاب« :بطبيعة الحال ،فإنه بناء على تعاليم اإلسالم الصريحة
يجب الوقوف في وجه الظالم ومساعدة المظلوم».
ال ــى ذلـ ــك ،رف ــض نــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي عـبــاس
عــراقـجــي الـضـغــوط الـغــربـيــة الـتــي تـهــدف للجم نـشــاط بــاده
وتدخلها بـشــؤون عــدد مــن دول المنطقة .وق ــال ،أمــس ،إنــه ال
توجد صلة بين ما وصفه بـ»نفوذ بــاده» في منطقة الشرق
األوسط و»االتفاق النووي» الذي أبرمته عام  2015مع القوى
ً
الكبرى ويتعرض حاليا النتقادات حادة من إدارة ترامب إلدخال
تعديالت عليه.
وقال عراقجي ،على هامش مشاركته بمؤتمر اقتصادي في

باريس« :لطالما حاربنا اإلرهاب .تلعب إيران دوما دورا رئيسيا
في حفظ االستقرار والسالم في المنطقة .وال عالقة بين االتفاق
النووي ودورنا في المنطقة».
وأضاف أن الواليات المتحدة وأوروبــا ترغبان في أن تحد
ً
إيران من نفوذها في منطقة الشرق األوسط ،متهما إسرائيل
والواليات المتحدة والسعودية بـ»إذكاء التوترات اإلقليمية».
في السياق ،جددت بريطانيا ،أمس ،تأكيدها على أنها تعمل
مع شركائها على معالجة المخاوف األميركية بشأن االتفاق
النووي اإليراني ،لكنها دعت طهران لتجنب أي تصرفات تهدد
األمن اإلقليمي ،محذرة من انهيار االتفاق.
مــن جـهــة أخ ــرى ،أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة الـســويــديــة أنها
استدعت السفير اإليــرانــي لــدى ستوكهولم ،لالحتجاج على
تأييد حكم اإلعدام الصادر ضد األكاديمي المرموق أحمد رضا
جاللي ،الــذي يحمل وثائق اإلقــامــة الدائمة في السويد ،على
خلفية اتهامه بالتجسس لمصلحة إسرائيل.
إلى ذلك ،شرعت المحكمة الجزائية في الرياض بمحاكمة
 4سعوديين ارتكبوا جرائم متعددة ،حيث سافروا إلى إيران،
وتــدربــوا على اسـتـخــدام األسـلـحــة والـمـتـفـجــرات ،وذل ــك بغية
اإلخالل باألمن وإحداث أعمال شغب.
وج ــاء فــي عريضة االتـهــامــات أن الـ ـ  4قــامــوا بــإنـشــاء خلية

ً
ضباطا وقادة بالقوات الجوية في طهران أمس (ارنا)
خامنئي مستقبال
ً
إرهــابـيــة مـكــونــة مــن مطلوبين أمـنـيــا ،وغـيــرهــم مــن أصـحــاب
الفكر المنحرف.
وهــدفــت الخلية إلــى اعتماد الـخــروج المسلح على سلطات
الدولة ،ومحاولة اإلفساد ،واإلخالل باألمن ،وإشاعة الفوضى،
وإحداث أعمال شغب ،وإتالف الممتلكات العامة.
وتـضـمــن ال ـمــذكــرة ات ـه ــام الـ ــ 4بــالـسـفــر إل ــى إيـ ــران وال ـع ــراق،
لاللتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لميليشيات «حــزب الله»
اللبناني ،وتلقي تدريب على كيفية تصنيع وتشريك القنابل،
وذلك بغاية استهداف رجال األمن في المملكة.
ً
كما قامت الخليجة بتهريب مطلوبين أمنيا إلى إيران ،وادخال
أسلحة نارية إلى المملكة.
وكــان أحــد المتهمين قد شــارك في المظاهرات والتجمعات

المثيرة للشغب بحي الشويكة بمحافظة القطيف ،وردد عبارات
مناوئة للدولة بقصد اإلخــال باألمن ،كما أنــه شــارك بتشييع
بعض من قتلوا في مواجهات مع الدولة ،وردد عبارات مناوئة
لها.
وجاء بدء المحاكمة في الرياض غداة رفض طهران اتهامات
وجهتها لها المنامة ،ومفادها أن إيران دربت شخصين أوقفا في
البحرين بتهمة تنفيذ اعتداء ضد خط أنابيب نفط في المملكة،
ووصفتها بأنها «كاذبة وال أساس لها».
م ــن جــانــب آخـ ــر ،أع ـلــن ال ـمــدعــي ال ـع ــام ف ــي مـحــافـظــة قــزويــن
إسماعيل صادقي أن القوى األمنية اعتقلت «أحد أبرز المحرضين
على االضطرابات األخيرة التي تخللها اشعال نيران بمساجد
وحوزات علمية ومقرات تعبئة البسيج على مستوى المحافظة».

ذكر مراقبون تابعون لألمم
املتحدة ،في تقرير لهم ،أن تنظيم
"القاعدة" ال يزال "صامدًا بشكل
الفت" ،ويشكل خطرًا أكبر من
تنظيم "داعش" في بعض املناطق.
وأوضح التقرير ،الذي ُرفع إلى
مجلس األمن الدولي ،أمس األول،
أن فرع القاعدة في اليمن يشكل
مركزًا للتواصل ملجمل التنظيم.
وتابع أن املجموعات املرتبطة
بالقاعدة في غرب إفريقيا ،وفي
جنوب آسيا ،تشكل خطرًا أكبر
من مقاتلي "داعش" غير القادرين
حاليًا على فرض أنفسهم كقوة
على األرض .وأشار إلى "جبهة
النصرة" في سورية هي إحدى
أقوى وأكبر فروع "القاعدة" في
العالم.

26

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3681الجمعة  9فبراير 2018م  23 /جمادى األولى 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

إسرائيل تواصل بناء الجدار ...وواشنطن تطمئن بيروت

ّ
• ساترفيلد تفقد األعمال اإلسرائيلية في الناقورة • القيادي األصولي اإليراني رئيسي يجول على الحدود
بيروت  -ريان شربل

واصلت إسرائيل ،أمس ،بناء
الجدار األسمنتي على حدودها
مع لبنان ،في حين حاولت
واشنطن تهدئة بيروت بانتظار
وصول وزير الخارجية ريكس
تيلرسون إلى لبنان ،والذي من
المرتقب أن يقوم بمفاوضات
شاملة مع اللبنانيين تتعلق
بالجدار والبلوك النفطي ،9
إضافة إلى مخاوف إسرائيل من
مصانع أسلحة إيرانية في أراضي
لبنان.

لـلـيــوم الـثــانــي عـلــى الـتــوالــي،
ورغ ــم االع ـت ــراض ــات الـلـبـنــانـيــة،
واصـ ـل ــت اآللـ ـي ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة
استكمال بناء الجدار األسمنتي
فـ ـ ــي نـ ـقـ ـط ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــاقـ ـ ــورة أقـ ـص ــى
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوب ،وسـ ـ ـ ـ ــط اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار
لـجـيـشـهــا يـقــابـلــه اس ـت ـن ـفــار في
الـ ـج ــان ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وت ـس ـي ـيــر
دوريات لقوات «اليونيفيل».
وت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ــارة
نــائــب مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ديـ ـفـ ـي ــد
ســاتــرف ـي ـلــد وم ــدي ــر ع ـ ــام االم ــن
العام اللواء عباس إبراهيم الى
الـ ـن ــاق ــورة ح ـي ــث ال ـت ـق ـيــا ق ـي ــادة
ال ـق ــوات الــدول ـيــة وق ــام ــا بجولة
عند الحدود.
وأكدت مصادر متابعة ،أمس،
أن «لقاء جمع ساترفيلد واللواء
إبراهيم والقائد العام لليونيفيل
الجنرال مايكل بيري ،بمقر قيادة
األخ ـيــر فــي ال ـنــاقــورة ،وتمحور
الـ ـبـ ـح ــث حـ ـ ــول ب ـ ـنـ ــاء اس ــرائـ ـي ــل
ال ـجــدار وم ــدى االل ـت ــزام بــالـقــرار
.»1701
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ــى أن
«ال ـج ـي ــش وال ـيــون ـي ـف ـيــل ب ــاش ــرا
إعـ ـ ـ ــداد م ـل ــف ح ـ ــول االج ـ ـ ـ ــراءات
االســرائـيـلـيــة على ال ـحــدود عبر
تصويرها ،ليصار الى عرضها
كــوثــائــق فــي الـلـقــاء الـثــاثــي في
الـنــاقــورة ال ــذي يعقد دوري ــا كل
شهر».
وأض ــاف ــت« :اســرائ ـيــل تنتظر
زيارة وزير الخارجية االميركي
ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون الـ ـ ــذي أوف ــد
ساترفيلد للوساطة بينها وبين
لبنان على البلوك الـغــازي رقم
 9وعلى بناء الجدار» ،وختمت:
«استكمال بـنــاء ال ـجــدار مرتبط
بـنـتــائــج زيـ ــارة تـيـلــرســون ،ففي
حال نجحت الوساطة ،ستكتفي

ّ
عون يوقع مرسوم «الترقيات»
ّ في أولى ثمار اللقاء الثالثي في قصر بعبدا الثالثاء الماضي،
وقع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مراسيم ترقية الضباط
في الجيش وقوى األمن واالمن العام وأمن الدولة والجماركً ،
بناء
على صيغة توافقية قضت بدمجه ضمن مرسوم ّ
موحد لألقدميات
والترقيات لمختلف األســاك العسكرية واألمنية ،بعدما وقعه
أمس األول وزير المال علي حسن خليل.

أعمال بناء إسرائيلية في الناقورة أمس
بما بنته وإن لم تنجح فستكمل
البناء غير آبهة بنقاط التحفظ».

ال تصعيد
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ن ـق ـل ــت وك ــال ــة
«رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول رف ـي ــع
المستوى في الحكومة اللبنانية
ً
ً
قوله ،أمس ،إن «مبعوثا أميركيا
أ كــد للمسؤولين اللبنانيين أن
إســرائـيــل ال تــريــد التصعيد في
ال ـن ــزاع عـلــى ال ـج ــدار» ال ـحــدودي
ً
الذي تبنيه شماال.
وأضاف« :فيما يتعلق بزيارة
ساترفيلد فقد أجــرى محادثات
تـتـعـلــق ب ــال ـج ــدار م ــع إســرائ ـيــل،
وقـ ــال إن ــه لـيــس ه ـنــاك م ــا يــدعــو
للقلق وال يوجد اتجاه للتصعيد.
وأكد للبنان أن إسرائيل ال تريد
التصعيد».

عون والحكومة
واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت مـ ـس ــأل ــة ب ـن ــاء
الجدار على أعمال مجلس الوزراء
الـلـبـنــانــي ،أم ــس .وأشـ ــار رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ـ ــون ،في
مستهل الجلسة ،الى موضوعي
«الـجــدار األسمنتي والرقعة رقم
 9في المياه اللبنانية اإلقليمية»،

الحريري
كـمــا ت ـحــدث رئ ـيــس الحكومة
سعد الـحــريــري ،خــال الجلسة،
فأكد أن «جميع القوى السياسية
مهما اختلفت فيما بينها تقف
مـ ـ ــوحـ ـ ــدة ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي
اإلسرائيلي المتمثل راهنا ببناء
الجدار األسمنتي وادعــاء ملكية
البلوك رقم .»9
وقــال الـحــريــري« :لقد اجتمع
مـجـلــس ال ــدف ــاع األعـ ـل ــى وات ـخــذ
قـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ي ـ ــدع ـ ــم س ـ ـيـ ــاسـ ــة ل ـب ـن ــان

فرنسا تزيد اإلنفاق الدفاعي
بمقدار  1.7مليار يورو

أعلنت وزارة القوات المسلحة
الفرنسية ،أمس ،أن موازنة
الدفاع ستزيد بمقدار 1.7
مليار يورو سنويا في الفترة
من  2019إلى  ،2022وفقا
لتعهدات الرئيس إيمانويل
ماكرون التي قطعها العام
الماضي.
ً
واعتبارا من  ،2023من المقرر
أن ترفع الزيادة السنوية إلى
ثالثة مليارات يورو حتى
تتمكن فرنسا من تحقيق
المستوى المستهدف المتفق
عليه مع حلف شمال األطلسي،
وهو أن يبلغ اإلنفاق الدفاعي
نسبة  2في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي بحلول
.2025

(رويترز)

ً
الفتا الى أن «االتصاالت مستمرة
لـمـعــالـجــة األم ــري ــن ،ال سـيـمــا أن
ملكية الرقعة  9هي للبنان ،وأي
اعـ ـت ــداء عـلـيـهــا ه ــو اعـ ـت ــداء على
لبنان».
وأك ـ ــد عـ ــون «حـ ــق ل ـب ـنــان في
م ـم ــارس ــة س ـي ــادت ــه ع ـل ــى ارض ــه
وم ـ ـيـ ــاهـ ــه ورف ـ ـ ـ ــض أي اعـ ـ ـت ـ ــداء
ع ـل ـي ـه ـم ــا» ،قـ ــائـ ــا« :االت ـ ـصـ ــاالت
جارية عبر األمم المتحدة والدول
الصديقة لمعالجة هذا الموضوع
بــال ـطــرق الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ونــأمــل
اال تصعد اســرائـيــل اعـتــداء اتـهــا
ً
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال» ،م ـع ـل ـن ــا ان
«التعليمات اعطيت لمواجهات
أي اعتداء على لبنان».

سلة أخبار

واستقالله وحقه في الدفاع عن
ً
ارضـ ــه» ،مـضـيـفــا« :نـعـمــل مــع كل
الــدول الصديقة واألمــم المتحدة
لمواجهة األطـمــاع االسرائيلية،
ون ـ ــأم ـ ــل أن نـ ـص ــل ال ـ ـ ــى ن ـت ــائ ــج
ايجابية ،ويتحرك فخامة الرئيس
ودولــة الرئيس (نبيه) بــري وانا
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة والمغتربين
جبران باسيل في اتجاهات عدة،
ك ـمــا ن ــأم ــل أن تـتـحـقــق الـنـتــائــج
المرجوة».

ميناء
وأعـلــن وزي ــر األش ـغــال العامة
وال ـن ـق ــلي ــوس ــف ف ـن ـيــانــوس عن
ن ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء مــرفــأ
تجاري وللترانزيت فيالناقورة
 ،مع االخذ بعين االعتبار قانون
ال ـش ــراك ــة ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
وال ـخــاص .ولـفــت فنيانوس ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــس ،إل ــى ان
«العدو االسرائيلي يبقى متطاوال
عـ ـل ــى حـ ـق ــوقـ ـن ــا ،وف ـ ـ ــي ك ـ ــل م ــرة
نضطر بثالثية الجيش والشعب
والمقاومة ان نلقنه درسا حفاظا
على امننا واستقرارنا» ،مضيفا
أن «الـ ـجـ ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي قـبــل
س ـنــة ش ــق طــري ـقــا ع ـس ـكــريــا في
مـ ــزارع شـبـعــا والـمـخـطــط نفسه

يطبق الـيــوم فــي الـنــاقــورة» .كما
أشــار الــى أن «الــدولــة قــررت الــرد
على مختلف الصعد ومنها عبر
وزارة االشـغــال ،وهــي على اهبة
االستعداد لذلك».

الصواريخ والمصانع
وق ــال مـســؤولــون إسرائيليون
وأم ـي ــرك ـي ــون إن ـه ــم ي ـع ـت ـقــدون أن
إيـ ــران تـنـشــئ مـصــانــع ف ــي لبنان
إلنتاج صواريخ دقيقة التصويب
ق ــد ت ـم ـكــن حـ ــزب ال ـل ــه م ــن تـهــديــد
ال ـب ـن ـيــة األس ــاس ـي ــة ال ـح ـيــويــة في
إســرائـيــل فــي أي حــرب قــد تنشب
فــي الـمـسـتـقـبــل .وق ــال مـســؤولــون
إسرائيليون إلى أنهم قد يأمرون
بتوجيه ضربات استباقية لمثل
هذه المصانع.
وساترفيلد معروف لكل لبنان
وإسرائيل باعتباره سفيرا سابقا
فــي بـيــروت ورئـيـســا سابقا لقوة
حفظ السالم الدولية في صحراء
سيناء المصرية ،وهو الدور الذي
ج ـع ـلــه ع ـلــى اتـ ـص ــال مـسـتـمــر مع
مسؤولي األمن اإلسرائيليين.

جولة رئيسي العسكرية
إل ــى ذل ــك ،ظـهــر عـضــو مجلس

الخبراء اإليراني ابراهيم رئيسي،
سادن مرقد االمام الرضا ،المرشح
االص ــول ــي ض ــد الــرئ ـيــس الـحــالــي
حسن روحاني ،في جولة عسكرية
تـفـقــديــة ف ــي مـنـطـقــة الـ ـح ــدود مع
إســرائـيــل فــي الـجـنــوب اللبناني.
الصورة التي يبدو فيها رئيسي،
ال ـب ــال ــغ  58س ـن ــة ،م ـحــاطــا ب ـقــادة
ميدانيين من حزب الله تم تمويه
وج ــوهـ ـه ــم ،ك ــان ــت أثـ ـن ــاء زي ــارت ــه
للبنان جرت االسبوع الماضي.
ونشرت الـصــورة ضمن تقرير
نـ ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـف ــة «جـ ـي ــروزالـ ـي ــم
بـ ــو سـ ــت» أ مـ ـ ــس األول ،مـ ــن دون
أن ت ــذك ــر م ـص ــدره ــا ،وال مـصــدر
معلوماتها عــن الـجــولــة الـتــي لم
يكن عالما بها سوى قيادة «حزب
الله» وبعض عسكرييه.
وذك ــرت الصحيفة أن رئيسي
ق ـ ــال خ ـ ــال الـ ـج ــول ــة ان «ت ـحــري ــر
ال ـقــدس ب ــات قــريـبــا ( )...وبفضل
حــركــات الـمـقــاومــة الفلسطينية،
ت ـم ـك ـنــت ف ـل ـس ـط ـيــن م ــن مــواج ـهــة
إس ــرائـ ـي ــل ،ول ـي ــس ل ـل ـم ـفــاوضــات
جدول لتحرير البالد من اسرائيل».
وكـ ــان يـعـتـقــد ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
ان رئ ـي ـس ــي ي ـع ــد ن ـف ـســه لـخــافــة
المرشد االعلى علي خامنئي ،اال
ان خسارته االنتخابات الرئاسية
اخذت من رصيده.

«الرابطة» اإليطالي ّ
يهدد
بإغالق مراكز إسالمية

تعهد «حزب الرابطة» اليميني
المتطرف في إيطاليا ،عضو
كتلة المحافظين السابقة التي
يتزعمها رئيس الوزراء السابق
سيلفيو برلوسكوني ،بإغالق
«كل مواقع الصالة الخاصة
بالمسلمين غير الشرعية،
وتلك التي ال تفي بالمبادئ
االساسية للشفافية والشرعية
واالنفتاح وقبول قيمنا ،بدءا
من احترام المرأة في حال
المشاركة بالحكومة» ،بعد
االنتخابات العامة المقررة في
الرابع من مارس المقبل.
ودعا الحزب الى حظر «جميع»
المراكز االسالمية ،لكنه خفف
في وقت الحق من حدة نداءاته.

«وست بوينت» تفضح حجم
ّ
التحرش بالجيش األميركي

«الصندوق الكويتي» يقرض لبنان  15مليون دينار

ً
عون مستقبال البدر :األمير يؤكد في كل مرة محبته لدور بلدنا وشعبنا

●

ً
عون مستقبال البدر والوفد الكويتي

بيروت  -ةديرجلا

•

ُوقع في بيروت ،أمس ،على اتفاقية قرض بين
الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية ،يقدم الصندوق بمقتضاها
ً
قــرضــا للبنان م ـقــداره  15مليون ديـنــار (أي ما
يعادل  50مليون دوالر) ،وذلك لإلسهام في تمويل
مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في
منطقة الشوف.
ويـ ـه ــدف الـ ـمـ ـش ــروع ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـصـحــة
العامة وحماية البيئة في منطقة الشوف والمياه
الجوفية من التلوث ،بسبب مياه الصرف الصحي،
وذلك بإنشاء منظومتين لتجميع ومعالجة مياه
الصرف الصحي وتصريف المياه المعالجة.
ووقـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ــرض ،نـ ـي ــاب ــة عــن
الـجـمـهــوريــة اللبنانية ،رئـيــس مجلس اإلنـمــاء
واإلع ـمــار نبيل الـجـســر ،ونـيــابــة عــن الصندوق

(الوطنية)

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية المدير العام
للصندوق عبدالوهاب البدر.
وخ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـق ــابـ ـل ــه ال ـ ـ ـبـ ـ ــدر ،أع ـ ـ ـ ــرب رئ ـي ــس
الجمهورية اللبنانية ميشال عــون عن امتنانه
«للدعم الذي تقدمه دولة الكويت للبنان وشعبه
بتوجيه من أميرها الشيخ صباح األحمد ،الذي
يحرص في كل مــرة على تأكيد محبته للشعب
اللبناني ودور لبنان في محيطه والعالم».
وأبلغ الرئيس عون البدر ،الذي استقبله قبل
ظهر أمــس في قصر بعبدا ،أن «المشاريع التي
ستنفذ بتمويل من الصندوق هي دليل آخر على
الـعــاقــات األخــويــة الـتــي تــربــط لبنان والكويت
ً
والتي تزداد تجذرا».
وشكر الرئيس عون أمير الكويت على «إعطائه
الـتــوجـيـهــات ال ــى الـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
االقـتـصــاديــة لتمويل الـمـشــاريــع اإلنـمــائـيــة في
لبنان».

