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تتالعب
«أوبك»
ترامب:
ً

الثانية

«األفضل للمنظمة أن تتوقف ً عن ذلك ...ألننا نحمي كثيرا من دولها»

• «االتحاد األوروبي يؤذينا تجاريا كالصين وسنعاقب شركاته المتعاملة مع إيران»
ِّ
• طهران تصدر نفطها عبر القطاع الخاص لاللتفاف على العقوبات
بـ ـنـ ـب ــرة تـ ـح ــذي ــري ــة دع ـ ـ ــا ب ـهــا
منظمة ال ــدول الـمـصــدرة للنفط
(أوبك) إلى التوقف عن سياستها
الحالية ،اتهم الرئيس األميركي
دونالد ترامب المنظمة بالتالعب
ً
بأسواق النفط العالمية ،مشددا
على أن "األفضل ألوبك أن تتوقف
ً
عــن ذلــك ،ألنـنــا نحمي كثيرا من
دولها".
ج ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـق ــابـ ـل ــة
ُس ـ ِّـج ـل ــت ل ـق ـنــاة "ف ــوك ــس ن ـي ــوز"،
ق ـبــل أن ي ـج ــري ت ــرام ــب مـكــالـمــة
هــاتـفـيــة م ــع ال ـعــاهــل ال ـس ـعــودي
سلمان بن عبدالعزيز ،أكد فيها
الرئيس األمـيــركــي أن إي ــران هي
عــدوهـمــا ال ـل ــدود ،مـمــا يعني أن
للسعوديين مصلحة في إنتاج
النفط لتعويض العجز الناجم
عن نقص نفط إيران.

ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ش ــن تــرامــب
ً
ً
هـ ـج ــوم ــا ح ـ ـ ـ ــادا عـ ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد
ً
األوروب ـ ـ ــي ،مـعـتـبــرا أن ــه "يسبب
األذى للواليات المتحدة ،بمقدار
م ـ ــا ت ـس ـب ـب ــه لـ ـه ــا الـ ـمـ ـم ــارس ــات
التجارية للصين".
وأضاف أن "ما يفعلونه معنا
أمر فظيع ،وبينما يرسلون إلى
هنا سياراتهم المرسيدس ،فإننا
ال يمكننا أن نرسل سياراتنا إلى
هناك".
وت ــاب ــع ب ــأن أوروبـ ـ ــا ال تــرغــب
ف ــي شـ ــراء مـنـتـجــات زراعـ ـي ــة من
الواليات المتحدة "فهم يحمون
مـ ــزارع ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ون ـ ـحـ ــن ال ن ـح ـمــي
ً
مزارعينا" ،الفتا إلى أن "االتحاد"
ً
حقق فائضا ب ــ 151مليار دوالر
فــي ميزانه الـتـجــاري مــع أميركا
العام الماضي.

اقتصاديات

شركات تهجر «التداول
اإللكتروني» بسبب
التكلفة وتراجع العمالء

بزيادة نسبتها  %722عن الربع األول من 2018
محمد الجاسم

بدأت مالمح قرار سياسة اإلحالل الذي صدر في
ً
نهاية العام الماضي ،تظهر جليا ،إذ بينت إحصائية
ديــوان الخدمة المدنية أنه تم إنهاء خدمات 1431
ً
ً
مــوظـفــا واف ــدا فــي الـجـهــات الحكومية خــال الربع
ً
الثاني من العام الحالي ،مقابل  198موظفا خالل
الربع األول ،بزيادة نسبتها .%722

وأظهرت اإلحصائية أن مجموع الوافدين الذين
أنهيت خدماتهم العام الماضي اقتصر على 666
ً
موظفا ,بنسبة تقل  %40عمن أنهيت خدماتهم خالل
النصف األول مــن الـعــام الـحــالــي ،كاشفة أن نسبة
العمالة الوطنية في الجهاز الحكومي ارتفعت إلى
 ،%76.13في مقابل  %75.55في الربع األول ،بزيادة
 2400موظف وموظفة.
٠٣

محليات

١٥-٠٦
ً
متظاهر يلبس قناعا لوجه ترامب خالل تظاهرة ضد فصل عائالت المهاجرين في لوس انجلس أمس األول (أ ف ب)

وعود التنمية الضخمة
انعكست بشكل محدود
على إنتاج مواد البناء

١٧

ً
إنهاء خدمات  1431وافدا في ثالثة
أشهر ...ضمن سياسة اإلحالل
●

وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة سـ ـتـ ـع ــاق ــب ب ــال ـط ـب ــع
الشركات األوروبية التي تتعامل
ً
مـ ــع طـ ـ ـه ـ ــران ،مـ ـعـ ـقـ ـب ــا" :ذل ـ ـ ــك مــا
ً
سنفعله قطعا".
أما عن مكالمة ترامب وخادم
الحرمين ،فذكر البيت األبيض،
ف ــي ب ـيــان ل ــه م ـســاء أم ــس األول،
أن الـمـلــك سـلـمــان أب ـلــغ الــرئـيــس
األمـ ـي ــرك ــي أن "ال ـم ـم ـل ـك ــة تـمـلــك
القدرة على إنتاج مليوني برميل
ً
إضافي يوميا ،وقد تستخدمها
بحذر عند الضرورة ،وبالتنسيق
مع شركائها المنتجين" لضمان
توازن األسواق.
وف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة يـ ـب ــدو هــدف ـهــا
تـخـفـيــف م ــا ق ــال ــه ت ــرام ــب ،أعـلــن
البيت األبـيــض على "تــويـتــر" أن
الـسـعــوديــة وافـقــت على 02

١٩

• خورشيد :ندعوها إلى قبول القانون من باب التعاون
ّ
• فهاد :يأتي من حاجة ملحة ورغبة نيابية وليس منة منها
●

علي الصنيدح

مع انتهاء المهلة الدستورية لقانون "التقاعد
ال ـم ـب ـك ــر" ،ال ـ ــذي أق ـ ــره م ـج ـلــس األم ـ ــة ف ــي مــايــو
الـمــاضــي ،ووس ــط دع ــوات نيابية إل ــى تمريره
وق ـبــولــه ،كـشــف م ـصــدر وزاري ل ــ"ال ـجــريــدة" أن
مجلس الوزراء سيرد القانون في اجتماعه اليوم.

وأك ــد رئـيــس اللجنة المالية الـنــائــب صالح
خورشيد ،أن القانون أتى بعد دراسة اتفق عليها
الجانبان النيابي والحكومي ،ومن شأنه توفير
ً
فرص وظيفية للشباب ،مبينا أن "تكلفته ليست
كما ادعت الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
بأرقامها غير الواقعية".
وقال خورشيد لـ"الجريدة" ،إن "التأمينات"

مازالت "تكابر" ،رغم أنها في أحد تخارجاتها
ً
مــن الـشــركــات فـقــدت  15مليون ديـنــار ،داعـيــا
الحكومة إلى قبول القانون من باب التعاون،
ً
خصوصا بعدما أوضحت الشركة المكلفة أن
تكلفته ليست باهظة" ،ونحن على ثقة أن وزير
المالية سينقل إلــى مجلس ال ــوزراء الصورة
الواقعية للقانون وتكلفته".
02

ّ
كرس المنتخب الروسي لكرة القدم عقدة البلد
المضيف لدى نظيره اإلسباني ،عندما تغلب عليه
بــركــات الترجيح بنتيجة  3-4ضمن ا ل ــدور ثمن
ً
النهائي للمونديال ،ليحقق الدب الروسي إنجازا
ً
تاريخيا ببلوغه الدور ربع النهائي للمرة األولى
في تاريخه ،بعد انهيار االتحاد السوفياتي .وبنفس
الطريقة نجحت كرواتيا في تخطي عقبة الدنمارك
عبر الركالت الترجيحية.

«طيران الجزيرة» :عاودنا
التشغيل بشكل طبيعي
منذ مساء الخميس
وعوضنا المتضررين

مسك وعنبر

األردن يلقي بثقله إلنقاذ مفاوضات درعا
إسرائيل تستعد للتدهور ...وتتجاهل تطمينات موسكو
بعد أسبوعين من العمليات
العسكرية ،أ لـقــى األردن بثقله
فــي م ـحــاولــةٍ لـلـحــد مــن العنف
ووقف موجة أخرى من النزوح
عـ ـ ـب ـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدوده م ـ ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــة،
وتــوســط إلج ــراء جــولــة جديدة
م ــن ال ـم ـح ــادث ــات ب ـيــن فـصــائــل
الـمـعــارضــة ،وروس ـيــا الحليفة
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـح ـكــومــة الــرئ ـيــس

بـ ـ ـش ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ــد ،ح ـ ـ ــول م ـص ـيــر
محافظة درعا.
ودخ ــل م ـســؤولــون أردن ـيــون
إلــى سورية لمساعدة الجانب
الــروســي وفـصــائــل المعارضة
في التوصل إلى تسوية ،تفضي
إلى وقف إطالق النار بالمنطقة
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وإنـ ـق ــاذ درع ـ ــا من
مصير حلب الشرقية 02

تعابير غامضة وقواعد جديدة
تحكم تشكيل حكومة جديدة بالعراق
●

أطفال يمنيون يقيمون في مدرسة بصنعاء بعد ترك عائالتهم الحديدة (رويترز)

بغداد  -محمد البصري

رغــم الجدل الــواســع حــول نتائج االنتخابات
ال ـعــراق ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ل ــم ت ـتــوقــف ال ـ ـحـ ــوارات بين
الكتل الفائزة ،وبرزت مجموعة تطورات ،جعلت
المراقبين يتحدثون عن قواعد جديدة لمفاوضات
تشكيل «الكتلة األ كـبــر» المخولة تسمية رئيس
جديد للحكومة ،وهي مفاوضات تكون عسيرة،

ً
عادة ،بسبب واقع التوافق السياسي في برلمان
ً
تـ ـع ــددي ج ـ ـ ــدا ،وانـ ـقـ ـس ــام ــات طــائ ـف ـيــة وع ــرق ـي ــة،
وانقسامات ربما تكون أشد داخل كل مكون.
وأبرز تطور تشهده المفاوضات ،التي يتوقع
كثيرون أن تنتج حكومة جــديــدة قبل الخريف،
بضغط دو ل ــي ملحوظ ،هــي كلمات استخدمها
مـقـتــدى ال ـصــدر راع ــي تـحــالــف «س ــائ ــرون» ،الــذي
حــل بالمركز األول فــي االنتخابات ،من 02

روسيا وكرواتيا تقصيان إسبانيا والدنمارك بركالت الترجيح
●

20

الحكومة ترد اليوم «التقاعد المبكر»

ً
المبعوث األممي إلى صنعاء وعدن حامال مقترحات

محمد الفضلي

«التعليم العالي» تعلن
قبول  2162طالبًا في
البعثات الخارجية

العبدالله :استثمارات
«القرين» مكنتها من مواجهة
اقتصاد
تحديات األسواق

١٨

«التحالف» يعلق
معركة الحديدة
كشف التحالف العربي الداعم
للحكومة اليمنية المعترف بها
ً
دولـ ـي ــا أمـ ــس أنـ ــه أوق ـ ــف حملته
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـط ــرد الـمـيـلـيـشـيــات
الـ ـح ــوثـ ـي ــة مـ ــن مـ ـيـ ـن ــاء وم ــدي ـن ــة
الحديدة االستراتيجية المطلة
ً
عـلــى الـبـحــر األح ـمــر مــؤق ـتــا ،من
أجــل إفساح المجال أمــام جهود
م ـب ـعــوث األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة مــارتــن
غريفيث لتسهيل عملية تسليم
المنفذ البحري ،الذي تدخل منه
معظم إمدادات الغذاء والطاقة.
وق ــال وزي ــر الــدولــة اإلمــاراتــي
للشؤون الخارجية أنور قرقاش
على «تويتر»« :نرحب بالجهود
المتواصلة التي يبذلها غريفيث
لـلـتــوصــل إل ــى ان ـس ـحــاب حــوثــي
غير مشروط من مدينة الحديدة
والميناء».
الذي
قرقاش،
وأضاف
02

األمير يشمل برعايته
وحضوره افتتاح مدينة
الجهراء الطبية اليوم

فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى ،حققت روس ـيــا ملحمتها
بـفـضــل حـ ــارس مــرمــاهــا إي ـغ ــور أك ـي ـن ـف ـيــف ،ال ــذي
ً
فرض نفسه نجما في سلسلة ركالت الترجيح،
َ
بتصديه لركلتي كوكي وياغو أسباس ،بعد
انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي للمباراة
بالتعادل .1-1
وتلتقي روسيا في الــدور ربــع النهائي السبت
المقبل في سوتشي مع كرواتيا ،التي نجحت
ف ــي ت ـج ــاوز ال ــدن ـم ــارك بـصـعــوبــة عـبــر رك ــات
الترجيح ا لـتــي انتهت بنتيجة 02 ،2-3

25
أحالم تختتم الدورة
الـ  17لمهرجان موازين
في المغرب

دوليات

٢٧

المكسيك تختار رئيسًا
بعد حملة دموية

رياضة

٢٩

مباراتا اليوم
 5.00م
 9.00م

البرازيل
x
المكسيك
بلجيكا
x
اليابان

فرحة العبي روسيا بعد الفوز

االتحاد السوري يوافق
على إقامة مواجهة
سورية واألزرق  19نوفمبر
في الكويت

ةديرجلا

•
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األمير يشمل برعايته وحضوره افتتاح مدينة الجهراء الطبية اليوم
سموه استقبل كبار المسؤولين وتلقى اتصاالت تهنئة بنجاح العملية الجراحية للنائب األول
تلقى سمو األمير المزيد من
اتصاالت التهنئة بنجاح العملية
الجراحية للنائب األول ،ويرعى
اليوم افتتاح مدينة الجهراء
الطبية.

استقبل صــا حــب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
بقصر السيف صباح امس سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ثم
رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
واعـ ـض ــاء مـكـتــب الـمـجـلــس ل ــدور
االنـعـقــاد الـعــادي الثاني للفصل
التشريعي الخامس عشر كال من
امين سر المجلس الدكتور عودة
الرويعي ،ورئيس لجنة الشؤون
الـتـشــريـعـيــة والـقــانــونـيــة الـنــائــب
الحميدي السبيعي ،ورئيس لجنة
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
النائب صالح خورشيد ،ورئيس
لـجـنــة االولـ ــويـ ــات ال ـنــائــب احـمــد
الـفـضــل ،واالم ـيــن ال ـعــام لمجلس
االمــة عــام الكندري ،ووفــد لجنة
الـشــؤون التشريعية والقانونية
بمجلس األمة النائب محمد الدالل
والنائب خالد الشطي اللذين قاما
بزيارة رسمية لجمهورية فرنسا.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،ثم نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ
خالد الـجــراح ،حيث قــدم لسموه
الـفــريــق عـصــام الـنـهــام بمناسبة
تعيينه وكيال لوزارة الداخلية.
حـضــر الـمـقــابـلــة وزي ــر شــؤون

ال ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري ال ـش ـي ــخ عـلــي
الجراح.

اتصاالت تهنئة
فــي م ـجــال آخ ــر تـلـقــى صاحب
ال ـس ـم ــو ال ـم ــزي ــد م ــن االتـ ـص ــاالت
وبرقيات التهنئة بنجاح العملية
الـجــراحـيــة ال ـتــي أج ــراه ــا الـنــائــب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
وفي هذا السياق ،تلقى صاحب
السمو اتـصــاال هاتفيا مــن زعيم
ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ف ــي جـمـهــوريــة
الـ ـع ــراق الـشـقـيــق ال ـس ـيــد مـقـتــدى
الصدر اطمأن خالله على صحة
النائب األول ،وهنأ سموه بنجاح
العملية التي أجراها الشيخ ناصر
وا لـتــي تكللت بفضل الله تعالى
ب ــال ـت ــوف ـي ــق ،م ـت ـم ـن ـيــا لـ ــه ســرعــة
الشفاء والعافية.
كـمــا تـلـقــى سـمــو أم ـيــر الـبــاد
اتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاال هـ ــات ـ ـف ـ ـيـ ــا م ـ ـ ــن رئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـع ــراق ــي
ورئ ـي ــس ت ـيــار الـحـكـمــة الــوطـنــي
السيد عمار الحكيم اطمأن خالله
على صحة النائب األول ،متمنيا
له سرعة الشفاء والعافية.
وتلقى صاحب السمو اتصاال

ً
صاحب السمو مستقبال الغانم وأعضاء مكتب المجلس أمس
ه ــات ـف ـي ــا مـ ـم ــاث ــا مـ ــن ال ــدكـ ـت ــور
ابراهيم بحر العلوم اطمأن خالله
على صحة الشيخ ناصر ،وهنأ
بنجاح العملية ،متمنيا له سرعة
الشفاء والعافية.
وأع ـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص
شكره وتقديره للصدر والحكيم

وبحر العلوم على ما أبــدوه من
طـيــب الـمـشــاعــر وص ــادق الــدعــاء
وع ـلــى ه ــذه ال ـم ـب ــادرة الـكــريـمــة،
راجيا لهم دوام الصحة والعافية.
من جهة اخــرى ،بعث صاحب
الـسـمــو بـبــرقـيــات تهنئة ال ــى كل
م ــن ح ــاك ــم عـ ــام ك ـن ــدا ال ـصــدي ـقــة

استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف ،صباح
أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،وأعضاء مكتب المجلس لدور
االنعقاد الـعــادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر ،ووفــد لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس األمة ،الذين قاموا بزيارة رسمية
لجمهورية فرنسا.
ً
واستقبل سمو ولي العهد أيضا رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ
جابر الـمـبــارك ،ثــم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية الشيخ
صباح الخالد .واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزير الدفاع باإلنابة خالد الجراح ،حيث قدم لسموه الفريق عصام النهام
ً
بمناسبة تعيينه وكيال لوزارة الداخلية ،كما استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

جولي باييت ورئيس جمهورية
ال ـصــومــال ال ـف ـيــدرال ـيــة الشقيقة
محمد عبدالله محمد «فرماجو»
ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة روان ـ ـ ـ ـ ــدا
الصديقة بــول كاجامي ورئيس
جـمـهــوريــة ب ــورون ــدي الصديقة
بيير نكورونزيزا عبر فيها سموه

ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
االعياد الوطنية لبالدهم متمنيا
ل ـهــم م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة
ولبالدهم دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد وسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ببرقيات
تهنئة مماثلة.

في مجال آخر ،يشمل صاحب
السمو برعايته وحضوره حفل
افـتـتــاح مــديـنــة ال ـج ـهــراء الطبية
في العاشرة والنصف من صباح
اليوم.

المبارك يستقبل
الجراح والنهام
استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك في
قصر السيف ،أمس ،نائب رئيس
مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
الشيخ خالد الـجــراح ،حيث قدم
لـس ـمــوه ال ـفــريــق ع ـصــام الـن ـهــام،
بمناسبة تعيينه وكيال لــوزارة
الداخلية.

ً
المبارك مستقبال الجراح والنهام أمس

ً
ولي العهد مستقبال أنس الصالح أمس

رئيس وزراء البحرين يشيد بدور صاحب السمو الخالد إلى لندن في زيارة رسمية
في دعم المسيرة الخليجية
أشــاد رئيس ال ــوزراء البحريني خليفة بن سلمان
أمــس بــالــدور ال ــذي يضطلع بــه صــاحــب السمو أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد ،في دعم مسيرة مجلس
التعاون الخليجي ،وإسهاماته في الشأن الخليجي
والعربي.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء البحرينية (بـنــا) أن رئيس
الوزراء البحريني أعرب ،لدى استقباله عددا من أفراد
العائلة المالكة ،بحضور عميد السلك الدبلوماسي
سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح ،عن
اعتزاز البحرين بما يربطها مع الكويت من عالقات
راسخة ،مؤكدا الحرص على تقوية التعاون الثنائي
في مختلف المجاالت.
واشار الى مسار العالقات األخوية التاريخية بين

«الخارجية»:
اإلدارة القنصلية
تستقبل
المراجعين مساء
أعلنت وزارة الخارجية
أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـع ـ ـمـ ــل خـ ــال
الفترة المسائية في مبنى
اإلدارة القنصلية الرئيسي
ب ــالـ ـش ــوي ــخ خـ ـ ــال ش ـه ــري
يــول ـيــو وأغ ـس ـط ــس ،2018
ً
نظرا للزحام الشديد الذي
يـشـهــده قـســم الـتـصــديـقــات
في اإلدارة والمراكز السبعة
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـ ــه خ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
الصيف.
وذك ـ ـ ـ ــرت «ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة»،
فــي بـيــان صحافي ،أن هذا
ال ـق ــرار يــأتــي حــرصــا منها
عـلــى تـقــديــم كــل اإلجـ ــراءات
الـتــي مــن شــأنـهــا أن تسهل
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــراج ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــن
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
إنجاز معامالتهم.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن س ــاع ــات
العمل ستكون من الساعة
 2.30ب ـ ـعـ ــد ا ل ـ ـظ ـ ـهـ ــر ح ـتــى
ال ـ ـ ــ 5.30م ـس ــاء ،مـشـيــرة في
ال ــوق ــت ذاتـ ـ ــه إل ـ ــى أن قـســم
الـتـصــديـقــات فــي الحكومة
مول ببرج التحرير مستمر
فـ ـ ــي عـ ـمـ ـل ــه خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
ال ـم ـس ــائ ـي ــة مـ ــن الـ ـس ــاع ــة 4
مساء حتى  7.30مساء.

البحرين والكويت ،وما يشهده التعاون المشترك بين
البلدين من تقدم وتطور ،في ظل حرص مشترك على
الدفع به قدما لتحقيق المصالح المشتركة.
وشـ ــدد عـلــى أهـمـيــة تـكـثـيــف ال ـل ـق ــاء ات الخليجية
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،لـ ــزيـ ــادة
التنسيق والتشاور بشأن التطورات بشقيها األمني
واالقتصادي ،ولضمان الحفاظ على ما تحقق لدول
وشعوب دول المجلس من نهضة وتطور.
وأك ــد رئـيــس ال ــوزراء حــرص البحرين على تعزيز
آفاق التعاون الخليجي واالرتقاء به إلى المستويات
التي تعزز هذا الكيان وتكرسه كصرح شامخ وشاهد
على دول تربطها االخ ــوة ،وان أمــن كــل منها جــزء ال
يتجزأ من اآلخر.

ترامب« :أوبك» تتالعب...
الطلب األميركي بزيادة إنتاجها النفطي.
في مقابل ذلك ،اتهم النائب األول للرئيس اإليراني إسحق
جهانغيري ،األميركيين بأنهم "يتوسلون السعوديين لزيادة
إنتاجهم لمنع أي خلل في السوق العالمي إذا تراجعت حصة
ً
إيران من التصدير" ،مضيفا":يعتقدون أن األمر بهذه السهولة،
وأن السعودية ستزيد بضربة واحدة إنتاجها بضعة ماليين
ً
برميل يوميا".
و ح ــذر جانغيري ،فــي مناسبة اقتصادية بطهران بثها
التلفزيون الرسمي مباشرة" :أي دولة تريد أخذ مكان إيران في
السوق النفطي فستكون كمن يرتكب الخيانة العظمى بحق
ً
األمة االيرانية ،وستدفع بالتأكيد يوما ما ثمن هذه الخيانة".
وأكد أن بالده ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط
الخام ،في إطار استراتيجية إيرانية لاللتفاف على العقوبات
األميركية المفروضة ،كما "سيعرض النفط الخام اإليراني في
البورصة ،والقطاع الخاص يستطيع تصديره بطريقة شفافة"،
ً
مضيفا" :نريد إجهاض الجهود األميركية لوقف صادراتنا
النفطية" .وأوضح أن النفط اإليراني "معروض في البورصة
ً
ً
بالفعل ،بنحو  60ألف برميل يوميا ،لكن ذلك كان مقتصرا
على صادرات المنتجات النفطية فحسب".
يأتي ذلك في إطار بحث طهران عن سبل لمواصلة تصدير
النفط ،في مواجهة العقوبات المفروضة عليها من الواليات
الـمـتـحــدة ،ال ـتــي طـلـبــت مــن حلفائها وق ــف اس ـت ـيــراد النفط
ً
اإليراني اعتبارا من نوفمبر.
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الحكومة ترد اليوم «التقاعد...
وتابع" :إننا ال نهدف من وراء القانون إلى دغدغة مشاعر
ً
المواطنين" ،الفتا إلى أنه "أتى بعد قناعة نيابية ،إذ صوت عليه
ً
 43نائبا بعد أن تأكدوا من استحقاقه ،وما سيترتب عليه من
نتائج إيجابية للمصلحة العامة".
مــن جهته ،دعــا النائب عبدالله فـهــاد الحكومة إلــى إقــرار
ً
ً
القانون بعيدا عن أي حسابات سياسية ،مشيرا إلى أنه "أتى
حاجة ملحة لمسها النواب
برغبة نيابية واضحة ناتجة عن ّ
من معاناة المواطنين ،وأنه ليس بمنة حكومية".
وقال فهاد لـ"الجريدة" ،إنه من أوائل من قدم االقتراح بهذا
القانون ،وأن الدوافع التي أدت إلى تقديمه هي طوابير االنتظار
الـتــي فــاقــت  19ألــف عــاطــل عــن العمل ،بــاإلضــافــة إلــى انتظار
الموظفين الشباب إحاللهم محل القيادات لخلق جو عام من
التجديد ،ليتسنى لهم تقديم أفكارهم وتطوير منظومة اإلدارة.

خليفة بن سلمان

ت ــوج ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
صباح الخالد أمس إلى العاصمة
البريطانية لندن في زيارة رسمية
تلبية لدعوة وزير خارجية المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـبــري ـطــان ـيــا الـعـظـمــى
وايـ ــرل ـ ـنـ ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة ال ـصــدي ـقــة
بوريس جونسون.
ويضم وفد الكويت المرافق كال
مــن سـفـيــر الـكــويــت ل ــدى المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـبــري ـطــان ـيــا الـعـظـمــى
وايرلندا الشمالية الصديقة السفير
خــالــد الــدوي ـســان ،ومـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون أوروبا السفير
ول ـيــد ال ـخ ـب ـيــزي ،ون ــائ ــب مساعد

«التحالف» يعلق معركة...