بيلوسي تتفوق على كاسترو والقذافي وتخطب لـ  ٨ساعات
ترقب واسع لمذكرات كومي تحت عنوان «والء أعلى ...الحقيقة ،األكاذيب ،القيادة»
سجلت زعيمة الديمقراطيين في
مجلس الـنــواب ورئيسة المجلس
الـســابـقــة نــانـســي بـيـلــوســي ،رقـمــا
ق ـيــاس ـيــا ف ــي  100س ـن ــة مــاض ـيــة،
بعدما تحدثت أمام الكونغرس أكثر
مــن  8ســاعــات مـتــواصـلــة مــن دون
توقف في محاولة للدفع بمطالب
الديمقراطيين فيما يتعلق بإصالح
الهجرة.
ووفق البث المباشر للجلسات،
ب ــدأت بيلوسي البالغة مــن العمر
 77عــامــا ،حديثها نحو العاشرة
صباحا بالتوقيت المحلي وأنهته
بعد الـســاعــة الـســادســة مـســاء ،من
دون انقطاع إال لتناول جرعات من
ال ـمــاء مــا يعني أن حديثها غطى
كامل الدوام الرسمي.
وطــالـبــت بـيـلــوســي بــال ـتــزام من
الجمهوريين بــأن يتم التصويت
عـ ـل ــى م ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون إلص ـ ــاح
الهجرة.
وحذرت من أنها لن تصوت على
اتفاق للموازنة بموافقة الحزبين
من دون التزام أكثر حزما من رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب بـ ــول راي ـ ـ ــان ب ــأن
مجلس النواب سينظر في تشريع
لحماية المهاجرين الشباب الذين
وصلوا إلى الواليات المتحدة في
شكل غير قانوني كأطفال.
وتحدثت عن قصص للمهاجرين

الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن يـ ـع ــرف ــون بــاســم
«الحالمون» ،ودافـعــت عن السماح
لهم بالبقاء في البالد.
أم ـ ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــي،
ف ــاش ـت ـه ــر ب ــال ـخ ـط ــاب ــات ال ـطــوي ـلــة
الزعيمان الــراحــان الكوبي فيدل
كاسترو والليبي معمر القذافي.
فكاسترو سجل زمنا قياسيا في
الخطابة منذ عام  ،1960حين ألقى
كلمة في األمم المتحدة استغرقت
أربع ساعات و 29دقيقة ،في حين
أن خطاب القذافي في األمم المتحدة
كان أقل من ذلك واستغرق ساعتين
وبضع دقائق عام .2009
فيما أط ــول خـطــاب فــي مجلس
األمـ ـ ــن ي ـع ـت ـبــر ل ـكــري ـش ـنــا م ـي ـنــون،
المندوب الهندي في األمم المتحدة
عام  ،1957حين تحدث حول أزمة
كشمير أكثر من ثماني ساعات ،ما
أدى إلــى إصابته بانهيار عصبي
كاد يكلفه حياته.
على صعيد آخر ،قررت دار نشر
الـكـتــب «ف ــات ـي ــرون» ،تـقــديــم موعد
نشر مذكرات جيمس كومي ،مدير
مكتب التحقيقات الـفــدرالــي ،الذي
أق ــال ــه الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دونــالــد
ترامب .وأكدت دار النشر أن موعد
إطالق الكتاب أصبح  17أبريل بدال
من مطلع مايو ،مشيرة إلى أن ثمة
طلبا من الرأي العام لالطالع على

إيفانكا ترامب خالل اإلفطار الوطني أمس
شهادة كومي في األزمة السياسية
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي تـشـهــد ت ــوت ــرا بين
البيت األبيض والكونغرس بقيادة
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن م ــن ن ــاح ـي ــة ،وبـيــن
مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـف ــدرال ــي من
جهة أخرى.
وتــم إع ــان صفقة كــومــي ،التي
تبلغ قيمتها ماليين الدوالرات ،مع
فالتيرون في أغسطس الماضي.
وع ـ ـنـ ــوان الـ ـم ــذك ــرات ه ــو «والء
أعلى ..الحقيقة ،األكاذيب ،القيادة».
وكـ ــان كــومــي أع ـلــن قـبــل إقــالـتــه

أن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دع ـ ــاه إلــى
عـشــاء فــي البيت األبـيــض يــوم 27
يناير الماضي وطلب منه الــوالء،
وذلـ ــك فـيـمــا يـتـعـلــق بالتحقيقات
حول تدخل روسيا في االنتخابات
األميركية ،وهو ما نفاه ترمب.
وأق ــال تــرمــب ،كــومــي ،فــي مايو
ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ظ ــل انـ ـتـ ـق ــادات من
الــرئ ـيــس وم ـعــاون ـيــه للتحقيقات
التي قام بها كومي حول العالقات
ال ـ ـمـ ــزعـ ــومـ ــة ب ـ ـيـ ــن حـ ـمـ ـل ــة ت ــرم ــب
االنتخابية وال ــروس ،وفــي إشــارة

من جهة أخــرى إلــى تراخي مكتب
التحقيقات في إجراء تحقيق جاد
ح ــول فضيحة اسـتـخــدام هـيــاري
كلينتون ،المرشحة الديمقراطية
الخاسرة وزيرة الخارجية السابقة،
لخادم شخصي في إرســال البريد
اإللكتروني السري لوزارة الخارجية
األميركية.
الــى ذلــك ،قــدم سكرتير موظفي
البيت االبيض روب بورتر استقالته
بعدما اتهمه زوجـتــاه السابقتان
علنا بممارسة عنف عائلي.

وقــال البدر بعد اللقاء« :سعدت بلقاء رئيس
الجمهورية ،وكان استكمال للقائنا السابق في
خــال الــزيــارة الرسمية الـتــي قــام بها الــى دولــة
ال ـكــويــت ب ــدع ــوة م ــن أم ـيــر ال ـب ــاد .تـحــدثـنــا عن
نشاطات الصندوق في خالل الزيارة التي نقوم
بها ،والـتــي سيتم فــي خاللها توقيع اتفاقيات
ومنح ،إضافة الى زيارة عدد من المشاريع التي
ننوي دعمها».
وأضاف« :تحدثنا حول مشروع جعيتا – فاريا
ومشروع إجراءات القمح في ميناء بيروت الذي
كان من أوائل المشاريع التي مولها الصندوق في
لبنان في أواخر الستينيات ثم دعمها في سنوات
الحقة .وقد سعدت بلقاء فخامة الرئيس ،ونأمل
أن يتاح لنا تنفيذ ما تمت التوصية به من قبله».
وأكد البدر بعد اللقاء أن «الصندوق جاهز لدراسة
المشاريع التنموية التي أعدها لبنان ،وهو ينسق
مع مجلس اإلنماء واإلعمار لهذه الغاية».

خالدة ضياء إلى السجن
رئيسة الحكومة البنغالية السابقة أدينت باختالس
نقلت ،أمس ،رئيسة وزراء بنغالدش السابقة خالدة ضياء الى
السجن ،عقب صدور حكم بسجنها  5أعوام إلدانتها باختالس
أم ـ ــوالّ ،
وأدى ذل ــك إل ــى خ ــروج آالف مــن أن ـصــارهــا إل ــى ش ــوارع
العاصمة داكا.
وأفاد وزير الداخلية أسد الزمان خان «تم إرسالها إلى السجن
الـقــديــم» فــي الـجــزء الـقــديــم مــن الـعــاصـمــة ،مــؤكــدا انـهــا ستتلقى
المعاملة الحسنة التي تستحقها بصفتها رئيسة وزراء سابقة.
وقال محامون إن زعيمة المعارضة وابنها المقيم في المنفى
مليون تاكا ( 253ألف دوالر) من
ومساعديها أدينوا باختالس 21
ُ
منح أجنبية لصندوق لرعاية األيتام أسس عندما كانت تتولى
رئاسة الوزراء من  2001إلى .2006
وأضافوا أنها تنوي استئناف الحكم ،ومن المرجح أن يطلق
سراحها بكفالة لحين النظر في االستئناف .وكانت النيابة العامة
طلبت السجن المؤبد لضياء.
وأعلن القاضي أختار الزمان أثناء تــاوة الحكم «صــدر حكم
مخفف نـظــرا لحالتها الصحية ومكانتها اال جـتـمــا عـيــة» .ومن
المرجح أن يمنع هذا الحكم أرملة الرئيس السابق ضياء الرحمن
الذي قتل عام  ،1981من الترشح لالنتخابات التشريعية المرتقبة
في ديسمبر .وأعلن «الحزب القومي البنغالدشي» المعارض الذي
تترأسه ضياء تنظيم تظاهرات لالحتجاج على الحكم .وقبل
صدور الحكم ،استخدمت القوات األمنية الغاز المسيل للدموع
المئات مــن النشطاء المعارضين .وخشية مــن ا نــدالع
لتفريق
ُ
أعمال عنف ،نشر  5آالف شرطي في شوارع دكا وأغلقت مدارس
خاصة أبوابها وعلقت بعض شركات النقل خدماتها خالل النهار.
وتزعمت ضياء البالغة  72عاما ،بنغالدش بين  1991و1996
ثم بين  2001و 2006وهي غريمة رئيسة الحكومة الحالية شيخة
حسينة واجد التي كانت حليفتها في السابق.
وقالت زعيمة المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس األول،
عشية اص ــدار الحكم «إنـهــا محاولة السـتـخــدام القضاء ضــدي،
وجهد إلخراجي من السياسة واالنتخابات وعزلي عن الناس».
(داكا  -أ ف ب ،رويترز)

كشفت دراسة لوزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون) ،زيادة
ّ
التحرش
كبيرة في بالغات
واالعتداءات الجنسية في
األكاديمية العسكرية األميركية
في وست بوينت ،خالل العام
األكاديمي الماضي ،ما يسلط
الضوء على قضية يعانيها
الجيش واألكاديميات التابعة
له منذ وقت طويل.
وأكد التقرير السنوي أنه تم
اإلبالغ عن  50حالة اعتداء
جنسي في أكاديمية النخبة
العسكرية األميركية ،خالل
العام األكاديمي ،2017-2016
أي ما يعادل تقريبا ضعف
العدد ،مقارنة بالعام الدراسي
الذي سبقه.
وال يتم اإلبالغ بوجه عام
عن االعتداءات والتحرش
في الجيش األميركي ،لكن
هذه البالغات جاءت بموجب
فحص دقيق أجري العام
الماضي ،بعد فضيحة شملت
تداول بعض جنود مشاة
البحرية صور نساء عاريات
على اإلنترنت.

باكستان تدعو لالمتناع
عن الترويج لـ«فالنتاين»

حذرت السلطات الباكستانية
الناظمة لقطاع اإلعالم،
قنوات اإلذاعة والتلفزيون
بضرورة االمتناع عن
الترويج لـ«عيد العشاق»
(فالنتاين) ،بعد قرار قضائي
يمنع االحتفاالت العلنية في
هذه المناسبة.
ويرتدي االحتفال بعيد
العشاق شعبية متنامية لدى
الشباب الباكستانيين الذين
يتبادلون في هذه المناسبة
بطاقات معايدة وعلبا
للشوكوال وهدايا.
لكن في هذا البلد المسلم
المحافظ ،ينظر كثر بريبة
تجاه هذا العيد الذي
يعتبرونه نتاجا للثقافة
الغربية.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

ً
تهدئة بين القاهرة والخرطوم ...والسودان يعيد سفيره قريبا
• غندور :ال قواعد عسكرية في سواكن • استنفار في سيناء مع انطالق عمليات إنشاء المطار

سلة أخبار
هيئة عليا لتنمية
جنوب الصعيد

القاهرة -أيمن عيسى ومصطفى سنجر
وعادل زناتي وأمنية اليمني

وسط استنفار أمني ،ودفع
الجيش بتعزيزات إلى سيناء،
بالتزامن مع عمليات لضرب
البؤر اإلرهابية ،شدد الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،أمس،
على ضرورة ترشيد استهالك
المياه في بلد يتجاوز 100
مليون نسمة ويهدده خطر
الفقر المائي ،بينما بدا أن هناك
رغبة بين دولتي وادي النيل في
التهدئة ،بحسب ما خرج به
اجتماع بين وزيري خارجية مصر
والسودان ورئيسي المخابرات
في البلدين في القاهرة ،أمس.

ً
في وقت يبدو خطر شح المياه مهيمنا
ع ـل ــى ص ــان ــع ال ـ ـقـ ــرار ف ــي م ـص ــر ،م ــع ع ــدم
وضـ ــوح م ـس ــار م ـف ــاوض ــات س ــد الـنـهـضــة
اإلثيوبي ،أعاد الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،أمس ،الحديث عن أهمية ترشيد
اسـتـخــدام الـمـيــاه ،وه ــو األم ــر ال ــذي باتت
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة تـعـطـيــه ال ـك ـث ـيــر من
األه ـم ـيــة ف ــي األون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،م ــع مضي
أدي ــس أبــابــا قــدمــا فــي بـنــاء ســد النهضة
ال ــذي يـتــوقــع أن يخصم مــن حـصــة مصر
التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5
مليار متر مكعب ،مما يعني دخــول أكثر
من  100مليون مصري تحت مظلة الندرة
المائية.
وش ــدد السيسي ،فــي تصريحات على
هامش افتتاح المرحلة األولــى من إنشاء
م ـئــة أل ــف صــوبــة زراع ـي ــة ب ـقــاعــدة محمد
ن ـج ـي ــب ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـم ـح ــاف ـظ ــة م ـط ــروح
الساحلية ،على ضــرورة الحفاظ على كل
نقطة مـيــاه عـنــد االس ـت ـخــدام ،وأش ــار إلــى
أن اسـتـخــدام أساليب ري وزراع ــة حديثة
سـيـكــون مــن شــأنــه تــوفـيــر كـمـيــات كبيرة
من المياه ،التي يمكن االستفادة منها في
قطاعات أخرى ،موجها كالمه للمصريين:
"الزم نـكــون حريصين فــي كــل مصر على
كل نقطة مياه".
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـش ــروع ــات الـمـتـعـلـقــة
ً
بــالـصــوب ليست "ت ــرف ــا" ،لكنها أم ــر مهم
ال بد من التحرك فيه ،متابعا" :الـكــام ده
مش هنعمله ترف ،ده أمر الزم نتحرك فيه
بمسؤولية وجدية كبيرة ،حكومة وشعب"،
وأشار إلى أن تكلفة الصوب الزراعية عالية
التكنولوجيا" ،ولكن المياه بالنسبة لنا
ً
مهمة جدا ،والحفاظ عليها أمر في منتهى
األهمية" ،وأضــاف" :الزم نكون حريصين
جدا جدا في مصر على كل نقطة مياه خالل
العملية الزراعية".

عالقات ثنائية

حكم نهائي بحبس
نجل شقيق مرسي
والتحفظ على أموال
محافظ المنوفية

في غضون ذلك ،اجتمع وزيرا خارجية
مصر والـســودان سامح شكري وإبراهيم
غـنــدور ،ورئـيـســا الـمـخــابــرات فــي البلدين
في القاهرة ،أمس ،في إطار محاوالت كسر
حــدة التوتر التي شهدتها العالقات بين
دولـتــي وادي النيل ،فــي عــدد مــن الملفات
أب ــرزه ــا س ــد ال ـن ـه ـضــة اإلث ـي ــوب ــي ومـثـلــث
حاليب المصري الذي تطالب به الخرطوم،
وشدد شكري على أن المشاورات اتسمت
بالصراحة والشفافية وطرح كل الشواغل
الـتــي أدت إل ــى ق ــدر مــن س ــوء الـفـهــم وعــدم
االرتياح بين البلدين.

وافق مجلس الوزراء المصري،
أمس األول ،على مشروع
قانون بإنشاء وتنظيم هيئة
عليا لتنمية جنوب صعيد
مصر ،يتبع رئيس مجلس
الوزراء ،ويكون مقره الرئيسي
مدينة أسوان .وتهدف الهيئة
إلى وضع خطة لإلسراع
بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية والعمرانية
الشاملة لمناطق إقليم جنوب
الصعيد ،وذلك بمشاركة
سكانه في مشروعات التنمية
وكفالة تنفيذها ،وفي أولوية
االستفادة منها ،ومراعاة
األنماط الثقافية والبيئية
للمجتمع المحلي.

السيسي لدى افتتاحه المرحلة األولى من مشروع الصوب الزراعية أمس
وألقى شكري ،في مؤتمر صحافي مع
نـظـيــره ال ـس ــودان ــي ،بـيــانــا مـشـتــركــا عقب
االجتماع الرباعي ،يتضمن عشر نقاط تمت
مناقشتها بين الطرفين ،من أجل "تعزيز
وترسيخ عالقات األخوة وتعظيم مساحات
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك ب ـم ــا ي ـل ـيــق بــأهـمـيــة
العالقات بين البلدين" ،خلصت جميعها
إلــى ضــرورة استمرار التنسيق المشترك
بين البلدين ،بما في ذلك تعزيز التعاون
في مجاالت الطاقة والربط الكهرباء والنقل،
والتعاون في مجال مياه النيل بناء على
االتفاقيات الموقعة بين البلدين بما فيها
اتفاقية عام .1959
وتناول االجتماع الرباعي التأكيد على
أهمية تصحيح التناول اإلعالمي والعمل
على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة
الصحيحة للعالقات األزلية بين البلدين،
والعمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف
اإلعالمي بين البلدين ،ورفضهما للتناول
المسيء ألي مــن الشعبين أو القيادتين،
االتفاق على تعزيز التشاور في القضايا
اإلقليمية ،واإلعداد لعقد اللجنة المشتركة
برئاسة رئيسي البلدين في الخرطوم خالل
العام الحالي.
من جهته ،قال وزير الخارجية السوداني
إبراهيم غـنــدور ،إن الطريق ممهد لعودة
سفير ب ــاده إل ــى الـقــاهــرة قــريـبــا ج ــدا ،إذ

استدعت الـخــرطــوم سفيرها مــن القاهرة
للتشاور  4يناير الماضي ،بسبب تفجر
أزم ـ ــات م ـتــراك ـمــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،وأض ــاف
غندور" :الطريق ممهد إن شاء الله لعودة
السفير السوداني في أي وقت" ،مؤكدا أن
اجـتـمــاع الـقــاهــرة يـعــد بــدايــة لحلحلة كل
المشاكل التي استدعت استدعاء السفير،
نافيا منح تركيا قاعدة عسكرية في جزيرة
سواكن السودانية.

استنفار واستعداد
وفـ ــي ح ـيــن ت ــواص ــل م ـصــر ف ـتــح معبر
"رفح" بين سيناء وقطاع غزة لليوم الثالث
على التوالي ،علمت "الجريدة" أن حالة من
االستنفار األمني غير المسبوقة أعلنت بين
صفوف قوات الجيش ،إذ وصلت تعزيزات
لقوات الجيش إلى سيناء ،في إطار الجهود
المتواصلة لتطهير كــل الـبــؤر اإلرهــابـيــة
لفلول التكفيريين ،وصوال إلى اإلعالن عن
القضاء على اإلرهاب ،فضال عن البدء في
حرم "مطار العريش" ،والتي تقضي بضم
 5كيلومترات بشكل دائري لحرم المطار،
في إطار تحقيق أقصى درجات التأمين.
وأك ــد رئـيــس مـجــاهــدي شـيــوخ سيناء،
عـبــدالـلــه جـهــامــة ،لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،تـحــركــات
الجيش المصري المكثفة خــال اليومين

حرب الشوارع واألمراء العثمانيين تصل إلى القاهرة
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

على وقع تالسن وتوتر في العالقات المصرية
 التركية ،قرر محافظ القاهرة ،عاطف عبدالحميد،أمــس األول ،تغيير اســم شــارع سليم األول بحي
الــزي ـتــون (شــرقــي ال ـقــاهــرة) ،بــال ـتــوازي مــع مــرور
ال ــذك ــرى ال ـ ـ ــ 500الن ـت ـصــار سـلـيــم ال ـصــاع ـقــة على
سالطين المماليك ،والقضاء على استقالل مصر
وإلحاقها بالدولة العثمانية.
وجـ ــاء تـغـيـيــر اس ــم ال ـش ــارع الـ ــذي يـحـمــل اســم
أحد أشهر سالطين الدولة العثمانية ،بناء على
طلب تقدم به أستاذ تاريخ بجامعة حلوان ،أنه ال
يصح إطالق اسم مستعمر لمصر ،والذي أفقدها
ّ
وحولها لمجرد والية من واليات الدولة
استقاللها
العثمانية ،على أحد شوارع العاصمة المصرية،
على أن يتم إجــراء حــوار مجتمعي تحت رئاسة
رئـيــس حــي الــزيـتــون مــع أهــالــي الـحــي وأصـحــاب
ا لـمـحــال والمهتمين مــن المثقفين وا لـمــؤر خـيــن
الختيار االسم المناسب للشارع.

وش ـه ــدت م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي جــدال
ح ــول إطـ ــاق اس ــم ال ـس ـل ـطــان سـلـيــم األول ،وال ــد
السلطان األشـهــر سليمان الـقــانــونــي ،على أحد
شوارع القاهرة ،وسط إعادة حوار مجتمعي حول
الحقبة العثمانية في مصر ،وسط صراع محتدم
بـيــن الـتـيــاريــن الـعـلـمــانــي ال ــراف ــض للعثمانيين،
واإلسالمي المؤيد آلخر دولة جامعة في المنطقة.
وقام سليم األول العثماني بمغامرة كبرى في
العامين 1517 -1516م ،عندما نجح فــي هزيمة
الدولة الصفوية في إيران ،ثم التف ليهزم سالطين
المماليك في موقعة مرج دابق بشمال سورية ،ثم
كرر تفوقه في موقعة الريدانية شمالي القاهرة،
لينهي وضع األخيرة كمقر إلمبراطورية مترامية
األطراف ويحول مصر إلى والية تابعة.
وت ـمــر ال ـع ــاق ــات ال ـم ـصــريــة  -ال ـتــرك ـيــة بـجـفــاء
واضح وتالسن متبادل ،على خلفية تأييد نظام
رجب طيب إردوغان لحكم جماعة "اإلخوان" ،الذي
سقط على وقع ثورة شعبية في  30يونيو ،2013
ولم تعترف أنقرة بشرعية ما جرى ،ودخلت في

ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،وأض ـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ـنـ ــاك ض ــرب ــات
موجهة للعناصر التكفيرية الموجدة في
الساعات
هذه المناطق" ،متوقعا أن تشهد
ً
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ح ـم ــات أوس ـ ــع ن ـطــاقــا
لتوجيه ضربات قوية للبؤر اإلرهابية بناء
على حجم االستعدادات األمنية المتخذة
مؤخرا.
وقــال مصدر مطلع إن حالة االستنفار
األم ـن ــي ال تـقـتـصــر عـلــى سـيـنــاء ف ـقــط ،بل
تشمل الحدود الغربية مع ليبيا ،والظهير
الصحراوي بالحدود الغربية الجنوبية،
والسيما مــع بــدء الجيش الليبي لتنفيذ
عمليات أمنية بمدينة درن ــة ،والـتــي تعد
مـعـقــل ال ـج ـمــاعــات الـمـتـطــرفــة ف ــي ال ـشــرق
الليبي.
وأشار المصدر إلى أن حالة االستنفار
مستمرة حتى إجراء االنتخابات الرئاسية
الشهر المقبل.
مــن جـهـتــه ،قــال المستشار بأكاديمية
نــاصــر الـعـسـكــريــة ،ال ـلــواء طلعت مــوســى،
ل ـ "الـجــريــدة" ،إن الـقــوات المسلحة تسعى
إلى تطهير أراضــي سيناء من الجماعات
اإلرهابية ،خــال الفترة المحددة من قبل
الرئيس السيسي ،وهي ثالثة أشهر تنتهي
بنهاية الشهر ال ـجــاري ،لــذا مــن المتوقع
أن تشهد شبه الجزيرة المصرية نشاطا
للعمليات من أجــل تحقيق إنـجــازات على

تالسن مع نظام ما بعد  3يوليو  ،2013أدى في
الـنـهــايــة إل ــى سـحــب مـتـبــادل لـلـسـفــراء فــي نهاية
العام ذاته ،كما تجدد التالسن منتصف األسبوع
الجاري على خلفية تباين المصالح في المناطق
االقتصادية بمنطقة شرق البحر المتوسط الغنية
بالغاز الطبيعي.
واندلعت األزمة بين تركيا واإلمارات قبل مدة،
بسبب إعادة وزير الخارجية اإلماراتي عبدالله
بن زايــد تغريدة كان طبيب أسنان عراقي مقيم
ف ــي أل ـمــان ـيــا اس ـمــه ع ـلــي ال ـع ــراق ــي ن ـشــرهــا على
حـســابــه عـلــى "تــوي ـتــر" ،وادعـ ــى فـيـهــا أن األمـيــر
العثماني فخرالدين بــا شــا ا ل ــذي حكم المدينة
المنورة ( )1919-1916سرق أمــوال أهل المدينة
وخطفهم ّ
ورحلهم إلى الشام وإسطنبول برحلة
سميت "سفر برلك" ،وزعــم سرقة األتــراك ألغلب
مخطوطات المكتبة المحمودية وإرسالها إلى
تركيا .وردت تركيا على تغريدة بن زايد بتسمية
الشارع الذي تقع فيه السفارة اإلماراتية في أنقرة
باسم فخرالدين باشا.

أرض الواقع تنعكس إيجابا على مجمل
الوضع األمني.
وفي إطار مكافحة الفساد المستشري
في دوالب الدولة المصرية ،أيدت محكمة
جـنــايــات الـجـيــزة أم ــس األول ،ق ــرار جهاز
ال ـك ـســب غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ،بــالـتـحـفــظ على
أمـ ــوال مـحــافــظ الـمـنــوفـيــة ال ـســابــق هشام
عبدالباسط وأفــراد من أسرته ،على ضوء
ت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي وق ــائ ــع اتـ ـه ــام ال ـم ـحــافــظ
بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة ،في
حين قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس
نائبة محافظ اإلسكندرية سابقا ،سعاد
الخولي ،لمدة  15يوما احتياطيا على ذمة
التحقيقات في اتهامها بتضخم ثروتها،
فضال عن تلقيها رشى.
إلى ذلك ،أصدرت محكمة النقض حكما
ً
نهائيا وباتا أمــس ،بمعاقبة نجل شقيق
ال ــرئـ ـي ــس األس ـ ـبـ ــق م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي ،و11
متهما آخــريــن ،بالسجن لـمــدة  5سنوات
مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة
مماثلة ،إلدانتهم بارتكاب أعـمــال العنف
واإلرهـ ــاب ومـحــاولــة اقـتـحــام قسم شرطة
فــي أع ـقــاب ث ــورة  30يــونـيــو  ،2013وجــاء
الحكم بعد رفض المحكمة طعون المحكوم
عليهم.

ّ
«الداخلية» ترفه عن السجناء بالرياضة
●

القاهرة  -مي ياقوت

فــي خـطــوة هــي األولـ ــى مــن نوعها،
وبـمــا يعكس اهـتـمــام وزارة الداخلية
المصرية بالترفيه عن نزالء السجون،
و تــو فـيــر أنشطة مختلفة لـهــم ،نظمت
الوزارة مباراة في كرة القدم بين فريقي
الـسـجــون واالت ـح ــاد الـسـكـنــدري ،على
أرض ملعب سجن برج العرب ،األربعاء
الـ ـم ــاض ــي ،ان ـت ـه ــت ب ــال ـت ـع ــادل بـثــاثــة
أهداف لكل منهما.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع
السجون ،اللواء مصطفى شحاتة ،إن
القطاع حــرص على تحقيق التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـ ـلـ ـن ــزالء مـ ــع ال ـم ـج ـت ـمــع
الخارجي ،وإشعارهم بأنهم جــزء من
المجتمع ،تمهيدا لعودتهم كمواطنين
شرفاء عقب انتهاء فترة عقوبتهم.

وتوسعت مصلحة السجون ،أخيرا،
في إقامة المالعب للسجناء ،لممارسة
ال ــري ــاض ــة ب ـك ــل أنـ ــواع ـ ـهـ ــا ،ف ـض ــا عــن
اهتمامها بتنمية م ـهــارات السجناء
و هــوا يــا تـهــم وتشجيعهم عليها ،مثل
ال ـقــراء ة والـعــزف الموسيقي والغناء،
وهو ما يأتي في إطار توجيهات وزير
الــداخ ـل ـيــة الـ ـل ــواء م ـجــدي عـبــدالـغـفــار،
بترسيخ مفهوم حقوق اإلنسان ،وتبني
فلسفة عقابية جــديــدة تـحـتــرم كــرامــة
السجين.
يذكر أن العب منتخب مصر ،أحمد
حـســن ،ونـجــم منتخب مصر السابق،
أحـمــد ال ـكــأس ،شــاركــا فــريــق السجون
ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ــودي ــة ب ـيــن الـفــريـقـيــن،
ّ
فيما سلم الـلــواء شحاتة ،ومدير أمن
اإلس ـك ـنــدريــة ،ال ـل ــواء مصطفى النمر،
ميداليات ألعضاء الفريقين.

عبدالحميد لـ ةديرجلا  :دعوات مقاطعة االنتخابات بال وزن
•

ً
«أسعار تذاكر القطارات سترتفع قبل الرئاسية ...وال نية لرفع أسعار المحروقات حاليا»
القاهرة  -أحمد جاد

اعتبر عضو المكتب السياسي لـ «ائتالف دعم
مصر» ،وكيل اللجنة االقتصادية في البرلمان،
النائب محمد علي عبدالحميد ،خالل مقابلة
مقاطعة االنتخابات
مع «الجريدة» أن دعوات
ً
الرئاسية المقبلة بال وزن ،واصفا إياها
بـ «اإلفالس» .وفيما يلي نص الحوار.
• كيف رأيت دعوة قوى المعارضة إلى مقاطعة
االنتخابات الرئاسية المقبلة؟
 هذه الدعوة إفالس سياسي ،وال مبرر منطقيالها ،وأتوقع فشلها ،فتلك القوى ال وزن نسبيا لها
في الـشــارع ،وكانت أمامهم فرصة لطرح مرشح
ّ
يعبر عن اتجاهاتهم ،ومع ذلك فشلوا في التوافق

عـلــى مــرشــح لـهــم فــي االن ـت ـخــابــات ،والـجـمـيــع لم
يفاجأ بموعد االنتخابات التي حددها الدستور
والقانون.
• مــاذا عن دور ائتالف "دعــم مصر" في تأييد
الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
 -خــال الفترة األخـيــرة افتتحنا مقار رئيسة

لــائـتــاف فــي أغ ـلــب مـحــافـظــات م ـصــر ،لـمــزاولــة
نشاطنا األســاســي كنواب في هــذه المحافظات،
وفي نفس الوقت كل أعضاء االئتالف ،وكل نائب
في دائرته يعمل على حشد المواطنين للمشاركة
في االنتخابات ،ويتواصل مع القيادات الموجودة
داخل دائرته ،بحيث يكون يوم االنتخابات عرسا
انتخابيا ،ليشهد إقباال من قبل المواطنين على
االنـتـخــابــات ،إضــافــة إلــى عقد مــؤتـمــرات شعبية
فــي كــل مركز حتى يشعر المواطنون بــأن هناك
بالفعل انتخابات.
• ل ـكــن االن ـت ـخ ــاب ــات ت ـغ ـيــب ع ـن ـهــا الـمـنــافـســة
الحقيقية ،فالمرشح الوحيد أمام الرئيس السيسي
من بين مؤيديه؟
 ن ـحــن لـسـنــا مـضـطــريــن إل ــى وجـ ــود منافسيترشح لالنتخابات الرئاسية ،ألن الدستور يسمح
بعقد االنتخابات بمرشح واحد فقط ،شريطة أن
يحصل على نسبة  5في المئة من عدد األصوات
ال ـتــي لـهــا حــق االن ـت ـخــاب ،لــذلــك نـحــن ال نخالف
الــدسـتــور ،وفــي معظم أنـحــاء العالم يكون هناك
مرشح واحد ،لكن الديمقراطية هي أن تسمح ألي

شخص بــأن ينافس طالما تنطبق عليه شــروط
المنافسة.
• ما حقيقة إرجاء رفع أسعار تذاكر القطارات؟
 الرئيس جــريء ،ويتخذ أصعب الـقــرارات فيً
ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا ،من دون
النظر إلى شعبيته أو مصلحته الشخصية ،إنما
ينظر إلى مصلحة الوطن ،ومن ثم أتوقع أن تشهد
أسعار تذاكر القطارات ارتفاعا الشهر الجاري ،دون
االنتظار إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية.
• ماذا عن إمكان ارتفاع أسعار المحروقات؟
 ال أعتقد أن هناك نية لرفع أسعار المحروقاتحاليا ،فالتركيز اآلن في رفع المعاناة عن كاهل
المواطن ،وحل مشاكله.
• كـيــف ت ــرى ت ـحــذيــرات بـعــض الـمــراقـبـيــن من
استمرار اتباع شروط وتوصيات صندوق النقد
الدولي؟
 مبلغ الـ 12مليار دوالر الذي حصلت عليه مصرمن صندوق النقد الدولي ال يمثل شيئا ،ويعتبر
ً
نسبة بسيطة جدا لدولة بحجم مصر ،والغرض
ال ــرئ ـي ــس م ــن هـ ــذا الـ ـق ــرض ،ه ــو ال ـح ـص ــول على

شهادة دولية أمام العالم بأن االقتصاد المصري
في ّ
تحسن ،ويشهد طفرة كي يدفع باالستثمارات
ال ـخ ــارج ـي ــة ،وه ـن ــاك م ــؤش ــرات ك ـث ـيــرة ت ــدل على
نمو االقـتـصــاد الـمـصــري ،وزي ــادة االسـتـثـمــارات،
وانخفاض معدل التضخم ،وصندوق النقد أشاد
بقانون االستثمار الجديد ،وبما تم إنـجــازه من
إصالح تشريعي في تحسين القوانين االقتصادية،
والبد من اإلشارة إلى أنه كانت هناك ودائع كثيرة
لدولة قطر منذ أيــام حكم جماعة "اإلخ ــوان" ،وتم
تسديدها كاملة ،ونحن ملتزمون دوليا وعالميا
بأي التزامات علينا في التوقيتات المناسبة.
• مــا أه ــم الـقــوانـيــن على األج ـنــدة التشريعية
للجنة الفترة الحالية؟
 نحن اآلن نعمل على تعديل قانون "سوق رأسال ـمــال" ،ال ــذي يـهــدف إلــى تحسين أداء البورصة
وإدخال تعامالت مالية جديدة تساعد في تحسين
االسـتـثـمــار ،إل ــى جــانــب إق ــرار قــواعــد الـبــورصــات
السلعية والخاصة ،التي تم استحداثها لمصلحة
المنتجات الــزراع ـيــة وغـيــرهــا ،وتنظيم ضوابط
تشكيلها والتراخيص المطلوبة.

إحباط تهريب طائرات
تجسس

أحبطت اإلدارة العامة
لمكافحة التهرب الجمركي،
أمس ،محاولة تهريب
عدد من طائرات التنصت
والتجسس المحظور
استيرادها إلى الداخل
المصري عبر ميناء العين
السخنة .وقال مصدر
مسؤول بمصلحة الجمارك
إنه بناء على معلومات أمنية
تم فحص حاويتين واردتين
من الصين بهما  440كرتونة
لعب أطفال ،تبين بعد
الفحص وجود  510طائرات
تنصت وتجسس أحجام
مختلفة ،وكل طائرة مجهزة
لتركيب كاميرا وكارت
ميموري .

 250مليون جنيه
من السعودية

أعلن السفير السعودي
بالقاهرة ،أحمد قطان،
أمس ،توقيع الصندوق
السعودي للتنمية
اتفاقيتين للمساهمة
في دعم الشركات
الناشئة وريادة األعمال
والمشروعات الصغيرة،
ودعم الشباب العاملين في
منظومة النقل التشاركي
وقطاع الرعاية الصحية
والمشروعات الزراعية
والطاقة المتجددة في
مصر ،بقيمة إجمالية بلغت
 250مليون جنيه.

ً
السجن لـ  13متهما
في شغب المعادي

أصدرت محكمة جنايات
الجيزة ،في جلستها أمس،
أحكاما تراوحت ما بين
الحبس مدة سنة واحدة ،و3
سنوات ،بحق  13متهما ،وذلك
إلدانتهم بارتكاب أعمال عنف
وشغب بمنطقة المعادي في
شهر يناير  ،2015بالتوازي
مع الذكرى الرابعة لثورة
يناير .وتضمن الحكم القضاء
بالسجن مدة ثالث سنوات
والغرامة المالية ،وقدرها
خمسة آالف جنيه بحق
متهمين اثنين ،مع وضعهما
تحت المراقبة الشرطية مدة
ثالث سنوات في أعقاب انتهاء
مدة العقوبة.

ةديرجلا

•
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رياضة

الجهراء في ضيافة األخضر ...والكويت يواجه النصر

الرشيدي يقلب الطاولة على التضامن

في ختام الجولة التاسعة لمنافسات دوري ڤيڤا لكرة القدم
أحمد حامد

تختتم مساء اليوم الجولة
التاسعة لمنافسات دوري ڤيڤا
لكرة القدم ،إذً يحل فريق
الجهراء ضيفا على نظيره في
العربي بصباح السالم ،في حين
يستقبل النصر الكويت بجليب
الشيوخ.

تستكمل مساء اليوم الجولة التاسعة من
منافسات دوري ڤيڤا لكرة الـقــدم ،حيث يحل
فريق الجهراء ضيفا على نظيره في العربي
بصباح السالم  ،4:45في حين يستقبل النصر
فريق الكويت بجليب الشيوخ .7:05
ويحتل العربي المركز قبل األخير برصيد 7
ً
نقاط ،في حين يملك الجهراء  13نقطة ،محتال
اح ـتــل الــوصــافــة ف ــي نـهــايــة ال ـجــولــة الـثــامـنــة،
ويتواجد الكويت فــي الـصــدارة
برصيد  22نقطة ،وبفارق 12
نقطة على مضيفه النصر.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت م ـ ـبـ ــاريـ ــات
ا لـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــم ا أل و ل
تفوقا للكويت
والـجـهــراء،

على النصر والعربي ،إذ حسم األبيض مواجهة
العنابي بأربعة اهداف مقابل هدف واحد ،وفاز
أب ـنــاء الـقـصــر األح ـمــر عـلــى األخ ـضــر بهدفين
مقابل هدف واحد.
وتـخـتـلــف الـمـعـطـيــات فــي الــوقــت الـحــالــي،
ً
حيث قــدم النصر والـعــربــي مستوى مقبوال
في الجولة األخيرة ،عكس الجهراء الذي خسر
من النصر ،والكويت الذي فاز بصعوبة على
السالمية.
في المباراة األولى بين العربي والجهراء،
يتطلع صاحب األرض الفريق األخـضــر الى
مــواص ـلــة ع ــروض ــه ال ـقــويــة ال ـتــي بــدأهــا
أمــام القادسية فــي الجولة الماضية،
والـتــي وضــع خاللها الـجـهــاز الفني
ب ـق ـيــادة مـحـمــد إبــراه ـيــم يــديــه على
التوليفة المثالية للفريق ،والقادرة
على الــوصــول لمرمى الـخـصــوم ،إذ
دخ ــل الـ ُـع ـمــانــي سـعـيــد الــرزي ـقــي في
حساب ابراهيم ،الى جانب اإليفواري
كيتا الذي قد يتواجد في قلب الدفاع،
ال ــى ج ــوار أحـمــد رح ـيــل ،عـلــى ان يشغل
عبدالله الشمالي وسط الملعب الى جوار
طالل نايف.
وتشهد صفوف العربي أيضا عــودة قائد
الفريق علي مقصيد ،في حين يغيب المدافع
أحمد ابراهيم بداعي االصابة.
ويدرك األخضر ان تحقيق الفوز سيدفع
الـفــريــق ال ــى األمـ ــام ،أم ــا أي نتيجة اخــرى
فستزيد من معاناة الفريق.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن ك ـت ـي ـبــة ال ـج ـه ــراء
وم ــدرب ـه ــم ال ـص ــرب ــي ب ــوري ــس بــون ـيــاك،
ي ـت ـط ـل ـع ــون ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ـ ـ ــى ط ــري ــق
االنتصارات بعد انتكاسة على مستوى
النتائج في الفترة األخيرة.
وم ــن أج ــل ه ــذا ال ـغ ــرض دخ ــل الـفــريــق
فــي معسكر مـغـلــق ،لــزيــادة الـتــركـيــز في
ال ـم ـب ــاراة ،وال ـت ــي يـ ــدرك ال ـج ـهــاز الفني

انها عنق الــزجــاجــة ،فإما الـعــودة الــى طريق
االنتصارات او الدخول في دوامة الخسائر.
ويـغـيــب عــن ال ـج ـهــراء ح ـمــود مـلـفــي بــداعــي
االيقاف ،بينما بقية الصفوف مكتملة.
كما يدرك الجهراء والمدرب الصربي بونياك
ان مهمتهم ه ــذه ال ـمــرة لــن تـكــون سهلة أمــام
األخضر ،السيما ان األخير لديه دوافع كبيرة
لتحقيق الفوز.