ً
ً
تعد بالده شريكا رئيسيا في التحالف الذي تقوده السعودية
ً
في مواجهة المتمردين« :أوقفنا حملتنا مؤقتا إلتاحة الوقت
الكافي الستكشاف هذا الخيار بشكل كامل ،ونأمل أن ينجح
غريفيث».
وأوضح أن «التحالف» أوقف تقدم القوات اليمنية المشتركة
التي تضم «ألوية العمالقة» و»المقاومة التهامية» و»المقاومة
الوطنية» في اتجاه المدينة والميناء في  23يونيو الماضي،
ً
مشيرا إلى أن «التحالف» ينتظر نتائج زيارة المبعوث األممي
لصنعاء للقاء الحوثيين اليوم.
وتزامن إعالن قرقاش مع إصدار الرئيس اليمني عبدربه
ً
منصور هادي بيانا أمس أكد فيه أن استئناف المفاوضات
ً
ً
لحل األزمــة اليمنية يستلزم تطبيقا حقيقيا لقرار مجلس
األم ــن الــدولــي رقــم  2216بانسحاب مسلحي «أن ـصــار الله»
وتسليم أسلحتهم ومؤسسات الدولة.
ً
ً
وق ــال ه ــادي ،خ ــال تــرؤســه اجـتـمــاعــا مــوسـعــا لـلـقـيــادات
العسكرية بوزارة الدفاع ومنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة:
«أقول بكل وضوح للميليشيات الحوثية وداعميها في نظام
طهران ،إما تنفيذ المرجعيات الثالث المتوافق عليها دون
انتقاء ،أو التفاف ،أو مماطلة ،أو تتحملون وحدكم النتائج
المترتبة على ذلك التعنت والمراوغة».
وأضــاف أن «االنتصارات المحققة في مختلف الجبهات،
وال ـت ـق ــدم ال ـم ـيــدانــي الـمـسـتـمــر ف ــي جـبـهــة ال ـســاحــل الـغــربــي
بمحافظة الحديدة وصعدة والبيضاء وحرض ،وتعز وغيرها
من جبهات ،تؤكد أن هدفنا قد اقترب تحقيقه ،في استئصال
أخطر مشروع إيراني توسعي».
(دبي ،عدن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

األردن يلقي بثقله إلنقاذ...
وغوطة دمشق.
وأوضــح المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية في
ً
ً
الجنوب السوري العميد إبراهيم الجباوي ،أن وفدا روسيا
دخل بلدة بصرى الشام الستئناف التفاوض.
وانهارت المحادثات في مدينة بصرى الشام ،التي تضم
أحد المواقع التراثية المسجلة في منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ،أمس األول ،بعد رفض
قوات المعارضة شروط روسيا الستسالمهم ،واستعادة
ً
الـقــوات الحكومية مــزيــدا مــن األرض ،وقـبــول العديد من
البلدات والقرى بسيادة الدولة تحت وطأة القصف المكثف.
ومع احتدام القتال وشموله لمدينة طفس في ظل إصرار

وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مكتب
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير
الخارجية السفير صالح اللوغاني،
وعـ ــدد م ــن ك ـبــار الـمـســؤولـيــن في
وزارة الخارجية.
وك ـ ــان ف ــي وداع ال ـخ ــال ــد على
أرض الـمـطــار كــل مــن نــائــب وزيــر
الخارجية السفير خالد الجارالله،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـفـيــر الشيخ
ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد ن ــاص ــر الـمـحـمــد،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضاري العجران.

صباح الخالد أثناء مغادرته

قوات النظام على الوصول إلى كتيبة الدفاع الجوي في
درعا ،لقطع طريق الفصائل بين الريفين الشرقي والغربي،
أرسـلــت إسرائيل تعزيزات مــن الــدبــابــات والمدفعية إلى
الجبهة السورية ،كإجراء احترازي ،وحذرت من االقتراب
من الحدود.
وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أنه
سيواصل الدفاع عن الحدود ،ولن يسمح بدخول المدنيين
الفارين إلى بالده ،لكنه أوضح أن حكومته ستستمر في
تقديم المساعدات اإلنسانية لهم.
ورغم محاولة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف طمأنته أن الوجود اإليراني في سورية يصب
في مصلحته ،أكد نتنياهو أن ضغط واشنطن االقتصادي
ً
ً
على طهران يشكل انعكاسا استراتيجيا على إسرائيل،
ً
مشددا على أن الهدف كان وال يزال منعها من التموضع
في أي جزء من سورية.
وجدد نتنياهو ،في مستهل جلسة حكومته األسبوعية
اتـهــامــاتــه إلي ــران ب ـ «صــرف مـلـيــارات الـ ــدوالرات على دعم
ً
اإلره ـ ـ ــاب ف ــي الـمـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ب ـ ــدال م ــن صــرف ـهــا على
اإليرانيين».
(عواصم  -وكاالت) ٢٦

تعابير غامضة وقواعد جديدة...
قبيل «األغلبية السياسية» ،و«الحكومة األبوية» ،وكذلك
«رفض المحاصصة واالستعانة بتكنوقراط غير حزبي»،
وه ــي تـعـبـيــرات لــم يفلح ال ـجــدل المحلي بـعــد فــي بـلــورة
ً
تعريف دقيق لها ،لكن الجميع يدركون أنها تعني تغييرا
ً
مفصليا فــي ن ــوع ا لـتـقــا ســم ا لـصـعــب للسلطة ،واإلدارة،
والموارد المالية.
ً
ً
ويثير مفهوم «األغلبية السياسية» قلقا مشروعا لدى
ُّ
السنة واألكراد ،إذ يمكن للشيعة أن يشكلوا حكومة أغلبية
بمفردهم ،ويهمشوا اآلخرين ،لكن الصدر ،ورئيس الحكومة
حيدر العبادي ،ورئيس الوزراء األسبق أياد عالوي ،قالوا
إن كتلهم لــن تــدخــل فــي تـحــالــف طــائـفــي ،وإن ـهــم كشيعة
ً
ً
يمتلكون اليوم لوائح متنوعة فكريا واجتماعيا ،وليست
شيعية خــالـصــة ،وتـمـكـنــوا مــن ال ـفــوز فــي معظم الـمــدن،
واستقطبوا ساسة وخـبــراء من خلفيات فكرية متنوعة
ً
ً
يمينا ويسارا.
إال أن مصطلح «األبوية» ،الذي استخدمه الصدر يثير
ً
قـلـقــا مــن ن ــوع آخ ــر ،فـقــد فهمه كـثـيــرون ،بينهم الـعـبــادي
نفسه ،بحذر ،واعتبروه وصاية من الصدر كفائز أول في
االنتخابات ،على باقي األطراف.

وي ـ ـقـ ــول آخـ ـ ـ ـ ــرون ،إن الـ ـم ــرج ــع األع ـ ـلـ ــى ال ـس ـي ــد عـلــي
السيستاني يــريــد للنجف كـعــاصـمــة ديـنـيــة ل ـل ـعــراق ،أن
تفرض بعض القيود الجديدة إلصــاح إداري وسياسي
ً
ً
ً
عميق ،يمتص غضبا شعبيا واضحا على سنوات الفشل
الطويلة ،وإن الصدر يحاول التعبير عن رغبة نجفية أكثر
منها حزبية ،وإن مصطلح أبوية يعبر عن المرجعية.
لكن الطوائف العراقية تنقسم بنحو معقد أكثر مما
مضى ،فالسياسيون ُّ
السنة ،الذين ُد ِّم ــرت معظم مدنهم
في الحرب ،لم ينجحوا في استعادة ثقة الجمهور بهم،
ً
ولم يديروا حوارا مع شيعة السلطة بالقدر الكافي ،وليس
هناك اليوم طرف سني موحد يمثل تلك المناطق المهمة.
أما األكراد الذين واجهوا رحيل زعامات تاريخية مثل
جــال الطالباني الــرئـيــس الـعــراقــي الـســابــق ،ونــوشــروان
مصطفى زعيم المعارضة الكردية ،وتعرضوا لنكسة بعد
االستفتاء على االستقالل سبتمبر الماضي ،فهم يذهبون
إلــى بـغــداد بــوفــود منفصلة ألول مــرة منذ سقوط صــدام
حسين ،ولم يعد باستطاعتهم حتى اآلن توحيد ممثلين
عنهم في حوارات تشكيل الحكومة.
وسيتيح هذا االنقسام ألطراف شيعية كثيرة ترجيح أن
يجري اختيار ممثلي ُّ
السنة واألكراد في المواقع السيادية
كرئاستي الجمهورية والـبــرلـمــان ،مــن الشيعة أنفسهم،
ورغم إرادة أطراف مهمة في الطائفتين األخريين ،لكن هذا
ً
سيفتح بابا لمواجهةٍ داخل الشيعة أنفسهم ،فالمقربون
إلــى إي ــران يفضلون شخصيات سنية وكــرديــة ضعيفة
لرئاستي الـبــرلـمــان والـجـمـهــوريــة ،مقابل صــوت شيعي
يختبر إمكانية االستعانة بشخصيات قوية من المكونات
ً
األخرى ،ليصبح ممكنا استئناف الحوار الوطني والحديث
عن تسوية كبيرة للخالفات تناسب مرحلة ما بعد الحرب
على «داعش» ،واآلثار المحتملة للمواجهة التي تتصاعد
بين إيران والغرب.

روسيا وكرواتيا تقصيان إسبانيا...
بعدما انتهى الوقت األصلي بالتعادل  ،1-1ليلجأ الفريقان
إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة ،مقسمة على شوطين،
عجز خاللها المنتخبان عن تغيير النتيجة ،ليحتكما
إلى ركالت الترجيح التي ابتسمت في النهاية لكرواتيا.

٣٤-٣٠
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محليات

ً
الوزارات أنهت خدمات  1431وافدا خالل  3أشهر

سلة أخبار
تكريم طبيب لمساهماته في
التوعية بمخاطر التدخين

سياسة اإلحالل ظهرت مالمحها في الربع الثاني من  2018بزيادة العمالة الوطنية
محمد الجاسم

ً
 352169موظفا
عدد العاملين في
الجهاز الحكومي
حتى أمس ...ونسبة
المواطنين %76

أصدر مركز نظم المعلومات في ديوان
الخدمة المدنية إحصائيته ربع السنوية
الثانية لعام  2018للعاملين في الجهاز
الحكومي حتى األول مــن يوليو 2018
(أمس).
وكـشـفــت اإلح ـصــائ ـيــة ،ال ـتــي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها ،أنه تم إنهاء
ً
خدمات  1431موظفا وموظفة من غير
الكويتيين خ ــال  3أ شـهــر فـقــط ،ليبلغ
إجمالي عدد الموظفين غير الكويتيين
ُ
الــذيــن أنـهـيــت خــدمــاتـهــم مــن بــدايــة عــام
 2018ح ـتــى أم ــس ن ـحــو  1629مــوظـفــا
وموظفة.
وأوض ـحــت اإلحـصــائـيــة أن ــه فــي عــام
 2017ت ــم إنـ ـه ــاء خ ــدم ــات  666مــوظـفــا
ومــوظـفــة ف ـقــط ،مـمــا يـبـيــن أن الــذيــن تم
االول من
إن ـهــاء خــدمــاتـهــم فــي الـنـصــف ُ
العام الحالي يتجاوز عدد الذين أنهيت
خدماتهم خالل السنة الماضية بأكثر من
الضعفين ،وذلك تنفيذا لسياسة االحالل.
وب ـي ـن ــت أن إجـ ـم ــال ــي ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
الجهاز الحكومي بلغ  352169موظفا
ومــوظ ـفــة ب ــزي ــادة بـلـغــت  2478مــوظـفــا
وموظفة من المواطنين فقط ،عن الربع

األول م ــن ال ـس ـنــة ال ـحــال ـيــة ،وال ـ ــذي كــان
.349691
وبلغ عدد الذكور العاملين خالل الربع
الثاني  148257بنسبة  42.10في المئة،
مسجال زيادة عن الربع األول بعدد 255
مــوظ ـفــا ،بـيـنـمــا وص ــل ع ــدد االنـ ــاث إلــى
 203912بنسبة  57.90في المئة بزيادة
 2230موظفة عن الربع األول.
وأشـ ـ ـ ــارت االح ـص ــائ ـي ــة إلـ ــى أن ع ــدد
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـج ـه ــاز
الحكومي بلغ  268100مواطن ومواطنة
بنسبة  76.13في المئة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ب ـلــغ ع ــدد الخليجيين
 4521بــانـخـفــاض  43مــوظـفــا ومــوظـفــة
عــن الــربــع االول ،وأم ــا ع ــدد الموظفين
م ــن الـجـنـسـيــات ال ـعــرب ـيــة فـبـلــغ 48180
بــانـخـفــاض  1157مــوظـفــا ومــوظـفــة عن
ال ــرب ــع االول ،وال ـج ـن ـس ـي ــات االج ـن ـب ـيــة
 31368بانخفاض  228موظفا وموظفة
عن الربع األول.

توزيع الموظفين
وبينت االحصائية أن وزارة التربية

هي من أكبر الوزارات التي تحتوي على
أكثر عدد من الموظفين المدنيين ،بحيث
بلغ عدد العاملين بها  114868موظفا
وموظفة ،يليها وزارة الصحة بـ،63206
ث ــم وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء بـ ـ ـ ــ،21025
ثــم وزارة الــداخـلـيــة ب ـ ـ ــ ،20570ثــم باقي
الوزارات األخرى.

أنواع الوظائف
وبالنسبة إلى مجاالت العمل الرئيسية
وأنــواع الوظائف ،ذكــرت االحصائية أن
وظــائــف الـتــدريــس والتعليم والـتــدريــب
تــأتــي بــالــدرجــة األول ــى بـ ــ 83743موظفا
وموظفة ،يليها وظــائــف الــدعــم اإلداري
ب ـ ــ ،55712ثــم وظــائــف الـخــدمــات الطبية
والصحية بـ ــ ،50411وبعدها الوظائف
الهندسية بـ ،43511ثم الوظائف المالية
واالق ـت ـصــاديــة وال ـت ـجــاريــة  ،23631في
حين كانت أقلها الوظائف البحرية بـ572
موظفا وموظفة.
وعن المؤهالت الدراسية للعاملين في
الجهاز الحكومي ،أوضحت االحصائية
أن الحاصلين على شهادة الدكتوراه بلغ

عددهم  5518موظفا وموظفة ،بزيادة 81
موظفا خالل  3أشهر ،وعدد الحاصلين
على مؤهل الماجستير  11623بزيادة
 182موظفا ،وعدد الجامعيين ،161919
بينما بلغ عــدد الحاصلين على دبلوم
 ،54584وع ــدد الـحــاصـلـيــن عـلــى مؤهل
الثانوية وما في مستواه  ،66629وهناك
 10911أق ــل م ــن اب ـت ــدائ ــي ،مـنـهــم 3334
مواطنا ومواطنة.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى خـ ـب ــرات وم ـ ــدة خــدمــة
العاملين فــي الـجـهــاز الـحـكــومــي ،حيث

بلغ مــن تـجــاوزت خبرته أو خدمته 30
ع ــام ــا  10654مــوظ ـفــا وم ــوظ ـف ــة ،منهم
 7480مواطنا.
ول ـف ـت ــت االح ـص ــائ ـي ــة إل ـ ــى أن اع ـ ــداد
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن الـ ـمـ ـن ــدرجـ ـي ــن تـ ـح ــت ب ـنــد
االستعانة بالخدمات بلغ عددهم ،6195
منهم  5مواطنين ،و 2757من الجنسيات
العربية ،و 3117من الجنسيات االجنبية،
و 316من الجنسيات الخليجية.

«األوقاف» :موقع «الحجاج البدون» أغلق «الصحة» تنتهي من تسكين رؤساء األقسام الطبية
بعد نصف ساعة من استقبال الطلبات

فرز األسماء وإبالغ المقبولين األسبوع القادم الستكمال التسجيل
●

محمد راشد

علمت «ال ـجــريــدة» أن الموقع
ال ـ ـ ــذي أط ـل ـق ـت ــه وزارة األوق ـ ـ ــاف
والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة لتسجيل
الحجاج البدون ،أغلق بعد نصف
ساعة فقط من استقبال الطلبات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة
األوق ــاف ،ان ال ــوزارة أعلنت فتح
ال ـم ــوق ــع ع ـن ــد الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاح
أمـ ـ ــس ،ل ـك ـن ـهــا ف ــوج ـئ ــت بــال ـعــدد
ال ـك ـب ـي ــر مـ ــن ط ـل ـب ــات ال ــراغ ـب ـي ــن
فـ ــي أداء الـ ـح ــج ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام مــن
ف ـئ ــة الـ ـ ـب ـ ــدون ،إذ اك ـت ـم ــل ال ـع ــدد
المطلوب تسجيله في كل حملة
من الحمالت الخمس المخصصة
لهذه الفئة ،مشيرا إلى ان أعدادا
أخـ ــرى ل ــم يـتـســن لـهــا التسجيل
بعد م ــرور وقــت قصير مــن فتح
ال ـمــوقــع ،خـصــوصــا أن بعضها

واجه مشكلة في عملية التسجيل.
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـم ــوق ــع يـطـلــب
ال ـب ـي ــان ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ـلــراغــب
في التسجيل للحج ومــن بينها
الرقم المدني ،ورقم الهاتف واسم
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي ي ــري ــد االن ـض ـم ــام
إل ـي ـه ــا ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ــراب ــط
ال ـمــوجــود عـنــد اسـتـقـبــالــه الــرقــم
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،يـ ــرفـ ــض فـ ـ ـ ــورا إتـ ـم ــام
العملية لـكــل أدى مــن الفريضة
خــال العامين الماضيين ،وفي
حال تم قبول الطلب فإن الوزارة
م ـم ـث ـل ــة ب ـم ـك ـت ــب شـ ـ ـ ــؤون ال ـح ــج
سـ ـ ـت ـ ــدرس الـ ـطـ ـلـ ـب ــات وتـ ـف ــزره ــا
مـبــاشــرة لـمـعــرفــة ال ـح ــاالت التي
تنطبق عليها الشروط المطلوبة
أو ال ـشــرائــح ال ـتــي لـهــا األولــويــة
ف ــي ال ـت ـس ـج ـيــل ض ـم ــن ال ـح ـجــاج
هذا العام.
وأض ــاف أن ال ــوزارة ستنتهي

مـ ــن ف ـ ــرز ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي قــدمــت
طلباتها خــال أس ـبــوع ،على أن
تقوم تخاطب الجهات المعنية
بــالــوزارة مــن تمت الموافقة لهم
السـتـكـمــال إج ـ ــراء ات التسجيل
لدى الحملة ،الفتا إلى ان الوزارة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ال ـ ـمـ ــذكـ ــور
سمحت بتسجيل  220حاجا لكل
حملة مــن الحمالت المخصصة
لـلـحـجــاج ال ـب ــدون ،بحيث يكون
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون عـ ـ ـل ـ ــى س ـب ـي ــل
االح ـت ـي ــاط ف ــي حـ ــال عـ ــدم قـبــول
حاالت من التي سجلت ،مؤكدا ان
مكتب شؤون الحج يبذل جهودا
ك ـب ـي ــرة مـ ــن أج ـ ــل إت ـ ـمـ ــام عـمـلـيــة
تسجيل البدون خالل وقت قصير
حـتــى يـكــون الجميع مستعدين
قبل موسم الحج بوقت كاف.

قالت ًمصادر صحية مطلعة ،إن
«عددا من االشتراطات أخذت
بعين االعتبار عند اختيار رؤساء
األقسام الجدد ،ومن بينها
لوائح ديوان الخدمة المدنية،
وإعطاء الفرصة للشباب».

●

عادل سامي

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن وزارة الـصـحــة انـتـهــت من
تسكين رؤس ــاء األق ـســام الـطـبـيــة فــي المستشفيات
العامة ،والمراكز التخصصية ،ومراكز طب األسنان،
ً
ال ـبــالــغ ع ــدده ــم  98طـبـيـبــا ،عـلــى أن تـعـلــن األس ـمــاء
الجديدة خالل أيام.
ً
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ص ـح ـيــة م ـط ـل ـعــة ،إن «ع ـ ـ ــددا من
االشتراطات أخذت في االعتبار عند اختيار رؤساء
األق ـســام ال ـجــدد ،وم ــن بينها لــوائــح دي ــوان الخدمة
ال ـمــدن ـيــة ،وإع ـط ــاء ال ـفــرصــة ل ـل ـش ـبــاب» ،مـشـيــرة إلــى
أن الـمــدة القانونية لــرؤســاء األقـســام الطبية الجدد
ستنتهي في يوليو .2020
ول ـف ــت إل ــى أن ع ــدد رؤس ـ ــاء األقـ ـس ــام الـطـبـيــة في
مستشفى األميري يبلغ  ،14وفي مستشفى الصباح
 9أطباء ،وفي مستشفى زين لألنف واألذن والحنجرة
 ،2وفـ ــي مـسـتـشـفــى مـ ـب ــارك  12رئ ـي ــس ق ـس ــم ،وف ــي
مستشفى الفروانية  ،15في حين يصل عدد رؤساء
ً
األقسام الطبية في مستشفى العدان إلى  12طبيبا،
ومستشفى الوالدة  5أطباء ،وفي مستشفى ابن سينا
 ،11و 9رؤساء أقسام في مستشفى األمراض الصدرية،
ومثلهم في مركز الكويت لمكافحة السرطان.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة سيعقبها اعتماد

تأجيل قرار «السعيدي» لحين تقاعد «الشريف»  9الجاري ومدير التنسيق يباشر اليوم
●

فهد الرمضان

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» في عددها
يوم الجمعة الماضي ،أصدر وزير التربية
وزيــر التعليم العالي د .حامد العازمي
قرارات ترقية  5مديري شؤون تعليمية،
إض ــاف ــة إل ـ ــى قـ ـ ـ ــرارات ت ــرق ـي ــة  3م ــدي ــري
أنشطة ،وقرار ترقية مدير إدارة التنسيق.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،الـ ـ ـت ـ ــي ح ـص ـلــت
«الـ ـج ــري ــدة» ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـن ـهــا ،أص ــدر
ال ـعــازمــي ق ــرار تــرقـيــة أســامــة الـسـلـطــان،
صباح أمــس ،إلــى مدير إدارة التنسيق
وم ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــام ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
يشغل منصب مراقب في منطقة حولي
التعليمية بعد أن تم نقله للعمل فيها،
ونقل مراقب الثانوي حميد الفضلي من
حولي إلى مبارك الكبير التعليمية ،لسد
النقص وعدم وجود فراغ في حال ترقية
السلطان إلى منصب مدير ألنه المراقب

ومــريــم العنزي التي ستشغل المنصب
ن ـف ـســه ف ــي ال ـج ـه ــراء الـتـعـلـيـمـيــة ،وهـيــا
الدوسري في األحمدي التعليمية ،الفتة
إل ــى أن ــه سـيـتــم ن ـقــل مــريــم ال ـع ـنــزي إلــى
منصب مديرة إدارة األنشطة في قطاع
األنشطة بديوان عام الوزارة ،ليتم إصدار
ً
قرار الحقا بترقية إيمان الكعبي لمنصب
مديرة أنشطة في الجهراء التعليمية.

درجات وظيفية
في سياق آخــر ،علمت «الـجــريــدة» من
مصادرها أن القطاع اإلداري انتهى من
ً
تنفيذ الترقيات باالختيار لـ  7954موظفا
ومــوظ ـفــة تـمــت تــرقـيـتـهــم إل ــى الــدرجــات
الــوظ ـي ـف ـيــة األع ـل ــى وف ــق ن ـظ ــام الـتــرقـيــة
باالختيار ،مضيفة أن الترقيات نفذت
بــأثــر رجـعــي مــن تــاريــخ األول مــن أبريل
الماضي.

وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن ال ـق ـطــاع
انتهى كذلك من تنفيذ العالوات الدورية
ً
ً
ل ـ ـ  33ألـ ـف ــا و  62م ــوظ ـف ــا وم ــوظ ـف ــة في
التربية ،والتي نفذت في النظم المتكاملة
ً
اعتبارا من تاريخ ،أمس األول ،الفتة إلى
ً
أن العالوات الدورية يتم تنفيذها دوريا
في بداية شهري يناير ويوليو كل عام.
وفيما يخص ا لــدر جــات المخصصة
ل ـت ـع ـي ـيــن ال ـم ـع ـل ـم ـيــن الـ ــوافـ ــديـ ــن ،أكـ ــدت
ال ـم ـصــادر أن الـ ـ ــوزارة لــم تـلــغ أي درجــة
وظيفية أو تستحدث درج ــات ،مضيفة
أن مــا يـحــدث ع ــادة هــو رف ــع الـحـظــر عن
الــدرجــات الوظيفية التي تشغر بإنهاء
خ ــدم ــات ال ــواف ــدي ــن ،إذ ت ـتــم االس ـت ـف ــادة
ً
منها في تعيين المعلمين الجدد سنويا،
مستدركة إلى أن هذه اآللية ساهمت في
تقليص ع ــدد الـمــوظـفـيــن الــوافــديــن في
الــوزارة ،إذ لم يتم استحداث أي درجات
جديدة منذ عام  2014وحتى اآلن.

«الداخلية» و«التربية» تنسقان لمواجهة المخدرات
●

محمد الشرهان

نــاقــش ال ـم ـســؤولــون ف ــي وزارتـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة والـتــربـيــة
التنسيق في مواجهة تعاطي المخدرات ،وذلك خالل اجتماع
أمس ،حضره المدير العام لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
في «الداخلية» ،العميد بدر الغضوري ،والمدير العام لإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني باإلنابة ،العميد توحيد
الـكـنــدري ،ومــديــر إدارة الـخــدمــات االجتماعية والنفسية
فيصل األستاذ ،والوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية
واألنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد.
وركـ ــز االج ـت ـم ــاع ع ـلــى تـفـعـيــل دور م ــدي ــري وم ــدي ــرات
ال ـم ــدارس فــي المرحلتين المتوسطة والـثــانــويــة وإدارة
الخدمات االجتماعية والنفسية بوزارة التربية ومراقبات
الخدمة االجتماعية والنفسية في المناطق التعليمية في
االكتشاف المبكر واإلبــاغ عن أي حالة تعاط للمخدرات
والمؤثرات العقلية ،وبــث الوعي بخطورة آفــة المخدرات
والمؤثرات العقلية بين صفوف الطلبة والطالبات ،وتفعيل
دور األندية المسائية خالل فترة الصيف ،ووضع الخطط

الخالد ّ
يثمن جهود
«األحمدي التعليمية»

اعتماد رؤساء ومقرري مجالس األقسام خالل أيام

صدور قرارات ترقية  5مديري «تعليمية» و« 3أنشطة»
الوحيد في المنطقة التعليمية ،مبينة
أن السلطان يباشر عمله صباح اليوم.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،أن الـ ــوزيـ ــر
أص ـ ــدر ك ــذل ــك ق ـ ـ ــرارات م ــدي ــري ال ـش ــؤون
التعليمية دالل المطيري ،التي ستشغل
هـ ــذا ال ـم ـن ـصــب ف ــي ح ــول ــي الـتـعـلـيـمـيــة،
وندى المطيري في مبارك الكبير ،وفهد
العجمي في الفروانية التعليمية ،وحمد
السعيد في األحمدي التعليمية ،مضيفة
أنه تم تأجيل قرار شكرية السعيدي إلى 9
يوليو الجاري إلى حين استكمال صدور
ق ــرار الـتـقــاعــد ال ـخــاص بـمــديــر ال ـشــؤون
التعليمية في العاصمة ليلى الشريف،
الذي سيكون آخر يوم عمل لها في هذا
التاريخ.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ك ــذل ــك
قرارات ترقية  3مديري أنشطة هم غانم
السليماني ،الذي سيشغل منصب مدير
أنشطة في منطقة الفروانية التعليمية،

أشاد وزير الصحة د .باسل
الصباح بالدور واملجهود
اإليجابي الذي قام به د .عادل
مال حسني ،ومساهماته في
التوعية والوقاية من التدخني.
جاء ذلك خالل تكريم الصباح
أمس ،للدكتور مال حسني
بمناسبة حصوله على جائزة
منظمة الصحة العاملية لعام
 ،2018واملعنية باالمتناع عن
التدخني ،اذ تم اختياره ضمن 6
شخصيات ساهمت في التوعية
والوقاية من التدخني على
مستوى إقليم شرق املتوسط
التابع ملنظمة الصحة العاملية.
من جانبه ،أكد حسني أهمية
التوعية للوقاية من التدخني
الذي يقتل  7ماليني شخص
سنويا على مستوى العالم،
مبينا أن نسبة التدخني في
الكويت تصل إلى  %34بني
الرجال و %2بني النساء.