مواجهة ثأرية
وفي المباراة الثانية بين الكويت والنصر،
يسعى األبيض الى مواصلة مشوار الصدارة،
واالب ـت ـعــاد أكـثــر بالقمة لتشكيل ضـغــط على
بقية الفرق.
ويـ ــدرك الـكــويــت وم ــدرب ــه االردن ـ ــي عبدالله
ابــوزمــع ان المستوى الـعــام للفريق ليس في
أف ـضــل ح ــاالت ــه ،الس ـي ـمــا ب ـعــد ال ـخ ـس ــارة ام ــام
الـقــادسـيــة فــي نـهــائــي ك ــأس ول ــي الـعـهــد ،كما
يدرك ان معنويات النصر في قمتها في الفترة
االخيرة.
وتشهد صفوف الفريق بعد االصابات التي
أزعـجــت الفريق عقب المواجهة االخـيــرة امــام
السالمية ،حيث اشتكى جمعة سعيد ،وفهد
حمود ،ويعقوب الطراروة من االصابة.
ويعول األبيض على خبرة العبيه ورغبتهم
فــي مواصلة االنـتـصــارات ،والـعــودة تدريجيا
على مستواهم المعهود.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن اب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـمـ ــدرب ظــاهــر
العدواني يأملون مواصلة تألقهم الالفت في
الفترة األخيرة ،والثأر من الكويت الذي تفوق
عليهم فــي مواجهتي الموسم الحالي ،ســواء
بالدوري ،أو بنصف نهائي كأس ولي العهد.
وال تشهد صفوف العنابي غيابات مؤثرة،
وه ــو مــا يـعـطــي ال ـج ـهــاز الـفـنــي االري ـح ـيــة في
اختيار توليفة مناسبة لمواجهة المتصدر من
دون هزيمة فريق الكويت.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

الملعب

العربي × الجهراء

4.٤٥

استاد صباح السالم

النصر × الكويت

7.05

استاد علي صباح السالم

جانب من لقاء سابق بين العربي والجهراء

منتخب قدامى الكويت يشارك ببطولة
الخليج في قطر
ي ـشــارك منتخب ال ـكــويــت فــي بـطــولــة كــرة
القدم الودية للمنتخبات الخليجية لقدامى
ً
الالعبين ،التي تنطلق فعالياتها في قطر غدا
بمواجهة بين منتخبي الكويت وقطر.
وقال رئيس وفد المنتخب الكويتي جابر
نصار ،إنه تم اختيار العبي المنتخب ،الذين
يمثلون جميع األندية الكويتية ممن يواظبون
على ممارسة الــريــاضــة .وذكــر أنــه تــم إسناد
تــدريــب المنتخب إلــى الــاعــب الــدولــي راشــد
ً
البديح في حين سيكون ثامر عناد مساعدا
ً
للمدرب ،مضيفا أنه تم اختيار أسامة حسين
ً
ً
مديرا للمنتخب ووائل سليمان إداريا للفريق.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـمـ ـش ــارك ــة ج ـ ـ ــاء ت ب ــدع ــوة
رسمية من دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني
ً
للرياضة في قطر ،الذي يقام كل عام ،آمال أن
ً
ً
يقدم فريق قدامى الالعبين مستوى فنيا جيدا
يليق بسمعة الكويت والرياضة الكويتية.
ً
وبين أن قائمة الالعبين ضمت كال من عبيد

منتخب قدامى الكويت خالل التدريب
الشمري وحسين المكيمي وأيمن الحسيني
ومالك القالف ونهير الشمري وخالد الفضلي
وعبدالعزيز الهاجري ومحمد العدواني ووليد
علي ومحمد بنيان ويوسف دابــس وسامر
المرطه وحمد الطيار وجابر الزنكي وجمال
م ـب ــارك وبـ ــدر حـجــي وأح ـم ــد عـجــب وصــالــح
البريكي.
من جهته ،قال إداري الفريق وائل سليمان

في تصريح مماثل ،إن المنتخب بدأ تدريباته
ً
ً
اس ـت ـعــدادا للبطولة مـعــربــا عــن ثقته فــي أن
يبذل الالعبون جهدهم لتقديم صورة مشرفة
تؤهلهم للتتويج في البطولة.
ويشارك في البطولة الودية األولــى ،التي
تقام ما بين  9و  15فبراير الجاري منتخبات
الكويت وقطر وعمان.
(كونا)

●

محمد الفضلي

اس ـت ـع ــاد ال ـف ــري ــق األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ن ــادي
السالمية نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه التضامن
بنتيجة  2-3بتألق مهاجمه فهد الرشيدي الذي أحرز
جميع أهداف السماوي في المباراة التي جمعتهما
على استاد مساعد الشنفا في نادي التضامن ،ضمن
افتتاح الجولة التاسعة من منافسات دوري ڤيڤا.
ورفع السماوي الذي مني بالهزيمة في الجولة
الماضية أمــام الكويت بهدف من دون رد ،رصيده
الى النقطة الـ  15خاطفا المركز الثاني من الجهراء
الذي يمتلك  13نقطة ،ويواجه نظيره العربي اليوم،
فيما واصل التضامن تذيله لجدول الترتيب برصيد
 3نقاط.
وف ــي مـجــريــات الـلـقــاء ب ــدأ الـفــريـقــان وس ــط حــذر
شديد ،حيث اقتصرت الدقائق األولــى على اللعب
في منتصف الملعب ،مع أفضلية بسيطه لمصلحة
السماوي الذي يفتقد هدافه السوري فراس الخطيب
الغائب لإلصابة.
وتدريجيا بدأ التضامن في فرض سيطرته على
مجريات الـلـقــاء ،وب ــدأ فــي تهديد مــرمــى السالمية
في أكثر من مناسبة كــان أخطرها في الدقيقة 10
عن طريق هدافه فيصل عجب ،الذي اطلق تسديدة
قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى
الـســالـمـيــة سـطــام الحسيني بـصـعــوبــة ال ــى خــارج
الملعب.
وواصل التضامن ضغطه ،وعاد عجب في الدقيقة
 ،18وأرس ــل كــرة رأسـيــة فــي أقصى الــزاويــة اليمنى
لمرمى السالمية ،إال أن تألق الحسيني حــال دون
دخولها الشباك.
و فــي الدقيقة  33استغل المتألق فيصل عجب
هفوة دفاعية قاتلة من جانب مدافع السماوي أحمد

عبدالغفور ،وانفرد في المرمى وسدد كرة جميلة من
فوق الحارس الحسيني سكنت الشباك ،معلنة عن
الهدف األول لمصلحة التضامن.
وبـعــد الـهــدف انتفض الـسـمــاوي بشكل واضــح،
واس ـت ـطــاع أن يـحـقــق ه ــدف ال ـت ـعــادل بـعــد م ــرور 6
دقائق عن طريق فهد الرشيدي الذي تلقى عرضية
جـمـيـلــة م ــن زم ـي ـلــه شــاه ـيــن ال ـخ ـم ـيــس م ــن الـجـهــة
اليمنى ،وسددها رأسية قوية على يمين الحارس
علي العيسى.
وقـبــل نـهــايــة ال ـشــوط األول ،أنـقــذ عـلــي العيسى
مرماه من قذيقة أطلقها األردني عدي الصيفي في
أقـصــى الــزاويــة الـيـســرى ،لينتهي الـشــوط بتعادل
الفريقين بهدف لمثله.
و فــي الدقيقة  69تـقــدم السالمية بالنتيجة عن
طــريــق فهد الــرشـيــدي ال ــذي استغل خطأ مدافعي
التضامن ونـجــح فــي تسديد كــرة ذكـيــة مــرت على
يسار الحارس علي العيسى.
وفي الدقيقة  85رفع حكم المباراة عبدالله جمال
البطاقة الحمراء بوجه العب التضامن اإليفواري بول
ارماند ،عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وبعد مرور  3دقائق أطلق فهد الرشيدي رصاصة
الرحمة في مرمى التضامن بإحرازه الهدف الثالث
بتسديدة قوية على يسار الحارس علي العيسى،
إال أن التضامن لم يستسلم واستطاع بعد دقيقة
واحدة فقط أن يقلص الفارق عن طريق فيصل عجب
الــذي تابع تمريرة زميله حمد أمــان بتسديدة في
الزاوية اليمنى لمرمى السالمية ،لتشتعل المباراة
في دقائقها األخيرة.
وحاول التضامن ،رغم النقص العددي ،أن يحقق
التعادل إال أن محاوالته باءت بالفشل ،لينتهي اللقاء
بفوز السماوي وحصوله على نقاط المباراة الثالث.

ً
هايل يكسب حكما بمستحقات عقده مع العربي
●

عبدالرحمن فوزان

تلقى النادي العربي كتابا من
االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
ينص على ضرورة تكفل النادي
ب ـم ـس ـت ـح ـق ــات الع ـ ـبـ ــه ال ـس ــاب ــق
االردن ـ ـ ـ ـ ــي اح ـ ـمـ ــد ه ـ ــاي ـ ــل ،ال ـت ــي
حددها بـ 69ألف دينار نظير ما
تبقى من مــدة عقده من النادي
دون أي زيادات أو تعويضات.
وكان هايل قد تعرض الصابة
خـطـيــرة عـنــدمــا ك ــان يـلـعــب في
صـ ـف ــوف االخ ـ ـضـ ــر ق ـب ــل ن ـهــايــة
مــو ســم  2015-2014منعته من
ممارسة الكرة رغم تبقي موسم
كـ ــامـ ــل ف ـ ــي ع ـ ـقـ ــده م ـ ــع ال ـ ـنـ ــادي
الـعــربــي ،وحـصــل على تعهدات
مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي االخ ـ ـ ـضـ ـ ــر ب ــدع ـم ــه
والــوقــوف بجانبه في ازمته إال
انه لم يتسلم مستحقات عقده.

وفـ ـش ــل ه ــاي ــل فـ ــي ال ــوص ــول
ال ــى ات ـف ــاق م ــع ال ـن ــادي الـعــربــي
للحصول على مستحقاته ،مما
اض ـط ــره إل ــى ال ـل ـجــوء لــاتـحــاد
الدولي ورفــع قضية لدى لجنة
فض المنازعات مطالبا بقيمة
ع ـ ـقـ ــده ،اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ت ـعــويــض
ل ـي ـصــل م ـج ـم ــوع ال ـم ـب ـلــغ ال ــذي
يطالب به الى  180الف دينار.
وبـحـســب م ـصــادر عــربــاويــة،
فإن النادي األخضر في طريقه
لـتـنـفـيــذ ح ـكــم االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي
ودفع مستحقات الالعب كاملة،
وذلــك للخروج من المأزق الذي
يـ ـم ــر بـ ــه بـ ـع ــد ك ـ ـثـ ــرة ال ـق ـض ــاي ــا
المرفوعة من عدد من محترفيه
ال ـس ــاب ـق ـي ــن وك ـس ـب ـه ــم أح ـكــامــا
ضده تأخر في تنفيذها ،ليواجه
ع ـقــوبــة ال ـم ـنــع م ــن ال ـت ـعــاقــد مع
العـ ـبـ ـي ــن ج ـ ـ ــدد عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى

ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
والـمـحـتــرفـيــن وفــي
مختلف المراحل السنية
والفريق االول لفترتي تعاقد
متتاليتين ،كما ان هناك تهديدا
بإنزاله الى مصاف اندية دوري
ال ــدرج ــة االول ـ ــى اذ ل ــم يـنــه هــذا
ال ـم ـلــف وح ــل ازمـ ــة مستحقات
مـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــه ،وق ـ ـ ــد عـ ـم ــل ع ـلــى
ذلــك بالتسوية مع الالعبين
تــدريـجـيــا وه ــو فــي طريقه
إلنهاء االزمة كلها.
ي ــذك ــر ان أحـ ـم ــد هــايــل
عـ ـ ــاد الـ ـ ــى مـ ـم ــارس ــة ك ــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم قـ ـب ــل ايـ ـ ـ ــام ضـمــن
ص ـف ــوف ف ــري ــق الـفـيـصـلــي
االردني.

ّ
األبيض عمق جراح القرين ...وواصل
زحفه إلى قمة «اليد»

ّعمق الكويت جراح منافسه
القرين بفوزه عليه بنتيجة
 20-31في المباراة التي
جمعتهما أمس األول على
صالة االتحاد بالدعية في ختام
منافسات المرحلة الـ 12
من الدوري العام لكرة اليد.

نواف الشمري يصوب على مرمى القرين ( تصوير جورج رجي)

محاولة من جانب السالمية امام مرمى التضامن

●

محمد عبدالعزيز

واصــل فريق الكويت زحفه إلــى قمة الــدوري العام
لكرة اليد ،بعدما ارتقى إلى وصافة الترتيب برصيد
 22نقطة ،وذلك إثر فوزه العريض على القرين ،الذي
تجمد رصيده عند  12نقطة ،وابتعد خطوة أخرى عن
سباق الصعود للدوري الممتاز ،بنتيجة ( 20-31الشوط
األول  )6-13في المباراة التي جمعت الفريقين أمس
األول على صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية
في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
قدم الكويت مباراة سريعة وقوية ،سيطر فيها على
مجريات اللعب من البداية للنهاية بفضل األداء الفني
العالي ووفرة الالعبين المميزين ،إذ ارتكز في الشوط
األول على الدفاع المتقدم المقترن بالهجوم المعاكس
عبر الجناحين صالح الموسوي وعبدالعزيز الشمري،
إضافة للهجوم المنظم الذي تنافس فيه المهاجمون
محمد الغربللي ونواف الشمري وعبدالرحمن البالول
على التصويب على مرمى القرين من الخطين األمامي
والخلفي ،مستفيدين من براعة صانع األلعاب سعود
الضويحي في تهيئة الكرات والتمرير الدقيق.
فــي الـمـقــابــل ،لــم يـقــدم الـقــريــن المستوى المنتظر،
ً
وعانى مجددا غياب قائده عبدالعزيز نجيب بداعي

اإلصابة ،مما أفقد هجمات الفريق الكثير من فاعليتها،
ً
وخصوصا في الجهة اليسري ،لينهي األبيض الشوط
األول لمصلحته.

محاوالت القرين
واستمرت الحال كما هي في الشوط الثاني ،وسط
مـحــاوالت العبي القرين تقليص الـفــارق في الدقائق
ً
األولـ ــى ،وخـصــوصــا بـعــدمــا دف ــع مــدربـهــم عـبــاس طه
ً
بمحمد الجدي بدال من يوسف حيدر لتنشيط الهجوم،
األمر الذي استفاد منه فيصل الحوطي في االختراق
والـتـسـجـيــل ،إضــافــة لتنفيذ ال ـه ـجــوم ال ـخــاطــف عبر
الجناحين ،لكن يقظة الجهاز الفني للكويت بقيادة
المدرب سعيد حجازي أجهضت تلك المحاوالت.
وف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  11خ ـس ــر ال ـك ــوي ــت جـ ـه ــود نـجـمــه
عـبــدالـعــزيــز الـشـمــري بـعــد ط ــرده الـمـبــاشــر بالبطاقة
الحمراء بسبب تعمده الخشونة في كرة مشتركة ،لكن
ً
األبيض لم يتأثر كثيرا لوفرة البديل الجاهز.
وف ــي الــدقــائــق األخـ ـي ــرة ،ف ــرض ال ـكــويــت سيطرته
ال ـكــام ـلــة ع ـلــى ال ـل ـع ــب ،وسـ ــط ت ــأل ــق خ ــال ــد الـغــربـلـلــي
والـشـمــري ومـشــاري طــه فــي الشق الهجومي ،لينهي
المباراة لمصلحته.

أحمد هايل

متسابقان يشاركان
في بطولة الـ «دريفت»
يتوجه متسابقان من نادي باسل
السالم الصباح لسباق السيارات
والدراجات النارية إلى سلطنة عمان
للمشاركة في بطولة الـ"دريفت" ،التي
تنطلق اليوم الجمعة.
وقال المدير العام للنادي سيف
المطيري ،في تصريح لـ"كونا" ،أمس،
إن ممثلي النادي المتسابقين فهد
الجدعي ومسير بوشيبة سيبذالن
قصارى جهدهما من أجل تشريف
الكويت في هــذا المحفل الرياضي
الدولي.
وأع ـ ـ ـ ــرب ال ـم ـط ـي ــري عـ ــن ال ـش ـكــر
للهيئة العامة للرياضة على دعمها
للمتسابقين ،اضافة الى دعم مجلس
ادارة النادي ،وذلــك لتحقيق افضل
النتائج ،ورفع علم الكويت عاليا.
ومن جانبهما ،قدم المتسابقان،
فــي تـصــريــح مـمــاثــل ،جــزيــل الشكر
للمدير العام للهيئة د .حمود فليطح،
ورئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي
بــاســل السالم الصباح على كــل ما
قدموه من دعم ســواء كان ماديا او
ً
معنويا.
(كونا)

ةديرجلا
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رياضة

الكويت والجهراء يلتقيان النصر والعربي في «السلة»
مواجهة نارية بين القادسية وكاظمة
جابر الشريفي

تقام اليوم منافسات المرحلة
الثانية من الدور الثاني لبطولة
الدوري العام لكرة السلة،
حيث يلتقي الكويت مع
النصر والقادسية مع كاظمة
والجهراء مع العربي.

تنطلق في الرابعة والنصف من
م ـســاء ال ـي ــوم م ـنــاف ـســات الـمــرحـلــة
الثانية من ا لــدور الثاني لبطولة
الـ ــدوري ال ـعــام لـكــرة الـسـلــة ،حيث
يلتقي الكويت مع النصر ،وتليها
مواجهة القادسية مع كاظمة ،ثم
لـقــاء الـجـهــراء مــع الـعــربــي ،وتـقــام
المباريات الثالث على صالة نادي
الجهراء.
وتمتلك أندية الكويت والجهراء
والقادسية نقطتين إثر فوزها في
الجولة األولى على اندية العربي
وكاظمة والنصر التي نالت نقطة
واحدة إثر خسارتها.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــص ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ــوز
ال ـف ــري ــق األكـ ـث ــر تـجـمـيـعــا لـلـنـقــاط
بلقب البطولة التي ستقام بنظام
القسمين ذهابا وإيابا.
وبالعودة الى مواجهات اليوم،
فلعل مواجهة القادسية مع كاظمة

ً
تعد األ بــرز في هذه الجولة ،نظرا
الى تقارب مستوى الفريقين ،في
ظل ما يملكانه من عناصر قوية
ومـمـيــزة ق ــادرة عـلــى تــرجـيــح كفة
فريقها.
ويسعى البرتقالي الى تعويض
خـ ـس ــارت ــه فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـس ــاب ـق ــة
أمـ ــام ال ـج ـه ــراء م ــن خ ــال تـحـقـيــق
الفوز لعدم االبتعاد أكثر عن فرق
ال ـم ـق ــدم ــة ف ـي ـم ــا ي ـ ـحـ ــاول األص ـف ــر
مــواص ـلــة ت ـقــدمــه ع ـبــر ال ـف ــوز على
منافس قوي مثل كاظمة للمضي
ق ــدم ــا ف ــي ط ــري ــق ال ـم ـنــاف ـســة عـلــى
اللقب.
وي ـع ـت ـم ــد الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـم ـق ــدون ــي
ل ـ ـس ـ ـلـ ــة الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ــوردانـ ـ ـك ـ ــو
دي ـف ـيــدبــاكــوف ع ـلــى ج ـه ــود فـهــاد
الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي وم ـ ـ ـشـ ـ ــاري ب ـ ــوده ـ ــوم
فــي ق ـيــادة الـهـجـمــات واخ ـتــراقــات
عـبــدالـعــزيــز الـحـمـيــدي وثــاثـيــات

الصليبيخات يتصدر «األولى»
نـ ـج ــح ال ـ ـفـ ــريـ ــق األول ل ـ ـكـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة بـ ـن ــادي
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ف ــي تـ ـج ــاوز م ـنــاف ـســه ال ـســاحــل
بنتيجة  72-76خــال الـمـبــاراة التي جمعتهما
أم ــس األول ع ـلــى ص ــال ــة نـ ــادي ال ـســاحــل ضمن
مـنــافـســات الـمــرحـلــة الـثــانـيــة مــن دوري الــدرجــة
األولـ ـ ــى ،وال ـت ــي ش ـهــدت أي ـضــا تـغـلــب ال ـيــرمــوك
على التضامن بفارق نقطة واحدة  67-68خالل
منافسات الجولة نفسها.

وبذلك يكون الصليبيخات قد تصدر دوري
ال ــدرج ــة األول ـ ــى بــرص ـيــد  4ن ـق ــاط ،فـيـمــا ارت ـفــع
رصيد الساحل الى  3نقاط واليرموك الى  3أيضا
والشباب والتضامن نقطة وحيدة.
يذكر أن دوري الدرجة األولى يقام بال صعود
وهبوط ،إال أنه سيكون تتويجا للفرق الثالثة
األولى.

تأهل سترايكرز ويوفنتوس لألدوار
النهائية لبطولة عبدالرضا
ت ـ ـ ــأه ـ ـ ــل فـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــا سـ ـ ـت ـ ــرايـ ـ ـك ـ ــرز
وي ــوف ـن ـت ــوس ل ـ ـ ـ ــأدوار ال ـن ـهــائ ـيــة
ببطولة الفنان الراحل عبدالحسين
عـبــدالــرضــا لـبــراعــم ك ــرة ال ـقــدم في
األكــاديـمـيــات واألن ــدي ــة ،والمقامة
على مالعب استاد جابر الدولي.
وح ـقــق س ـتــراي ـكــرز ال ـف ــوز على
يوفنتوس ،وعلى أزوري ،وفيوجر،
بينما فاز يوفنتوس على فيوجر،
وأزوري.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ال ـ ـيـ ــوم
الـثــانــي فــي الـبـطــولــة الـتــي تختتم
غــدا بخضور المدير الـعــام لهيئة
الــريــاضــة د .ح ـمــود فـلـيـطــح نــديــة
كبيرة من الفرق المشاركة ،كما كان
جليا المستوى المتميز للبراعم،
وكـعــادتـهــا منذ انـطــاق البطولة،
وا ص ـلــت اللجنة المنظمة تــوز يــع
الهدايا على الحضور الفائزين في
المسابقات الترفيهية ا لـتــي تقام
على هامش المنافسات.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد م ــدي ــر إدارة
"ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ل ـل ـج ـم ـي ــع" بــال ـه ـي ـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـلــريــاضــة ح ــام ــد ال ـهــزيــم
جدية الهيئة في دعــم بناء قاعدة
االلـعــاب الرياضية بدولة الكويت
م ـ ــن خ ـ ـ ــال رع ـ ــاي ـ ــة ك ـ ــل الـ ـجـ ـه ــود
الكـ ـتـ ـش ــاف الـ ـم ــواه ــب ال ــري ــاض ـي ــة

الــواعــدة وصقلها وتهيئة المناخ
المالئم الستمرارها كروافد حيوية
ف ــي ت ـغــذيــة شــراي ـيــن الـمـنـتـخـبــات
الوطنية .
وأشاد الهزيم ببادرة أكاديميتي
التمت سوكر ،وفالكونز ،بتنظيم
بطولة الفنان الراحل عبد الحسين
ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ــرضـ ـ ــا األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ــأن ــدي ــة
واألكاديميات برعاية الهيئة العامة
للرياضة .
واعـتـبــر أن ه ــذه الـبـطــولــة التي
ي ـت ـنــافــس ف ـي ـهــا  ٣٥٠م ــن ال ـبــراعــم
الــواعــدة فــي كــرة الـقــدم الكويتية،
ً
من  ١٦ناديا و ٨أكاديميات ،خطوة
مهمة في ترجمة طموح الرياضة
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي ال ـب ـن ــاء لـمـسـتـقـبــل
اللعبة ،بعد المستوى الفني المميز
الذي ظهرت عليه هذه البراعم في
المباريات األولى بالبطولة.
وأكد ثقته بمردود هذه البطولة،
ف ــي إفـ ــراز ال ـمــواهــب السـيـمــا انـهــا
تقام بمستوى متميز من التعاون
والـتـنـسـيــق مــع االت ـح ــاد الكويتي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم واألجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـف ـن ـيــة
بجميع األندية الرياضية ،وكشافي
المواهب بهذه األندية.
وأض ـ ــاف أن إدارة "الــريــاضــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع" ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة م ــاض ـي ــة

حامد الهزيم

بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ودعـ ـ ـ ــم ك ـب ـي ــر مــن
ال ـمــديــر ال ـعــام للهيئة د .حـمــود
ف ـل ـي ـط ــح ،لـ ـبـ ـن ــاء قـ ــاعـ ــدة صـلـبــة
للرياضة الكويتية سواء من خالل
الشراكة الناجحة والطموحة مع
وزارة التربية بـمــرا كــز التدريب
المشتركة ،وبرنامج المستقبل
"عـيــالـنــا امـلـنــا" ،وكــذلــك مـشــروع
االكــاديـمـيــات الرياضية لــاوالد
وال ـب ـنــات ،إل ــى جــانــب المشاركة
بفاعلية فــي تنظيم الملتقيات
الرياضية التي تجسدها بطولة
البراعم واألكاديميات.

عبدالله سالمين ،إضافة الى توغل
ص ــال ــح ي ــوس ــف وأحـ ـم ــد درويـ ــش
أسفل السلة ،فيما يعول المدرب
الصربي لسلة كاظمة نيناد على
جـ ـه ــود الع ـب ـي ــه أحـ ـم ــد ال ـب ـلــوشــي
وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ريـ ـح ــان ف ــي ق ـي ــادة
ال ـه ـج ـم ــات واخ ـ ـتـ ــراقـ ــات ع ـبــدال ـلــه
السالم ،الى جانب متابعة محمد
نبيل أسفل السلك.
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـت ــي
تـجـمــع ال ـن ـصــر م ــع ال ـكــويــت يـبــدو
بـهــا األخ ـيــر مــرشـحــا ف ــوق ال ـعــادة
ً
لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ،ن ـ ـ ـظـ ـ ــرا الـ ــى
الفارق الفني بين الفريقين ،إال أن
العنابي سيحاول مجاراة منافسة.
ويـ ـمـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان ع ـن ــاص ــر
قـ ـ ــويـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــاز
وعـبــدالـلــه الـشـمــري وحـمــد عــدنــان
وع ـبــدالــرح ـمــن الـجـمـعــة ومـســاعــد
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب الـ ـك ــوي ــت
وب ـ ـ ــدر ال ـع ـت ـي ـب ــي ومـ ـحـ ـم ــد م ــاج ــد
وعبدالعزيز المولي وأحمد نايف
من جانب النصر.
أما المباراة األخيرة التي تجمع
العربي مع الجهراء ،فالبرغم من
أن الكفة تصب لمصلحة الجهراء،
ن ـ ـظـ ــرا ال ـ ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ب ـيــن
الفريقين ،فــإن األ خـضــر سيحاول
هو اآلخر مجاراة منافسه لتحقيق
أي نوع من أنواع المفاجأة.
ويعاني األخضر في هذه الفترة
عـ ـ ــدة أمـ ـ ـ ــور ،أهـ ـمـ ـه ــا عـ ـ ــدم الـ ـت ــزام
الع ـب ـيــه ف ــي ح ـض ــور ال ـت ــدري ـب ــات،
ن ـظ ــرا ل ـب ـعــض الـ ـظ ــروف ال ـخــاصــة
بالعمل.

مشاركة كبيرة في «هال
فبراير» للقفز
تنطلق الساعة  2:00ظهر
ال ـ ـيـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات ب ـطــولــة
"هـ ــا فـ ـب ــراي ــر" ل ـل ـق ـفــز عـلــى
الحواجز ،في مضمار القفز
بمركز الكويت للفروسية،
بمشاركة واسعة من فرسان
وف ـ ــارس ـ ــات ن ـ ـ ــادي ال ـص ـيــد
والفروسية ،مركز الكويت
للفروسية ،نــادي المسيلة
ومـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــراوي،
وبـمـجـمــوع جــوائــز  5آالف
دينار.
وت ـ ـع ـ ــد ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة
ال ـخ ــام ـس ــة الـ ـت ــي يـنـظـمـهــا
المركز في الموسم الراهن،
ً
وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  16م ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــا ،ح ـي ــث
يـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاوب نـ ـ ـ ـ ــادي ال ـص ـي ــد
والفروسية ،نادي المسيلة
للفروسية ،ومركز الكويت
للفروسية ،على إقامتها.
وقال مدير مركز الكويت
للفروسية خليفة الخرافي:
"بـ ـ ــدأنـ ـ ــا الـ ـشـ ـه ــر ال ـم ــاض ــي
بـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى أه ـ ـ ــم
البطوالت المدعومة ،وهي

ً
الوحدة يتصدر الدوري اإلماراتي مؤقتا

هزم مضيفه حتا في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة

األرجنتيني تيغالي
أفضل هداف أجنبي
في تاريخ الدوري
اإلماراتي

جانب من لقاء الوحدة وحتا

قاد األرجنتيني سيباستيان
ت ـي ـغ ــال ــي ف ــري ــق ال ـ ــوح ـ ــدة إل ــى
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارة تـ ـ ــرت ـ ـ ـيـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلماراتي لكرة القدم مؤقتا في
المرحلة السادسة عشرة ،بعد
أن سجل هدف المباراة الوحيد
ضد مضيفه حتا ،ليقوده إلى
الفوز في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس األول.
ورف ــع ال ــوح ــدة رص ـيــده إلــى
 36نقطة ،بـفــارق نقطتين عن
الـعـيــن ،الـمـتــراجــع إل ــى المركز
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـض ــاف
اإلمارات أمس ،وبقي حتا ،الذي
لعب بعشرة العبين ،بعد طرد
مـهــاجـمــه ال ـبــرازي ـلــي غــابــريــال
ف ـ ــر ن ـ ــا ن ـ ــدو ( )74ف ـ ــي ا لـ ـم ــر ك ــز
التاسع وله  13نقطة.
ووج ـ ـ ـ ــد الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ص ـع ــوب ــة

ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـف ـ ــوز،
وانـ ـتـ ـظ ــر حـ ـت ــى ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ،71
لـ ـيـ ـسـ ـج ــل هـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ع ـبــر
رك ـل ــة ج ـ ــزاء اح ـت ـس ـبــت بـعــدمــا
ت ـعـ َّـرض الـمـغــربــي م ــراد باتنا
لـلـعــرقـلــة مــن مــدافــع حـتــا علي
درويش ،وسددها األرجنتيني
سيباستيان تيغالي بنجاح.
وبــات تيغالي أفضل هداف
أجـ ـنـ ـب ــي فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ــدوري
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي (بـ ــال ـ ـت ـ ـسـ ــاوي مــع
الغاني أسامواه جيان).
وك ـ ــان الـ ـه ــدف ال ــراب ــع عشر
لـتـيـغــالــي ه ــذا الـمــوســم ثمينا
ج ــدا ،بـعــدمــا رف ــع ع ــدد أهــدافــه
منذ انضمامه للوحدة موسم
 2014-2013إ لـ ــى  101هــد فــا،
ليعادل رقم جيان مهاجم العين
واألهلي السابق ،الــذي أصبح

عام  2016أفضل هداف أجنبي
في تاريخ الدوري اإلماراتي.

تعادل الوصل والجزيرة
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،فـ ـق ــد ال ــوص ــل
نقطتين ثمنيتين فــي سـبــاق
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ،بـعــد
ت ـع ــادل ــه م ــع ض ـي ـفــه ال ـج ــزي ــرة
بـ ـه ــدف ل ـح ـس ــن م ـح ـم ــد (،)83
مـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــدف ل ـ ـل ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
رومارينيو داسيلفا (.)45
وف ـش ــل الـ ــوصـ ــل ،ال ـ ــذي ك ــان
خ ـس ــر أم ـ ـ ــام الـ ــوصـ ــل  4-3فــي
المرحلة الماضية ،في استعادة
لغة الـفــوز ،وفـقــد خمس نقاط
ف ــي آخ ــر م ـبــارات ـيــن ،لـتـتــراجــع
حظوظه كثيرا في نيل اللقب.
وبقي الوصل ثالثا ،برصيد
 32نقطة ،والجزيرة خامسا وله
 22نقطة.
وقــال األرجنتيني رودولفو
أرواب ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا ،مـ ـ ــدرب ال ــوص ــل،
الذي فشل فريقه في الفوز على
ال ـج ــزي ــرة ف ــي ع ـه ــده ل ـلـم ـبــاراة
ال ـخــام ـســة ت ــوال ـي ــا" :حـســابـيــا،
مــازال هناك  18نقطة متبقية،
وفرصنا قائمة للمنافسة على
الـ ـلـ ـق ــب ،ل ـك ــن فـ ــي ح ـ ــال لـعـبـنــا
مثلما لعبنا ا لـيــوم ،فإننا لنا
ن ـنــافــس ع ـلــى أي ب ـطــولــة هــذا
الموسم".
وتـ ــابـ ــع أرواب ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا ،الـ ــذي
ِّ
يدرب الوصل منذ يونيو :2016
"قدمنا في الشوط األول أسوأ
شـ ـ ــوط مـ ـن ــذ ت ـس ـل ـم ــت ت ــدري ــب
الـفــريــق ،لــذلــك يجب أن نتمرد
على واقعنا ،ونعود لمستوانا
السابق".

ب ـطــولــة أط ـي ــاب ال ـمــرشــود،
وك ــان ــت ال ـب ــداي ــة ق ــوي ــة من
الفرسان والفارسات لحصد
المراكز األولى".
وأشــار إلــى أن منافسات
الـيــوم ستبدأ بشوط الفئة
ال ـم ـت ــوس ـط ــة ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع
 105سم الساعة  .2:00وفي
ال ـس ــاع ــة  3:00ي ـق ــام شــوط
الفئة المبتدئة على ارتفاع
 80-60سم (جولة نظيفة)،
ثم شوط الجائزة الصغرى
على ارتفاع  125سم ،يتبعه
شوط الجائزة الكبرى على
ارت ـف ــاع  135س ــم .وتختتم
الـبـطــولــة فــي م ـسـ ً
ـاء بشوط
ال ـ ـف ـ ـئـ ــة الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ع ـلــى
ارتفاع  115سم.

القادسية وكاظمة لكرة السلة في لقاء سابق

الهجن
نادي
مرافق
جميع
تهيئة
ً
النطالق بطولة الكويت غدا
أك ــد م ــدي ــر ب ـطــولــة ال ـكــويــت
ال ـ ـ ــ 18ل ـس ـب ــاق ال ـه ـج ــن ،رب ـيــح
العجمي ،أن اللجنة المنظمة،
ب ــر ئ ــا س ــة د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـطــح،
ا لـمــد يــر ا ل ـعــام للهيئة ا لـعــا مــة
للرياضة ،أنهت استعداداتها
النـ ـط ــاق ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـ ـ ــ 18مــن
ً
ال ـب ـط ــول ــة غ ـ ـ ــدا ،ت ـح ــت رع ــاي ــة
سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ال ـش ـي ــخ
ص ـب ــاح األ ح ـ ـمـ ــد ،م ــن  10إ ل ــى
 15ا ل ـج ــاري ،بـمـشــار كــة هجن
ت ـعــود ملكيتها إ ل ــى ا لـشـيــوخ
والمواطنين من الكويت ودول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي،
وبمشاركة وفود تمثل معظم
الـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وع ـ ـ ــدد مــن
الدول األوروبية.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه "تـ ـ ـم ـ ــت ت ـه ـي ـئــة
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي
والمضمار والمنصة الرئيسة
عـلــى الــوجــه األك ـم ــل ،وتــأمـيــن
جميع سبل الراحة للضيوف
ُ
وم ـ ــاك ال ـه ـجــن ،ح ـيــث اكـتـمــل
وص ـ ـ ـ ــول وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل الـ ـهـ ـج ــن
المشاركة في البطولة من دول
مجلس التعاون".
وتابع" :كما تم االنتهاء من
جـمـيــع الـمـطـبــوعــات الـخــاصــة

ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة ،وال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـح ـل ـي ــة
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة والـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة،
لـتـقــديــم الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة،
وإب ـ ــراز ه ــذا ال ـح ــدث بــالـشـكــل
والمضمون الالئقين برعاية
صاحب السمو".
وأع ـ ـ ــرب ربـ ـي ــح عـ ــن ال ـف ـخــر
واال عـتــزاز بالرعاية السامية
ل ـل ـب ـطــولــة ،ودعـ ــم س ـمــو أمـيــر
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــامـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ل ـ ـهـ ــا،
وحـ ـ ــرص سـ ـم ــوه ع ـل ــى إب ـ ــراز
التراث الكويتي األصيل ،وهو
َّ
م ــا شــكــل دع ـمــا ك ـب ـيــرا لـ ُـمــاك
ال ـه ـجــن ف ــي ال ـك ــوي ــت والـ ــدول
العربية.
و ق ـ ــال إن ا ل ـب ـط ــو ل ــة تـتـمـيــز
ب ـ ـجـ ــوائـ ــزهـ ــا ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة ،وهـ ــي
سيارة للفائز بالمركز األول
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــوط ب ـ ـ ــاألش ـ ـ ــواط
ال ـم ـقــررة ،إضــافــة إل ــى جــوائــز
ن ـق ــدي ــة ل ـل ـم ــراك ــز م ــن ال ـثــانــي
حتى العاشر.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
المنظمة خصصت بعض
األ ش ــواط للهجن ا لـعــا ئــدة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وال ـب ـعــض
اآلخـ ــر لـلـهـجــن ال ـعــائــدة

ربيح العجمي

للشيوخ ،ومن يرغب ،متوقعا
أن ت ـح ـفــل س ـب ــا ق ــات ا لـبـطــو لــة
ب ـم ـس ـت ــوي ــات قـ ــويـ ــة ،ل ــوج ــود
أفضل الهجن في العالم.

كوبر ...ويوافق
ببقاء
يتمسك
الجبالية
ً
على لقاء السعودية أولمبيا
تمسك االتحاد المصري لكرة القدم ،برئاسة
هاني أبو ريدة ،ببقاء المدير الفني للمنتخب
األول ،األر ج ـن ـت ـي ـن ــي ه ـي ـك ـتــور ك ــو ب ــر ،و ن ـفــى
أنباء رحيله عن الجبالية في الفترة الحالية،
وك ـش ــف ع ـضــو اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ،خ ــال ــد لـطـيــف،
حقيقة مــا تــم تــداو لــه مــن أ خـبــار خــال الفترة
الماضية عــن ر حـيــل األرجنتيني عــن تدريب
الفراعنة خالل الفترة الحالية.
و ق ــال لطيف إن األ قــاو يــل ا لـتــي ت ــرددت فى
اآلونة األخيرة حول رحيل كوبر عن المنتخب
غير صحيحة بالمرة ،مضيفا " :كــل تفكيرنا
ه ــو م ــا سـنـفـعـلــه ف ــي م ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا ،وال
أريد أن أسبق األحداث ،ويجب أن نفكر كيف
سنتأهل إلى الدور الثاني ،بغض النظر حول
رحيل كوبر أو بقائه".
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــف إ لـ ـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك خـ ـط ــة
استراتيجية وضعها رئيس اال تـحــاد ،هاني
أبـ ــو ريـ ـ ــدة ،ل ـخ ــوض م ـب ــاري ــات ودي ـ ــة عــديــدة
للمنتخب استعدادا لكأس العالم بروسيا.

إل ــى ذل ــك ،وافــق
اال تـحــاد المصري
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ع ـل ــى
إقامة مباراتين دوليتين
ودي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي،
خ ـ ــال فـ ـت ــرة األج ـ ـنـ ــدة ال ــدولـ ـي ــة بـشـهــر
م ــارس الـمـقـبــل ،اسـتـجــابــة لــرغـبــة االتـحــاد
السعودي الذي حدد يومي  23و 26مارس
ً
موعدا للمباراتين في خطاب رسمي ،أرسله
عبداإلله بن معتوق ،األمين العام لالتحاد،
إلـ ـ ــى ث ـ ـ ــروت سـ ــوي ـ ـلـ ــم ،ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للجبالية.
و كــان الجهاز الفني للمنتخب األولمبي
بقيادة شوقي غريب ،سعى إلقامة مباراتين
ق ــو ي ـت ـي ــن ل ـل ـف ــر ي ــق فـ ــي أول ت ـج ـم ـع ــا ت ــه بـعــد
تشكيله رسميا ،استعدادا للبطولة اإلفريقية
المؤهلة ألولمبياد طوكيو.

 4مباريات في الدوري المصري اليوم
تـ ـق ــام الـ ـي ــوم أربـ ـ ــع مـ ـب ــاري ــات ق ــوي ــة فــي
إطــار منافسات الجولة الثالثة والعشرين
لـمـســابـقــة الـ ـ ــدوري ال ـم ـصــري ال ـم ـم ـتــاز ،إذ
يلتقي الــداخـلـيــة مــع اإلسـمــاعـيـلــي ،ويحل
إن ـبــي ضـيـفــا عـلــى ال ــرج ــاء ،ويـلـتـقــي وادي
دجـلــة مــع بـتــروجــت ،ويستضيف اإلنـتــاج
الـحــربــي نـظـيــره االت ـح ــاد الـسـكـنــدري على
ملعب السالم.

الداخلية واإلسماعيلي
يدخل "الدراويش" المباراة ،محتال المركز

الـثــانــي برصيد  45نقطة ،فــي حين يحتل
الداخلية المركز الثامن برصيد  29نقطة.
ويخوض فريق إنبي مباراة قوية عصر
اليوم ،عندما يحل ضيفا على فريق الرجاء،
ويحتل الفريق البترولي المركز السادس
برصيد  32نقطة ،فــي حين يحتل الــرجــاء
المركز األخير برصيد  12نقطة.

دجلة وبتروجت
وفي المباراة الثالثة ،يلتقي فريق وادي
دجـلــة مــع نظيره بـتــروجــت ،ويحتل دجلة

الـمــركــز ال ـس ــادس عـشــر ب ـجــدول المسابقة
بــرصـيــد  20نـقـطــة ،ف ــي حـيــن يـحـتــل فــريــق
بتروجت المركز الحادي عشر برصيد 28
نقطة.
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــرابـ ـع ــة ،ي ـس ـعــى فــريــق
اإلن ـت ــاج الـحــربــي الس ـت ـعــادة االن ـت ـصــارات،
ع ـنــدمــا يـلـتـقــي االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـن ــدري على
ملعب السالم مساء اليوم ،ويحتل الفريق
العسكري المركز التاسع برصيد  29نقطة،
في حين يحتل االتحاد المركز الرابع عشر
برصيد  22نقطة.
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يعيش المصري الدولي محمد
صالح ،نجم ليفربول اإلنكليزي،
أفضل اللحظات في مسيرته
ً
حاليا ،في موسم مميز يتنافس
خالله مع هاري كين مهاجم
توتنهام على لقب هداف
الدوري اإلنكليزي الممتاز.

كين يلعب
كمهاجم
صريح ولديه
فرص أكبر
للتسجيل
مقارنة بي
لكن سنرى ما
سيحدث

أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــا"
اإلس ـب ــان ـي ــة ،ال ــواس ـع ــة االن ـت ـش ــار،
م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـح ـم ــد ص ـ ــاح نـجــم
منتخب مصر وليفربول حول تألقه
الالفت في الفترة األخيرة.
وان ـت ـق ــل صـ ــاح إلـ ــى ل ـي ـفــربــول
الصيف الماضي قــادمــا مــن رومــا
اإليطالي مقابل  40مليون يــورو،
وم ـ ـنـ ــذ ذل ـ ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن وه ـ ـ ــو ي ـق ــدم
مـ ـسـ ـت ــوي ــات رائ ـ ـعـ ــة فـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز ،إذ يحتل المركز
الثاني في قائمة الهدافين برصيد
 21هــدفــا ب ـفــارق ه ــدف عــن هــاري
كين مهاجم توتنهام الذي يتصدر
القائمة برصيد  22هدفا.
كـ ـم ــا نـ ـج ــح صـ ـ ــاح فـ ــي قـ ـي ــادة
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ل ـل ـت ــأه ــل
لمونديال روسيا  2018بعد غياب
 28عاما عن كأس العالم.
وسألت "ماركا" صالح حول ما
إذا كانت هــذه الفترة هي األفضل
في مسيرته ،وعن السبب في ذلك،
ف ـق ــال ال ـن ـجــم ال ـم ـص ــري" :بــالـفـعــل
أعتقد أنها أفضل فترة في مسيرتي
حتى اآلن ،فقدومي إلى هنا للمرة
األولـ ــى عـبــر ب ــواب ــة تشيلسي ظل
معلقا في ذهني ،وبعد اللعب في
رومـ ــا ع ــدت إل ــى إن ـك ـل ـتــرا م ـجــددا،
وهو أمر رائع ألنني أعشق الدوري
اإلنكليزي الممتاز".
وأضـ ـ ــاف" :ف ــي ال ـع ــام الـمــاضــي
قدمت أداء جيدا مع رومــا ،لكنني
بـ ـ ــدأت ك ـم ـه ــاج ــم ،ث ــم بـ ـ ــدأت أل ـعــب
فــي مــركــز ال ـج ـنــاح ،فــي ه ــذا الـعــام
أسجل أهــدافــا أكـثــر ،على أي حال
أري ــد مـســاعــدة الـفــريــق على الفوز
باأللقاب أو احتالل مراكز متقدمة
في الدوري".
وعما إذا كان مندهشا من العدد

الكبير مــن األه ــداف التي سجلها
ه ــذا الـمــوســم ،ق ــال" :دائ ـمــا أسجل
أهدافا في أي مكان ألعب فيه ،لكن
هذا العام أقوم بالكثير من األمور،
وهذا ليس مفاجئا بالنسبة إلي".