جانب من اجتماع «التربية» و«الداخلية»
الوقائية والعالجية المبكرة للمدارس من خالل الحقائب
التدريبية لتدريبهم على االكتشاف المبكر لحاالت تعاطي
المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشدد المجتمعون على ضرورة عمل دورات متخصصة
للموجهين واالختصاصيين النفسيين واالجتماعيين،

وألولياء األمــور في مجال الرقابة على األبناء ،وتدريبهم
على سبل الوقاية ،وتشكيل فريق عمل مشترك بين «التربية»
و»الداخلية» إلعداد الدراسات واألبحاث المتعلقة بمشكلة
المخدرات وإنشاء لجنة مختصة لوضع مقرر دراسي ضمن
المناهج يختص بالتوعية بمشكلة المخدرات.

رؤســاء ومقرري مجالس األقسام الطبية ،الفتة إلى
أن رؤساء مجالس األقسام يتم اختيارهم عن طريق
االنتخاب بين رؤســاء األقـســام ،على أن تنتهي مدة
رؤســاء ومقرري مجالس األقسام بانتهاء مدة ندب
رؤسـ ــاء األق ـس ــام الـطـبـيــة بــالـمـسـتـشـفـيــات وال ـمــراكــز
الطبية.
وأوض ـحــت أن رؤس ــاء وم ـقــرري مجالس األقـســام
الطبية التخصصية تشمل مجلس أقسام الباطنية
وفروعها ،ومجلس أقسام أمراض النساء والتوليد،
ومجلس أقسام طب األطفال واالطفال الخدج ،ومجلس
أقسام جراحة العظام والطب الطبيعي ،ومجلس أقسام
األن ــف واألذن والـحـنـجــرة ،ومجلس أقـســام العيون،
وم ـج ـلــس أق ـس ــام ال ـج ــراح ــة ال ـعــامــة والـتـخـصـصـيــة،
ومجلس أقسام التخدير والعناية المركزة ،ومجلس
أقسام األمراض الجلدية والتناسلية ،ومجلس أقسام
األشعة ،ومجلس أقسام الطب النووي ،ومجلس أقسام
المختبرات ،ومجلس أقـســام ال ـحــوادث ،إضــافــة إلى
المجلس التخصصي لطب األسنان.
في موضوع منفصل ،أعلن رئيس قسم المختبرات
في مركز الكويت لمكافحة السرطان د .أحمد الصراف
تنظيم وحدة المناعة ورشة عمل مدة  3أيام ،لمناقشة
أحدث ما توصل إليه علم تطابق األنسجة والجينات
المناعية.

 40مليون دينار ًدعم عمالة
لـ  60333مواطنا في يونيو
●

محمد الجاسم

أعلنت مديرة إدارة شــؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة
هيكلة القوى العاملة بالجهاز التنفيذي للدولة ،هيام الدويلة ،أن البرنامج
صرف مستحقات دعم العمالة خالل شهر يونيو لـ  60333مواطنا يعملون
في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي  40مليونا و 195ألفا و 463دينارا.
وأوض ـح ــت الــدوي ـلــة ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أن الـبــرنــامــج أصبح
ي ـحــول ك ـشــوف ال ـص ــرف بـعــد اع ـت ـمــادهــا نـهــائـيــا م ــن إدارة ال ـشــؤون
المالية بالبرنامج الى هيئة القوى العاملة ،لتحويلها الى حسابات
المستحقين في البنوك.
وفيما يتعلق بإثبات وتحصيل المديونيات المتعلقة بدعم العمالة،
أفــادت الدويلة بــأن البرنامج ملتزم بإثبات وتحصيل المديونيات،
لكن بعد نقل تبعية برنامج الى هيئة القوى العاملة ،تعذر على وزارة
المالية االطالع على النظام الخاص بتحصيل المديونيات ،لعدم توافر
النظام لدى الهيئة ،مما قد يعرض البرنامج لمخالفات من الجهات
الرقابية ،علما بأن البرنامج قام بدوره بهذا الشأن.
وقالت إن هناك ربكة في إجراءات صرف المديونيات السابقة ،التي تم
إلغاؤها عن أصحاب العالقة من المستفيدين من دعم العمالة بين ديوان
الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة الختالفهم حول الجهة المعنية
بصرف تلك المبالغ.

«األبحاث» نظمدورة تدريب
لطلبة الثانوية والجامعة
افتتح معهد الكويت لألبحاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،دورتـ ـ ــه
الـتــدريـبـيــة الـصـيـفـيــة ال ـ ــ 41لطلبة
المرحلتين الثانوية والجامعية،
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى  9أغ ـس ـطــس
 2018ت ـح ــت شـ ـع ــار «اإلبـ ـ ـ ـ ــداع فــي
ع ــال ــم االخ ـ ـت ـ ــراع» ،ب ـم ـشــاركــة 230
ً
طالبا وطالبة ،وذلك بمقر المعهد
الرئيسي في الشويخ.
ورح ـ ـ ــب كـ ــل مـ ــن م ــدي ــر ال ـ ـ ــدورة
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ال ـص ـي ـف ـيــة د .ص ــاح
العنزي ،ومديرة دائرة تنمية القوى
العاملة منى الفيلكاوي بالطالب
والطالبات ،وتم التطرق للبرنامج
ال ـت ــدري ـب ــي الـ ـ ــذي ي ـش ـمــل ال ـجــانــب
الـ ـنـ ـظ ــري وال ـع ـم ـل ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
األنشطة والمسابقات التشجيعية
المصاحبة لكل برنامج.

وألـ ـق ــت ال ـف ـي ـل ـك ــاوي م ـحــاضــرة
تعريفية عن هذه الــدورة ،ومسيرة
ال ـ ـ ــدورة ال ـس ــاب ـق ــة ،وأه ـم ـي ـت ـهــا في
تشجيع أبناء الجيل الناشئ على
مـمــارســة الـبـحــث الـعـلـمــي ،وقــدمــت
إرشادات وتعليمات تنظيمية عامة
للطلبة.
وذك ـ ــرت أن ه ــذه الـ ـ ــدورة ســوف
تـ ـن ــاق ــش ع ـ ـ ــدة ب ـ ــرام ـ ــج ك ـب ــرن ــام ــج
ال ـغ ــذاء وال ـت ـغــذيــة ،وبــرنــامــج نظم
المعلومات الجغرافية ،وبرنامج
النانو تكنولوجي ،وبرنامج األحياء
الدقيقة وتطبيقاتها في حياتنا.
وقـ ــدمـ ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ط ــاب
دورات التدريب الصيفية السابقة
محاضرات حول تجربتهم بالدورة
والـفــوائــد العلمية والعملية التي
اكتسبوها خالل تلك الفترة.

ّ
ثمن محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد جهود منطقة
األحمدي التعليمية بمختلف
قطاعاتها في تهيئة أقصى
درجات الرعاية والنمو العلمي
واملهاري ملنتسبيها وطالبها
وطالباتها ،واملشاركات املتميزة
في برامج وأنشطة محافظة
األحمدي ،خصوصًا ضمن
املشروع التنموي بعيد املدى
"محافظتي أجمل" ،واألعياد
الوطنية ،وغيرها من األنشطة
التنموية واملجتمعية.
جاء ذلك خالل استقباله وفد
قطاع التربية الفنية في منطقة
األحمدي التعليمية ،حيث أكدت
املوجهة الفنية األولى منال
الغضبان ،الحرص على التواصل
مع محافظة األحمدي ،والتعاون
والتنسيق املستمر ،للمشاركة
في انشطتها طوال العام ،منوهة
إلى بحث التعاون املستقبلي
مع املحافظة خالل الفترة املقبلة
ضمن مشروع "محافظتي أجمل".

«الرحمة» افتتحت قرية
للمحتاجين في كمبوديا
افتتحت "الرحمة العاملية"
بجمعية اإلصالح االجتماعي
قرية سكنية تتكون من  40بيتا
في كمبوديا ،تحت رعاية وزير
التنمية الريفية ،وحضور نائب
الوزير ونائب املحافظ وعدد من
املسؤولني ،وتبلغ مساحة البيت
 35مترًا مربعًا ،ويتكون من طابق
يضم غرفة للنوم وصالة وحماما
ومطبخا.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس مكتب
قرغيزيا والصني وكمبوديا د.
علي الراشد ،في تصريح له ،إن
"القرية تتكون من  40بيتًا وبئرًا
ارتوازية ،إضافة إلى مسجد على
مساحة 250م وفصلني دراسيني،
كما قامت الرحمة العاملية بعمل
التمديدات املائية للبيوت".
وأضاف الراشد أن "هذه البيوت
تهدف إلى ّ
لم شمل أفراد بعض
األسر التي شردت لعدم توافر
سكن يجمعها ،وحفظ الكرامة
اإلنسانية لألسر املتعففة التي
تسكن بيوتا ال تصلح للسكن
اآلدمي".

«طالب العلم» :ساعدنا
 40ألف طالب
قال مدير لجنة طالب العلم
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
إبراهيم البدر :إن "عمل اللجنة
يرتكز على تسهيل طريق العلم
واملعرفة والنور والثقافة واآلداب
للمتعسرين ماديًا من الطالب
الذين يعيشون داخل الكويت،
فنقدم لهم فرصة للتعليم تجعلهم
طاقات فاعلة تساهم في بناء األمة
ونهضتها".
وذكر في تصريح له "حقق أهل
الكويت الريادة والتميز في العمل
الخيري االحترافي ،والذي تنوع
وتخصص في شتى املجاالت،
وقدمنا مساعدات إلى أكثر من 40
ألف طالب منذ تأسيس اللجنة في
تسعينيات القرن املاضي".
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الدالل يسأل الجبري عن سحب صالحيات مدير «الزراعة»

ً
«شبهة فساد حول دور الهيئة خصوصا في توزيع القسائم الزراعية والحيوانية»
استمر التصويب النيابي باتجاه
ملف هيئة الزراعة عبر أسئلة
وجهها محمد الدالل تناولت
لجان التحقيق وتوزيعات
القسائم الزراعية والحيوانية.

«الزراعة» لها
دور رئيس
في توفير
األمن الغذائي
وتعزيز البيئة

وجه النائب محمد الدالل سؤاال
إلى وزير االعالم وزير الدولة لشؤون
ال ـش ـب ــاب م ـح ـمــد الـ ـجـ ـب ــري ،ب ـشــأن
اع ـمــال لـجــان التحقيق فــي الهيئة
الـعــامــة لـلــزراعــة وال ـث ــروة السمكية
المرتبطة بتوزيع القسائم الزراعية
والحيوانية.
وجاء في مقدمة السؤال ان الهيئة
العامة للزراعة والثروة السمكية من
اهــم الهيئات فــي الــدولــة ،ولها دور
رئـيـســي فــي تــوفـيــر االم ــن الـغــذائــي
كما لها دور فــي تعزيز البيئة من
خالل االهتمام بالمساحات الخضراء
والحدائق العامة في شتى مناطق
ال ـكــويــت ،والـهـيـئــة الـعــامــة لـلــزراعــة
وال ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة مـ ــن ال ـج ـهــات
الحكومية الـتــي اصــابـهــا الضعف
والتقصير ودار بشأن ادوارها شبهة
ال ـف ـس ــاد وب ــاألخ ــص ف ـي ـمــا يتعلق
بتوزيع القسائم الزراعية والحيوانية
وشكلت من اجل ذلك لجان التحقيق
في مجلس االمة والحكومة ،ومؤخرا
اث ـيــر ع ــدد مــن الـمـســائــل المرتبطة
بأدوار الهيئة وباألخص تعثر اعمال
لجان التحقيق المرتبطة بتوزيع
القسائم الزراعية والحيوانية وما
أثير بشأنها من شبه فساد ،وبروز
الخالفات بين المسؤولين في الهيئة
مما ساهم في اثــارة التساؤالت في
هذا الشأن.
وطلب الــدالل في سؤاله تزويده
بقرارات وصالحيات واسماء اعضاء
لجان التحقيق التي شكلها مجلس
الوزراء او الوزير المختص او ادارة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــزراع ــة والـ ـث ــروة
السمكية ومرتبطة بتوزيع ومنح
الـ ـحـ ـي ــازات وال ـتــرخ ـيــص للقسائم
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة والـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة ل ــأف ــراد
والشخصيات االعتبارية منذ عام

محمد الدالل

 2012وحتى تاريخه ،مــع موافاته
ب ــالـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة مـ ــن ل ـجــان
التحقيق المشار اليها اعــاه ،وفى
حال عدم انتهاء اعمال اللجان يرجى
ذكر السبب ،وفى حال تغيير اسماء
واعـضــاء لجنة مــن لجان التحقيق
طلب موافاته باألسباب وباألخص
لجنة التحقيق الـتــي اثـيــر بشأنها
الجدل في وسائل االعالم المختلفة
م ــؤخ ــرا م ــع بـ ـي ــان اسـ ـب ــاب تغيير
االعضاء ومؤهالت االعضاء الجدد،
الفـتــا ال ــى ان ال ــوزي ــر ذك ــر فــي بيان
صحافي له ان اللجنة التي تم ايقافها
وايقاف اعضائها ارتكبت مخالفات
قانونية ،طالبا موافاته بالمخالفات
التي ارتكبت ،وهل حقق فيها قانونا
او اخــذ رأي الفتوى والتشريع قبل
اتـخــاذ ق ــرار االيـقــاف مــن عــدمــه؟ مع
تزويده بكافة الوثائق والمراسالت
في هذا الشأن.
كـمــا س ــأل الـ ــدالل عــن االج ـ ــراءات
وال ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا ال ــوزي ــر
المختص او ادارة الهيئة العامة
ل ـلــزراعــة والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة بشأن

الفضل إلنشاء إدارة «تكويت» في الوزارات
قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة بإنشاء
إدارة لـ "التكويت" في الوزارات والجهات الحكومية.
وجاء في مقدمة االقتراح :قام القطاع النفطي
بــإن ـشــاء إدارة تـحــت مـسـمــى إدارة (الـتـكــويــت)،
وت ـحــت كــل ق ـطــاع نـفـطــي تــم إن ـشــاء فــريــق عمل
تحت مسمى (فريق عمل التكويت) ،وهي الجهة
المعنية بتعيين ا لـمــوا طـنـيــن حــد يـثــي التخرج
ومن ذوي الخبرة على بند العقود المبرمة بين
القطاعات النفطية والقطاع الخاص (المقاولين)،
مــا ســاهــم فــي توفير وخـلــق فــرص عمل جاذبة
لــديـهــا مـضــافــة لـهــا ام ـت ـيــازات تـكــون قــريـبــة من
امتيازات موظفي القطاع النفطي.
وجـ ـ ــاء فـ ــي نـ ــص االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح "عـ ـل ــى غـ ـ ــرار مــا
تـ ــم ب ــال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي تـ ـق ــوم وزارات ال ــدول ــة
ومــؤس ـســات ـهــا وهـيـئــاتـهــا ال ـتــي تـمـتـلــك ع ـقــودا
ضخمة تبدأ من مليون دينار كويتي فما فوق
بــإن ـشــاء إدارة تـحــت مـسـمــى (ال ـت ـكــويــت) أس ــوة
بالقطاع النفطي ،وتكون مهمتها تعيين موظفين
كويتيين من حديثي التخرج أو من ذوي الخبرة
ً
على أن يكون صاحب المهنة ثابتا في وظيفته
وان تغيرت مسميات عقود المقاولين".

أحمد الفضل

مبنى هيئة الزراعة
ح ـم ــاي ــة ص ـ ــور ال ـم ـن ــح ل ـل ـح ـي ــازات
الزراعية والحيوانية ومواجهة شبه
الفساد الـتــي ب ــرزت واش ــارت إليها
لجان التحقيق المشكلة او علم بها
الوزير المختص او ادارة الهيئة مع
تــزويــده بــأي ق ــرارات او اج ــراءات او
احاالت الى النيابة العامة او سحب
تراخيص او خالفه اتخذت في هذا
الشأن منذ عام  2012وحتى تاريخه.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :م ـ ــا صـ ـح ــة االخ ـ ـبـ ــار
المتداولة عن قيام الوزير المختص
او ادارة ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـلــزراعــة
والثروة السمكية بعدم االعتداد بما
انتهت اليه لجنة التحقيق الخاصة
ببحث الشبه المثارة بشأن توزيع
القسائم الزراعية والحيوانية والتي
تم ايقاف اعمالها مؤخرا واعتبار
وث ــائ ــق ل ـج ـنــة الـتـحـقـيــق الـســابـقــة
ملغاة وال يعول عليها في استكمال
التحقيق بالتشكيل الجديد للجنة
التحقيق مع ابداء االسباب وتحديد

مصير تلك الوثائق واالوراق حاليا.
وت ــاب ــع :م ــا االس ـب ــاب الـقــانــونـيــة
واالدارية التي دعت الوزير المختص
لسحب عدد من صالحيات المدير
العام للهيئة أو التفويض الممنوح
لــه؟ كما يظهر مــن قــرار الــوزيــر رقم
 973لسنة  2018ان الصالحيات التي
سحبت من المدير العام بمثابة سلب
كافة ادوار المدير العام في كل انشطة
واعمال الهيئة والعاملين فيها وهو
بمثابة تجميد للمدير ال ـعــام فما
الدواعي للقيام بذلك؟
وقال الدالل :هل توجد قرارات او
لوائح اصدرها المدير العام للهيئة
مـنــذ تعيينه ق ــام الــوزيــر بإلغائها
او تغييرها قبل صــدور الـقــرار رقم
 973لسنة 2018؟ وما القرارات التي
قام الوزير بإلغائها او تغييرها من
الـ ـق ــرارات وال ـلــوائــح الـتــي اصــدرهــا
المدير قبل صدور القرار االخير مع
موافاتي بنسخ من القارات اللوائح

الـمـلـغــاة وال ـت ــي سـبــق ان اصــدرهــا
المدير العام مع بيان اسباب ودواعي
االلغاء او التغيير.
وتابع :ما القرارات او االجــراءات
التي اتخذتها الهيئة العامة للزراعة
ً
والثروة السمكية تنفيذا للتوصيات
التي اصــدرهــا مجلس االم ــة بشأن
شبه التجاوزات في توزيع القسائم
الزراعية والحيوانية؟ مع موافاتي
بنسخ من تلك القرارات او االجراءات
م ـنــذ  2012وح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،ومــا
الـ ـ ـق ـ ــرارات او االجـ ـ ـ ـ ــراءات او صــور
التصحيح الـتــي قــامــت بها الهيئة
الـعــامــة لـلــزراعــة وال ـث ــروة السمكية
لمعالجة المخالفات والمالحظات
التي سطرها كل من ديوان المحاسبة
وجـهــاز المراقبين الماليين بشأن
اع ـم ــال الـهـيـئــة بـشـكــل ع ــام وبـشــأن
ت ــوزي ــع وم ـن ــح ال ـق ـســائــم ال ــزراع ـي ــة
والحيوانية منذ عــام  2012وحتى
تاريخه؟

 ...والشطي يسأل العفاسي
عن استثمارات «شؤون القصر»
وج ــه ال ـنــائــب خــالــد الـشـطــي
سؤاال إلى وزير العدل واألوقاف
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ف ـهــد
العفاسي عن خطة الهيئة العامة
ل ـش ــؤون ال ـق ـصــر االس ـت ـث ـمــاريــة
والمبالغ المرصودة لتحسين
االستثمارات.
وجــاء فــي نــص الـســؤال :تعد
الهيئة الـعــامــة لـشــؤون ّ
القصر
ه ـي ـئ ــة ذات أه ـ ـ ـ ــداف إن ـ ُس ــان ـي ــة
ورس ــال ــة نـبـيـلــة ح ـيــث أن ـش ـئــت
ب ـغ ــرض ال ــوص ــاي ــة ع ـلــى م ــن ال
وص ــي وال ول ــي ل ــه م ــن الـقـ ّـصــر
والـ ـمـ ـحـ ـج ــور ع ـل ـي ـهــم وف ــاق ــدي
األهـلـيــة والـمـفـقــوديــن ،وحماية
أموالهم وصيانة ممتلكاتهم.
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــؤال ـ ـ ـ ـ ــه
اخ ـت ـصــاصــات أع ـض ــاء مجلس
اإلدارة ،مع تزويده بنسخة من
قــرارات التعيين والتجديد لكل
ع ـض ــو ،وك ـش ــف ب ـع ــدد ال ـل ـجــان
الـمـنـبـثـقــة ع ــن م ـج ـلــس اإلدارة
وت ـخ ـصــص ك ــل لـجـنــة م ــع ذكــر
أسماء أعضاء كل لجنة وصفته
ف ــي ال ـل ـج ـن ــة ،وك ـش ــف بــأس ـمــاء
األعضاء الذين كلفتهم اللجان
المنبثقة ،مــن مجلس اإلدارة،
م ـه ــام مـعـيـنــة كـ ــاإلشـ ــراف على
المشاريع التي تخص الهيئة،
مع ذكر سبب التكليف.
ك ـ ـمـ ــا ط ـ ـلـ ــب خ ـ ـطـ ــة ال ـه ـي ـئ ــة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ل ـ ـت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ،وه ـ ـ ــل ي ــوج ــد
لـ ــدى ا ل ـه ـي ـئــة أي ن ـيــة للتخلي
عـ ــن اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات مـ ـث ــل أس ـه ــم
أو ص ـ ـنـ ــاد يـ ــق أو م ـس ــا ه ـم ــات
أو ع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــارات؟ مـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــده
بـكـشــف ال ـت ـخ ــارج ــات م ــن سنة
 2011حـتــى ت ــاري ــخ ورود هــذا

خالد الشطي

ال ـ ـسـ ــؤال ،ون ـس ـخــة م ــن ق ـ ــرارات
اللجنة المختصة بهذا الشأن،
وهـ ــل ت ـع ـت ــزم ال ـه ـي ـئــة ال ــدخ ــول
ف ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات جـ ــديـ ــدة؟ مــع
تحديد نــوع االستثمار (أسهم
وصناديق استثمارية وعقارات)،
م ـ ــع ذك ـ ـ ــر األس ـ ـ ـ ــس والـ ـ ــدراسـ ـ ــة
التي استند إليها للدخول في
االستثمار.
وقــال الشطي في سؤاله :في
ح ـ ــال وجـ ـ ــود آراء مـ ــن أع ـض ــاء
مجلس اإلدارة حول الدخول أو
الـمـشــاركــة فــي أي اسـتـثـمــارات،
فهل يعتمد الرأي؟ وما الضوابط
الـ ـت ــي اس ـت ـن ــدت إل ـي ـه ــا الـهـيـئــة
الع ـت ـم ــاد رأي أعـ ـض ــاء مجلس
اإلدارة؟ وهــل تــم ش ــراء عـقــارات
خ ــاص ــة ب ـن ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
الهيئة؟ مع ذكر الضوابط التي
ت ـع ـت ـمــدهــا ال ـه ـي ـئ ــة ل ـ ـشـ ــراء أي
عـقــار س ــواء كــان داخ ــل الكويت
وخــارجـهــا ،وهــل تلتزم الهيئة
بالرجوع إلى البنوك المعتمدة
بالتقييم العقاري أم يتم التقييم
عن طريق مكاتب عقارية؟

عاشور :ما الوثائق التي استندت إليها هيئة العمل
إلصدار اعتماد للنقابات واالتحادات؟
وج ــه الـنــائــب صــالــح عــاشــور ســؤاال
إلى وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح عن الوثائق التي استندت إليها
الهيئة العامة للقوى العاملة إلصــدار
اعتماد لكل من اتحاد المزارعين ونقابة
العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية
واتحاد العمالة المنزلية واتحاد نقابات
العاملين في القطاع الحكومي.
وطلب عاشور كشفا بعدد شهادات
االعـتـمــاد التي منحتها الهيئة العامة
للقوى العاملة والـخــاصــة بــالـنــزاع في
نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء
والمستندات التي على أساسها منحت
هـ ـ ــذه الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ،ون ـس ـخ ــة مـ ــن حـكــم
االسـتـئـنــاف الـخــاص بنقابة العاملين
في وزارة الكهرباء والماء وآلية تنفيذه

والمستندات الـتــي بـنــاء عليها منحت
شهادة اعتماد المجلس العائد بحكم
التمييز.
وتابع :ما سبب امتناع الهيئة العامة
للقوى العاملة عن إصدار شهادة اعتماد
لـمـجـلــس ن ـقــابــة ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي بـلــديــة
الكويت المنتخب في فبراير 2018؟ وما
األس ـب ــاب الـتــي اسـتـنــدت إلـيـهــا الهيئة
العامة للقوى العاملة في إصدار شهادة
نقابة العاملين في بلدية
مجلس إدارة
ً
الكويت األخير خالفا للمجلس المنتخب
في فبراير 2018؟ وهل لدى الهيئة العامة
للقوى العاملة علم بأن رئيس مجلس
إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت
ال يعمل فــي بـلــديــة الـكــويــت؟ إذا كانت
اإلجــابــة باإليجاب يرجى تــزويــدي بما
يفيد ذلك.