يملك يوفنتوس ،حامل اللقب،
فرصة انـتــزاع الــريــادة من نابولي
عندما يلتقي مضيفه فيورنتينا
الـ ـي ــوم ف ــي اف ـت ـت ــاح ف ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ــراب ـع ــة وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
ويتصدر نابولي بـفــارق نقطة

وع ــن األهـمـيــة ال ـتــي يمثلها له
األلـ ـم ــان ــي يـ ــورغـ ــن كـ ـل ــوب مـ ــدرب
لـيـفــربــول ،ذك ــر" :لـقــد تحدثت معه
ق ـب ــل ق ــدوم ــي إلـ ــى ل ـي ـف ــرب ــول ،لـقــد
ساعدني على التأقلم مــع الفريق
سريعا ،نشعر بسعادة بالغة معا".
وأك ــد ص ــاح أن ــه يـشـعــر بــراحــة
أكـ ـب ــر ل ـل ـعــب ف ــي ال ـج ـن ــاح األي ـم ــن
ب ـص ـف ـتــه الع ـب ــا أعـ ـس ــر" ،يـمـكـنـنــي
أيضا اللعب تحت المهاجمين أو
مهاجم صريح ،لكني أفضل اللعب
في الناحية اليمنى".
وعن أسباب عدم نجاح تجربته
مع تشيلسي ،قال" :لم أظهر بشكل
جيد ،ألنني لــم أش ــارك كثيرا ،لقد
ب ـق ـي ــت هـ ـن ــاك ع ــام ــا واح ـ ـ ـ ــدا ،لـكــن
مشاركاتي اقتصرت على األشهر
ال ـس ـت ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ب ـع ــد ذل ـ ــك ن ــدرت
مشاركاتي ،بعد ذلــك انتقلت إلى
فـيــورنـتـيـنــا ،وسـجـلــت أه ــداف ــا ،ثم
رحلت إلى روما ،ولعبت بشكل رائع
ثم عــدت إلــى إنكلترا ،لكن األمــر ال
يتعلق بالنجاح من عدمه".
وعن أسباب اختياره لليفربول،
أوض ــح الـنـجــم الـمـصــري أن ــه "نــاد
رائ ــع ،لــديــه الع ـبــون مــذهـلــون ،هو
ف ــري ــق جـ ـي ــد ،أردت ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
إن ـك ـل ـتــرا وع ـنــدمــا سـنـحــت فــرصــة
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ل ـي ـف ــرب ــول ش ـعــرت
بسعادة كبيرة".
وعما إذا كان قد تلقى عروضا

محمد صالح نجم ليفربول خالل مواجهة ارسنال هذا الموسم
من فرق أخرى ،أجاب صالح" :نعم
كــانــت هـنــاك ف ــرق مهتمة بضمي،
لكني أفضل عدم ذكر أسمائها ،فقد
قررت القدوم إلى هنا ،وأعتقد أنه
كان اختيارا جيدا".
وعن أحالمه في الفترة المقبلة،
قــال" :اآلن أريــد أن نكون في وضع
جيد في الدوري اإلنكليزي الممتاز،
وأن أســاعــد منتخب ب ــادي على
تجاوز الدور األول في المونديال،
هذه هي أهدافي حاليا ،ثم سنرى
ما سيحدث بعد ذلك".
وح ــول صــراعــه مــع ه ــاري كين
عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ـ ــدارة ه ـ ــداف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري

اإلنكليزي ،أوضــح أن "هــاري كين
العب رائع ،في آخر عامين نال لقب
الهداف ،كين يلعب كمهاجم صريح،
ولديه فرص أكبر للتسجيل مقارنة
ب ــي ،بــالـتــأكـيــد أري ــد أن أرب ــح لكن
سنرى ما سيحدث".
وح ــول رحـيــل زميله البرازيلي
فـيـلـيــب كــوتـيـنـيــو إل ــى بــرشـلــونــة،
ق ــال" :بــالـفـعــل اف ـت ـقــده ك ـث ـيــرا ،لقد
ك ـ ــان ص ــديـ ـق ــي ،هـ ــو رج ـ ــل رائ ـ ــع،
أتمنى له كل التوفيق في برشلونة
ألن ــه الع ــب مــذهــل ،لــديــه إمـكــانــات
هائلة ،على المستوى الشخصي
ه ــو ه ــادئ ج ــدا ،وأن ــا ف ـخــور جــدا

في فلورنسا لمواجهة فيورنتينا
الحادي عشر.
ويدخل فريق "السيدة العجوز"
الـمـبــاراة بعد فــوزه الساحق على
س ــاس ــوول ــو  ،1-7بـيـنـهــا هــاتــريــك
لـمـهــاجـمــه األرجـنـتـيـنــي غــونــزالــو
هيغواين وثنائية لــا عــب وسطه

االلماني سامي خضيرة ،ويطمح
على غرار نابولي إلى فوزه الثامن
على التوالي والـ 20هذا الموسم.
وي ـ ـم ـ ـنـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــدرب ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو أل ـي ـغ ــري الـنـفــس
ب ـك ـس ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ،ورف ـ ــع
المعنويات قبل استضافة توتنهام،

وإن كان سيفتقد خدمات الفرنسي
ب ـل ـيــز م ــات ــوي ــدي ،واألرج ـن ـت ـي ـن ــي
باولو ديباال ،والكولومبي خوان
كـ ـ ــوادرادو ،واألل ـمــانــي بينيديكت
هوفيديس بسبب اإلصابة.
وحذر المهاجم الدولي الكرواتي
ً
مــاريــو مــانــدزوكـيــش" :علينا أوال
التفكير في رحلة فيورنتينا ،وإذا
حققنا نتيجة جـيــدة ،فأنا متأكد
أننا سنكون فــي أفضل حــال أمــام
توتنهام".
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،قـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــداف ـ ــع
فـ ـي ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــا ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي دافـ ـ ـي ـ ــدي
أسـ ـ ـت ـ ــوري" :يـ ـج ــب أال نـ ـخ ــاف مــن
م ــواجـ ـه ــة ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس" ،مـضـيـفــا:
"إذا شـعــروا بأننا خائفون ،يجب
أن نـ ـق ــول وداع ـ ـ ــا ،وح ـك ـم ـنــا عـلــى
أنفسنا بالموت" .وتابع" :غونزالو
هـيـغــوايــن هــو الـخـطــر رق ــم واح ــد،
إنــه ال يرحم ،إذا تركت له مساحة
 30سنتيمترا فقط يقضي عليك".
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العبو يوفنتوس خالل مواجهة ساسوولو في الجولة الماضية

مودريتش :ريال مدريد يمر بأزمة
وعن دوره في نهائي دوري أبطال أوروبا  2017أمام
يوفنتوس ،والذي فاز به الملكي ( )1-4ليتوج باللقب
للعام الثاني على التوالي ،قال مودريتش« :كنت أحلم
وأنا طفل بالفوز بالتشامبيونز ليغ ،واآلن بإمكاني أن
أقول إنني لم أفز به فقط ،بل كنت بطال في ليلة رائعة».
وت ــاب ــع« :أح ــد أس ـب ــاب االح ـت ـفــاظ بــالـلـقــب أن ري ــال
مدريد ناد تحركه عقلية الفوز بالفطرة .دائما ما نقف
أمام عدسات الكاميرات اللتقاط صور كمنتصرين في
نهاية المباريات».
وح ـ ــول م ـت ـط ـل ـبــات ال ـل ـع ــب ف ــي ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،ق ــال
ً
مودريتش صاحب الـ 32عاما« :األصعب ليس الوصول
ألع ـلــى مـسـتــوى بــل الـحـفــاظ عـلـيــه ،األم ــر أص ـعــب في
ً
ً
ريال مدريد» ،مضيفا« :أشعر أنني جيد فعال في هذه
اللحظة ،وأنــا مستعد ألكــون جــزء ا مهما في التاريخ
الحديث للريال».

باللعب جــانـبــه" .وعــن السبب في
تصنيف رونالدو وزيــدان وتوتي
كأساطير ،أوضح صالح" :قلت ذلك
ألنهم يختلفون عن أي العب آخر،
ك ــل مـنـهــم لــديــه م ــا ي ـم ـيــزه ،تشعر
بالسحر معهم في كل مباراة ،لقد
لـعـبــت أي ـض ــا ب ـج ــوار ت ــوت ــي وهــو
بمنزلة حلم بالنسبة إلي".
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلسـبــانــي ،وإمـكــانـيــة انتقاله إلى
ه ـنــاك ،فــي ظــل إشـ ــادة زي ــن الــديــن
زيدان مدرب ريال مدريد بإمكاناته،
ق ـ ـ ـ ــال" :ب ــالـ ـفـ ـع ــل أت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني ،لكن أحيانا ال أتمكن من

ذلك عندما تتعارض المباريات مع
مباريات فريقي ،في الوقت الراهن
أن ــا م ــوج ــود م ــع ل ـي ـفــربــول ،وأري ــد
ال ـت ــرك ـي ــز م ــع ف ــري ـق ــي ل ـك ــي نـنـهــي
الموسم بشكل رائع".
ورد ص ــاح ف ــي نـهــايــة حديثه
على تعليق األرجنتيني هيكتور
كوبر مدرب منتخب الفراعنة بشأن
اه ـت ـم ــام ري ـ ــال م ــدري ــد بـض ـمــه في
نهاية الموسم ،قائال" :ليس لدي ما
أقوله في هذا الشأن ،أنا فقط أشعر
بالسعادة في ليفربول".
(د ب أ)

سواريز يدافع عن بيكيه

موعد المباراة

اعترف الكرواتي لوكا مودريتش العب ريال مدريد
بأن فريقه «يمر بأزمة بسيطة» حاليا ،لكنه ناد تحركه
عقلية الفوز بالفطرة.
وقال مودريتش ،في مقابلة لمجلة «»FourFourTwo
اإلنكليزية عن وضع ريال مدريد الذي ودع كأس ملك
إسبانيا ،ويحتل المركز الرابع في الليغا التي يحمل
لقبها بفارق  19نقطة عن غريمه األزلي برشلونة« :كنا
نتوقع نتائج أفضل ولكن هذه هي كرة القدم ،لعبنا
هذا الموسم بشكل جيد ،ولكن هذا لم يكن كافيا دائما،
ليس لدي أدنى أشك في أن هذه أزمة بسيطة ،ال أقول إن
األمر سيكون سهال ،ولكنني أثق دائما بكفاءة الفريق».
واعتبر مودريتش أن  2017كان األفضل بالنسبة
ً
له ،مبينا أن « 2017كان األفضل في مشواري خاصة
بالنظر لريال مدريد فقد كان العام األنجح في تاريخ
النادي».

داف ـ ــع األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي لــويــس
سـ ـ ــواريـ ـ ــز الع ـ ـ ــب ب ــرشـ ـل ــون ــة عــن
زميله فــي الفريق جـيــرارد بيكيه
بعد االنتقادات التي وجهت إليه
على خلفية طريقة احتفاله أمام
جـمـهــور إس ـبــان ـيــول ،كـمــا تحدث
عــن صـيــامــه التهديفي فــي بــدايــة
الـمــوســم ورحـيــل نيمار وعالقته
بنجم الفريق األرجنتيني ليونيل
ميسي ،وذلك في مقابلة لصحيفة
"ال بانجوارديا" اإلسبانية.
وعـ ـ ــن ق ـ ـيـ ــام ب ـي ـك ـي ــه بـ ــإشـ ــارة
"ال ـص ـمــت" لـجـمــاهـيــر إسـبــانـيــول
الـتــي حـضــرت إل ــى معقل فريقها
( م ـل ـع ــب "آر س ــي دي إي") عـقــب
إح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرازه هـ ـ ـ ـ ــدف الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل ف ــي
المنعطف األخير للقاء الفريقين
الـ ــذي أق ـي ــم ي ــوم األحـ ــد الـمــاضــي
في إطار الجولة الـ 22من الدوري
اإلسباني وانتهى بالتعادل (،)1-1
ق ــال س ــواري ــز" :ك ــل ش ـخــص لــديــه
طريقته فــي التنفيس عــن نفسه.
جيرارد كان قد تحمل الكثير من
األش ـي ــاء ،نـحــن نتحمل دائ ـمــا ما
يقال لنا ،ولكن يجب الدفاع عنه،
ألن هــذا كــان أقــل مــا يمكنه فعله
بعدما وصــل األم ــر إلــى التطاول
على ابنيه ورفيقته".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أن ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ــري ـ ــب م ـن ــه
وأعرف الحب الذي يكنه لرفيقته
(شاكيرا) وابنيه ،يمكن التطاول

إيمري :تجديد عقدي
غير مرتبط بـ «األبطال»

سواريز

على الالعب ،ولكن التطاول على
األبناء ،هذا يؤلم أي أب .رد فعله
مفهوم ألنه على أي حال لم يفعل
أي إشارة أخرى" ،متابعا "أنا قمت
بنفس اإلشارة .هذا أقل شيء .في
أ لــف مــن الثانية تظهر رد فعلك،
ولكن يجب عدم تضخيم األمر".
وحول صيامه التهديفي مطلع
ال ـمــوســم ،ق ــال إن ه ــذا ك ــان يعود
ً
إلى مشكالت في ركبته ،موضحا:
"كنت أشعر بقلق شــديــد ،ركبتي
كانت بها مشكالت وكنت أخشى
أن أتأثر نفسيا ،كنت أتحمل األلم
رغم أنني كنت أقــول إنه ال يوجد
أل ــم ،الــراحــة كــانــت مهمة ج ــدا لي
كي أتعافى".

روني :مان يونايتد تخلى عن نيستلروي بسبب رونالدو
اعـتــرف وايــن رونــي أسـطــورة مانشستر
يونايتد ،الــذي يلعب حاليا فــي إيفرتون،
ب ــأن ع ــاق ــة ال ـهــول ـنــدي ال ـم ـع ـتــزل رود فــان
نيستلروي والبرتغالي كريستيانو رونالدو
لــم تـكــن ج ـيــدة ،ول ـهــذا الـسـبــب بــاعــه الـمــان
يونايتد إلى ريال مدريد.
وب ــاع ـت ــراف رونـ ــي الـ ــذي أدلـ ــى ب ــه لمحطة
"سكاي سبورتس" يكون قد أكد ما قاله المدير
اإلعالمي السابق لرئيس الــوزراء البريطاني
توني بلير ،أليستر كامبل ،في سيرته الذاتية
ال ـت ــي ن ـش ــرت م ــؤخ ــرا ،وه ــو أن كــريـسـتـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو كـ ــان وراء رح ـي ــل ن ـي ـس ـت ـلــروي عن
صفوف مانشستر يونايتد في .2006

وروى كامبل ،الذي تربطه عالقات وطيدة
ب ــرج ــال الــريــاضــة ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ،أن الــاعــب
ال ـهــول ـنــدي ق ــال إن كــريـسـتـيــانــو وج ــد في
البرتغالي كارلوس كيروش (مساعد مدرب
الفريق وقتها أليكس فيرغسون) أبا جديدا
له ،األمر الذي قدم نيستلروي اعتذاره عليه
الحقا ،لكن الالعب البرتغالي لم يقبله.
واآلن اعترف رونــي بأن عالقة الالعبين
ً
لم تكن جيدة ،موضحا أن "نيستلروي كان
معتادا تلقي تمريرات من (ديفيد) بيكهام
و(ري ــان) غيغز يحسمها هــو ،بعدها ظهر
كريستيانو وانتهى هــذا األم ــر ،أعتقد أنه
(نـيـسـتـلــروي) أصـيــب بــاإلح ـبــاط .ك ــان أحــد

أفضل الهدافين الذين لعبت معهم ،الحقا
ك ـنــا ن ــاح ــظ جـمـيـعــا وجـ ــود مـشـكـلــة بينه
وبين كريستيانو ،كان يجب على أحدهما
الرحيل ،وأعتقد أن أليكس فيرغسون اتخذ
القرار الصائب".
وخ ــال مــوســم  2010-2009ال ــذي انتقل
فيه كريستيانو إلى ريال مدريد التقى بفان
نيستلروي مجددا ،لكنهما لم يلعبا سويا
قــط ،ففي الـمـبــاريــات االرب ــع الـتــي خاضها
الهولندي قبل رحيله إلى هامبورغ لم يلتق
فيها الـبــرتـغــالــي إال عـنــدمــا حــل محله في
مباراة أمام خيريز.

ت ـخ ـط ــى ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ب ـس ـهــولــة
ض ـ ـي ـ ـفـ ــه نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوب ـ ـ ــورت كـ ــاون ـ ـتـ ــي
المتواضع  -2صفر ،االربعاء في
م ـبــاراة مـعــادة مــن ال ــدور الــرابــع،
وبلغ ثمن نهائي مسابقة كأس
انكلترا لكرة القدم.
وك ــان ال ـه ــداف ال ــدول ــي ه ــاري
كين انقذ توتنهام من الخسارة
أمام مضيفه الويلزي من الدرجة
الرابعة ،بهدف تعادل متأخر (-1
 )1فارضا مباراة معادة.
وبعد بداية بطيئة على ملعب
"ويمبلي" الشهير وأمام  39الف
متفرج ،حسم توتنهام ،المتوج 8
مرات اخرها في  ،1991المواجهة
منطقيا في الشوط األول ،بهدف
عكسي لــدان باتلر بعد عرضية
مــن الفرنسي مــوســى سيسوكو
( ،)26قبل أن يضاعف األرجنتيني
اريك الميال االرقام ،بعد مجهود
م ـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي س ــون

أبدى اإلسباني أوناي إيمري
مدرب باريس سان جرمان
حماسته الشديدة لمواجهة
ريال مدريد في ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا ،وذلك في
مقابلة مع صحيفة "ماركا"،
تناول فيها عدة قضايا
كمستقبله مع الفريق ،ووضع
نادي العاصمة الفرنسية في
أوروبا وثالثي هجومه الناري.
وشدد إيمري خالل المقابلة
على أن مستقبله غير مرتبط
بمواصلة مشواره في
التشامبيونز ليغ من عدمه:
"لم يقل لي أحد إن تجديد
عقدي مرتبط بالفوز على ريال
مدريد أو ال".
وعما إذا كان يتفق مع ما قاله
العب الفريق كيليان مبابي،
وهو أن "بي إس جي" سيذهب
إلى مدريد ليقدم رسالة لعالم
كرة القدم" ،أجاب إيمري" :نعم
سنكون محط أنظار العالم
في ذلك اليوم .هذه المباراة
ستكون ببساطة مباراة نهائية
محتملة .الرسالة هي أننا
نثق بأنفسنا وأننا مستعدون
للعب أمام الريال الفائز بلقب
التشامبيونز ليغ ثالث مرات
في السنوات األربع األخيرة.
وأن يكون بي إس جي في هذا
المستوى تحد كبير ،وأنا
أواجهه بشكل طبيعي".

ليون يهزم مونبلييه
في كأس فرنسا

توتنهام بسهولة إلى ثمن نهائي كأس إنكلترا

الميال نجم توتنهام يحتفل بعد إحرازه الهدف الثاني في كاونتي

سلة أخبار

أهمية يورغن كلوب

اختبار صعب ليوفنتوس على أرض فيورنتينا
واحدة أمام يوفنتوس بطل األعوام
الستة األخيرة.
ويـ ـب ــدأ يــوف ـن ـتــوس اس ـت ـع ــداده
الس ـت ـضــافــة تــوت ـن ـهــام اإلنـكـلـيــزي
الـثــاثــاء الـمـقـبــل فــي ذه ــاب ال ــدور
ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي ل ـم ـســاب ـقــة دوري
أبطال اوروبا ،عندما يحط الرحال
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هيونغ مين ،مسجال هدفه األول
منذ سبتمبر .)34( 2016
وأراح األرجنتيني ماوريتسيو
بوكيتينو هدافه كين ،باإلضافة
إل ــى الع ـبــي ال ــوس ــط الــدنـمــاركــي
كريستيان اريـكـســن وديـلــي آلي
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس الـ ـف ــرنـ ـس ــي ه ــوغ ــو
لوريس مدخرا جهودهم لمباراة
الدربي ضد جاره اللدود أرسنال
السبت المقبل.
بتلك النتيجة ،ضرب توتنهام
مــوعــدا فــي دور الـسـتــة عـشــر مع
ف ــري ــق روشـ ـ ــديـ ـ ــل ،ال ـ ـ ــذي يـحـتــل
ال ـم ــرك ــز ق ـبــل األخـ ـي ــر ف ــي دوري
الــدرجــة الثانية اإلنكليزي (ليغ
وان).
وي ـقــام ثـمــن الـنـهــائــي بـيــن 16
و 19الجاري ،بينما يقام النهائي
في  19مايو على ملعب ويمبلي.

بلغ ليون الدور ربع النهائي
من مسابقة كأس فرنسا لكرة
القدم بفوزه على مونبلييه
 1-2في عقر دار االخير
االربعاء .ولحق ليون بالتالي
بفريقي باريس سان جرمان
ومرسيليا اللذين سبقاه
امس الثالثاء بفوزهما على
سوشو  1-4وعلى بورغ ان
برس 9-صفر.
وتقدم ليون بواسطة
مهاجمه غنالي ماكسويل
كورنيه ( ،)13لكن مونبلييه
رد عبر جوناثان ايكون (،)22
ثم احتسب الحكم ركلة جزاء
مشكوك في صحتها لليون
اثر عرقلة قائده نبيل فقير
داخل المنطقة ،فانبرى لها
االخير بنجاح مانحا التقدم
لفريقه (.)27
وفي ثالث مباريات اخرى،
فاز كاين على متز بركالت
الترجيح  ،2-3ولنس على
تروا -1صفر ،وشامبلي على
غرانفيل -1صفر.