صالح عاشور

وق ـ ــال :ن ـمــى إل ــى عـلـمــي أن االت ـحــاد
الــدولــي للنقابات تقدم لمنظمة العمل
الدولية بشكوى ضد تجاوزات الهيئة

الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة وال ـقــانــون رقــم
( )6لسنة  2010بشأن العمل في القطاع
األهـ ـل ــي ،ف ـهــل ه ــذا األمـ ــر ص ـح ـيــح؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
ب ـمــا يـفـيــد ذلـ ــك ،ون ـس ـخــة م ــن الــوثــائــق
وال ـم ـس ـت ـن ــدات الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـن ــدت إل ـي ـهــا
الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار
اعتماد لكل من اتحاد المزارعين ونقابة
العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية
واتحاد العمالة المنزلية واتحاد نقابات
العاملين في القطاع الحكومي".
وأضاف :هل أخطر المجلس التنفيذي
الـســابــق الت ـحــاد نـقــابــات العاملين في
القطاع الحكومي الهيئة العامة للقوى
ال ـعــام ـلــة ب ـمــوعــد م ــؤت ـم ــره الـ ـع ــام؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
ب ــاألسـ ـب ــاب الـ ـت ــي دفـ ـع ــت ال ـه ـي ـئ ــة إل ــى

تـجــاهــل ه ــذا األم ــر ،وه ــل نـفــذت الهيئة
الـعــامــة للقوى العاملة جميع األحـكــام
النهائية الصادرة لصالح مجلس إدارات
االت ـ ـحـ ــادات وال ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال ـيــة؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بجميع المستندات التي تفيد ذلك.
وأض ـ ــاف :م ــا األسـ ـب ــاب ال ـت ــي حــالــت
دون ت ـع ـي ـيــن الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
العامة للقوى العاملة رغــم مــرور فترة
عـلــى إس ـن ــاد ه ــذا الـمـنـصــب بــالــوكــالــة؟
طــال ـبــا ت ــزوي ــده بـنـسـخــة م ــن مـحــاضــر
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـع ـمــوم ـيــة
لـلـنـقــابــات واالت ـ ـحـ ــادات ال ـم ـشــار إليها
مــع كشف الحضور والـلـجــان الخاصة
بــذلــك ،ونـسـخــة مــن ال ـق ــرارات ال ـصــادرة
عنها واللوائح الداخلية الخاصة بهذه
النقابات واالتحادات.

العدساني يسأل الحجرف عن بيع «التأمينات» حصتها في «إياس»
وج ـ ــه ال ـن ــائ ــب ريـ ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي س ــؤاال
برلمانيا وزير المالية د .نايف الحجرف ،جاء
في مقدمته :أعلن وزير المالية بتاريخ  8يونيو
 2018بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول
صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة فــي (ايـ ــاس للتعليم األكــاديـمــي
والـتـقـنــي) لـلــوقــوف عـلــى كــل مــا تـمــت اثــارتــه
ودارســة جميع الجوانب وتقديم التوصيات
على أن تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خالل
أسبوعين ،وذلك حسب إعالن الوزير الذي تم
نشره في وكالة األنباء الكويتية (كونا).
وط ـل ــب ال ـع ــدس ــان ــي ف ــي س ــؤال ــه ب ـت ــزوي ــده
ب ـ ـ "ت ـق ــري ــر ون ـت ــائ ــج ل ـج ـنــة ت ـق ـصــي الـحـقــائــق
واإلجــراء ات المتخذة متضمنة أسباب وآلية
تخارج المؤسسة ونسبة ملكيتها ،باإلضافة

إلى أسماء أعضاء اللجنة -تقصي الحقائق-
وصفاتهم ومهامهم الوظيفية والتي شكلت
من قبل الوزير في هذا الشأن".
من جهة اخرىّ ،
وجه النائب عمر الطبطبائي
سـ ــؤاال إل ــى ال ـح ـج ــرف ،ح ــول م ـم ـيــزات ع ــدد من
مديري ومستشاري الهيئة العامة لالستثمار
في عهد العضو المنتدب السابق ،ال تنطبق على
باقي موظفي الهيئة ،أهمها مكافأة نهاية الخدمة.
وس ــأل الطبطبائي عــن أس ـبــاب نـقــل مدير
إدارة ال ـشــؤون الـقــانــونـيــة فــي الهيئة العامة
لالستثمار في أبريل الماضي موظفا كويتيا
إشــرافـيــا مــن اإلدارة إلــى إدارة الـقــروض دون
إبــاغ الموظف المعني ،ودون التنسيق معه
بخصوص النقل ،حيث أصدر القرار رقم ()11
لسنة  2018الخاص بنقله.

الحريص يستفسر عن النظام المالي الجديد
قدم النائب مبارك الحريص سؤاال
الى وزير المالية د .نايف الحجرف
ج ــاء ف ـيــه :سـبــق ل ـ ــوزارة الـمــالـيــة ان
صرحت بتعميم نظم تطبيق ادارة
مالية الحكومة ( )GFMISلــدى كافة
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
 2016/4/3وا لـ ـت ــي ب ـل ـغــت  47جـهــة
حكومية ،فهل قامت الوزارة بتطبيق
النظام المالي الجديد على جميع
الجهات الحكومية؟ وهل واجهت تلك

«نقابة المجلس» :نرفض إقحام موظفي
المجلس بتصفية حسابات وصراعات سياسية
أكدت نقابة العاملين باالمانة العامة بمجلس األمة
رفضها اقحام موظفي وموظفات المجلس في عملية
تصفية حسابات وصــراعــات سياسية ،على حساب
سمعتهم وكــرامــاتـهــم ،داعـيــة فــي الــوقــت ذات ــه األمــانــة
العامة لمجلس األمة الى اتخاذ موقف واضح وحاسم
بأسرع وقت ممكن ،في الدفاع عن موظفيها.
وقالت النقابة في بيان :رغم ايماننا الكامل والمطلق
بحق عضو مجلس االمة في ممارسة دوره الرقابي على
أداء كافة مؤسسات الدولة ،وواجبه في كشف مواضع
الخلل االداري والـمــالــي فــي تلك المؤسسات ،فــإن ما
اثــاره احــد اعضاء مجلس االمــة وتلته بعض وسائل
التواصل االجتماعي المشبوهة من اتهامات واساءات،
لدى ميزانية مجلس االمة االسبوع الماضي ،وايراده
لحاالت تتعلق بموظفين افاضل وموظفات فاضالت،
ومحاولة اتهامهم بالتجاوز ،والمخالفة ،واالفتئات
على حقوق ومكتسبات وظيفية ليست لهم ،وبشكل
غير صحيح ،كان له الوقع السيئ ،واالثر السلبي على
موظفي االمانة ،الذين يعملون بجد واجتهاد ومثابرة
وحرفية من اجل تسهيل عمل نواب المجلس وتسيير
العمل البرلماني بكافة اوجهه.
وأضاف البيان :تود نقابة العاملين باالمانة العامة
لمجلس االمة ازاء تلك المغالطات التي اوردها النائب،
واالسـ ــاءات واالف ـت ــراءات الـتــي روج ــت لها بالتزامن،
حسابات مشبوهة في وسائل التواصل االجتماعي،

ان تؤكد اعتزازها التام بموظفي االمانة العامة كافة،
وإخالصهم وتفانيهم في عملهم ،وترفض اي تشكيك
في سمعتهم واستحقاقهم وجدارتهم الوظيفية ،ومن
بينهم من طالتهم تلك االفتراءات كالزميلة ايمان البداح
والــزمـيــل عبدالله الـعــوضــي ،وتــرفــض النقابة اقحام
موظفي وموظفات المجلس في عملية تصفية حسابات
وصراعات سياسية ،على حساب سمعتهم وكراماتهم.
وتابع البيان :تعرب النقابة عن امتنانها الكامل
وشكرها لموقف رئيس مجلس االمة وغالبية اعضاء
الـمـجـلــس واالم ـي ــن ال ـعــام الــذيــن تـحــدثــوا فــي قاعة
عبدالله السالم مدافعين عن االمــانــة العامة واداء
موظفيها ،مؤكدين ان تلك الوقفة ترفع معنويات
منتسبي االمــانــة العامة وتشكل لهم دافعا لمزيد
من العمل والنجاح ،وتطالب النقابة ،االمانة العامة
لمجلس االمة باتخاذ موقف واضح وحاسم باسرع
وقت ممكن ،في الدفاع عن موظفيها ،وتفنيد كل ما
ورد من مغالطات واتهامات بحق موظفيها.
وختمت النقابة بيانها بتجديدها التأكيد على
االستمرار في ممارسة دورها المحوري ،والمتمثل
في الدفاع عن حقوق موظفي االمانة والحفاظ على
مكتسباتهم وحقوقهم وتدعو الجميع مجددا الى
ال ـنــأي بــاالمــانــة الـعــامــة ومــوظـفـيـهــا عــن الـتـصــارع
السياسي وتصفية الحسابات.

الجهات تعطيل او معوقات تسببت
فــي تــأخـيــر الـمـعــامــات الـمــالـيــة في
تلك الجهات؟
وت ــاب ــع :م ــا اه ـ ــداف تـغـيـيــر الـنـظــام
ال ـمــالــي ال ـقــديــم واس ـت ـبــدالــه بــالـنـظــام
الجديد؟ مع تزويدي بصورة من العقد
الــذي قامت الــوزارة بابرامه مع شركة
اوراكل لتطبيق النظام المذكور ،واسم
ال ـشــركــة الــوسـيـطــة ان وج ــدت وقيمة
العقد االجمالية ومدته وتاريخ االنجاز.
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«بيئة البلدي» ناقشت إحياء مشروع النفايات الصلبة في كبد
رئيسة اللجنة :أعدنا النظر في مالحظات «المحاسبة» الفنية والمالية بشأن المشروع
علي حسن

أعلنت البغلي أن «بيئة البلدي»
ناقشت المالحظات الفنية
والمالية لمشروع تدوير النفايات
في منطقة كبد ،وأسباب رفضه
وكيفية إحياء المشروع من
خالل تجنب تلك المالحظات
التي رصدها ديوان المحاسبة،
والتخفيف على الدولة ماليا في
تكاليف تنفيذه.

ناقشت لجنة ش ــؤون البيئة
بــال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ب ـم ـشــاركــة
عـ ــدة ج ـه ــات ح ـكــوم ـيــة ،صـبــاح
أمـ ـ ــس ،ك ـي ـف ـيــة إح ـ ـيـ ــاء م ـش ــروع
"م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة نـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة
ال ـص ـل ـبــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ك ـب ــد" مــن
خــال ورشــة عمل حــول أسباب
إيـقــاف الـمـشــروع والمالحظات
الفنية والمالية عليه من ديوان
المحاسبة.
وق ـ ــال ـ ــت ع ـ ـضـ ــوة ال ـم ـج ـل ــس،
رئيسة لجنة البيئة ،مها البغلي،
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ب ـعــد
الورشة ،إنه تمت مناقشة أسباب
إيـقــاف الـمـشــروع والمالحظات
ال ـف ـن ـيــة وال ـم ــال ـي ــة ال ـت ــي أخ ــذت
عليه مــع ع ــدة جـهــات حكومية
ذات العالقة في مقدمتها ديوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ،وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـب ـي ـئ ــة،
والمراقبون الماليون.

استثمار النفايات لتوليد الطاقة
أكــد عضو المجلس البلدي حـمــود العنزي ان الــدولــة عندما
اعـتـبــرت الـنـفــايــات عبئا يـجــب التخلص مـنــه ،ســاهـمــت فــي رفــع
تكاليف االلتزامات المالية السنوية بمقدار  ٣٥مليون دينار مع
قلة الفائدة المرجوة نظير معالجة النفايات.
وقال العنزي في تصريح ان مشكلة مشروع النفايات الصلبة
ليست تجارية بل تحتاج إلــى تكنولوجيا تجعل النفايات ذات
قـيـمــة ب ــدال مــن أن ت ـكــون عـبـئــا يـجــب الـتـخـلــص م ـنــه ،مضيفا أن
إجمالي التزام الحكومة تجاه المشروع يقارب  886مليون دينار
على مدى  25سنة ،بحيث يكون االلتزام السنوي  35مليون دينار
مقابل أن يعالج المستثمر مليون طن سنويا مع تزويد الحكومة
بالطاقة الكهربائية.

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـ ــور ش ـ ـ ـ ــة
خ ــرج ــت ب ـع ــدد م ــن الـتــوصـيــات
ال ـتــي تـســاهــم ف ــي إعـ ــادة النظر
بالمشروع الــذي أوقفه مجلس
األمة بناء على المالحظات التي
أتــت لهم من ديــوان المحاسبة،
ومـ ـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ــورش ـ ــة وض ـع ـنــا
بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــاط ال ـ ـتـ ــي ت ـســاهــم
ف ــي اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـمـ ـش ــروع وح ــل
ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ب ـعــض
التوصيات المالية والفنية في
هذا الشأن.
وق ـ ــال ـ ــت إن ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى نـ ـق ــاش م ــن خ ــال
ورش أخـ ـ ـ ــرى ل ـ ــوج ـ ــود ب ـعــض
المالحظات الفنية المستحقة،
التي يجب النظر فيها ،وأتمنى
أن يشاركنا في الورش األخرى
أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
ومن معهد األبحاث ،ومن هيئة
الشراكة ،لكي نسمع منهم أكثر
عن مالحظاتهم حول المشروع،
ألنهم أصحاب الحق وأصحاب
الـمـصـلـحــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـشــروع،
ولــديـهــم أغـلــب الـنــواحــي الفنية
والمالية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـم ـش ــروع
خــاص بحرق النفايات لتوليد
ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،مبينة أن
هناك نظرة لـ "النفايات الصلبة"
على أنها عائق نريد التخلص
مـ ـن ــه ،ل ـك ــن هـ ـن ــاك نـ ـظ ــرة أخ ــرى
إلـ ــى ت ـل ــك ال ـن ـف ــاي ــات ع ـل ــى أن ـهــا
ث ــروة واس ـت ـث ـمــار يـجــب أن يتم
االستفادة منها.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـم ـش ــروع تم
بحثه لعدة سنوات ،إضافة إلى

«اللجنة الثالثية» تخالف سكن العزاب
في سلوى والرميثية
أج ــرى عـضــو المجلس البلدي
رئيس لجنة حولي عبدالله الرومي،
أمس ،جولة ميدانية للوقوف على
المخالفات والتجاوزات الموجودة
في منطقتي سلوى والرميثية ،من
ظواهر سلبية تتعلق بسكن العزاب.
جاء ذلك بعد أن شكل الرومي
ل ـج ـنــة ث ــاث ـي ــة ت ـت ـم ـثــل فـ ــي فــريــق
ط ـ ــوارئ ب ـلــديــة ح ــول ــي ،وعـ ــدد من
رجال الداخلية ،والمجلس البلدي،
وأسفرت جهود اللجنة عن توجيه
مخالفات وإنذارات للعمارات التي
تم رصد التجاوزات فيها بالبناء
وسكن العزاب.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ــرومـ ـ ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي" ،ب ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى ش ـك ــوى
أهالي منطقتي سلوى والرميثية
ت ــم إج ـ ــراء ت ـل ــك ال ـج ــول ــة لـتـحــديــد
المخالفين ،الــذيــن قــامــوا بتأجير
شقق للعزاب ،واستخدام بعضها
الستعماالت مخلة باآلداب ،واخرى
يوجد بها تجاوزات بالبناء ،وقمنا

مخالفة أحد مساكن العزاب في سلوى
بتوجيه مخالفات لهم وإن ــذارات
ألص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــارات الـ ـم ــؤج ــرة
للعزاب وبسرعة اإلخالء".
وأض ــاف" :سنتحرك فــي الفترة
الـ ـق ــادم ــة ع ـل ــى ق ـض ـي ــة االزدحـ ـ ـ ــام
المروري في الشوارع ،السيما في
منطقة سلوى ،واعتقد أن السبب
ي ــرج ــع ال ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة،

وس ــأتـ ـق ــدم ب ـط ـلــب اس ـت ـف ـس ــار عــن
تــراخـيــص هــذه ال ـمــدارس ،وإذا لم
تكن مرخصة فسنطالب بإزالتها".
وحضر فريق من طوارئ بلدية
ح ــول ــي ب ـم ـشــاركــة أح ـم ــد رم ـضــان
وعلي الصايغ وعوض الجويسري
وعدد من رجال الداخلية.

ّ
البغلي تثمن مساواة «الخارجية»
بين الرجل والمرأة في «البلدي»
أعــربــت عـضــوة المجلس الـبـلــدي ،مها
البغلي ،عن بالغ شكرها للحكومة ،ممثلة
فــي وزارة الـخــارجـيــة ،عـلــى تطبيق مبدأ
المساواة بين الرجل والمرأة ،وذلك بعد أن
ساوت الوزارة بين عضو المجلس البلدي
والـعـضــوة ،بصرف ج ــوازات سفر خاصة
لزوج وأبناء العضوة ،أسوة بالعضو.
وقالت البغلي ،في تصريح لـ "الجريدة"،
إن ال ــوزارة صرفت  -مشكورة  -الجوازات
الخاصة ألبنائي وزوجــي أسوة بزمالئي
األعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـ ــذكـ ـ ــور ،وه ـ ـ ــذا يـ ـ ــدل ع ـل ــى أن
الحكومة ملتزمة بتطبيق بنود الدستور
ال ـ ــذي ن ــص ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاواة ب ـي ــن ال ــرج ــل
والمرأة.

كـ ـ ــرم مـ ـس ــاع ــد الـ ـق ــائ ــد الـ ـع ــام
لشؤون التميز والريادة بشرطة
دب ــي ورئ ـي ــس جـمـعـيــة اإلمـ ــارات
للملكية الفكرية الـلــواء الدكتور
ع ـب ــدال ـق ــدوس ال ـع ـب ـيــدلــي وزارة
األشغال العامة لفوزها بجائزة
"أفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار" ل ــابـ ـتـ ـك ــار ال ـح ـك ــوم ــي
المتميز لعام  2018عن مشروع
"نظام الداينفلكت".
وأعلنت ال ــوزارة في بيان لها
أم ـ ــس ان " نـ ـظ ــام الــداي ـن ـف ـل ـكــت"
ي ـ ـخـ ــدم قـ ـط ــاع ــا مـ ـهـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــوزارة
األشـ ـ ـغ ـ ــال ،وه ـ ــو قـ ـط ــاع ال ـمــركــز
ا لـحـكــو مــي للفحوصات وضبط
ال ـج ــودة واألبـ ـح ــاث ح ـيــث يـقــوم
ال ـع ــام ـل ــون ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام بــأخــذ
القراء ات من جهاز "الداينفلكت"
لطبقة الــرصــف الـمــراد تقييمها
وق ــراءة أح ــوال الطقس والــوقــت،
ثــم يـقــوم أوتوماتيكيا بحساب
الـ ـ ـق ـ ــراءات ووض ـ ــع ال ـن ـتــائــج فــي
الـ ـمـ ـع ــادالت ومـ ــن ث ــم مـقــارنـتـهــا
بالمعايير العالمية ،وتحديد ما

عـقــدت الـلـجـنــة الـفـنـيــة الـتــابـعــه للمجلس البلدي
اجتماعها الثالث أمس ،وناقشت العديد من المعامالت
والمقترحات التي أدرجت على جدول أعمالها.
وأحــالــت اللجنة الــى الـجـهــاز التنفيذي االقـتــراح
المقدم من العضو د .حسن كمال والخاص بتشكيل
لجنه عليا لتحديد الهوية المعمارية فــي الكويت،
وأحــالــت ايضا المقترح المقدم مــن عضو المجلس
البلدي السابق فهد الصانع والخاص بعمل محطات
وقود في منطقة صباح االحمد السكنية.
واعترضت اللجنة على المقترح المقدم من عضو
إيمان أشكناني

إن كانت الطبقة مقبولة أو يجب
إعــادة رصفها ،مما يوفر الكثير
م ــن ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد واألخـ ـط ــاء
البشرية.
وت ـس ـل ــم الـ ـج ــائ ــزة م ــن وزارة
األشغال العامة مديرة إدارة مركز
نظم المعلومات إيمان أشكناني.

ً
ً
مشاركة  111مشروعا طالبيا في المعرض الـ 34
•

فيصل متعب

أكد ممثل راعي الحفل وكيل وزارة العدل
عبداللطيف السريع أن معرض التصميم
ال ـه ـنــدســي الـ ـ ــ 34ي ـضــم أف ـضــل اإلب ــداع ــات
ال ـه ـنــدس ـيــة ال ـش ــاب ــة ف ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـنــدســة
والبترول ،ويجسد بذلك الخبرة للطاقات
العلمية والتراكم المعرفي على مستوييه
النظري والتطبيقي ،وهو ما يحتاج إليه
الوطن العزيز ،مشيرا إلى أنها إبداعات ما
كــان لها أن تظهر على هــذا النحو بــدون
الجهد المتميز الذي يقوم به أعضاء هيئة
التدريس والمهندسون بالكلية.
جــاء ذلــك خــال افـتـتــاح مــركــز التدريب
الهندسي والخريجين في كلية الهندسة
والـ ـبـ ـت ــرول م ـع ــرض م ـش ــاري ــع الـتـصـمـيــم
الهندسي الـ ــ ،34بمشاركة  111مشروعا
طالبيا ،برعاية وزير العدل وزير األوقاف
وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة الـمـسـتـشــار د .فهد
العفاسي ،وحضور مدير جامعة الكويت

جانب من جولة السريع واألنصاري في المعرض
المعرض يضم مشاريع طالبية مبتكرة
من طلبة كلية الهندسة والـبـتــرول ،تضم
خـبــرات متعددة بــإشــراف أكاديميين من
جامعة الكويت.
وأكد أن فرق العمل الطالبية المشاركة
في هذا المعرض أبرزت أهمية المشاريع

الهندسية التي تخدم فئات مختلفة من
الـمـجـتـمــع ،مـشـيــدا بـمـسـتــوى التحصيل
النظري ،ومدى المهارة الهندسية العالية
المطبقة عمليا فــي ا لـمـشــار يــع الطالبية
ال ـتــي سـتـفـتــح لـهــم ب ــاب س ــوق الـعـمــل في
المستقبل.

«تدريس التطبيقي» تطالب بحسم قضية فصل القطاعين
نــاشــد رئ ـيــس الـهـيـئــة اإلداريـ ـ ــة لــراب ـطــة أع ـض ــاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .سليمان السويط مجلس الوزراء
س ــرع ــة ح ـس ــم ق ـض ـيــة ف ـص ــل ال ـق ـط ــاع ـي ــن ،ل ـل ـق ـضــاء عـلــى
الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية.
وأشار السويط ،في تصريح أمس ،إلى أن قضية الفصل
مرت بالعديد من المراحل ،وبحثتها العديد من اللجان،
وجميعها أكدت ضرورة الفصل بين القطاعين ،لينهض
كل قطاع بذاته.
وأضـ ــاف أن الـجـســد األك ــادي ـم ــي يـنـتـظــر ق ــرار مجلس
الـ ــوزراء للبت فــي عملية الـفـصــل ،كـبــارقــة أمــل لالنطالق
نحو المستقبل ،ففصل القطاعين هو حجر الزاوية نحو
التطوير المنشود ،والبد من األخذ بعين االعتبار أن قانون
إنشاء الهيئة رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية،
بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا،
بسبب اخـتــاف التكوين والمنهج والـهــدف لكل منهما،

وبينت أن تلك الخطوة ما هي إال خطوة
أولــى لـمـســاواة الــرجــل بــالـمــرأة فــي جميع
الحقوق والواجبات ،ملتزمين بنصوص
الدستور الذي ّ
بينها ،مشيرة إلى أن المرأة
الكويتية تتمتع اليوم بأغلب تلك الحقوق،
ومــا هناك إال بعض األم ــور العالقة التي
تتمنى أن تحل في المستقبل.
من جهة أخرى ،قالت البغلي إن المجلس
الـبـلــدي الـحــالــي انـطـلــق بــالـعـمــل بـصــورة
فوق الممتازة ،فقد باشر بعقد اجتماعاته
وورشات العمل التي تخدم المجلس فنيا،
واآلتــي سيكون جميال ،وهـنــاك عديد من
المشاريع التي سيتم إقرارها في المجلس
البلدي بالفترة المقبلة.

فريق العتماد تعديالت
الئحة «أبراج االتصاالت»
أك ــد رئـيــس اللجنة الـقــانــونـيــة والـمــالـيــة في
المجلس البلدي حمد المدلج أن اللجنة أوصت
بتشكيل فريق عمل العتماد التعديالت المقترحة
ع ـلــى ب ـعــض ب ـنــود الــائ ـحــة ال ـخــاصــة ب ـشــروط
وض ــواب ــط إق ــام ــة أبـ ــراج االتـ ـص ــاالت ومـحـطــات
التقوية للهواتف النقالة في جميع المناطق،
عـلــى أن ي ـعــرض ال ـفــريــق عـمـلــه خ ــال اجـتـمــاع
اللجنة ال ـقــادم ،تمهيدا لـعــرض الـمــوضــوع في
جلسة "البلدي" المقبلة.
وأوضح المدلج ،عقب اجتماع اللجنة أمس،
أن اللجنة طلبت رأي البلدية في الجانب الفني
والـقــانــونــي ،وم ــدى اسـتـعــانــة الـبـلــديــة بتفعيل
مـقـتــرح االسـتـعــانــة بـخــدمــات الـمـتـقــاعــديــن في
المحافظة على البيئة والحدائق العامة.
وأشــار إلــى أن اللجنة أوصــت ببيان يوضح
إل ــى أي مــرحـلــة وصـلــت أنـظـمــة الـبـنــاء وقــانــون
البناء ،وإضافة مستجدات حسب حاجة العمل
في قطاعات البناء وتطبيق مخالفاته بقانون.