روما يريد كوفاسيتش
للموسم المقبل

ذكرت تقارير صحافية إيطالية
أن رامون رودريغز "مونشي"،
المدير الرياضي لنادي
روما ،مهتم بضم العب وسط
ريال مدريد ،الكرواتي ماتيو
كوفاسيتش ،الموسم المقبل .
وأشارت صحيفة "إل كورييري
ديلو سبورت" ،على صفحتها
الرئيسية لعددها الصادر
أمس ،إلى أن مونشي يضع
عينيه على كوفاسيتش،
وأخطر بالفعل المدير العام
لريال مدريد ،خوسيه أنخل
سانشيز ،برغبته في ضم
الالعب البالغ من العمر 23
عاما.

ليفركوزن يفتقد قائده
بندر  3أسابيع
يغيب المدافع الدولي
لباير ليفركوزن االلماني
الرس بندر ثالثة أسابيع
عن المالعب ،بعد تعرضه
لـ «تمزق في مقرب فخذه
االيسر» بحسب ما اعلن
ناديه االربعاء.
وخرج قائد ليفركوزن البالغ
 28عاما من مباراة فريقه
ضد فيردر بريمن ( )2-4في
ربع نهائي مسابقة كأس
المانيا الثالثاء ،وتوصلت
الفحوص التي خضع لها
االربعاء الى هذه النتيجة.
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تنطلق منافسات أولمبياد
 2018الشتوي في كوريا
الجنوبية اليوم ،حيث سيتنافس
حوالي  3آالف رياضي من حول
العالم على الذهبيات الـ.102

زعيم كوريا
الشمالية قرر إرسال
«جيش الجميالت»
ألسر قلوب
الجنوبيين

ً
تنطلق رسميا اليوم النسخة
الـ ـ  23ل ــدورة األل ـعــاب األولمبية
الـ ـشـ ـت ــوي ــة ف ـ ــي بـ ـي ــون ــغ ت ـشــانــغ
الكورية الجنوبية ،وسط تقارب
ب ـيــن ال ـكــوري ـت ـيــن و"ت ــوت ــر" على
خ ـل ـف ـيــة ال ـم ـن ـش ـطــات ال ــروس ـي ــة،
يلقي بظالله كما البرد القارس
على االفتتاح.
وبعد أشهر من الترقب والحذر
وس ــط تــوتــر عـسـكــري وسياسي
بين الشمال والجنوب ،والشمال
والواليات المتحدة ،اتخذ الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
قرار المشاركة في األلعاب ،التي
تستمر حتى  25فبراير الجاري،
ً
وصــوال إلــى حد إرســال شقيقته
ك ـي ــم ي ــو-ج ــون ــغ لـ ـت ــرؤس ال ــوف ــد
الشمالي.
وع ـن ــدم ــا ي ـتــم إيـ ـق ــاد الـشـعـلــة
األول ـم ـب ـي ــة ف ــي ب ـيــونــغ ت ـشــانــغ،
هذه الزاوية المغمورة من العالم،
تنطلق المنافسات بين حوالي
 3آالف ريــاضــي مــن حــول العالم
ي ـت ـنــاف ـســون ع ـلــى ال ــذه ـب ـي ــات الـ ـ
 102التي ستوزع في  15رياضة
شتوية.
ال ـت ــوق ـع ــات ك ـب ـيــرة بــالـنـسـبــة،
إلــى مجموعة مــن الـنـجــوم ،على
رأسهم المتزلجتان األميركيتان
ميكايال شيفرين وليندسي فون،
بينما السؤال الكبير في التزحلق
على الجليد مركز على ما إذا كان
"أمير الجليد" الياباني يــوزورو
ً
هانيو تعافى تماما من اإلصابة
ً
وقـ ــادرا بــالـتــالــي عـلــى االحـتـفــاظ
بلقبه.
خـ ـل ــف الـ ـ ـك ـ ــوالـ ـ ـي ـ ــس ،ال يـ ـ ــزال
ال ـت ـخ ـب ــط سـ ـي ــد الـ ـم ــوق ــف فـيـمــا
يتعلق بقضية التنشط الروسي،
الـتــي تلقي بظاللها مــرة أخــرى،
ب ـع ــدم ــا عـ ـك ــرت أجـ ـ ـ ــواء األلـ ـع ــاب
الـشـتــويــة ع ــام  2014والصيفية
عام .2016
ً
ً
وبعدما فرضت حظرا شامال
على الرياضيين الــروس بسبب
فضيحة التنشط المنظم ،ا لــذي
تــرعــاه الــدولــة الــروس ـيــة ،فتحت
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
"ث ـغ ــرة" لـلـسـمــاح ألك ـثــر مــن 160
ً
ً
روس ـ ـيـ ــا "نـ ـظـ ـيـ ـف ــا" بــال ـم ـشــاركــة
ف ــي األل ـع ــاب تـحــت عـلــم مـحــايــد،

جانب من االستعدادات لعروض حفل االفتتاح
مــانـحــة األم ــل لــريــاضـيـيــن روس
آخ ــري ــن بــالـحـصــول عـلــى فــرصــة
ال ــوج ــود ف ــي األلـ ـع ــاب م ــن خــال
االستئنافات القانونية.
لكن السجادة الحمراء فرشت
ل ـل ـك ــوري ـي ــن الـ ـشـ ـم ــالـ ـيـ ـي ــن .فـفــي
أداء دبـلــومــاســي حــاز الميدالية
"الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة" ،وب ـ ـعـ ــد أش ـ ـهـ ــر مــن
الـ ـصـ ـم ــت حـ ـ ــول هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة،
ات ـ ـخـ ــذت بـ ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ق ــراره ــا
ً
وأعلنت بأنها سترسل وفدا إلى
األلعاب.
وأراح ق ـ ـ ــرار الـ ـشـ ـم ــال ال ـج ــار
الجنوبي ،وبــدد مخاوف سادت
خـ ــال م ـع ـظــم ف ـت ــرة الـتـحـضـيــر،
السيما لجهة أمن األلعاب وتأثير
التوتر على مبيعات التذاكر.
وتـ ـ ـب ـ ــدو األج ـ ـ ـ ـ ــواء اآلن أك ـث ــر
ً
إشـ ـ ــراقـ ـ ــا وأق ـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ــى االرت ـ ـقـ ــاء
ل ـم ـس ـت ــوى ت ـس ـم ـي ــة "أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد
ال ـس ــام" ال ـتــي أراده ـ ــا الـجـنــوب،

ب ـعــدمــا كـ ــان ال ـم ــوع ــد األول ـم ـبــي
ً
ال ـمــرت ـقــب ق ــد ت ــأث ــر س ـل ـبــا ب ـقــرار
اللجنة األولـمـبـيــة الــدولـيــة منع
الرياضيين الروس من المشاركة.
ووافقت كوريا الشمالية التي
قاطعت أولمبياد سيول الصيفي
ع ـ ــام  ،1988ع ـل ــى حـ ـض ــور أول
أولمبياد لها في الجار الجنوبي،
بعد محادثات أدت إلى نزع فتيل
التوتر في شبه الجزيرة الكورية،
عـلــى خـلـفـيــة ال ـبــرنــامــج ال ـنــووي
والصاروخي الكوري الشمالي.

مخاوف فرنسا وألمانيا والنمسا
وكـ ـ ــانـ ـ ــت فـ ــرن ـ ـسـ ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا
والنمسا قد أعربت عن مخاوفها
من المشاركة في بيونغ تشانغ
ب ـس ـبــب ال ـع ــاق ــة ال ـم ـت ــوت ــرة مــع
ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن
المواقع المضيفة لأللعاب تبعد

اس ـت ـعــرض ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رون ــال ــدو ،الع ــب ري ــال مــدريــد ،مسيرته
الرياضية وحياته الخاصة في مقابلة
صحافية ،والتي صرح فيها بأنه
راض وس ـع ـيــد ت ـمــامــا ف ــي تلك
ٍ
ً
اللحظة من حياته ،مــؤكــدا أن
بإمكانه الحفاظ على نفس
الطموح والتعطش للفوز
الذي كان لديه منذ سنوات
أخرى.
وفي مقابلة مع النسخة
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ل ـم ـج ـلــة "ج ــي
كـيــو" المهتمة بالموضة،
صرح رونالدو" :لدي طموح،
الكثير مــن الـطـمــوح .ينبغي
على الناس أن تتبع أحالمها،
أنـ ـ ـ ــا ات ـ ـب ـ ـعـ ــت أح ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،وأريـ ـ ـ ــد
االستمرار في ذلك ،من أجل التحسن
والوصول إلى نجاحات أكثر".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :أعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد أنـ ـ ـن ـ ــي ح ـق ـقــت
نجاحات ستظل خــالــدة فــي الــذاكــرة
طـ ــوال مـسـيــرتــي ،ال أت ــذك ــر أي ــا منها
بالتحديد ،وأحــاول أن أركــز فقط في
الحاضر أكثر من الماضي".

ن ـح ــو  80ك ـل ــم ف ـق ــط مـ ــن حـ ــدود
البلدين.
ويشارك الشمال في األولمبياد
ً
الشتوي ب ــ 22رياضيا فــي ثالث
ألعاب .لكن األهــم سيكون الوفد
ال ـم ـش ـت ــرك فـ ــي ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح،
والفريق المشترك في منافسات
هوكي الجليد النسائية.
وس ـت ـك ــون م ـش ــارك ــة الـبـلــديــن
بوفد مشترك في حفل االفتتاح،
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ األل ـ ـعـ ــاب
األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـعـ ــد مـ ــرت ـ ـيـ ــن ف ــي
األول ـم ـب ـي ــاد ال ـص ـي ـفــي (سـيــدنــي
 2000وأث ـي ـنــا  )2004ومـ ــرة في
أولمبياد تورينو الشتوي .2006
وسيسير الوفد المشترك الى
الملعب األولمبي خلف علم كوريا
الموحدة الذي سيحمله رياضيان
م ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن .ك ـم ــا ص ـم ــم زي
ً
موحد خصوصا لهذا الحدث.
ولـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـخ ـ ـلـ ــو األلـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاب م ــن
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رياضة

وأوض ــح النجم البرتغالي أنــه "على
المستوى الشخصي ،فهذه لحظة رائعة،
العائلة تزيد وأشعر بسعادة كبيرة في
حياتي .على المستوى االحترافي ،كانت
سنتان رائعتان ،فزت فيهما مع فريقي
ومنتخبي ،وأشعر أنه بإمكاني الحفاظ
على مستواي العالي لبضع سـنــوات"،
ً
مـضـيـفــا" :الـحـيــاة تمثل تـحــديــا فــي كل
المستويات ،وأحــاول أن أكون في أعلى
مستوى بدني ممكن ،ألن ذلك أمر مهم
في مسيرتي االحترافية .يجب أن أكون
جــاهــزا بنسبة  100فــي الـمـئــة ألن ذلــك
بالنسبة لي أمر ضروري للغاية".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
هـ ــذا ال ـم ـس ـتــوى م ــن ال ـ ـضـ ــروري تـقــديــم
تضحيات ،هناك أمور معينة كنت أقوم
ً
بها منذ  20عــامــا لــم أعــد ق ــادرا عليها
الـيــوم ،يجب أن تـحــاول إليـجــاد ت ــوازن،
فالتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع
الفارق".

"الـ ـع ــدائـ ـي ــة" ال ـش ـم ــال ـي ــة ،إذ ق ــرر
زع ـ ـ ـيـ ـ ــم ب ـ ـيـ ــونـ ــغ يـ ـ ــانـ ـ ــغ إرس ـ ـ ـ ــال
"جـيــش الـجـمـيــات" ألس ــر قلوب
ال ـج ـن ــوب ـي ـي ــن ،ك ـم ــا ف ـع ـل ــت ه ــذه
المجموعة من المشجعات حين
تجاوزن الحدود بين الجارتين
من أجل التواجد في دورة األلعاب
اآلسيوية التي أقيمت في بوسان
عام .2002
ومن أجل ألعاب بيونغ تشانغ،
عبر األربعاء "جيش الجميالت"
ال ـح ــدود نـحــو ال ـجــار الـجـنــوبــي،
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـم ـضــي ف ـتــرة
وج ـ ــوده ف ــي ب ـيــونــغ ت ـشــانــغ في
فندق فخم يبعد حوالي ساعتين
عن الملعب األولمبي.
ويــؤيــد الـعــديــد مــن الكوريين
الـجـنــوبـيـيــن ال ـت ـقــارب مــع الـجــار
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ل ـك ــن ال ـم ـت ـظــاهــريــن
الذين تجمعوا األحد على هامش
م ـ ـبـ ــاراة ت ـح ـض ـيــريــة لـلـمـنـتـخــب

الـنـســائــي الـمـشـتــرك فــي الهوكي
ضد السويد ،اعتبروا أن الجنوب
ً ً
كان سخيا جدا تجاه جاره وبأنه
سمح لألخير بخطف األلعاب.
وأط ـ ـلـ ــق الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــرون عـلــى
أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد بـ ــادهـ ــم "أول ـم ـب ـي ــاد
ب ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ" فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
عاصمة الجار الشمالي.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة
فرانس برس "إننا في حالة حرب
ونـحــن نــدعــو مــومـســات عــدونــا"
إلى كوريا الجنوبية ،في إشارة
إلى فريق المشجعات.
وإذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤو ل ـ ـ ــون
األولمبيون سعداء بحل مشكلة
الجار الشمالي ،فإنهم يتمنون لو
تختفي أزمة الرياضيين الروس
ال ـت ــي ت ـط ــرق ل ـهــا أح ــد األع ـض ــاء
ال ـك ـب ــار ف ــي ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
الدولية ،المدير السابق للوكالة
ال ــدول ـي ــة لـمـكــافـحــة الـمـنـشـطــات

ً
دي ــك ب ــاون ــد ،م ـع ـت ـبــرا أن قضية
التنشط الروسي قد أضرت بشدة
بمصداقية الحركة األولمبية.
وا عـتـبــر أن اللجنة األولمبية
الدولية "لم تفشل وحسب بحماية
الرياضيين النظيفين ،بل جعلت
من الممكن للرياضين الغشاشين
فـ ــي أن يـ ـ ـس ـ ــودوا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الرياضيين النظيفين".
ويواجه الرياضيون بأكملهم
مشكلة الصقيع فــي هــذه الفترة
مــن السنة مــع انخفاض درجــات
الـ ـح ــرارة إل ــى م ــا دون  20درج ــة
مئوية في األيام األخيرة.
ومن المتوقع أن تبقى درجات
الحرارة عند معدل مماثل خالل
الحفل االفتتاحي الذي كشف عدد
من الرياضيين أنهم قد يقررون
عـ ـ ــدم الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـي ــه ألسـ ـب ــاب
صحية.

تشافي يرشح سان جرمان للفوز باألبطال

أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم
الرياضي (كاس) أمس بأن قرارها
ب ـشــأن الــريــاضـيـيــن الـ ــروس ال ـ ـ 47
الــذيــن يــرغـبــون فــي الـمـشــاركــة في
أولمبياد  2018الشتوي ،سيعلن
ص ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،ق ـب ــل س ــاع ــات مــن
حـفــل افـتـتــاح دورة األل ـع ــاب التي
تستضيفها بيونغ تشانغ الكورية
الجنوبية.
وتشهد الساعات األخيرة التي
تـسـبــق اف ـت ـتــاح األلـ ـع ــاب ،تـجــاذبــا
ب ـيــن ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة الــدول ـيــة
والرياضيين الروس الذين أبعدوا
عن المنافسات الدولية على خلفية
فضيحة التنشط المنظم التي تهز
بالدهم منذ أكثر من عامين.
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
أمس ،إن أمينها العام ماتيو ريب
"س ـي ـع ـلــن ال ـ ـقـ ــرارات ال ـم ـت ـخــذة من
قبل كاس.
وفي بيان منفصل أمس ،رفضت
المحكمة النظر في طلب مقدم من
 13روس ـي ــا ( 6ريــاضـيـيــن و 7من
ال ـطــاقــم ال ـف ـنــي) ،ك ــان ــوا يحتجون
على عــدم دعــوتـهــم للمشاركة في
األولمبياد ،معتبرة أن األمر "ليس
من اختصاصها".

يــرى تشافي هــرنــانــديــز ،العــب وســط برشلونة
السابق والسد القطري حاليا ،أن فريق باريس سان
جرمان الفرنسي مرشح لعبور ريال مدريد ،حامل
اللقب ،في ثمن نهائي دور أبطال أوروبا.
وف ــي مـقــابـلــة م ــع إذاع ـ ــة "م ــون ــت ك ــارل ــو" ،صــرح
تشافي" :أعتقد أن باريس سان جرمان فريق رائع
وقادر على الفوز بدوري األبطال ،ولكن مواجهة ريال
مدريد في هذا الوقت أمر جيد .ستكون منافسة
ً
قوية جدا ،ولكن أعتقد أن سان جرمان أقرب
(للتأهل) نوعا ما".
وت ــاب ــع" :ال ـك ــل ي ـعــرف أن ال ــري ــال لــديــه
ج ـي ـن ــات الـ ـ ـف ـ ــوز ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ه ــذه
البطولة ،آجال أو عاجال ،سيفوز باريس
سان جرمان بدوري األبطال ،ولكن الريال
سيظهر أفضل ما لديه في التشامبيونز
ل ـيــغ ،ك ـمــا ق ـلــت ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان هو
ال ـمــرشــح ،ولـكـنــي مـتــأكــد أن ال ــري ــال سيظهر
بشكل آخر".
وبـخـصــوص مستقبله ،أوض ــح تشافي:
"أحـ ـ ــب ك ـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـه ـج ــوم ـي ــة وال ـس ـي ـط ــرة
ت ـع ـج ـب ـن ــي
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــس ،ول ـ ــذل ـ ــك
ب ـه ــا
ال ـ ـ ـطـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـعـ ـم ــل
(بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــب) غـ ـ ـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ـ ـ ــوال،
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
منحنا لحظات
تـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة"،
ً
مـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا" :م ـ ــن
ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن ـن ــي
أحترم كل طرق
ال ـل ـعــب ،ولكني

معجب باالستحواذ على الـكــرة ،بالنسبة لــي هي
ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ك ــان ــت س ـبــب ف ــوزن ــا م ــع بــرشـلــونــة
والمنتخب اإلسباني".
وتـحــدث الــاعــب اإلسـبــانــي الــدولــي الـســابــق عن
النجم البرازيلي نيمار الــذي انتقل مــن برشلونة
الصيف الماضي إلــى بــاريــس ســان جــرمــان مقابل
 222مليون يورو ،وكانت قيمة الشرط الجزائي في
عقده ،ليصبح أغلى العبي كرة القدم حتى اآلن.
وقــال تشافي "أحترمه كثيرا كشخص،
فهو بطبيعته قائد فــي غــرف المالبس
وفــي الملعب ،وشخص يريد دائما أن
تكون معه الكرة ليؤدي مهاراته وفعل
أش ـي ــاء ج ـي ــدة ،ه ــو الع ــب ي ـجــب على
الـجـمـيــع أن يحميه ألن ــه ي ـبــدع ،لديه
مهارة فردية استثنائية غير موجودة
فــي أي العــب آخ ــر ،ســوى ميسي ،لديه
ً
عقلية كروية برازيلية جدا ،وهذا
ُيفسر كنوع من قلة االحترام،
ولكنه ليس كــذلــك ،فهو
يلعب للمتعة".

تشافي

جيمس ينقذ كافالييرز بسلة استعراضية في الوقت القاتل
س ـج ــل "ال ـ ـم ـ ـلـ ــك" لـ ـيـ ـب ــرون ج ـي ـم ــس سـلــة
اس ـت ـعــراض ـيــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـق ــات ــل ،وع ــوض
تقهقر كليفالند كافالييرز بفوز صعب على
مينيسوتا تمبروولفز  138-140بعد التمديد،
أمــس األول ،فــي دوري كــرة السلة االميركي
للمحترفين ،في وقــت تألق متصدر ترتيب
الهدافين جيمس هاردن مجددا مع هيوستن
روكتس.
وقبل ثانية من نهاية الوقت الممدد ،صد
جيمس كــرة نجم مينيسوتا جيمي باتلر،
فمنح فريقه فرصة حسم المباراة امام ضيفه
بعد وقت مستقطع.
ولعب جيف غرين الكرة لزميله على خط
تسديد الرميات الحرة ،فارتمى بنفسه إلى
ال ــوراء ،وسجل سلة جميلة مــن فــوق باتلر،
ليحقق كليفالند فوزه االول بعد خسارتين
ثقيلتين ام ــام هـيــوسـتــن روك ـتــس ،88-120
واورالندو ماجيك وصيف القاع في المنطقة
الشرقية .98-116
وس ـجــل جـيـمــس  37نـقـطــة و 15تـمــريــرة
حاسمة و 10متابعات ،محققا الـ"تريبل دبل"

الـثــامــن لــه هــذا الـمــوســم وال ـ ــ 64فــي مسيرته
االحترافية.
وق ــال جـيـمــس" :ك ــان ف ــوزا رائ ـعــا لـنــا .كنا
بحاجة إليه بعد خسارة الليلة الماضية".
وأصبح رصيد كافالييرز ،الساعي لبلوغ
نهائي ال ــدوري للعام الــرابــع على الـتــوالــي،
بعد فترة عيد الميالد  7انـتـصــارات مقابل
 13خسارة.
بدوره ،قال تايرون لو مدرب كليفالند" :كنا
بحاجة لنوعيته (جيمس) بعد طريقة لعبنا
اخيرا .كان مميزا جدا".
وسعى كافالييرز في المباراة جاهدا للثأر
من خسارته امام مينيسوتا بفارق  28نقطة
في  8يناير الماضي.
وسجل سبعة من العبيه  10نقاط او اكثر،
في مباراة شهدت تبدال في تقدم الفريقين 34
مرة و 16تعادال ،في حين سجل الفريقان 40
رمية ثالثية (رقم قياسي).
وعن سلة الفوز ،قال جيمس" :طلب المدرب
لو لعبة رائعة .مرر لي جيف غرين كرة رائعة،
ووثقت بغريزتي قبل إطالقها".