«األشغال» تفوز بجائزة لالبتكار «فنية البلدي» تحيل تسمية شارع باسم
الحكومي بدبي
«الفيلي» إلى الجهاز التنفيذي

السريع« :التصميم الهندسي» يضم إبداعات شابة
د .حـسـيــن األنـ ـص ــاري ،وعـمـيــد الـكـلـيــة د.
عبداللطيف الخليفي ،والعمداء المساعدين
في الكلية والجهات الراعية.
وق ــال الـســريــع" :إن ـنــا نعيش فــي عصر
تتعاظم فيه قيمة العلم وا لـعـمــل ،وبهما
يـبـنــي ال ـش ـبــاب أوط ــانـ ـه ــم" ،الف ـت ــا إل ــى أن
ما قامت به كلية الهندسة والبترول من
تنظيم لهذا المعرض ،وما يمثله من دعم
لشباب المهندسين ،أمر يستحق التحية
والتقدير ،ونموذج يحتذى به في الجمع
بين الدراسة العلمية والتطبيق العملي بما
يخدم المجتمع.
وأشاد بكلية الهندسة والبترول ،إدارة
وأس ــات ــذة ،عـلــى ال ـج ـهــود الـمـتـمـيــزة التي
يقومون بها في مجال التعليم الجامعي،
مــن خــال اسـتـخــدام المناهج والتقنيات
الحديثة ،والتركيز على التدريب المستمر،
وإقامة المعارض وتشجيع الطالب على
التعلم المستمر.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أوض ـ ــح د .األن ـ ـصـ ــاري أن

 10إنذارات لقسائم
صناعية بالري
واصلت إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية
في فرع بلدية محافظة العاصمة تنفيذ حملتها
على القسائم الصناعية بمنطقة الــري تزامنا
مع الحملة االعالمية التي أطلقتها االدارة تحت
ش ـعــار#تــواصــل_م ـع ـنــا ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى إزال ــة
ك ــل ال ـت ـعــديــات عـلــى أم ــاك ال ــدول ــة واإلع ــان ــات
بالشوارع والميادين ومتابعة الباعة الجائلين.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم م ـت ــاب ـعــة
المخالفات الهندسية بالتكليف عبدالله القالف
في تصريح ،إن الحملة التي شنها المفتشون
كان هدفها التأكد من التراخيص الممنوحة ،وتم
توجيه  10إنذارات للقسائم الصناعية بمنطقة
الري ،لقيام أصحابها بعمل تعديالت بالعقارات
ً
دون الحصول على تراخيص ،فضال عن إغالق
الفراغات بالقسائم.

جانب من اجتماع البلدي حول مشروع تدوير النفايات الصلبة
أن عدد سكان الكويت في زيادة
مستمرة ،والنفايات فــي زيــادة
كذلك ،وكلما تأخرنا في النظر
بتلك القضية ستتفاقم وتــزداد
مشكلة النفايات.
وقالت :لدينا ّ
تحد في كيفية
اسـ ـتـ ـغ ــال تـ ـل ــك ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ،وم ــن
التوصيات التي تحدثنا عنها
حـ ـ ــول هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع "ك ـي ـف ـيــة
ت ـخ ـف ـيــف ال ـ ـعـ ــبء الـ ـم ــال ــي عـلــى
الدولة من خالل تخفيف تكاليف
هذا المشروع ،من خالل دراسة
فنية ومالية إضافية.
واختتمت البغلي بــاإل شــارة
إلــى أن حجم النفايات اليومية
في الكويت معروف ومحسوب،
وهناك رقم محدد حول حجمها،
ومــن خــال حجم تلك النفايات
ت ـمــت دراسـ ـ ــة الـ ـج ــدوى إلن ـشــاء
ه ــذا الـمـشــروع واالس ـت ـفــادة من
تلك النفايات.

محليات

فضال عن أن قانون إنشاء الهيئة صدر عام  ،1982أي منذ
 36عاما ،وحان الوقت لتطوير استراتيجياتها لتتواكب
مع التطور الحالي الذي شهده العالم.
وأوضــح السويط أن تاريخ قضية الفصل يعود لعام
 ،2000حينما طرحته الرابطة ،بعدما تلمسته من التداخل
الــواضــح بين القطاعين ،ومــا يمثله ذلــك مــن صعوبات
تــواجــه العملية التعليمية ،وأعـقــب ذلــك موافقة مجلس
إدارة الهيئة عــام  2003على فصل القطاعين ،وتكليف
المدير العام للهيئة آنذاك د .حمود المضف أحد المكاتب
االستشارية العالمية المتخصصة لوضع آلية الفصل،
فوقع االختيار على المكتب االسـتـشــاري الكندي ،الــذي
ان ـت ـهــى م ــن دراسـ ـت ــه بـتـحــديــد  3خـ ـي ــارات طــرح ـهــا أم ــام
المسؤولين التربويين لتطوير الهيئة.
وأشار الى أن الخيار األول تمثل في اإلبقاء على الهيكل
الحالي للهيئة مع زيــادة كفاء تها وفعاليتها ،والخيار
الثاني فصلها إلى هيئتين مستقلتين (مؤسسة التعليم

التطبيقي و مــؤ سـســة ا ل ـتــدر يــب) و لـكــل منهما تنظيمها
الخاص تحت قيادة مجلس إدارة واحدة.
وبين أن الخيار الثالث تمثل في أن تكون هناك هيئتان
مـسـتـقـلـتــان لـكــل مـنـهـمــا تنظيمها ال ـخ ــاص وقــوانـيـنـهــا
الخاصة ،وأوصــى التقرير الكندي وزارة التعليم العالي
باعتماده ،وهو تقسيم الهيئة إلى مؤسستين مستقلتين،
تشكل إحداهما "جامعة التعليم التطبيقي" ،واألخرى تكون
تحت مسمى "الهيئة العامة للتدريب المهني والفني".
وتــابــع" :بـعــد ذلــك تــم تشكيل لجنة بــرئــاســة د فيصل
الشريفي لبحث عملية فصل القطاعين ،وتال ذلك تشكيل
ل ـج ـنــة أخ ـ ــرى ب ــرئ ــاس ــة د س ـع ــود ال ـح ــرب ــي ،وان ـت ـه ــت كل
الــدراســات والـلـجــان بـضــرورة الفصل الـتــام بين قطاعي
الهيئة ،فجاء قرار مجلس إدارة الهيئة منتصف مايو 2016
متوجا لتلك الجهود ،وقرر فصل القطاعين فصال تاما".

المجلس البلدي السابق عبدالله الكندري والخاص
بإقامة المحوالت الكهربائية تحت األرض ،واعترضت
ايضا على المقترح المقدم من رئيس المجلس البلدي
اســامــة الـعـتـيـبــي ب ـشــأن تفعيل دور الـنـقــل الـبـحــري
ال ـج ـمــاعــي ع ـلــى س ــواح ــل ال ـكــويــت م ــن خ ــال ان ـشــاء
محطات ساحلية لنقل الركاب.
وأحــالــت اللجنة الــى الـجـهــاز التنفيذي المقترح
المقدم من العضو السابق فهد الصانع بشأن اطالق
اسم االعالمي الراحل رضا الفيلي على احد شوارع
الكويت أو احد المراكز الثقافية.

افتتاح تحويلتين لطريق أم صفق وهدية
•

سيد القصاص

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح
تـحــويـلــة م ــروري ــة عـلــى طــريــق ( 309أم صـفــق) بطول
 1.4كــم مــن الكيلو ( )300+29إلــى الكيلو ()+30 700
باالتجاهين ،وافتتاح تحويلة أخرى بين منطقتي هدية
والظهر والمتجه من طريق الملك فهد بن عبدالعزيز

إلــى طريق الــدائــري السابع مــع إلـغــاء كافة اإلش ــارات
الضوئية لتحويل الحركة الـمــروريــة على التحويلة
ً
المرورية الحقا من طريق الدائري السابع.
وأشارت الهيئة في بيان لها الى إغالق تقاطع طريق
الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق الــدائــري السابع
ً
لتطوير الطريق القائم حاليا وذلك عند الساعة الثانية
من فجر اليوم االثنين.
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«التعليم العالي» تعلن قبول  2162طالبا في البعثات الخارجية
اشترطت حصول الطالب على «اآليلتس» قبل التوجه إلى مقر البعثة
●

حمد العبدلي

أعلنت وزارة التعليم العالي اسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات للعام الدراسي
 ،2019/2018إذ تم قبول  2162طالبا وطالبة في البعثات الخارجية موزعين على 10
دول ،علما بأن الوزارة اشترطت حصول الطالب المبتعث على معدل  5نقاط في اختبار
االيلتس قبل التوجه الى مقر البعثة لمدة عام دراسي كامل كحد اقصى.
وحرص الكثير من الطلبة على التقدم الختبار "االيلتس" قبل التوجه الى مقر البعثة ،حرصا
استراليا
ادب ولغة انكليزية

نفود سعود عبد العزيز المذن
هاشم خالد عبد المحسن الهاشم

العالج الطبيعي

حسن هانى على القالف
مريم عبد الله مبارك مبارك

تمويل

عبد العزيز كريدى فهد السبيعى

صيدلة

ردينه عبدالله هاشم الحمدان
ساره سمير نافع العبيد
نبأ عبد الكريم سامى صالح

طب بشري

أنس خالد مساعد الوهيب
حسن يونس هادى الشمرى
حنين نايف عبد الله العنزي
ساره حامد محمود اإلبراهيم
عايشه سامى مهدى الشمرى
عـبــدالـلـطـيــف ي ــوس ــف عـبــدالـعــزيــز
المطوع
عبدالله ناصر سليمان المطوع
قيس عبدالرؤوف عبداالمير الفيلي
محمد ناصر نايف الهاجرى
نايف حمدان محمد الرويعي

طب بيطري

دعاء مطلق مزيد الهاملي
زهره حسن علي االستاد
نور فؤاد صالح العمير

عالقات دولية

فواز محمد مطر العنزي
يوسف محمد عبد العزيز التميمي

هندسة انظمة كمبيوتر

أحمد حسن حسين القطان

هندسة كهربائية

حياة فهد سالم الشمرى

هندسة مدنية

ربيعه عيد محمد العتيبي
عباس علي حسين الجزاف
عبداللطيف مهدي صالح عبدال
عبدالله احمد مجبل العازمى
كوثر عيسى حبيب غلوم
لولوه عبد الرزاق سعود الحنيف
ليلى عبد الله محمد العتيبي

مالك غازى عارف العنزي
محمود صادق جعفر العبدال
ناصر بدر عويض العازمى

المملكة المتحدة
ادارة االعمال/ادارة

أنمار مهدى محمد جمالى
آدم رمزي محمد الشمالي
جمانه عادل عبد الرسول الصراف
جوان مهدري جاسم صفر
حمد فيصل علي الكندري
حمود سالم مهنا الحياني
خالد وليد خالد البناي
خالد سعد عزيز السعيدى
خلف منصور خلف المطيري
ريم انور سالم العليمى
زينب عبد الرضا حسن رمضان
سعود عبد العزيز سعد عزوز
شمالن صباح شمالن الصباح
صقر خالد صقر بشاره
عبدالعزيز خالد صالح الخالدى
على زيد حسن الصايغ
فاطمه جليل محمد تقى ششترى
فيصل سعود سعد المطيري
لينا اسامة حبيب شماس
محمود حامد محمود قبازرد
نور يوسف يعقوب غريب

ادب ولغة انكليزية

بدريه خالد محمد القديري
بدريه سعد محمد أبو قيض
بندر حميد خضير جراح
حنان جاسم محمد الدبوس
خالد محمد عرهان الرشيدي
ساره سلمان مبارك اللميع
ضحى سلمان عبد الرحمن اليوسف
فاطمة بدر عبد الحميد الصايغ
ف ــاطـ ـم ــة عـ ـب ــدال ــرض ــا ع ـب ــدال ـك ــري ــم
البلوشي
مريم داود محمد الكندري
نواف خالد عايد العنزي

اعالم واتصاالت

ريم علي حسن الكندري
زهراء فاضل جاسم بن حسين
سليمان عبد الرحمن حمود الغانم
عايض فارس سعود الخليفى
عبد الله عبدالعزيز محمد الدليم
عبد الله فيصل جمعه بوعركى
مر يم يوسف مبارك البغدادي
ميار يعقوب احمد الحاتم
نور حسين ناصر راشد
هانى جاسم محمد الفضلى

اقتصاد

هندسة معمارية
آالء محمد عمران القالف
فضه اياد طارق اليوسف
قاسم احمد سليمان الحواج

خالد حمد سالم الصباح
ع ـبــد ال ــوه ــاب خ ــال ــد ع ـبــد الــرحـمــن
الحسينان

الجمهورية الفرنسية

الجيولوجيا

لغة فرنسية و ادابها

أحمد ابراهيم خليل عوض
بدور جمال حمد المكيمي
حمود براك خلف الحيص
شيخه عبد الهادى جابر النعمه
طيف موسى فرحان الرشيدى
ليان سعد محمد العتيبى

أحمد محمود جاسم االستاذ
دالل عبدالوهاب ابراهيم المسعد
شموس سامى موسى المتروك

الكيمياء

نور جمال محمد البديح

المحاسبة والتمويل

األمينه نبيل عباس حيدر

منهم على سرعة استكمال اوراقهم في وزارة التعليم العالي واستيفاء الشروط الالزمة
وعدم التأخر عن االلتحاق بخطة البعثات الحالية.
وأعلنت الوكيلة المساعدة للبعثات والمعادالت والعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي
فاطمة السنان ،أن "الطلبة المقبولين توزعوا بين  894طالبا وطالبة في الواليات المتحدة
األميركية ،و 870طالبا وطالبة في المملكة المتحدة ،والباقي تم توزيعهم على بقية الدول
األخرى".

باسل خالد ابراهيم السميط
بسام طالب حسين الحمد
ثامر ناصر محمد زيد الراشد
خــالــد جــاســم محمد نــاصــر على
الشهرى
دانه ناصر راشد االصابعه
رهف يوسف أحمد الصرعاوي
سعود رائد دخيل الحميدان
شاهين عادل نايف العامر
شيخه حمد سعود الخالد
صالح سيف شمالن المسلم
ط ـ ـ ــال ب ـ ـسـ ــام عـ ـب ــدالـ ـنـ ـب ــي حـجــي
عبدالرحيم
عبد الرحمن سعود غانم المطيري
عـبــد ال ــرس ــول محمد عـبــد الــرســول
محمد
عبد العزيز سعود عبد العزيز سعد
المزيعل
عبد الله غازي تركي الشمري
عبدالعزيز حيدر سيد جواد بهباني
عبدالعزيز احمد سلمان البداح
عبدالله حمد محسن المخيال
عبدالمحسن أنور خليل قمبر
على سمير محمد العدوانى
علي عبد الله كمال حيات
عمار صالح علي االبراهيم
عمر محمد فهد العجمي
عمر مشعل باين الحربى
عمر مطلق مرزوق المطيرى
فجر فوزى على الرميح
فهد عبدالعزيز عشوى العنزى
فهد عدنان سليمان السعيد
لطيفه خالد عيسى الحنيان
محمد سعود حمود المطيري
محمد عبدالرزاق محمد الوهيب
مريم أنور خلف صقر الخلف
مشاري خالد أحمد الكندري
مشاري فارس هاجد الرشيدي
منى عصام مساعد الميلم
مهدى موسى عبدالحسين بهبهاني
ناصر ثامر ناصر امير
هاشم بسام هاشم الرفاعي
هيا عبد الــرزاق عبد الرحمن العبد
الرزاق

الهندسة الكهربائية وااللكترونية

ابراهيم نايف عبدالله الدعيج
احمد عبد الله موسى الشمرى
احمد عمر احمد الكندري
اروى هادى مفظى بوظهير
اسماء فالح عيد العنزى
انس فيصل عبدالله التمار
انوار عادل عذافه الشمرى
أبرار حمد عبدالله العتيبي
أحمد حسن علي محمد علي
أحـمــد حمد محمد سـعــود سلطان
العازمى
أحمد فهد احمد نصار الحريتى
أحمد محمد احمد عبدالله المضيان
باسل علي عقله العنزي
تركي سعيد غانم الميع
ج ــاس ــم غ ــان ــم ج ــاس ــم غ ــان ــم محمد
الحساوى
جراح يعقوب على البكر
جمانه حسن حبيب عبد الله
حسن احمد سيد حسين العلوى
حسن عبدالله علي غضنفر
حسن محمد مختار جراغ
حسين ابراهيم عبدالمحسن الفضلى
حسين علي حسن دشتى

حسين علي عبد المحسن بوحمد
حمد حامد سيف بن عميره
حمد سالم عوده المطيري
حمزه محمد حسن محمد
خالد ناصر خالد الديحاني
خالد ثامر دخيل العنزى
خالد رائد حربى العتيبى
خالد عبد الله محمد العجمى
خالد فهد محمد العجمى
خالد منيف راشد المطيرى
خالد وليد خلف العنزى
خـلـيــف نـ ــواف خـلـيــف ف ــاح جاسر
المطيري
خليفه وليد خليفه المطر
دالل حمد عبدالرحمن البعيجان
ديمه وليد على الفودرى
راشد سند محمد السميط
رزان بدر على الهاجرى
رهف هادي راشد العنزي
روان بدر على مبارك الهاجري
زهراء حمد عبد الرضا بو حمد
زيد بدر خلف الشمرى
زينب أحمد عباس اتش
ساره جاسم محمد الراجحي
ساره درع محمد المطيري
ساره فيصل خالد المطيري
سالم عبد الكريم صنت الحربي
سعد ثومان فهد العبهول
سعد فهد صالح الغيص
سعد مشعل سعد الدويله
سعود سالم بدر العدوانى
سعود عبدالعزيز جوده الشمري
سلطان عبد الرحمن دهرى الجريد
سلمان ابراهيم عيسى اشكناني
سلمان جواد جليل الكاظمي
سلمان مصلح محمد العتيبي
سلمان يوسف يعقوب الشطي
سليمان خالد محمد العازمي
س ـيــد ع ـبــد الـمـحـســن ع ـبــد ال ـه ــادى
صاحب الزلزله
سيد محمد أحمد سيد موسى حياد
سيد محمد جعفر حسن الهاشمى
شايج بدر شايج الشايجي
شوق فؤاد عبدالله العصيمي
صقر قبالن محمد العبيان
ضارى عبدالله ازعيلى العنزى
ضاري أحمد جاسم العنزي
ضحي عادل علي عبد العزيز الهزاع
طالل أحمد عزاره السعيدي
طالل بدر ناصر كمال
طالل محمد على جعفر الكندري
عايد صالح شريد المطيري
عايد فالح عايد الهاجري
عائشه محمد ابراهيم الفرج
عبد الحميد فوزان عبد الله شاهين
راشد
عبد الرحمن حسين علي عباس
عبد الرحمن على سليم الديحانى
عبد الرحمن ن ــواف مرضى رهيف
العجمى
عبد الرحمن يوسف كميخ المطيري
عبد العزيز داود علي مراد
عبد العزيز سعد مطلق النصافي
عبد العزيز طالل سعد المطيرى
عبد العزيز عبد الله خلف الشمرى
عبد العزيز محمد خلف المطيري
عبد العزيز وليد محمد الفهد
عبد الله بدر عبد الله العوضي
عبد الله جمال ناصر الشطي
عبد الله خالد فهد حسين

عبد الله سعود شريد الديحاني
عبد الله سيف نايف الهمالن
عبد الله علي ناشي المحيش
عبد الله فهد محمد الحيان
عبد الله محمد زهيم العازمى
عبد الله محمود غريب عبد الله
عبد الله مزيد صالح المطيري
عبد الهادى زايد محمد الهاجرى
عـ ـب ــد الـ ـ ــوهـ ـ ــاب ع ـ ـصـ ــام عـ ـب ــد ال ـل ــه
العصيمي
عبدالرحمن طالل علي الرومي
عـبــدالــرحـمــن ســايــر فـهــد عـبــد الـلــه
الداهوم
عبدالرحمن سبتي عبدالله الكندري
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـبـ ــاس
عبدالرحمن
عبدالرحمن وليد ابراهيم الضاعن
عبدالعزيز انور عبدالعزيز الماضي
عبدالعزيز حمود هويدى العصيمى
عبدالعزيز عدنان ابراهيم العسكر
عبدالعزيز فهد سعد الضامر
عبداللطيف غريب عبدالله الرشيدى
عبدالله شعف عبدالله العازمي
عبدالله علي عبدالله الثويمر
عبدالله سعود الحميدى القحص
عبدالله طالل خليل القاسم
عبدالله عبدالرزاق مهدى القالف
عبدالله فهاد فهد العجمي
عدنان أحمد صالح طاهر
عذبي فهد حجاج العجمى
على ابراهيم عيدان العيدان
على رفيع حمد العتيبى
على عادل علي الدابي
علي احمد جوده الشمري
علي حامد علي حيدر
علي حمد محمد المهنا
علي عبدالرزاق حسين على
علي فهد علي العجمي
علي محمد جعفر الصايغ
علي معيوف عبدالرزاق الهندال
علي وائل محمد المساعد
عمر ثنيان براك الشالش
عمر سليمان محمد الحسيني
عمر عباس رابح الرشيدى
عمر عيسى أحمد الرشيدي
عمر محمد حمد العثمان
عــوض عبد الله عــوض راشــد هزاع
محمد العجمي
غنيمه خالد يوسف الدعيج
فارس سعد سعود النومس
فاطمه احمد جاسم الشهاب
فجر سالم عكيدان الدوسري
فراس سعدون مشجر السعيدى
فهد أحمد حسين صندل
فهد خالد جازع المطيرى
فواز أحمد علي العوضى
فواز ميزر نايف الشمرى
فيصل فهد الفي المطيرى
مبارك فهد مبارك العبيدان
مبارك موسى مبارك العبيدان
محمد سعد هزاع الديحاني
محمد عبدالرحمن سعد العنزي
محمد ناجع فهد العجمي
محمد أحمد حبيب اإلبراهيم
محمد أيمن أحمد الصالح
محمد جاسم محمد بورباع
محمد حسن أحمد القالف
محمد حيدر إسماعيل حسين
محمد رشيد محمد المعصب
محمد سرحان عماش صحن

وأضافت السنان ،في تصريح لها ،أن "الوزارة ستستقبل الطلبة المقبولين وفقا للمواعيد
المحددة لهم ،للمراجعة وتوقيع التعهد ،حيث سيتم إرسال رسالة قصيرة إلى كل طالب
تتضمن اليوم ووقت المراجعة ،مع ضرورة االلتزام بالموعد المحدد".
ولفتت إلى انه يمكن استخراج الموعد وطباعته من خالل النظام اإللكتروني ،موضحة انه
على الطلبة استكمال بياناتهم والمستندات المطلوبة منهم في النظام اإللكتروني.

محمد عبد العزيز محمد بولند
محمد عبدالوهاب سعود الغرير
محمد على حبيب عرب
محمد فؤاد محمد عبدعلي
محمد مبارك خنيصر الهاجري
محمد مختار باقر جوهر
محمد مشعل محمد العنزى
مرزوق محمد مرزوق العلوان
مريم عبد الكريم ابراهيم القطان
مشاري حمد عبدالله العتيبي
مشاري عمر شمالن الحساوي
مالك عبداللطيف محمد دشتي
مناف عبدالله عبدالمحسن سلطان
مهدى مبارك مهدى الرشيدى
ناصر انور عبدالرحمن الصقر
ناصر حسن راشد العجمى
ناصر هيف عيد المنيف
نايف محمد نايف الفراج
نواف احمد حماد الشمرى
نواف محمد عبد الله العجمي
هبه على يوسف فرس
هدى علي االدعس السعيدي
وجد علي محسن العتيبى
والء ثامر منصور صرخوه
وليد خالد محمد النويف
ياسر مهدى غلوم اشكنانى
ياسمين ابراهيم احمد الرقم
يعقوب يوسف عبد الرضا مال الله
يعقوب يوسف يعقوب الكوت
يوسف سالم داود الشمري
يوسف سامي سعد الحشان
يوسف سيف مفلح المطيري
يوسف عادل عباس محمد
يوسف عادل يوسف الشمالي
يوسف مشعل فهد الثليث
يوسف يعقوب عبد الرحمن محمد
يونس علي احمد محمد

تسويق

بيبي عذبي فهد األحمد الصباح
عبد الوهاب احمد ابراهيم الدويسان
على حسن على البلوشى
علياء فيصل محمد الجعفر
عمار ياسر راشد الدرويش
فجحان بدر مشاري المطيري
مريم صالح مطر العنزي
منيره راشد سليمان الصيخان
نور خالد عبد اللطيف العيسى
يارا مروان مرزوق بودي

تصميم داخلي

دينا فيصل محمد الوقيان
رتاج سامي مراد علي
رتاج عدنان طاهر ابل
رغد وائل عبدالرسول أبوالحسن
روان عبدالصمد حسين دشتي
زهراء بدر موسى الحداد
ساره محمد جاسم يوسف
فاطمة لبيد محمد عبدال
كوثر محسن عبد الله أحمد
منيرة عبدالله أحمد المحري

صيدلة

ابراهيم سالم سليمان الخشان
انس خالد حمود العدواني
انفال وليد على البطاح
ايالف خليل ناصر الشطي
أحمد جاسم محمد جمال
أحمد طارق احمد الغيث
أحمد نضال أحمد إبراهيم النقيب

أحمد ياسين عبد الله سكين
أروى فيصل سفر عبد الهادي
أالء عبدالرحمن عبدالله العنزي
أالء غازى سلمان العلى
آمنه ميثم حسن المهنا
آيات عبد الله يوسف أمير غلوم
باسل خالد حنيف العتيبى
تركى محمد مطلق الخالدى
جمانه حمزه حسين اشكناني
جمانه فؤاد جعفر المويل
جنى عبدالله عثمان الياقوت
حسن عباس محمد الباذر
حسن منصور جاسم االستاذ
حسين أحمد حسين الخرس
حسين محمد عبدالرحمن الفضلى
حمزه صالح حبيب اإلبراهيم
حنان حمود محمد المسباح
خديجه بدر عبدالرزاق القالف
داود يوسف مطلق العازمى
دالل يوسف يعقوب الربيع
دنيا عادل على الخميس
رتاج محمد قاسم بولند
رتاج وائل صالح مقدم
رضا محمد حسين فرحان
رناد حيدر ماضي فيروز
رواء محمد على حياتى
روان عبداللطيف على صادق
ريم وائل يوسف الحريبى
زهره ابراهيم ربح العنزي
زينب خالد ابراهيم الحلواجى
زينب مصطفى عبد الله ابراهيم
ساره احمد هليل الظفيري
ساره أحمد يعقوب محمد
ساره عبدالصمد عبدالنبى على
ساره محمود حميد القالف
ساره وليد علي العوضي
سعود بدر سعود السنعوسي
سلطان فيحان خصيوى العازمى
سلمان محمد سعد الحربي
سليمان جاسم سليمان العمران
سميره حاتم ضيف الجدى
سندس جالل حجى جعفر
شاه زنان عدى محمد بارون
شذى محمد ناصر المطوع
شهد أحمد خالد الرويشد
شهد عبدالرحمن سعود العبدلي
شوق سالم مروى الهديه
شيخه داود سليمان الفرحان
شيخه محمد عبد الله الخياط
صالح يوسف أحمد حسين
صقر نواف ثامر الشمرى
صيته سعد عبدالله المطيرى
طالل خالد محمد الفودري
طالل خالد مصطفى الكندري
عامر مبارك عامر الحيان
عائشه حسن حمد الحمد
عبد الرحمن فهد محمد الجعيدى
عبد الرحمن محمد حسين أكبر
عبد العزيز تركى فاضل الشمرى
عبد العزيز مشعل قالط الديحانى
عبد الله أسامه عبد الله الرحماني
عبد الله أيمن ابراهيم األشوك
عبد الله حسين على المطيرى
عبدالعزيز حسين شناقه الرويعى
عبدالعزيز خالد عبدالله المطيرى
عبدالعزيز سعود حمود السعيدى
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الصايغ
عبدالله جاسم غلوم عوض
على عادل محمد العطار
علي حسن احمد حسن

عوض مشعل عوض المهيميل
غرام ماجد ندا العنزي
ف ــاطـ ـم ــة ال ـ ـ ــزه ـ ـ ــراء جـ ــاسـ ــم مـحـمــد
غضنفري
فاطمة محمد خالد المذن
فاطمه طالب حميد الخياط
فاطمه مبارك طاهر الشمري
فاطمه محمد علي امير
فاطمه محمد يوسف الثوينى
فاطمه ممدوح عواد العنزى
فاطمه وليد علي الصالح
فرح خالد علي الخميس
فـ ـ ــرح ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد م ـح ـم ــد حـســن
الموسوى
فهد عصام مساعد الرويح
فهد نبيل مجرن المجرن
في فواز علي الشطي
فيصل بدر مطر الرشيدي
كوثر يونس عبدالواحد عبدالرحيم
لجين خالد محمد النصف
لجين عبد الله علي اسماعيل
لولوه نائل ابراهيم البلوشي
ليان وليد محمد العميرى
محمد أحمد عبد الله الصفار
محمد ريكان مشوط العجمى
محمد سليمان حسين عباس
محمد طارق اسماعيل أمير
محمد عبدالهادى عامر العجمى
محمد ناصر حميد كمال
مروج عبد الرحيم جمال جمال
مريم ابراهيم كرم دشتى
مريم خالد عبدالجبار الشراد
مريم محمد عبد الله المقاطع
منى على أحمد حسين
منيره فالح مطلق الزعبي
منيره فهد محمد الزعبى
مها بدر محمد المطيري
مهدى أحمد على عباس
مي خالد عبدالله التوحيد
ندى خليفة سالم خلف الحمداني
نور علي عيسى شموه
نوره خالد صقر الخالدى
نـ ــوره ع ـبــد الــرح ـمــن رم ـض ــان علي
الهاجري
هبه محمد معجب العجمى
هيا ناصر محمد العصفور الهاجري
وضحه فــرحــان محمد المسعودي
الشمري
ياسمين بدر محمد القناعي
ياسمين فؤاد أحمد تقى
يوسف عبدالله يوسف محمد
يوسف خالد عبد الرحيم على

طب اسنان

أحمد محمد غازي الحربي
آيات محمد على بوصلحه
بدر يوسف عاشور الصباغ
بدريه اسعد عبدالعزيز الراشد
بشاير علي احمد التجلي
حمد ناصر عبدالله الفودري
حوراء خالد عبدالله بحروه
دان ـ ــه ع ـ ــادل س ـل ـي ـمــان ع ـبــدالــرضــا
سليمان
دانه مشعل خالد الخزام
دالل طارق خليل اليوسف
رتاج حامد علي الهزيم
رجاء داود سلمان الناصر
روان خالد محمد الوقيان
روان عبدالمحسن غلوم خاجه
زامل سليمان زامل الزامل
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زينب عيسى احمد حسن
سجى ناصر محمد شمس الدين
عاليه محمد حسن المال
عائشه عادل حمود الخضارى
عبد العزيز نواف موسى الخشتي
عبد المحسن عدنان عباس حسين
عبدالله محمد رمضان خليل بريك
على احمد يوسف الخشان
علي عبد األمير علي الناصر
عمر صالح جاسم الهاجرى
غنيمة ابراهيم جاسم السند
فاطمه حسين على كمال
فرح صالح محمد القطيفى
فواز يوسف علي المطيري
لجين عمار ابراهيم صادقي
لمى علي حسين العوضي
محمد حبيب محمد خلفان
منار عبداللطيف مبارك الدبوس
منار ناصر جابر المسعود
هال احمد حمد الحمدان
يوسف محمد عاصى الشمرى
يوسف وليد عبدالعزيز العمران

طب بشري

افنان ناصر محمد العليمي
أبرار ناصر عبدالمحسن المرى
أحمد حسن جواد ضياء الدين
أنس عادل محمد السالم
أنس يوسف يعقوب الصرعاوى
جنا فيصل يعقوب العوضي
جنى فوزي عثمان الجيران
حنان محمد احمد خليل
ديمه علي فهيد الزعبي
روان سعيد احمد العبيد
رؤى يعقوب يوسف المناعي
ريم ناصر غلوم كرمانى
ريم وليد خلف بن سالمه
زهراء حسين محمد الهالل
زينة خالد عبدالمحسن العلي
ساره يوسف سعد الدويله
شريفه غانم يوسف الخبيزي
شريفه ناصر خالد بو رسلى
شهاب يوسف شهاب المطيرى
شوق حسين داود الشطي
شيخه محمد كاظم الصالح
شيخه وليد نجف الفرج
طالل حسين ثقل العتيبى
طيبه خميس يحيى العتال
عاليه فرج سعد العازمى
عبد الرحمن منصور عبد الله الغانم
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـه ــاي سـعـيــد
الوهابي
عبدالعزيز هشام محمد تقي معرفي
عبدالله علي صالح الديحاني
عبدالله علي عباس الشطي
عبدالوهاب محمد حسن الكندري
عثمان غانم ذياب العنزى
على عادل حبيب االبراهيم
عمر عبدالله حسن الغيث
فاطمة علي عثمان الغنام
فاطمه حسين جعفر ماجكى
فاطمه محمد عبدالله النجدي
فرح اسماعيل صالح الهويدي

فرح جمال ناصر الحوطى
فضيلة عيسى زيد الصقعبي
فيصل منصور محمد االنبعي
كادي راشد عيد الوعالن
كوثر يعقوب حبيب الجريدان
ليال محمد عبدالرضا خورشيد
مبارك عبدالله محمد العنزى
م ـ ـجـ ــدول ـ ـيـ ــن ح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
البعيجان
محمد اسامة سحيم الدبوس
محمد عادل محمد حسن الزيد
محمد عسكر فالح المطيري
محمد على خزيم العجمى
محمد علي عبدالرحيم المطوع
محمد مشاري جاسم العطار
محمد يوسف عبدالوهاب العدساني
مريم جمال معتوق الوائل
مريم وليد عبدالرحمن الصفي
مصعب ناصر محيل العتيبى
منار طالل صالح العنزي
منى جمال ناصر المطوع
ناصر احمد عبد العزيز بوشهرى
نفين سعد شافى الهاجرى
نوره طالل سعود كامل السبيعي
نوره مبارك محمد الرشيدي
هبة سليمان حمود التويجري
هديل غانم سليمان المطوع
وليد خالد خليل التوم
وليد خالد سعد العبيد
يوسف سمير أحمد الفليج
يوسف محمد احمد الرشيد

علم النفس

جاسم حسين محمد أشكناني
دانه صالح محمد التركى
روى خالد مصطفى كرم
سعد عبد الله صليبى العنزى
سعيد محمد فهد الدوسري
شادن اسامه مهوس السعيد
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ع ـم ــاد ع ـبــد ال ـعــزيــز
العويش
محمد هاني محمد معرفي
مريم نجم عبد الله الزقاح

علوم سياسية

أحمد حسن حمد الحمد
بدرة طارق فؤاد العلي
ح ـم ــد ف ـه ــد ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن الـ ـع ــوده
الصالل
ديما ناصر محمد الدلوم
زهراء عبد العزيز عبد الله هندال
ساره محمد مجبل العالج
صالح عبدالهادي عبدالله الصقران
ضي نايف فالح الفضلي
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز عـ ـ ـ ــادل ع ـب ــد ال ـك ــري ــم
الروضان
فاطمه حسين عبد المحسن العتيبى
فاطمه فهاد عبدالله العجمي
فاطمه وليد يحيى الذوادي
م ــري ــم رق ـي ــة ع ـب ــاس عـبــدالـمـحـســن
الرفاعي
مي صقر فيروز مال الله
يحيى عصام يحيى األنصاري

علوم كمبيوتر

ابراهيم عادل ابراهيم االبراهيم
امينه ابراهيم عبد الغفور العوضى
جنه فهد محمد المنيس
حسن عبد الله حسن الجعفر
حسين زياد عبد الله الراشد
ديمة وليد عبدالرحمن الواليتي

هندسة كيميائية

احمد عادل احمد السماك
اسامه محمد فؤاد البدر
اسماعيل حيدر اسماعيل حسين
االء مشعل عقاب الشمرى
الغاليه احمد جواد حسن
أحمد بدر راشد العازمى
أحمد تركي معيض العتيبي
أحـ ـم ــد عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ع ـب ــدال ـك ــري ــم
أبوطالب
أحمد على حسن دشتي
أحمد فاضل عباس محمد
أحمد فهد أحمد الفيحان
أحمد مسلط ندى المطيري
أسامه ضارى محمد الحربى
أسيل مبارك مجبل المطيرى
بدر احمد حسين محمد
بدر ضيف الله محمد القحص
بدر عطا الله اسماعيل العنزي
بدر محمد عبد العزيز المعتوق
بدر ناصر علي الكندري
بدريه سليمان احمد الهوالن
براك ماجد مانع المانع
تركى نشمى سماوى الظفيرى
تركي خالد الفي الحربي
ثامر فهد عبد الله البرازي
جابر محمد سالم الحشار
جنان خليل عبدالله اشكناني
جواهر محمد عبدالله عواد الخالدي
حامد مطلق شليويح المطيري
حسن حامد حسن الفضلي
حسين عبدالله حمزه جراغ
حصه حسام على عوض
حصه محمد عبد الله الهزيم
حمد أحمد حمد الشتيلي
حمد شرهان نعمه الشمرى
حمد صالح فهد الوهيب
حمد محمد احمد روح الدين
حمد محمد جاسم العلي
حمدان عايض محمد السبيعي
خالد جمال محمد مصطفى
خالد غازي محسن العتيبي
خالد فيصل عبد الرحمن الكوح
ديمه ناصر منصور الغانم
دينا باسل محمد البعيجان
دينا منير عبدالمحسن الشرهان
رهف نجيب ابراهيم البلوشى
روان عمر محمد العساف
ريحانه حسن حسين الجزاف
ريم صالح صادق المرهون
ريم مشارى خليل البناى
زهراء حسن حسين أتش
زهراء علي شعبان حسن
سالم مبارك حمد الشبال
سجى كمال مصطفى الشيرازى

سعد نايف سعد العنزي
سلطان عبد الله نادر العجمى
سلطان فواز عبود ابوظهير
س ـل ـط ــان م ـح ـمــد ن ــاص ــر الـحـتـيـتــه
المطيري
سلمان بدر ضيف الله العتيبى
سلمان حمد عبد الله الخليفه
سلمان فالح غازى االزمع
سلمان نائل عبد الرضا الخياط
سليمان يوسف حسن الكندرى
سما عبد الله علي المحميد
شاهين محمد حسن الكندري
شوق حسين على ابراهيم
ضاري الفي محمد العنزي
ط ـ ــال ع ـ ــوض ع ـب ــد الـ ـل ــه أب ــورم ـي ــه
المطيري
عباس عبد العزيز صالح الزقاح
عبد الرحمن خالد ابراهيم حسن
عـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه عـيـســى
بوناشي
عبد الرحمن عبدالله عبدالرحمن
العجمي
عبد الرحمن مصطفى عبد العزيز
االبراهيم
عبد الرحمن مطر انخيالن المطيرى
عبد العزيز حسين على الحرز
عبد العزيز خالد هجاج المطيري
عبد العزيز رسام غنيم المطيري
عبد العزيز على الحميدى المطيرى
عبد العزيز محمد جراغ الحداد
عبد الله حمود عبد الله الهاجري
عبد الله خالد غازي المطيري
عبد الله سالم عبد الله ميرزا
عبد الله سعود عبد اللطيف الصقر
عبد الله طارق فاضل فيلكاوي
عبد الله فالح شنوف شافى
عبد الله محمد عبد اللطيف الفرهود
عبد الله منصور صالح العجمى
عبد الله وليد عبد الله الجهيم
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الرويح
عبدالرحمن فالح طليحان الشمرى
عبدالعزيز زبن خالد العنزى
عبدالله جاسم خليل الضاهر
عبدالله سليمان عبدالرضا سليمان
عبدالله فارس محمد القحطاني
عبدالله فايز محمد مسرى
عبدالله محمد حمد العجمى
عبدالله ناصر عبدالله العتيبي
عبدالهادى محمد راشد المرى
عبدالوهاب شايم معتق الرشيدى
عثمان مفلح سعد العتيبى
عقاب سعود عقاب الشمرى
على احمد حسين حسن
على خالد مجيد البقصمى
على خالد نايف الشمرى
على محمد جعفر الكصيمى
على محمد هزاع الخالدى
علي أحمد حبيب شكر الله
ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـم ـج ـيــد ع ـب ــد الـحـمـيــد
المطوع
عمار عباس علي ندوم
عمر حامد مبارك محمد العازمي
عمر سعد أحمد القويعى

عمر عبدالله مجبل المسانع
عيد فهد عيد الغصاب
فاطمة عيسى زيد الصقعبي
فاطمه عماد حسن العبدالله
فاطمه عبد الله سعدون الصيرفى
فاطمه محمد فؤاد حسن
فجر أحمد علي دشتي
فرح احمد غازى العتيبي
فضه بدر عبدالرحمن المجحم
فهد سعد فهد النومس
فهد مجبل فهد الدوسري
فهد محسن محمد العجمي
فهد محمد مهدى ابورميه
فهد مرزوق مطلق مرزوق المطيري
فواز غالب مجهول عبدالله
فيصل سلطان ماجد العتيبي
لجين يعقوب صباح العنزي
مانع مخلد حامد الشمري
مبارك مساعد عبد الله الظفيري
متعب عيد متعب الخرينج
محمد مبارك محمد الرشيدي
محمد احمد حمد العريفان
محمد جابر أحمد خضير
محمد حبيب عبد الله صفر
محمد حسن شعبان غضنفري
محمد راشد جمعة الحمدان
محمد سالم محمد العنزى
مـحـمــد عـ ــادل عـبــدالـصـمــد عـلــي بن
صفر
محمد عبد الله زايد الفهد
محمد عبدالرحمن محمد الفضلى
محمد على دغيم الشمرى
محمد عماد باقر جعفر
محمد عيسى محمد الكندرى
محمد فالح محمد الهاجرى
محمد فرحان محمد الجميعان
محمد فهد محمد العتيبى
محمد فهد محمد العجمى
محمد ناصر فالح الهاجرى
مرام ناصر عبد الله العتيبي
مرزوق فهد مرزوق الرشيدى
مريم حسين على القالف
مريم عبد الرزاق ناصر المطيرى
مسك ناصر غانم األرملي
مشارى فهد سويان الهاجرى
مشعل صقر نافع العدوانى
مشعل فايز سعد المطيري
مضاوى فيصل محمد الصعيب
مطلق سعود دهيليس أبوخوصه
ملفي زيد مبارك العدواني
منصور عبدالله منصور العجمي
مهدى ميثم حسن كمال
موضى أحمد فهد الجسار
ناديه فهد سليمان الذويخ
ناصر بداح ناصر البداح
ناصر عبد الله جاسم العميري
ناصر فواز فاضل عبدالرحيم
ناصر منصور عبد الرزاق راشد
نايف عصام نايف العجمي
نواف سعد محمد العتيبى
هاجر جبر فيصل المطيرى
هادى محمد سالم العنزى
هديل وليد عبد الله خليل بو راشد

والء فهد عبد الله الحربي
وليد مشعل محمد جرمن
ياسر حسن محمد آتش
يحيى محارب سلطان الفضلى
يعقوب عيسى ابراهيم القطان
يوسف ايمن يوسف الصفار
يوسف شهاب حمد العنزى
يوسف عبد الله سالم الكندري
يوسف عبدالرحمن منسى الشمرى

هندسة مدنية

احمد سعد ناجع العجمى
احمد مبارك عيد العازمي
احمد جابر يوسف مراد
اسراء محمود على الخباز
اسيل عادل يوسف الشمالي
الجازي مشعل احمد الياسين
الزين صالح سليمان الهويدي
ايالف عيسى عبد الله النجار
ايمان علي خليف المطيري
أحمد ابراهيم راشد السهلي
أحمد عدنان محمد الموسوي
أزهار محمد رضا قاسم
أفنان جاسم محمد الغايب
أنفال وليد خالد األمير
أنوار عادل سيد شهاب القالف
أوراد خالد خليل الصالل
بدر جمال محمد راشد ال بن علي
بدر زياد بدر العنجرى
بدر عبد المحسن عبد العزيز الباوي
بدر يوسف محمد باقر
بدريه عبد الله عبد العزيز محمد
بدور صالح حمود المعييف
جاسم بدر عيسى الكندرى
جراح عبدالخالق صالح العوضي
جمانه جاسم محمد البلوشي
جمانه محمد أحمد عبد الرحيم
حسين فؤاد عبد الله ابراهيم
حسين مشعل عباس محمود
حمود وليد خالد الضاحي
حور حمود عبد الحميد القطان
خالد راشد داود الخالدى
خالد عبدالعزيز فواز الفواز
دانه علي صالح العلي
دانه محمد عبدالعزيز المذكور
دالل عبدالله محسن العتيبي
ديمة مبارك عبدالله الميلم
راشد بدر شباب الشمالي
راشد حمد عوض الصابري
ردينه جمال ابراهيم الدعيج
رقيه عبد الهادى عبد الرزاق الوزان
ريم نواف عبد الله الحمادي
زينب علي عبد الرضا قاسم
ساره عبدالرحيم رزق الله الخالدي
ساره عدنان احمد الدرويش
ساره محمد فهد المنيع
سالم محمد سالم العجمى
سبيكه خالد عبدالله القليش
سعد مبارك فهد المشوط
سلمان خالد جدوع العنزي
سلمان سعد راشد المطيرى
شروق ماجد حسين العصفور
شهد خلف فهد الرشيدى

٧
شهد زياد طارق الفداغ
شيخه انور سليمان العبد الجليل
شيخه صالح فرحان عبدالله العنزي
صالح احمد يوسف الذويخ
ضرار عثمان شمالن الحساوي
طارق محمد كدموس الديحاني
طالل محمد متعب المطيري
عادل حمد متعب المطيري
عائشه سامي أحمد بوغيث
عـبــد الــرح ـمــن أح ـمــد عـبــد الــرحـمــن
المانع
عبد العزيز جاسم رمضان الكندري
عبد العزيز محمد ادريس الزامل
عبد الله أحمد عبد الكريم الياقوت
عبد المحسن فيصل عبد المحسن
المري
عبد الوهاب مصطفى حسن الكندري
عبدالعزيز جاسم هزاع الحسيان
عبدالله احمد عبدالله الحمود
عبدالله خالد علي الكندري
عبدالله محمد عبدالله النصرالله
عبدالمحسن طالل منيزل العنزى
على ابراهيم محمد   حسن الحبيب
على صالح ابراهيم الدويسان
على طالل محمد جوهر حياه
علي محمد أحمد الصراف
غانم فهد عبد الله المطيرى
غزوه مساعد غازي الحربي
فاطمه بدر على عباس
فاطمه حسين محمد غلوم
فاطمه عبدالله راشد النعيمي
فاطمه عمران حسن شمساه
فاطمه فوزى على القطان
فايز نواف متعب عبيد المطيري
فهد عصام محمود طاهر العيد
فهد ماجد بجاد المطيري
فواز خالد غازى محمد
فواز عبدالهادي فهد العجمي
فيصل ناصر فالح عزام
فيصل غازي عوض العتيبي
فيصل محمد مسعد العنزى
كوثر ايوب محمد محسين
لولوه عادل مشاري الشطي
محمد الجواد معاذ عبداللطيف غلوم
محمد أحمد مساعد فهران
محمد جمال علي الشريفي
محمد حمد هذال المزيد
محمد خالد محمد الدويله
محمد راشد عيسى بلوشي
محمد عادل ثامر على
محمد عبد الله على المرى
محمد عبدالله خليل بشير
محمد فالح سعيد الهاجرى
محمد هانى محمد العلى
محمد هشام محمد العوضى
مريم وائل حسين حسن
مريم يوسف مطلق العويد
مريم يوسف يعقوب الربيع
مشاري عبدالرحمن حسن االستاذ
مالك زيد عقيل المطيري
منال بندر شجاع ابو رميه
منيره فهد حسن العبدالله
منيره محمد على المطيرى

محليات
منيره ناصر محمد العبيد
مها مزهر جاسر الشمري
موسى عمار محمد االبراهيم
ناصر صالح الدين ناصر المشعل
نرجس قاسم محمد الفضلي
نسيمه عادل مشاري محمد
نور عبد العزيز طاهر الدالل
نور عبدالله احمد المال
نوره احمد حسين كندرى
نوف مبارك سلمان العميرى
هاشم هاني احمد االبراهيم
هوازن محمد علي العالج
هيا فيصل غازى العتيبى
يعقوب عادل يعقوب يوسف الشالل
يوسف غانم بنيا السليماني
يوسف محمد احمد الطليحي
يوسف هاشم عبدالرزاق الرفاعي

الواليات المتحدة األميركية
أداب  /لغة إنكليزية

خليفه نواف عبد الله العربيد

ادارة االعمال/ادارة

احمد اسماعيل احمد الكندرى
أحمد فهد عبد الرحيم الفودرى
حمد خالد يوسف المبارك
راكان عوض محمد الشمري
رغ ـ ــد م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـل ــه ن ـع ـمــة ال ـلــه
الكندرى
سارا وائل عبدالرحمان الواليتي
سلمان خالد صالح الفريج
سند راشد سعود الريش
سيد عباس محسن محمد الموسوي
ضارى عبداللطيف محمد الكندرى
عبد المحسن خالد أحمد الجطيلي
فاطمة علي عيسى الصفار
فيصل ثويني عبدالعزيز الثويني
لطيفة صالح خالد الحميضي
نجيبة محمد أحمد السقاف
نورا عبدالملك حسن الحطاب

ادارة نظم المعلومات

احمد صقر تركى العنزى
ريم عبد الله سالم القطان
سعد الفي مطرف المطيري
على خالد على الرضوان
علي احمد على الفيلي
عمار نجم عبد الله حسن
مرتضى محسن سيد مرتضى سيد
علي سيد حمزه
ه ــاش ــم س ـيــد ص ــاح س ـيــد هــاشــم
الطبطبائي

إعالم

أمينه صالح عبد المحسن الشطى
حسن محمد حسن على
راشد جمال عبد الله الهنيدي
سليمان مسعود غلوم علي أكبر
مساعد ربيع محسن العنزي

اقتصاد

ضارى سالم محمد الهاجرى

٨

محليات

ةديرجلا
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عبدالرزاق فؤاد عبدالرزاق الخميس

األحياء

بتول حمد علي العلي
دانه احمد حمدان السيف
زينب حسين صفر جمال
فوز جمال محمد المحسن
مالك عبدالهادي عبدالكريم الزلزلة
يوسف نايف زيد المطيري
ال ـتــرب ـيــة ال ـخ ــاص ــة  /لـتـعـلـيــم ذوي
االحتياجات الخاصة
جنى محمد مشاري الصبيح
علي خليل عبد الوهاب القطان

تجارة دولية

ألكساندرا فاطمة عادل محمد قبازرد
حمود احمد حمد النامى
رنا نايف فالح الحجرف
سيث شاكر محمود صادق
شاهين نبيل محمود بهبهاني
فرح بدر صقر الشطي

تسويق

ضاري سويلم على السويلم
عبدالعزيز قاسم عبدالعزيز المطوع
عبدالله هشام عبدالله السريع
نايف محمد جاسم العسكر
نور فهد عبدالعزيز الصالح
يوسف فهد سليمان الشهاب

تصميم جرافيك

الزين جاسم يعقوب الغانم
ضحى أمان سالم عثمان
مريم ضياء سيد هاشم بهبهاني
يوسف علي حميد البكر

تصميم داخلي

جمانه حيدر حبيب الصفار
داليا شريف عبدالرسول صادق
ساره مشعل محمد الرخيص
شاهه اسامه عبدالمحسن الروضان
طيبة وليد خالد النصار
ياسمين بسام عبدالرحمن العيسى

تمويل

أحمد لؤي أحمد الصالح
بدر عصام جمعه على الكندري
خالد طالل محمد المطوع
خالد وائل يوسف الحريبي
عبد الرحمن طارق نورى القناعى
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ــوه ــاب
القرطاس
عبدالرحمن جميل عبدالرزاق الصانع
عبدالله عبدالمحسن حمد الفارس
ع ـب ــدال ــوه ــاب أح ـم ــد ع ـبــدالــوهــاب
العوضي
عمر سليمان عبد الله العيسى
فهد مشهور حثالن العجمي
فيصل مبارك صباح الصباح
مريم يوسف جاسم العبيد
يوسف سالم مبارك السالم

رياضيات

طالب عادل حمود الصقعبي
عمر عماد سعدون المطوع
طب اسنان
البتول امين ابراهيم بوصلحه
أبوالقاسم عبدالله خضير الفرج
بدر وليد احمد الديولى
تركى محمد شرهان الشمرى
ثنيان طالل سالم الصانع
حليمة مشعل علي الماجد
حمد عبدالمحسن عباس اللنقاوي
حمد فؤاد جاسم الماجد
حوراء طاهر خليفه العلي
خالد صالح عقله العازمى
خالد محمد خليفة العدساني
خالده عواد غنام العازمى
دانه عبد الله سالم اليوسف
رهف محمد فاروق المتروك
رومانس عبدالكريم محمد الصراف
ريم جاسم صالح بندر
شاهه أسامه علي الصدي
طالل عدنان عثمان االنصاري
عائشه محمد صالح المكيمي
عبد الرحمن عبد العزيز راشد المذن
عبد الله علي حسين السبيعي
عبد الله نجم عبد الله الشمرى
عبدالله طالب احمد الهزيم
عبدالله سالم علي الشريفي
عبدالله مصطفى سالم سالم
على مهدى خليل القالف
علي عبد الله محمد اشكناني
عمار محمد مختار صفر
فضة منصور علي الخليل
فهد وليد عبدالله الحمادي
ماجد خالد ماجد بورسلي
محمد عبد الله علي ملك
محمد عبد الهادى عبد العزيز شهاب
محمد يوسف حميد العنزى
منيره ماهر عبد الله الديحانى
مها محمد فاخر الشماع
مهدي يعقوب يوسف الصايغ