وكان باتلر أفضل مسجل للخاسر مع 35
نقطة ،وأضاف العب االرتكاز الدومينيكاني
كارل انتوني تاونز  30نقطة و 10متابعات.

هاردن يضرب بقوة
وضـ ــرب جـيـمــس هـ ـ ــاردن ،ال ـمــرشــح لنيل
جائزة افضل العب هذا الموسم ،بقوة مسجال
 41نقطة في سلة ميامي هيت ومانحا فريقه
هيوستن روكتس فوزا سادسا على التوالي
بفارق  8نقاط عن مضيفه .101-109
وأضاف للفائز الموزع كريس بول  24نقطة
و 7تمريرات حاسمة و 7متابعات ،في حين
سجل ثنائي ميامي الموزع السلوفيني غوران
دراغيتش وجوش ريتشاردسون  30نقطة.
وتقدم هيت  85-87مطلع الربع األخير ،بيد
أن روكتس سجل  9نقاط تواليا .ويتصدر
هاردن ترتيب الهدافين بمعدل  31.3نقطة في
المباراة الواحدة.
ونجح روكتس ،وصيف المنطقة الغربية
( )13-40وراء غولدن ستايت ووريــزر حامل

اللقب ( ،)13-41بالفوز  10مرات في مبارياته
الـ 11االخيرة.
واستهل ســان انتونيو سبيرز رحلة من
 6مباريات خارج ارضه بفوزه الساحق على
فينيكس صنز  .81-129وحقق سبيرز تقدما
كبيرا بين الشوطين بلغ  38نقطة ( ،)31-69هو
االعلى في تاريخه.
ووص ــل تـقــدمــه فــي الــربــع االخ ـيــر ال ــى 53
نقطة ،في حين عادل صنز بخسارته بفارق 48
نقطة أسوأ نتيجة في تاريخه ،بعد سقوطه
في افتتاح الموسم أمام بورتالند .124-76
وفــي ديترويت ،سجل باليك غريفين 11
من نقاطه الـ 25بعد دخوله مجددا في الربع
االخير ،ليقود بيستونز الى الفوز على ضيفه
بروكلين نتس  .106-115وحـقــق بيستونز
ف ــوزه الـخــامــس تــوال ـيــا ،وال ــراب ــع بـعــد قــدوم
غريفين من لوس انجلس كليبرز.
وتأجلت مباراة نيو اورليانز بيليكانز مع
ضيفه انديانا بيسرز بسبب تسرب المياه من
سقف ملعب "سموثي كينغ سنتر".
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بنقاء سريرته ،وصفاء روحه ،وبساطته ،ونفسه المتصالحة مع اآلخرين ،عاش
ً
طالل مــرزوق محمد الغانم عمره ،الــذي قــارب الستين عاما ،بعد أن فــارق والــده؛
مرزوق الغانم ،الحياة سنة  ،١٩٦٤لينشأ في كنف والدته؛ الراحلة الكبيرة سعاد
ً
حمد الصالح الحميضي ،طفال لم يتجاوز الخامسة من عمره ،مع أخيه المرحوم
صالح وأختيه (أبرار وريم) ،األطفال الذين لم تكد تبلغ األصغر منهم عامها األول،
َّ
ِّ
ومتفردة المعالم ،برفقة ٍّأم مألت دنياها،
فتشكلت أمام طالل معالم حياة نشطة
وشغلت ناسها طوال مسار حياتها ،وأنجبت أخوين لطالل وإخوته ،هما :الشيخ
حمد ،والمرحوم الشيخ خالد ،ابنا المغفور له الشيخ جابر العلي السالم ،رحمه
الله ،فاستمر طالل وأخوه حمد الركنين الباقيين ٍّ
ألم عاشت كبيرة ،ورحلت كبيرة،
وستبقى كذلك في ذاكرة الكثيرين.
وقائع الحياة أمام طالل الغانم صنعت منه ذلك اإلنسان المرهف اإلحساس،
الشغوف بالفن والجمال ،والــذي اختار حياة الظل والـهــدوء ،ولــم تجرفه بهارج
َّ
الثراء ،ومالعق الذهب التي تعلقت في فمه منذ والدته ،فاغتنى بحب الناس من
حوله ،واكتنز رضاهم ذخيرة لنجاح أعماله وتجارته النزيهة ،واتخذ من مساعدة
ً
المحتاجين منهجا لرضا نفسه ،ولم تعلم شماله ما أنفقت ُيمناه ،عن قناعة وعقيدة
أن أعمال الخير تقي مصارع السوء.
لم ينخرط "بوحمد" في مالعب صراعات النفوذ السياسي أو التجاري ،حيث ورث
ً
التجارة والمجد العام كابرا عن كابر ،كحفيد للمرحوم حمد الصالح الحميضي،
والمرحوم محمد أحمد الغانم ،اللذين برعا في ميادين التجارة والشأن العام،
ً
ً
فضال عن تفوق والدته الحقا في ذات الميادين ،وكفاه ذلك مؤنة البحث عن المزيد
وقناعة بما ملك.
ابتسامته كانت تشع بالرضا والبهجة على َمن هم حوله من أهله ورفاقه ،وهي
َّ
كانت واحدة من مزاياه التي َّ
تفرد بها حيثما حل أو تواجد .كما أن حبه للحياة
ُّ
ً
وتعلقه بجمالها جعاله متخاصما مع األمراض واألسقام ،التي ظلت تداهمه بين
الحين واآلخ ــر ،فعمد إلــى مصارعتها على ال ــدوام ،والتغافل عنها في كثير من
َّ
ليتخيل أن يقعده
األحــوال ،وذلك ما أقلق أبناءه وإخوته باستمرار ،فهو لم يكن
ٌ
داء ،مهما اشتد عليه ،وال أن يسيطر دواء على ممارسة حياته الطبيعية ،كواحد
من عالم األصحاء ،إلى أن داهمه مرضه األخير ،وفتك بقدراته على الصمود بسرعة
وتداع لم يخطر حتى على بال األطباء.
ٍ
المنشورة في الصحف ،شخصية
بشهادته
اختزل سمو الشيخ جابر المبارك،
ُ
الفقيد ،بتعداد سجاياه؛ بالشهامة والرجولة والكرم ونبل المواقف وطيب المعشر
والترفع عن االنتفاع بصداقته الحميمة مع رئيس الوزراء ،وهي شهادة ُيجمع عليها
ُ
كل َمن عرف واقترب من طالل ،رحمه الله ،حيث فقد أهله وكل َمن عرفه واقترب منه
ً
ً
نموذجا فريدا من الرجال الذين حملوا طيبة أهل الكويت في سلوكهم ونزاهتهم،
ِّ
ً
وتركوا خلفهم إرثا من المحبة واالحترام ال يخلفه سوى ذلك الصنف من الرجال.
ً
عاش هادئا ،ورحل بهدوء مغموس بحزن عميق ،بعد أن قاوم سطوة األمراض
في جسده العليل ،والتي لم تزده إال صالبة ،حتى آخر لحظات حياته.
ندعو له بالرحمة وألبنائه وذويه بالصبر والسلوان ،وألخيه الشيخ حمد جابر
العلي بالصحة وطول العمر ،وهو الذي واجه ،وال يزال يواجه ،بصبر وجلد ،أعتى
صروف الدهر ،برحيل المغفور لهم والده وأخويه ،لتلحق بهم والدته ،ثم أخوه
األكبر بعدها بخمسة أشهر.
إن البقاء لله وحده ،وإليه ترجع األمور.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

إن كـ ـن ــت فـ ــي مـ ــا قـ ـل ــت يـ ــا ص ــاحـ ـب ــي ص ــاج
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد ع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــودك واسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـمـ ــواث ـ ـيـ ــج
ـاو ِيـ ـ ـ ــن لـ ـ ــك بـ ـ ــاالحـ ـ ــراج
إلـ ـ ـل ـ ــي وشـ ـ ـ ــى ّلـ ـ ــك نـ ـ ـ ـ ِ
وش دخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك وي ـ ـ ـ ـ ــاه ف ـ ـ ــي م ـ ــدخ ـ ــل الـ ـضـ ـي ــج
يـ ـ ــا ورد ِچـ ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـبـ ــح مـ ـعـ ـل ــن لـ ـ ــك إفـ ـ ـ ــراج
وال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــل َحـ ـ ـ ـ ْـبـ ـ ـ ــس وع ـ ـ ـنـ ـ ــد ّ
ربـ ـ ـ ـ ـ ــك تـ ــواف ـ ـيـ ــج
ي ـ ـ ــا ورد ف ـ ـ ــي ق ـ ـل ـ ـبـ ــي قـ ـ ـط ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــدرج إدراج
ْ
خـ ـ ــوفـ ـ ــي عـ ـلـ ـي ــه م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــواري ـ ـ ــد ال تـ ـهـ ـي ــج
ف ــي ال ـص ـب ــح ال س ـ ــال ال ـ ـنـ ــدى :م ــرم ــر وع ــاج
ْ
وت ـ ـفـ ــاح ـ ـت ـ ـيـ ــن ...م ـ ــن الـ ـحـ ـي ــا تـ ـط ــل وت ــوي ــج
ـف مـ ـطـ ـع ــومـ ـه ــا ي ـ ـب ـ ـهـ ــج إبـ ـ ـه ـ ــاج
و ش ـ ـف ـ ــاي ـ ـ ٍ
ّ
مـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـس ـ ــل يـ ـ ـح ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى فـ ـ ــكـ ـ ــة ال ـ ــري ـ ــج

صالح القالب

ال استقرار وال إعمار!
ال شك في أن كل َمــن تجري في عروقه دماء
ع ــرب ـي ــة م ــع أن ت ـن ـت ـهــي هـ ــذه األزم ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
ن ـهــايــة س ـع ـيــدة ،وأن يـحـقــق ال ـش ـعــب ال ـس ــوري
كــل طموحاته وتطلعاته ،التي ثــار مــن أجلها،
ً
ان ـطــاقــا مــن مــديـنــة درع ــا ع ــام  ،2011وأن يتم
إعمار هذا البلد العربي في أقــرب فترة ممكنة،
فـهــذه مسألة فــي غــايــة األهـمـيــة ،وال ـســوريــون -
بمختلف مللهم ونحلهم  -يستحقون الخالص
من هذه المأساة ،التي بدأها نظامهم عندما بادر
بمواجهة احتجاجات ومطالبات سلمية بالذبح
والرصاص واالعتقاالت والتهجير.
لـكــن المشكلة ،أن إع ــادة الـبـنــاء فــي بـلــد غــدا
ً
مدمرا ،ال تحتاج فقط إلى أموال تصل إلى مئات
المليارات ،ال ،بل إلى األمن واألمان واالستقرار
ً
أوال ،وه ـ ــذا م ــن ال ـم ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـح ـص ــل ،ول ــو

كاتب وسياسي أردني
ٌّ
بالحدود الدنيا ،مــا لــم يتم حــل سياسي لهذه
ً
األزمة ،وفقا لما ُيسمى "جنيف  ،"1وقرار مجلس
األم ــن الــدولــي رقــم  ،2254األم ــر ال ــذي  -كما هو
ً ً
واضح  -ال يزال مستبعدا جدا ،مادام هذا النظام
ً
مـتـمـسـكــا ب ــال ـ ُـح ـك ــم ،ف ــي ح ـيــن يـسـتـمــر الـ ــروس
واإليرانيون في مراهنتهم على أن كل شيء في
هذا البلد سينتهي إليهم!
لهذا ،فإن األمم المتحدة َّ
أعدت "وثيقة" نشرتها
اشترطت فيها
إحدى الصحف العربية الكبرىُ َ ،
أن يسبق إعادة اإلعمار هذه ،التي كثر الحديث
ٌّ
جدي
عنها في اآلونة األخيرة ،انتقال سياسي
وشامل ،ومع التأكيد على التزام العاملين في
ســوريــة التابعين لألمم المتحدة بـ"المساء لة"
وعدم التعاون مع المتورطين في جرائم حرب
ب ـه ــذا ال ـب ـلــد ،الـ ــذي أص ـب ــح ب ـص ــورة ع ــام ــة بعد

سبعة أعوام من بدء هذه الحرب الطاحنة كومة
من الحجارة ،هذا إضافة إلى ماليين الالجئين
َّ
والمهجرين الذين من المستبعد عودتهم ،قبل
أن يكون هناك استقرار فعلي في بلدهم ،وقبل
أن تتم إزاحة نظام بشار األسد.
ُ
وحـتــى إن تــوافــر هــذا كـلــه ،فــإن مــا غــدا عقبة
ً
كــأداء فعال ،هو أن سورية أصبحت  -مع كثرة
شؤونها الداخلية  -ساحة لصراع
المتدخلين في َّ
إقليمي ودولي معقد بالفعل ،ما يعني أن الحلول
المرجوة بالمواصفات ،اآلنفة الذكر ،أصبحت
ً
بعيدة جــدا .ولعل األخطر هنا ،أن التقسيم قد
الممكن الوحيد ،في ظل كل
يصبح هو الخيار َّ
هذه المستجدات المعقدة.
اآلن ،دخ ــل األمـيــركـيــون م ـيــدان ال ـصــراع بكل
ثقلهم ...وهكذا ،فإنه البد من اعتبار أن إسقاط

مقاتلة "ســوخــوي  "25ب ـصــاروخ أمـيــركــي ،كما
ي ـ َّـدع ــي الـ ـ ــروس ،ه ــو ال ـمــؤشــر الـفـعـلــي ع ـلــى أن
الصراع في سورية انتقل من الدائرة اإلقليمية
(اإلسرائيلية – اإليرانية – التركية) إلى الدائرة
الــدولـيــة عـلــى خــط "الــروسـيــة  -األمـيــركـيــة" ،مع
احتمال أن تدخل بعض الــدول األوروبـيــة هذه
الدائرة الجهنمية ،ما يؤكد أن العودة لالستقرار
ً
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ال ـع ــرب ــي ال ت ـ ــزال ب ـع ـي ــدة جـ ــدا،
وبالتالي فإن إعــادة اإلعمار التي أسالت لعاب
دول كثيرة ،من بينها دول عربية ،تظل بعيدة
ً
جدا ،وهذا يعني المزيد من المآسي والويالت
للشعب السوري ،والكثير من االحتماالت ،بأن
ُ
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ك ـل ــه ق ــد يـصـبــح س ــاحــة حــرب
ضروس مدمرة!

وثيقة لها تاريخ

للصلح
الشيخ مبارك لـ «كوكس» :سعينا ً
بين ابن سعود وابن رشيد وسيتم قريبا

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

لــم يكن الشيخ مـبــارك الـصـبــاح ،حاكم
ً
ال ـكــويــت ال ـثــامــن ( ،)1896-1915حــاكـمــا
ً
تقليديا ،كما أشرت بمقالي السابق ،في
ِّ
معرض رده على رسالة المقيم البريطاني
في الخليج ميجر كوكس عام  ،1906بل
ً
ً
ً
ً
ً
كان حاكما ذكيا ودؤوبا وصريحا وقويا
في مواقفه.
وقد أثار كوكس في رسالته موضوع
الخالف بين مبارك والمعتمد البريطاني
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت؛ ال ـق ـب ـط ــان نـ ــوكـ ــسّ ،
ورد
ً
الشيخ مـبــارك على ذلــك ،مبينا موقفه
بدبلوماسية رفيعة استعرضناها في
المقال السابق .واليوم في مقالنا هذا
نستعرض ما ذكره الشيخ مبارك حول
عالقته بأسرة آل الرشيد ،التي لم تكن
عالقتها طيبة مع الكويت لمدة طويلة من
الزمن ،إال أن ذلك َّ
تغير في نهاية المطاف.
يـقــول الشيخ م ـبــارك" :آمــرتــوا عــن أخبار
نجد ،فقبل أن ينتقل عبدالعزيز الرشيد راء
(رأى) نفسه مخطي علينا ومبين فضائلي
عليهم ّ
عمه قبله وهــي وراء النقص الكلي،
فجعل وسائل الصلح ومع هذا من ذو (منذ)
سنتين اننا تاركينه ،ألن األحوال الذي فيه
كــاف ـيــه ،وأع ـط ـي ـنــاه ال ـص ـلــح ال ـصــافــي وك ــان
عنده ...كل حال وبشر جميع من له محب".
ً
ً
وهنا يوضح الشيخ مبارك تطورا مهما،
َّ
إذ إنه يؤكد أن عالقته مع بن رشيد تحسنت،
وأن بن رشيد أدرك أنه مخطئ في حق الشيخ

الناجيات
من السرطان
ُيمتن بالقلب
حذرت جمعية القلب األميركية
م ــن أن م ــا تـحـقــق م ــن ت ـق ــدم في
مـ ـج ــال عـ ـ ــاج سـ ــرطـ ــان الـ ـث ــدي،
والذي قلل بدرجة كبيرة حاالت
الوفاة في السنوات األخيرة ،ترك
ً
أعدادا متزايدة عرضة لمشكالت
في القلب قد تفضي إلى الوفاة.
وأكـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي بـيــان
عــن الـصـلــة بـيــن ســرطــان الـثــدي
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـق ـ ـلـ ــب ،أن الـ ـع ــاج
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ي ـم ـك ــن أن يـضـعــف
عضلة القلب ،وأن بعض األدوية
ي ـم ـكــن أن ت ــزي ــد م ــن اح ـت ـم ــاالت
ال ـس ـك ـتــة ال ـق ـل ـب ـيــة ،وأن ال ـع ــاج
اإلش ـعــاعــي يتسبب فــي اخـتــال
ً
ض ــرب ــات ال ـق ـلــب ،وي ـح ــدث خـلــا
ً
هيكليا في الشرايين وصمامات
القلب.
(رويترز)

مبارك .ويأتي هذا التطور بعد خمس سنوات
من معركة الصريف الشهيرة ،التي انتصر
فيها بــن رشـيــد على جيش الشيخ مـبــارك،
وك ـ َّـب ــده ف ـي ـهــا خ ـســائــر طــائ ـلــة ف ــي األرواح
واألموال.
ً
ويستمر الشيخ مبارك في رسالته ،قائال:
"ثــم بعد قتله (أي بعد مقتل عبدالعزيز بن
متعب الرشيد) أرسلولنا مكاتيب ،وهما ابنه
متعب وحمود العبيد الرشيد وسلطان ولد
حمود الرشيد ،ويلتمسون ابقى الصداقة،
ويرجون منا وقوع النظر عليهم وأعطيناهم
ذلك".

ـف مـ ـب ــارك بــالـمـصــالـحــة
ولـ ــم ي ـك ـتـ ِ
وإنهاء الخالف مع آل رشيد ،بل خطا
خطوة أكبر من ذلــك ،كما قــال بنفسه
في الرسالة" ،فبعد ذلك سعينا بينهم
وبين ابن سعود والصلح إن شاء الله
ً
قريبا يتم صلحهم وابن سعود وابن
رشـيــد محافظين عـلــى جـلــب رضــانــا،
ألننا نحب الصالح للكل".
أما ما يتعلق بالموضوع األخير في
رسالة الشيخ مبارك ،والمرتبط بالشيخ
ال ـب ـحــري ـنــي ع ـل ــي ب ــن أح ـم ــد الـخـلـيـفــة،
الـمـنـفــي إل ــى مــديـنــة مــومـبــاي الـهـنــديــة،
فـقــد اق ـتــرح الـشـيــخ م ـبــارك أن يستشير
حاكم البحرين الدولة البريطانية حول
ذلــك" :يصير تراجعون الــدولــة برجوعه
قبل المدة ،فإذا أخينا شيخ عيسى بعد
مــا صــاحــت عـلـيــه أفـ ــواه ال ـنــاس وال ـلــي جــرا
على ابن اخيه ّ
علي ما تنبه من الغفلة يقينا
ّ
وعلي المذكور إذا بعد ما
ما بقى له مبقى
توقع ولــزم وظيفته فلكم اليد الطائلة على
الـجـمـيــع" .هــذه كــانــت رســالــة الشيخ مبارك
للمقيم البريطاني في الخليج في  12جمادى
اآلخـ ــرة ع ــام 1324ه ـ ــ ،ال ـمــوافــق  2أغسطس
 ،1906والـتــي تناولناها مــع رســالــة المقيم
البريطاني بالخليج في  6مقاالت متتالية.
وإلى لقاء مع وثائق أخرى في مقاالت قادمة
إن شاء الله.

وفيات
علي حسين جوهر علي

ً
 61عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الرميثية ،عقيلة الطالبيين ،مقابل
حـسـيـنـيــة ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ،ال ـن ـس ــاء :الـ ـع ــدان ،ق ،2ش ،9م ،21ت:
99224446 ،99065656

عدنان ياسين مال محمد العلي

ً
 58عاما ،شيع ،الرجال :مسجد الوزان ،بجانب أرض المعارض،
غرب مشرف ،النساء :الجابرية ،ق ،9ش ،2م ،20ت90000531 :

عبدالله نجم عبدالله السراج

ً
 75ع ــام ــا ،ش ـيــع ،خ ـي ـطــان ،ق ،5ش ،48م ،13ت،98898838 :
66494000

حبيب محمد حسين الجريدان

ً
 78عاما ،شيع ،الرجال :المنصورية ،ق ،2الحسينية العباسية،
النساء :أبــرق خيطان ،ق ،5ش ناصر عبدالله الجبري ،م ،73ت:
97556725 ،22514651

بدر شاكر عبدالرحيم الشطي

ً
 65عاما ،شيع ،الرجال :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،42م ،13النساء:
مبارك الكبير ،ق ،3ش ،24م ،28ت99446608 :

مواعيد الصالة
الفجر

05:12

الشروق

06:33

الظهر

12:02

العصر

03:10

المغرب

05:33

العشاء

06:51

الطقس والبحر
العظمى

19

الصغرى 08
ً
أعلى مد  06:48صب ــاحـ ـ ــا
 06:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:44صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:01ظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