طب بشري

حسين مصطفى محمد النجار
ديما عادل شمالن البحر
ساره ربيع عبد الواحد الراشد
سلمان ناصر حاجي خالدي
طيبه عادل شمالن البحر
عبد الرحمن سالم سعد الطويل
غنى نواف خلف الخلف
في وحيد حسين درويش
م ـ ــري ـ ــم   ن ـ ــاص ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن  
العصفور

عالقات دولية

عـ ـل ــي م ـح ـم ــد أم ـ ـيـ ــن ع ـبــدال ـخ ـضــر
بهبهاني
محمد منذر أحمد الميلم
ناصر صالح نصار المطيرى
نورالعين فؤاد حسن زينل

علم النفس

أمل هاشم عبدالله الرفاعي
خديجه خالد عيسى محمد
ساره احمد بدر العيسى
عـبــد الـحـمـيــد مـثـنــى عـبــد الحميد
العيسى
فاطمه ثامر ابراهيم عرب
فيصل نايف عبدالرحمن المطوع
محمد صبيح خالد العيسى
محمد عبدالله سالم ابوقماشه
ليلى عادل عباس دهراب
مريم نزار محمد العدساني
نوريه علي حسن الرشدان
هالة جريس شريف ابو المعاطي

علم الوراثة

خليفه يوسف علي الخميس
راشد أحمد عبد العزيز الحشاش
صالح احمد صالح الفريج
ضاري رائد الفي الشمري
فاطمة جمال حسن مراد

علوم التغذية

استبرق صادق أحمد باقر
خالد قاسم محمد بوشهري
دعيج صباح سالم المطاوعة
سليمان سامي حسين العوضي
فاطمه مصطفى أحمد عبدالرضا
منار براك سعد الربابه
يوسف سعد عبدالله الحنيان

علوم سياسية

الشيخ نواف سلمان خالد الصباح
أنس عبد اللطيف محمد الهران
بدريه يعقوب يوسف العمانى
براك هاني علي المبارك
بسام عيسى عبد الرحمن الصفران
جابر عمر جابر العيدان
حسن عبدالله حسن القالف
حمود حسام داود المطوع
ريان زياد طارق اليوسف
ريانه محمد خليفه مبارك
ساره موفق عبدالعزيز المعود
عبدالعزيز احمد سليمان السعيد
عبدالعزيز سعد حمود زيد
عبدالعزيز ناصر مناور العنزي
عبدالله على عبيد الشمري
علي منصور عبد الرزاق الجدعان
لمى فواز عبدالحميد الطاهر
مشاعل خالد صالح السعيدى
منيره خالد على القطان
نايف محمد نايف العتيبى
ياسمين أيمن عبدالعزيز المزيني

علوم كمبيوتر

خالد فهد خالد الغنيم
سالم كمال ابراهيم االثرى
عبدالعزيز منصور مسلم المطيري
محمد جاسم علي بوزبر

فيزياء

الفاتن غازي عبدالله العنزي
ع ـبــدالــرح ـمــن مـحـمــد عـبــدالــرحـمــن
الجالل
على طالب عبد الرحيم علي
موسى عبد المحسن محمد الحبيب

كيمياء حيوية

احمد عباس عبد اللطيف الضفيري
انفال عبد الله أحمد الحجي
ليلى مصعب محمد حبيب

لغه االنجليزيه  -طرق تدريس

منار عبد الرزاق سالم المليفي

لغويات

عايده ناهس عشوى العنزى
عبد الوهاب خالد على القبندى

محاسبة

احمد عادل احمد البنوان
أسراء خالد عبدالله شعيب
جاسم عمر حمد العيسى القناعي
جمانة خالد جواد المهدي
جيد سعود عبدالعزيز الفيلكاوي
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ص ـ ــال ـ ــح ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ع ـل ــى
عبدالرحيم الصالح
حمد مساعد حميد العقاب
خالد محمد خالد الفضلي
داود محمد يوسف العبد الله
سعد أحمد يعقوب الخرقاوي
سليمان احمد محمد السريع
سيد حسين احمد صادق اسماعيل
عبد العزيز امين ياقوت سالمين
عبدالعزيز خالد عبدالحميد البغلي
عبدالله حمد فاضل الفاضل
عبدالله عبدالرحمن على السالحى
عبدالوهاب بدر اسماعيل العوضي
ع ـبــدالــوهــاب يــوســف عـبــدالــرحـمــن
الصدي
عزام عبدالله حمد الرومي
على جابر عدنان الشوا
فجر مالك جواد الحسين
فهد طارق فهد بورسلى
فواز ناصر سليمان النفيسي
كوثر عمار حسن الحرز
محمد على عبد الله العجمى
منى وليد فهد الفجي

معمار

جاسم لؤي عبد الوهاب الصحاف
حسين فتحى جعفر الكصيمى
حمود منصور مختار حسين
خديجه أحمد جعفر جعفر
داليا عماد جواد بوخمسين
دره حسين محمد أشكناني
ساره حازم محمد التركيت
شيخه سامي سبت بن سبت
عبد الوهاب وليد نورى عيسى
علي صالح عبدالكريم الرمضان
فجر فيصل يوسف ذكر الله
محمد أيمن علي الرمضان
محمد خالد احمد بعركى
مريم انور على السويدان
نوره عبد الله راشد التمار

هندسة بترول

امنة علي حسن رضا
أحالم اسامه زيد العجيل
بدر ماطر صالح الخالدى
بندر ناصر فدغوش الهاجري
جاسم محمد على حسين على
جراح خالد محمد راشد
حسين وليد محمد العطار
حمد محمد حسين البلوشي
خالد اسامه محمد الخليفى
خالد هادي محمد العجمي
دانه عماد احمد الهزيم
رقيه محمد عبد الصمد عبد الله
زينب ضاحى طاهر الشمرى
سعود اسعد محسن عمر
سليمان عبد الرحمن سليمان السالم
صقر رشيد سويد السعيدى
عـبــد الــرحـمــن محمد عـبــد الرحمن
الشمري
عبد الله رياض شاكر الدهيم
عـبــد ال ــوه ــاب ســامــي عـبــد الــوهــاب
الشرف
عبدالله فواز سلطان المرزوق
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب م ـ ـش ـ ـعـ ــان م ـ ـ ــرداس
السعيدى
عثمان صبر علي العنزى
غانم عبد الله عبد اللطيف الفهد
فاطمة ربيع عبد الواحد الراشد
فاطمه أحمد عبدالله المحفوظ
فهد السيد انور حامد الرفاعى
فهد طارق حمد المكيمى
فهد فيصل مؤيد القريني
فهد نواف فهد الثويني
محمد صالح عبدالله جمال
محمد جواد خليفه مراد
محمد حمد محمد الدريس
محمد حمود يوسف المكيمى
محمد عبد الرحمن علي الشراح
محمد عدنان عبد الله الموينع
مريم طارق عبدالعزيز حسين
موسى عبد الرحيم حبيب الحمر
ناصر عبدالله حمود العازمي
ناصر ثامر شليويح العتيبي
نوال حمد عبد الله الحاي
ياسمين يوسف يعقوب أحمد
يوسف طالل طاهر الصراف
يوسف عبد الله الزم الجهيري

هندسة بيئية

ابيار على جاسم الزلزله
احمد حسين عيسى المسري
احمد عبداللطيف احمد العبيد
احمد محمد احمد الخباز
أنوار أنور علي المال علي
حسن طالل جاسم عواد
حمد محمد جواد رضا
دعاء محمد عبد الرزاق العبد الرزاق
راشد علي راشد آل بن علي
رتاج قاسم محمد دشتى
ساره شاكر محمود الفودرى
سعاد هشام خالد التركيت
سعد سعود محمد المطيري
سليمان بدر مخيزيم المخيزيم
شعالن علي فيصل الشمري
شوق سعد مسعد المطيرى
طيبه فهد احمد البندر
عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد
الحسين
عبد المحسن أحمد محسن السعيدي
عبدالعزيز محمد ادم ابراهيم
عبدالعزيز نبيل يوسف مندني
علي اسامة علي الصحاف
علي محمد حسين الدشتى
عيسى علي عيسى الراشد
عيسى محمد رضا علي
فاطمه اسامه جاسم القصار
فهد سالم راشد العازمي
فواز عبدالوهاب صالح المزيني
محمد مطلق محمد المطيري
مريم اسامه جابر عبد الرزاق
مريم فيصل محمد الدويسان
مساعد أسامة مساعد المذن
منار وليد عبدالله الشايجي
ناصر زيد عصويد الدلماني
ناصر شريف عيد العازمي
نوف عادل مساعد المجرن
يوسف جمال عبدالله الحجى
يوسف جمال عيسى بلوشي
يوسف عادل حسين خاجه
يوسف عبد العزيز ذياب حجى

هندسة صناعية

ابراهيم اسماعيل ابراهيم الفيلكاوي
ابراهيم خليل ابراهيم اسماعيل
الزهراء عبدالعزيز على الحداد
إياد عبدالسالم محمد الكندري
بدر أحمد محمد العدساني
بدر جبري بدر الجبري
تراب سعد عبد العزيز الغريب
جراح مضحى شويمى العازمى
جنان ماجد مجيد محمد
جنى خالد فالح العلي
حسين ناصر محمد قمبر
حفصه مشاري محمد العوضي
حمد خالد جابر المطيري
خالد وليد عبدالكريم الشطي
خالد بدر فهد العتيق
خالد توفيق فيصل المنصور
خالد مشعل حمد الحمد
خالد وليد عبدالكريم الشرهان
رغد عبد الله عبد العزيز الشطي
زمزم عبد الحليم حافظ العبد الله
سالم محمد سالم التركي
سامي محمد عبدالقادر الرشيد
سلمان أيمن يعقوب الفرحان
سلمان عادل عوض الشمرى
سلوى وليد خالد الفريح
سيف سعد سيف الرشيدي
شمالن خالد يوسف الشمالن
ضارى فهد غايب عويد
طالل مانع عبدالله الموينع
عبد الرحمن حمد محمد العنزى
عـبــد الــرحـمــن محمد احـمــد محمد
احمد

عـبــد اللطيف محمد عـبــد الرحمن
سالم
عبد الله جمال محمد بن ضيف
عبد الله عبد اللطيف محمد المطوع
عبد الوهاب بدر قضيان العازمى
عبدالرحمن وليد عبدالرحمن احمد
عبدالعزيز انور عبدالعزيز المسعد
عبدالعزيز مشعل عبدالعزيز الرميح
عبدالله ناصر عبدالله الخواري
عبدالله سعود عبدالعزيز بوشهري
عبدالمحسن محمد علي الرومي
ع ـبــدالــوهــاب عـبــدالـلـطـيــف م ــرزوق
أباالقلوب
عثمان محمود محمد العبدالهادي
عدنان جابر عدنان الشوا
على عمر على المال
علي عبدالله علي القالف
علي مجبل عجيل عراده
عمر نايف حميد الصبر
عيسى أحمد عيسى االقعس
فاطمة صباح سالم المطاوعة
فــاطـمــه عـبــد المحسن عـبــد العزيز
القطان
فهد أحمد عبد العزيز المسلم
فهد بدر فهد المطيري
فهد مشعل اردينى المطيرى
فواز غازى نايف العتيبى
فيصل طارق بدر الميلم
فيصل عبد العزيز حمود الجيران
لولوه وليد خالد الجري
ليال يوسف سليمان المطوع
مبارك صالح محمد العجمي
مبارك صباح أحمد الصراف
محمد باسل محمد العجمى
محمد سعود محمد الحجرف
محمد طارق نوري الثويني
محمد عادل احمد الخراز
محمد عبد الهادى سالم الضمير
مساعد سلطان مساعد الجزاف
مشارى أحمد جمعه هاشم
مشاري حمود عبدالخالق الهاجري
منصور بذال صالح البذال
منيره عادل عبدالله الكندري
مي محمد حمد الرجيب
نايف خالد حجي الهيفي
نايف ناصر هايف العجمي
نورا صالح ابراهيم المسبحى
نوره خالد عبد المحسن الخشرم
نوره عادل ابراهيم الهاجرى
وايل عبد المحسن صخى العنزى
يعقوب محمد عبد الله الكندري
يوسف بدر حسيان الدوسري
يوسف فهد علي البريكي

هندسة كمبيوتر

ادم دنين حمد حسين
أحمد جابر مشعل العنزى
أحمد نادر خليل محمد
بدر ضاحى غريب الحربى
بدر ناهس عشوي العنزي
براك بسام محمد مندنى
بندر نواف مجبل الشمري
تهانى براك سعد الربابه
جاسم وائل جاسم النجدي
حسن خالد عبد الله محمد
حسن هاشم محمد امين
حسين سالم عبد علي الجدي
حسين عبدالرحمن ناصر عبدالعزيز
حسين على حسين الروغانى
حسين محمد ابراهيم زينل
حسين محمود عبدالمحسن العلي
حمد محمد عباس الهولي
حيدر على محمد اشكنانى
خالد أحمد غانم المطر
خالد فيصل نهير العنزي
خليفه احمد محمد الرمضان
خليفه صالح فالح الغريب
دخيل نواف دخيل الشمري
راشد محمد عجيل حشاش
س ـع ــود ح ــام ــد س ـع ــود الـمـحـيـلـبــي
العازمى
سعود خالد جفين الدويش
سعود فيصل سعود العبهول
سعود مشعل سعود الجويان
سالمه دخيل سالمه المطيرى
سلمان علي حسين السيافي
سليمان سامي أحمد العوض
سيد حسين عبد الله حسن الهاشمي
صالح أحمد محمد الكندري
ضاري مشعل راوي العنزي
ضـ ـ ـ ــاري ن ــاص ــر م ـح ـم ــد ال ـع ـص ـلــب
الظفيري
عبد الرحمن مساعد عبد الله بن عيد
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز أح ـم ــد ع ـبــد الـلـطـيــف
الحبشى
عبد العزيز مشارى عبد العزيز على
عبد الله خالد عبد الله الحميضان
عبد الله عادل عبد الله الخريف
عبد الله فيصل عبد الله الحيدر
عبد الوهاب محمد فهد الزعبي
عبدالرحمن خالد مطلق الجاسر
عبدالرزاق خالد اسحاق المعتوق
عبدالعزيز عبدالقادر احمد الشعبان
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ي ـ ــوس ـ ــف إبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم
العبدالرزاق
عبدالله حامد سالم ادريس
عبدالله عيسى علي بن عيسى
عبدالله فاضل عبدالكريم حسين
عبدالله مبارك على الجبرى
عبدالمحسن سـعــد عبدالمحسن
المنيس
عبدالوهاب خالد اسحاق المعتوق
عبيد انور عبيد العنزى
عثمان فيصل اسماعيل البلوشي
عذبي علي عبدالله عبدالكريم
على حسين عبد الرضا الصراف
على شاكر حسين االستاد
على عبدالرحمن مطر الضفيرى
علي حامد عدنان العقيل
علي محمد أحمد القالف
عمر خالد عبدالرحمن الشطي
عمر عارف عبدالله العجمي
عمر عبد العزيز عمر الرفاعى
عمر يعقوب يوسف القطان
عيد عبد الرحمن عيد المجيبل

فاطمه الزهراء منصور خضير بهزاد
فالح سالم فالح الحجرف
فهاد مبارك فهاد بن فهاد الفهاد
فهيد على فهيد العجمى
فيصل ندا ناشر الحربي
مبارك علي مبارك الحامد الشريف
محمد يوسف جاسم الصانع
محمد احمد محمد التركيت
محمد ايوب باقر باقر
محمد جاسم راشد الشمرى
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد جـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن
الطبطبائى
محمد حسن محمد الفجام
محمد حسين احمد شيشتر
محمد حمود عواض شعيب العنزي
محمد عادل عباس المويل
مـحـمــد ع ـبــد ال ــوه ــاب مـحـمــد عبد
العزيز
محمد عبدالمحسن محمد الشايجي
محمد منصور غريب الحربي
محمد نادر خليفة أبل
محمد نايف محمد الحجرف
محمد نوار صالح جمال
مشارى ماجد عبد الرحمن سبتى
مالك بدر محمد القطان
يوسف خليفه يوسف المكينزي
يوسف سامى يوسف الحنيان
يوسف طارق جاسم المحميد
يوسف عباس طاهر سليم
يوسف محمد أكبر حسين
يوسف يعقوب عبدالهادى الفيلى

هندسة كهربائية

ابراهيم قصي ابراهيم السماعيل
احمد عبد الحميد فاضل الشمرى
احمد علي جواد العطار
اسامه راكان ذعار المطيرى
أبوبكر زياد خالد عبدالله
أحمد جواد محمد القالف
أحمد عبدالرحمن جاسم الشيخ
أسامه ناصر فالح الشمري
أوضاح حسن عباس رضا
باسل عبدالسالم محمد الكندري
باسمه خالد سليمان الرويشد
بتول جاسم محمد القالف
بتول حسين احمد البغلى
بدر سالم ناصر العبيد
بدر عبد الرحمن خالد المسفر
بدر عبدالعزيز يوسف الزايد
بندر عبد الله جالل الديحاني
جاسم عمار جاسم الساعى
جاسم هاشم غانم آل على
جراح جاسم محمد سكين الكندري
جراح عبدالله أكياد الظفيرى
حسن عادل علي االشوك
حسن عبد الله أحمد علي
حسن عبد الله عيسى خداده
حسين رائد حسن بوحمد
حسين محمد عباس الصفار
حمد طالل عبدالله المنيع
حمد عبد العزيز يوسف الهولى
حمد عبدالوهاب غريب السليم
حميد نزار سليمان حساوي
خالد سالم شافي العجمي
خالد عبد العزيز محمد الزامل
خالد فالح محمد العنزي
خالد فيصل اسماعيل الكندري
خالد مطلق حزام المطيري
خالد هشام عبدالعزيز القاضي
خالد وليد عبد الله الكندرى
راشد حسين راشد العميري
راشد محمد سالم الحريص
راكان سعدون مطر الخالدي
زينب عبدالمطلب محمد سيدحسن
سالم فؤاد سالم المالك
سعود خالد سعود المطيرى
سعود عبد العزيز مصطفى عبد الله
سعود محمد سعود الجبلي
سلطان فهد محمد العجمى
سيد على السيد محمد سيد موسى
حياد
صبا ناصر عبد الله الكندرى
صقر شاهين حمد الغانم
طالل موسى عبد الجبار الخشتى
عباس عادل احمد الميرزا
ع ـبــد الـحـمـيــد خ ــال ــد ع ـبــد الحميد
العوضى
عبد الرحمن بدر جمعه الشمرى
عبد الرحمن خالد امين العوضي
عبد الرحمن صنات سفر السميرى
عبد الرحمن محمد حسين حاجي
عبد الرحمن محمد سلمان الغريب
عبد الرحمن مشارى ابراهيم االرملى
عبد العزيز احمد عبيد السعيدى
عبد العزيز بدر رجا الحربي
عبد العزيز عبد الرضا خليل مشاري
عبد العزيز عبد الله حبيب الجزاف
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ع ـب ــد الـ ـل ــه ض ـحــوى
السعيدى
عبد الله جاسم محمد الحسن
عبد الله حسين وليد الغريب
عبد الله عادل راشد التوحيد
عبد الـلــه ع ـبــدالــرزاق محمد جعفر
ال رشيد
عبد الله محمد اسماعيل عبد الله
اسماعيل
عبد الله منصور حسين القالف
عبد الله مؤيد عبد الحميد العيسى
عـبــد المحسن ان ــور عـبــد المحسن
الحجى
عبدالرحمن ناصر عبدالله العتيبي
عبدالرحمن أحمد دعيج الدعيج
عـبــدالــرحـمــن تــوفـيــق عـبــدالــرحـمــن
الكندري
عبدالرحمن محمد سعد العليمي
عبدالعزيز صالح محمد الرشيد
عبدالعزيز عمر عبدالله الرشيد
عبدالعزيز فراس عبدالعزيز الحمدان
عبدالعزيز فهد صفوق العنزى
عبدالله عماد حسين السالم
عبدالله باسم مبارك بوقماشه
عبدالله جواد جاسم علي
عبدالله رائد عبدالله علي
عبدالله مساعد عبدالله الخليل
ع ـبــدال ـم ـح ـســن عـ ـم ــاد ع ـبــدال ـكــريــم

العبدالكريم
عبيد صالح فالح العنزي
على أحمد زاهد موسوى
على خالد على الحبيب
على عبدالرحمن على السالحى
على عبدالعزيز عبدالله عباس
على عدنان محمد البحرانى
على ناصر على الجبرى
علي حسن جواد القديحي
علي خالد عيسى بهبهاني
علي عبد الله عبد المجيد النصار
علي عبدالرحيم علي زمان
علي فهد خليفه البلوشي
علي محمد فيصل الشمرى
عمر اسماعيل خليل التوم
عمر أحمد عباس بن حسين
عمر بدر ناصر الخالدي
عمر علي نزال الحربي
فاضل عباس ابراهيم محمد
فاطمه حسين غلوم عاشور
فاطمه مصطفى عبد الصمد صادق
فرح رائد صالح الفودري
فرح عبدالوهاب غريب السليم
فهد براك سعد الربابه
فهد سامى على الفرحان
فهد فالح عبدالهادى المطيرى
فهد نواف عبيد الشمرى
فوزان داود سليمان الفهد
فيصل غازي دهام السعيدي
لطيفه رائد صالح الصفي
مبارك حجرف فالح الحجرف
مبارك علي مبارك الشطي
محمد خليل محمد النيباري
محمد أنور محمد النعار
محمد جاسم غلوم حاجيه
مـحـمــد ج ـ ــواد اس ـمــاع ـيــل ابــراه ـيــم
أشكنانى
محمد حامد محمد اشكناني
محمد حبيب محمد االمير
محمد حسن علي دشتي
محمد خالد محمد السماك
محمد عادل يوسف الدالمه
محمد عايض عيد العجمي
محمد عبد الله سيد عباس القالف
محمد عبدالله أحمد الخراز
محمد على حبيب اسماعيل
محمد مفيد صالح الشواف
محمد ناشر عوض الحربى
محمد ناصر زيد المنير
مريم سلطان محمد الخالد
مريم محمد احمد جمعه
مشاري منور فرحان العنزي
ناصر باني ناصر الهاجري
ناصر جمال مخلد المطيري
ناصر عبد الله صالح الشعبان
ندى بدر ابراهيم الشيبانى
نواف هشام علي المال الجفيري
هاشم عمار صالح بهزاد
يوسف ابراهيم مدلول الشمرى
يوسف جاسم محمد الباتل
يوسف خالد محمد العيسى
يوسف عبدالعزيز عبيد العتيبى
يوسف على غالب المطيري
يوسف على يوسف العلى
يوسف نايف فاضل الشمري
يوسف هادي جزاع العنزي
يوسف وليد حسين البزاز

هندسة كيميائية

احمد برجس عشوي المطيري
احمد جابر احمد السعد
احمد سلطان مقعد العتيبى
احمد ماجد حميد سليمان
اسامه يعقوب يوسف مسلم
الجوري ناصر سليمان السليطي
انس سعد احمد العمر
أحمد خالد مجبل الهيلع
أحمد عادل عبدالله دشتي
أحمد عبد العزيز سعود العبيدان
أريج أحمد ابراهيم الزعابى
أفراح محمد حمزه أبل
أنس محمد باني المطيري
بتول رياض حميد التحو
بدر سعد مدرهم العتيبي
بدر فواز طالب القناعى
بدر مرزوق هذال المطيرى
بشار هادي سالم العنزي
تركى خالد شخير المطيرى
تركى فهد غزاى الحربى
جاسم جمال محمد شمس الدين
جواد رضا جواد بوحمد
حزام فهيد منيخر االصقه
حسين أحمد عباس أكروف
حسين محمد حسين المطيري
خالد أحمد عيد الهدهود
خالد صليهم محسن العجمي
خالد فالح مطلق المطيرى
خالد فهد فالح الضبيب
خالد منير قصاب السبيعي
خالد وليد احمد العوضي
خالد وليد يوسف الربيع
دالل احمد سيد عبد الله الرفاعى
دينا محمد حميد االستاذ
راشد أيمن محمد العسكري
راشد حمد محمد األيوبي
راكان منيف سليمان الشمرى
راويه فهد عبدالرحمن معرفى
روان راشد محمد االرملي
زيد محمود علي الصراف
زينب عبدالله فاضل عبدالرضا
سالم طالل عبد الستار مبارك
سعد محمد سعد العازمى
سعود عبدالعزيز سليمان الرويح
سعود فريج بداح المطيري
سلطان عيد سعد العراده
سلمان ثامر مطلق الشبو
سـيــد عـلــي عــامــر عبدالنبي السيد
عبدالعالي الهاشمي
شوق محمد شليل المطيري
شيخة مناحي ناصر العصيمي
صادق جعفر عبدالرحيم الحمر
صالح زويد مبارك العتيبي
ضارى ناصر عبد الله المنيفى
طالل علي عبدالرزاق القطان
عايض صالح محمد الرشيدي

عباس شهاب احمد اشكناني
عـبــد الــرح ـمــن أح ـمــد مـحـمــد أحـمــد
الحمادي
عبد الرحمن عادل ابراهيم الخليفي
عبد العزيز محمد خليفه مال الله
عبد العزيز ناصر بدر نقي
عبد العزيز نهار محمد الهاجرى
عبد الكريم حسن عبد الكريم شمس
الدين
ع ـب ــد الـ ـل ــه اب ــراهـ ـي ــم ع ـب ــد ال ـ ـ ــرزاق
الطبطبائى
عبد الله احمد عبد الله على
عبد الله طالل عبد الله حسن
عبد الله عبد العزيز سليمان التوره
عبد الله محمد شباب السعيدي
عبد الله محمد علي القطان
عبد المحسن خالد أحمد المنيفي
عبد الملك فهد محمد الصالح
ع ـبــدالــرح ـمــن مـحـمــد عـبــدالــرحـمــن
الحساوي
عبدالكريم أحمد عبدالرضا الفرج
عبدالله جاسم عبدالله الخميس
عبدالله حباب عبدالله الحربى
عبدالله خلف فراج العنزى
عبدالله عبدالصمد عبدالنبي أكبر
عبدالله ياسين عبدالله المال
عبدالمحسن محمد ذيب العجمي
عبدالوهاب خالد عبدالوهاب التمار
على ابراهيم عبد الله الرويلى
على حسين على الفيلكاوي
على عبد الحميد أحمد غضنفر
على عدنان محمد بوحمد
علي جاسم محمد الجدي
علي عادل علي اسماعيل
عمر اسعد سرحان هادي
عمر سليمان أحمد المنيفي
عمر عادل سيد رجب عمير الرفاعي
عمر عيد سرهيد الهاجري
عمر ناجح محمد ناجح محمد
عيسى عماد مرزوق العازمي
غنيمه خالد عبد الله الهاجرى
ف ـ ــراس ف ـهــد ع ـبــد الــرح ـمــن ال ـع ــوده
الصالل
فالح غانم شالش عيد صفوق
فهد بدر عبد العزيز العويس
فهد بدر ناصر الجابر
فهد عادل فهد الهاجري
فيصل حمود مجيدل السليماني
قتيبه أحمد خليف الذايدي العنزي
محمد أحمد خليفه الجيماز
محمد جابر محمد الجعيديه
محمد جابر محمد حسن
محمد جاسم محمد بن حاي
محمد صالح عبد المحسن الشمالي
محمد صالح ناصر العتيبي
مـحـمــد ع ـبــد الـلـطـيــف ع ـبــد ال ـ ــرزاق
الحنيف
محمد على ماجد الشماع
محمد علي فالح سعدون
محمد فيصل محمد كركري
محمد مرزوق عناد مهنا
محمد معدي مهدي العجمي
محمد نواف فراج المطيرى
مريم عماد سالم عبد الهادي
مشاري محمد فارس الجدعي
مشعل شاهين عادل القرينى
مشعل ماجد فهاد القحطاني
مشعل نواف حجاب العنزي
مقداد علي حسين القالف
منصور فرحان حمد العجمى
منيره صياح شايع ابوشيبه
منيره عيسى رميض الظفيري
مهدي عادل عبدالرسول الصراف
موسى عصام موسى صفر
ناصر بدر شوحط الضفيرى
ناصر صالح احمد جوهر شهاب
ناصر عباس فتح الله أسد
نايف يوسف ثامر المطيري
نوف فهد عبدالرحمن البناي
هادي ناصر هادي العجمي
هيا خلف حمد الشمرى
وليد خالد مخلد الديحانى
يوسف اسحق عبد الملك العوضي
يوسف انور محمد البدر
يوسف بدر عوض الرشيدى
يوسف حسين يوسف الهولي
يوسف خالد أحمد التركيت
يوسف عادل يوسف الشهاب
يوسف عيسى ذياب العازمى
يوسف مبارك محمد السهيجان

هندسة مدنية

احمد هاشم عطيه داود خلف الفدغم
الفضلي
الرتاج محمود محمد الدحيم
الغاليه صبيح حاجي أبوالحسن
أحمد حسين محمد حياة
بان صادق حسن إبراهيم
بدر عبد اللطيف مبارك الشطي
بدر فيصل محمد العلي
بدر محمد عبدالله الهدلق
برجس ضارى برجس محمد
بيبي فهد عبدالرحمن المليفي
ثامر منصور داخل الفضلى
حامد عبداالمير جاسم القطان
حسن سالم سعيد العجمى
حسين مجيد عبدالله على
خالد نواف عايض الديحاني
خالد جاسم حمد السعيد
خالد فوزي عبداللطيف الدوخي
خالد منصور مشعل الشمرى
دانية جهاد خالد الحساوي
دينه محمد حسين حسين
راشد جاسم راشد الناجم
زيد صالح حبيب القطان
زينب جاسم طاهر الدالل
ساره عبدالعزيز حسين العطيه
سالم عادل سالم العبدلى
سـلـيـمــان خـلـيـفــه سـلـيـمــان خلفان
سليمان
سـ ـي ــد عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه م ـح ـس ــن مـحـمــد
الموسوي
سيد محمد وليد عبد الله سيد على
صالح راشد جاسم الحساوي
صالح طالل عباس باقر

local@aljarida●com

طالل عادل عثمان القعود
عبد الرحمن احمد عبد الله العازمى
عبد الرحمن طارق راشد العميري
عبد الرحمن نواف خلف الحبشى
عبد الرحمن وائل شمالن البحر
عبد العزيز عمار عبد الحسين علي
عبد اللطيف جمال محمد بن ضيف
عبد الله خالد صباح البلوشي
عبد الله وليد عبد الله المشيطي
عبد الله يوسف عبد الله مطيران
العازمي
عـبــد ال ــوه ــاب عـيـســى سـيــد ب ــارون
محمد
عبدالرحمن حزام مطلق العتيبى
عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق الهندال
عبدالعزيز زياد عبدالعزيز الشلفان
عبدالعزيز زكريا محمد الفيلكاوي
عبدالعزيز سلطان محيا الديحاني
عبدالعزيز فهد عبدالعزيز النصار
عبدالله براك محمد الصوري
عبدالله جاسم محمد البناي
عبدالله عمر مطلق العتيبي
عبدالله عوض فهد البسام
عبدالوهاب خالد عيسي الشعيب
عثمان صالح حسن الفضاله
عزام فؤاد احمد العبيد
عقيل اسماعيل جاسم قاسم
على عادل محمد القطان
على محمود راشد القالف
علي حسن عباس دهراب
علي حسين قاسم حسين
عمر عبدالحميد محمد الرفاعي
غاليا حسين زايد بوعركى
غاليه عبد الرزاق جاسم المطوع
فاطمه علي حسين الصالح
فواز احمد ظاهر الشمرى
فيصل بدر أحمد الكندري
فيصل على احمد الصالح
لطيفه ابراهيم عبد الخالق البناى
مبارك ناصر مبارك السليماني
محمد حمد مرزوق كريديس
محمد خالد محمد الحوطي
محمد منصور عبدالعزيز المعتوق
محمد ناصر محمد الراشد
مرزوق سعد مرزوق العنزي
مساعد خالد سعد العازمي
مسعود سبت مسعود المسعود
مشاري مبارك هذال المطيري
مشعل خليفه حشاش العازمي
مهدى محمد نزار جاسم السقاى
مهند عبد اللطيف محمد الهران
ناصر ماجد ناصر الغمالس
ناصر محمد خالد محمد ناصر
ناصر محمد محمود ناصر
ناصر وليد جاسم المفتاح
نور الزهراء فؤاد عباس الباذر
نومان سعد نومان الشمري
ورود غانم علي المطيري
وليد جابر فالح العازمى
يارا حبيب منصور القالف
يوسف احمد عيسى المسري
يوسف وليد فاضل الفاضل

هندسة معمارية

ابراهيم حسين عيسى الموسوى
اسراء احمد عبد الحميد الفرج
اف ـنــان عـبــد ال ــوه ــاب عـبــد المحسن
عبدالرحمن العيد
الوليد محمد جمال الخطيب
أشجان طارق شاكر العنزي
أوراد صالح أحمد عاشور
باسل احمد جاسم الصراف
بشاير محمد حسين الغربللي
جمانه سعيد محمد نور العوضى
حسن على حسن الخاجه
خالد وليد خالد بوغيث
راشد علي محمد ارطام العجمي
زينب أحمد صالح مسرى
عائشه عادل حسين رمضان
عباس ناصر حسين الناصر
ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز خ ــال ــد ع ـب ــد الــرح ـمــن
المخيزيم
عبد العزيز نبيل قاسم العلى
عبدالله احمد مرمى الرويعى
علي حسين جاسم عرب
علي سالم محمود حسين
فاطمه سالم حمزه صرخوه
ليان راتب على العريفان
ليندا وليد سليمان الشيتان
محمد بدر ملفي المطيري
محمد طارق حميد الخياط
مريم محمد جاسم مظفر
مشاري بدر فاروق حسين اليحيى
ناصر اسامه سليمان المبارك
هاشم عبدالرضا حسين أشكناني

جمهورية ايرلندا
التغذية البشرية

أنفال خالد محمد العتيبي
بدر حمد صالح العليان
لجين عبدالله اسماعيل الخميس
يوسف فرج خميس فرج خميس

صيدلة

أحمد خليل عبدالمحسن القناعي
أحمد فهد شريده الشريده
أنفال سعد عثمان القحطانى
تركي ضاوي مجعد العتيبي
حسن سعد مشاى الشمرى
حوراء جاسم محمد الصفار
حوراء مهند عبدالرسول الخياط
خالد محمد زيد الخالدي
خديجه عامر محمد العماري
دالل بسام عبدالوهاب المفتي
روان عصام حسن الكندري
روان محمد عفاس الشحومي
عبد الله أيوب عبد الله الكندري
عبد الله مصطفى محمد بوخلف
عبدالله عادل سفاح البذالي
عذراء عباس علي خاجه
علي عزيز حبيب الشمري
فاطمه عبد الله حسن تقي
فاطمه فهد عبد الله محمد
فاطمه ناصر عبد النبي بن نخي
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فاطمه ناصر غلوم محمد
فرح خليل ابراهيم العربيد
في محارب غازي الحربي
لطيفه فهد محمد العلي
لولوه مشعل جراح الرومي
محمد على مناحى العنزى
مريم محمد حسن رضائى
مي احمد داود االنصاري
ناصر خلف فوار الشمري
نورا حرفان محمد السهلي
يوسف على سالم ارحمه

طب أسنان

أروى يـ ــاسـ ــر اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ي ــوس ــف
المزروعي
آمنه هانى عبد الرسول الصراف
نور غنيم محمد المطيري

طب بشري

احمد عبد الله على المال
احمد يوسف احمد خواري
الرتاج علي صادق القالف
امل عبدالرحمن حسن الكندري
أحمد توفيق صالح ابورزق
آيات يعقوب رمضان مالعلى
تركي علي صالح الضمير
جاسم محمد جاسم القطان
جمانه عبد الوهاب محمد االشوك
جواد أحمد جواد الفيلى
حسن خالد ابراهيم القالف
حسين خالد عبدالرحمن سبتي
حمد نواف أحمد الهزاع
دانه ناصر ياسين عمار
دخيل عراك ادخيل العنتري
دالل احمد يوسف روح الدين
ديمه فهد فارس الخرينج
رسل عبد اللطيف ابراهيم الدهيم
ريان عبد الله غازي العتيبي
ريهام علوي حسين تقي
زينب ابراهيم خليل القبندي
سعد صالح سعد البناق
سعد مبارك عبد الهادي الزعبي
سعود فيصل قطنان العنزى
سلمان محمد عبدالغفار الصفار
شهد عساف عوض المطيرى
شيخه وليد علي الهاجري
ضاري احمد ماجد الحربي
طارق محمد علي العبيد
طيبه مشاري عبدالعزيز الفارس
عبدالرحمن احمد ثويني العنزي
عبدالعزيز عبدالوهاب احمد الكندري
عبداللطيف مشعل عبداللطيف
الحبشي
عبدالله عبدالرحمن حسن الكندري
عبدالله عمر عبدالله الحصينان
عبدالله فهد عبدالله الدوسري
عبدالله محمد عبدالله العدواني
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب م ـ ـح ـ ـمـ ــود ح ــاج ــي
العبدالهادي

عدنان عادل مهدي الصفار
على محمد مجيد القطان
علي حسين يونس حاجي علي
علياء حسين خليل الدوخى
عمر احمد الفي المطيري
عمر عالى هزاع المطيري
عمر عثمان يوسف الحجي
فاطمة صالح مرهون القالف
فراس جراح على الرشود
فواز متعب فهد المطيرى
لطيفه خالد جهز العتيبي
لورا سالم عبدالله العبيد
محمد جاسم محمد الصالح
محمد عبدالخالق ابراهيم التويجري
محمد عبدالله عايش الشمالي
م ـح ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه م ــرض ــى ره ـيــف
العجمى
محمد عماد   محمد المجيمي
محمد ناصر محمد العنزي
محمد هاشم سالم الجوهر
مريم عمر احمد الكندري
مريم مسعود جراق ناصر
مريم يوسف عبدالكريم حسين
مشاري موسى حسن الدابى
منصور خالد سمير سريع
نور جمال عيسى القطان
نور حسين عبد الرضا عباس
ه ـ ــادي مـشـعــل ه ـ ــادي فـهـيــد ح ــزام
المطيري
ياسمين محمد عبد الله الصالح
يوسف احمد مجيد بهمن
يوسف بدر شفاقه العنزي

طب عالج أمراض القدم

اروى فايز منشر الظفيري
دالل سلمان أحمد سليمان
ساره راضي مرضي الشمري
عبد الرحمن يحيى محمد سبتي
لجين حجي عثمان العصفور

عالقات دولية

ال ـش ـي ـخــه ال ــزي ــن ع ـب ــد ال ـل ــه سـعــود
الصباح

علم األشعة

ناصر علي محمد الوهيب

علم الوراثة والمعلومات الحيوية

استبرق وليد عبد الرحمن العسكري
الدالل محمد سلمان الشطى
آالء غانم مبارك العدواني
جنان وليد أبل العوضى
رتاج على حسين البلوشي
رغد مهنا رابح الرشيدي
رهف حمد علي القحطاني
طيبه عبدالرحمن راشد الغريب
طيبه نبيل عيسى عبد الله
عائشه جمال محمد الدوسري
فاطمه سمير خضر الضفيري

فوز قاسم عبد القادر القادري
كوثر حسن شعبان زمان
مريم عيسى حسن دشتي
نور زيد حسن صادق
يوسف عبدالله محمد الحمادي

معمار

ع ـبــد ال ـعــالــى ح ـمــود ع ـبــد الــرحـمــن
الرشيدى
محمد عمار عباس الجزاف

هندسة إلكترونية

بيبى غانم جاسم الحنجرى
حسين أنور باقر الجدي
رفد هادى صالح الحربى
فاطمه هادي صالح الحربي
مجتبى حسن جواد ضياء الدين

هندسة كهربائية

آالء عدنان عيسى الصفار
خالد عبد الله محمد الشراح
عبد الله بدر سالم الرشيدى
فهيد نصار عزاره الضفيرى
وليد محمد صالح العتيبى

هندسة مدنية

الجوهرة بدر فالح الحجرف
بلقيس يوسف محمد الحجى
دالل عبد الوهاب عبد الخضر الخباز
شوق جبر سعود الفهد
عاليه يوسف محمود الشرقاوى
في هيثم عبد العزيز العثمان
محمد بدر حسن الحربى

وسائل اإلعالم وصناعة األفالم

ابراهيم سالم خميس السعيدى
عبدالله سالم غلوم جمال

دولة االمارات العربية المتحدة
أحياء -الجامعة األميركية بالشارقة
حصه ابراهيم ناصر المليفي
طيبه داود سلمان العود

عائشه أحمد عبد الرحمن السعيد
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز اس ــام ــه ع ـبــد ال ـعــزيــز
الدعيجي

العمارة --الجامعة األميركية
بالشارقة

دالل علي يوسف العيدي
غــالـيــه عـبــد الـلـطـيــف عـبــد الــوهــاب
المقهوي
فاطمه طالل سعد االسطا

العمارة الداخلية والتصميم -جامعة
الشارقة

اط ـي ــاب ع ـب ــدال ــوه ــاب عـبــدالـلـطـيــف
االبراهيم
انفال محمد اسحق حسن
ايمان مهدي صالح الدريع
غزالن بدر كامل الضفيرى
مريم فاضل محمد معرفي

اللغة اإلنكليزية -الجامعة األميركية
بالشارقة
فهد عيسى محمد حماده
ناصر عبدالله عذبى الشمرى

المحاسبة-جامعة زايد

ضاعن محمد ضاعن السمدان

الهندسة الكهربائية اإللكترونية-
جامعة الشارقة

التغذية العالجية والحميات -
جامعة الشارقة3

تقتية المعلومات وامن وشبكات
المعلومات-جامعة زايد

العالج الطبيعي -جامعة الشارقة

ابراهيم سليمان عقله العنزي
خالد عبدالله حمد الصامل
دانه احمد هشام المغربى
دانية عادل حسين عباس
طـ ـيـ ـب ــه صـ ـ ـ ــاح ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرس ـ ــول
الجمعه
عـبــد الـعــزيــز عـبــد الــرحـمــن سعيد
الرشيدى
كنده انور حسين العنزي
محمد سليمان عقله العنزي
محمد عبد الله شاكر الصراف
مـ ـن ــار مـ ـس ــاع ــد م ـ ـبـ ــارك ال ـط ــوم ــى
الصليلى

هندسة صناعية-الجامعة
األميركية بالشارقة

عبدالله باسل عبدالله جمال
هيا ايمن عبدالمحسن البرجس

هندسة كهربائية -الجامعة
األميركية بالشارقة

آمنه حسن قبالن العازمى
راشد حميد عبد النبي الصراف
هاجر عارف عبد الله العجمي

هندسة مدنية-جامعة الشارقة

عبد العزيز أحمد صالح الشايجى

اوان سيد محمد محمود الموسوى
روان ضرار محمد الحريص
ساره حمد ضاحي بوجروه
ضي ابراهيم عبد الله المانع
لولوه حمدان جابر العدواني

ريم يوسف عيسى سويد

هندسة معمارية-جامعة الشارقة

تمويل -جامعة زايد

صيدلة-جامعة الشارقة

ايالف محمد جواد القديحى
أنفال حمود سعد الزعبي

طب اسنان

طب بشري

هندسة الحاسوب-جامعة
الشارقة

تصميم الغرافيك والوسائط
المتعددة-جامعة الشارقة

مريم احمد عبدالله الوسمي

صيدلة

ايمان سعد عبد الله الحميدان
زينب بدر محمد النكاس
عبد اللطيف سعد سالم الشمري

طيبه فارس عايد العنزى
ع ـبــد ال ـل ــه م ـح ـمــود ع ـبــد الــرح ـمــن
الكمالي
عذبه نواف كاظم حسن خلف علي

هندسة كيميائية-الجامعة
األميركية بالشارقة

ساره هيثم محمد النصر الله
مريم علي علي الهويدي

كندا

أحمد عبدالكريم جاسم العنزي
حميد جعفر حميد الحسيني
ساره جابر عبد الله الفهد
عبد العزيز وليد محمد المرشد
علي خالد علي السويلم
مهدي خالد هاشم الصفار

ريان صالح حمد الحقان
مريم وائل عبدالمحسن الشخص

تصميم ًداخلي -الجامعة األميركية
بالشارقة

شيخه عبد الكريم عبد الله العبد
الكريم

هندسة الحاسوب-الجامعة
األميركية بالشارقة

اسراء فاضل محمد زمان
حماد عبد الله جديع العجمى
خالد جمال أحمد عبدالقادر المحمد
عبد الله وليد أحمد األحمد
عقله سليمان عقله العنزي
فاطمة بدر غلوم قمبر غلوم
كوثر خالد بدر القالف
ليلى عبدالكريم عبدالله جاولى
مريم رائد عباس صفر
نوره منصور مرود العجمى

ال ـت ـصــويــر الـتـشـخـيـصــي ال ـط ـبــي -
جامعة الشارقة
آيه طارق يوسف أبل
كوثر فاضل اسماعيل ابراهيم
مرام خالد خليفه الذايدي

اروى محمد خالد على
دانه خليل صالح الخباز
نوف جميل ماجد المطيري

جاسم أحمد جاسم الخنفر
حوراء عبدالله عيسى أسيري
طيبه عبد الله على الكندرى
لولوة فهد سماوي الضفيري
لولوه مرزوق سالم العميرى
ن ـ ــرج ـ ــس م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــد األم ـ ـيـ ــر
التميمي

نوره حسن لهمان الدوسرى

بشاير خالد عطيه الحربي
جمانه محسن مسلم القديحي
زينب قصي موسى الدرويش
شيخه صالح حسين البلوشي

العنود عجمي شافي الهاجري
أح ـمــدال ـس ـيــد م ـح ـمــد احـمــدالـسـيــد
الرفاعى
آالء بدر عبد الرسول علي
تركى عبد الصمد حاجى الشطى
حسين احمد عيسى الصفار
حسين عبد الهادى عبد الله الوزان
رقية محمود يعقوب حيدر
سعود رياض أحمد خلف الدخيل
عبد العزيز علي حسين اشكناني
عبدالله محمد فوزان العجمي
عذبي عمر حاي الحاي
عمر عبدالله راجح المخيال
فاطمه عبدالرحمن سليمان سفر
فواز هشام عباس الكندرى
محمد مشعل راشد الخيال
مشاري محمد ابراهيم الشطي
مي ابراهيم ابشيت الرحيلي
نور ناصر أحمد الخطيب
يعقوب انور حسن الظفيرى

هندسة بترول

حمد ناجى خالد بن بادي الهاجرى
حـمــود عبد الــرحـمــن عبد الرحمن
الديكان
سلمى سمير فهد شهاب
سليمان حسن سليمان الصفار
ناصر بدر سالم ارحمه

هندسة كهربائية

حنان حسن على الشطى
دالل محسن سعد عبدالله
عبدالله عبدالسالم عبدالرزاق النجار

هندسة كيميائية

حنين أحمد غلوم عبدالله
فهد محمد فهد الضفيري
مريم زامل ادريس الزامل

هندسة مدنية

على منصور عناد مهنا
فيصل عيسى محسن العتيبي

مالطا
طب بشري

المهدي محمد فاضل عبد الكريم
نصر الله األطرم
بدر وليد عبدالله الحجي
دانه حسين عبد النبى صفر
دالل حيدر عبد الرزاق درويش
سكينه عبدالله محمود حسين
سليمان عدنان سليمان االحمد
طيبه ناصر عبد الله المسرى
عبدالله ناصر حمود العنزى
عبدالوهاب عبدالله أسد الكندري
عيسى حمد راشد الهران
محمد ذعذاع عماش الشمرى
وليد خالد فهد الهويشل
يوسف احمد عبد الله حسين

هندسة كهربائية

زينب مؤيد حسين بوعباس

مملكة البحرين
طب بشري

اصايل مبارك محمد الهاجري
ايوب صالح الدين ايوب الخميس
أروي خالد عبد الله الكندري
أصايل محمد عبد العزيز السلطان
أالء ماهر حسن الصراف
أنفال ناصر عبد الله العنزى
آمال أحمد كامل السبيعي
ترف سليمان عبد الله الفالجى
جمانه عبدالرحمن محمد العصفور
الشمري
حسن قاسم حسين الكندري
خالد مبارك دخين الصليلي
دانة بدر علي الطريري
دانه دحيم مبارك سعيد مبارك
دانه عبد الكريم صقر العنزى
دالل احمد ابراهيم الخليفه
دالل عصام جاسم العبيد
ديما مسعي عوض الرشيدي
ديمة احمد ابراهيم الشطي
رباب نواف ناصر الخليفه
ريم سعد عبد الله الكندرى
ريما محمد مضحي الضفيري
زينب خالد رضا بوشهري
زينب محمد حبيب الجزاف
زينب خالد عبدالصمد جراغ
زينب كامل حسين الدشتى
سارة بدر احمد الحسن
ساره على ابراهيم الصايغ
ساره محمد عبدالله الصفار
سعاد خالد سعد العساف
سعود فهيد سعود العجمى
شهد حمد عايض العازمي

local@aljarida●com

شهد طارق محمد أحمد
ضي عبدالناصر مناور السعيد
عبد العزيز انور احمد محمد
عـبــد ال ـعــزيــز عـبــد ال ـخــالــق ياسين
األنصاري
عبد العزيز محمد جدعان العازمى
فاطمة راضي فياض العنزي
فاطمه أحمد أحمد الخباز
فاطمه بندر جزا العتيبى
فاطمه سليمان على حسين شمس
الدين
فاطمه عبد الله عبد الــرضــا حسن
علي
فاطمه عبد الله عبد العزيز الشبيب
فاطمه محمد فرحان العنزي
فرح خالد أحمد البحريني
فرح سامى عبدالله النصيبى
فيصل رياض عبكل العبكل
ليلى أيمن على الكندرى
محمد بدر حمد الصقعبي
مريم احمد سالم العبدالهادي
مريم جاسم محمد المسباح
مريم خالد عبدالله الريش
منار خليفه طالل المطيري
موضى على اسماعيل مندكار
ناديه فارس اكنيفذ عوض اكنيفذ
ناديه نواف منور المطيري
ناصر عمران ناصر العمران
نجاة يوسف يعقوب السجاري
ن ـ ــور ك ـ ـمـ ــال ابـ ــراه ـ ـيـ ــم يـ ـل ــي أح ـم ــد
بهبهاني
نوره سعد مطلق العازمى
ن ــوره عبد العزيز سعود الشويرد
العميري

نيوزيلندا
العالج الطبيعي

صفيه غضيان نزال الهاجري

تكنولوجيا االسنان

حسين خالد على احمد
شيخه على ابراهيم الصالح
علي بدر خضير بوشعبون

صيدلة

سيد محمد سيد اسماعيل سيد على
سيد ابراهيم
عمر غدير خالد الغضوري العنزي
مريم عبد الرضا تقي محمد

طب أسنان

زينب طارق احمد الفودري
محمد حسن محمد زمان
محمد على حسين علي حسين
مهند محمد عبد الرزاق العدسانى

علوم طب حيوي

خالد حمد أحمد المراغي
عاليه يوسف برجس الشمرى

ً
أبل :قبول  3658طالبا في «البعثات الداخلية» للفصل الدراسي األول 2019/2018
●

يوسف محمد رفاعى الرفاعى

فيصل متعب

أعلن األمين العام لألمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د .حبيب أبل اعتماد قبول  3658طالبا
األول .2019/2018
وطالبة في البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي ً
وبارك أبل ،في تصريح صحافي ،أمسً ،قبول الطلبة في البعثات الداخلية ،متمنيا لهم دوام التوفيق
والنجاح في مسيرتهم الدراسية ،مشددا على ضرورة مراجعتهم الجامعات أو الكليات المقبولين
فيها ،الستكمال إجراءات القبول والتسجيل ،وتسليم شهادة الثانوية األصلية.
وفي ما يلي أسماء الطالب والجامعات واالختصاصات التي تم قبولهم فيها:
الجامعة األميركية في الكويت
بكالوريوس ادارة

أحمد وسام عباس بن حسين
أسيل سمير حبيب االبراهيم
حسين احمد كارون عبدالسيد
خالد جالل هادي العنزي
شهد سالم بدر ملك
طارق خالد احمد اليوسف
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن نـ ــاصـ ــر ع ـب ــدال ـل ــه
المطيري
على حسين عبد الله رمضان
علي جالل محمد دشتي
فيصل اسعد بدر الهندي
مشارى مزهر جاسر الشمرى

بكالوريوس اقتصاد

عمر خالد أحمد اليوسف
فيصل عبدالله حسين العمر

بكالوريوس العالقات الدولية

حمود إبراهيم حمود الصقعبي
سارة نزار أحمد العواد
ساره أسامه حسين نجم
ساره يوسف عبدالوهاب العميري
سعود محمد نهار المطيري
صقر أحمد عبدالمحسن الحمود
عبد الرحمن وليد ابراهيم جحيل
عبدالوهاب فوزى مرزوق االحمد
عبدالوهاب محمد يوسف جعفر
عيسى جاسم فاضل القطان
لولوه بدر عبدالله الحمود
ليان عبد الفتاح عبد الله األيوبي
نور حبيب محمد نور الدين
نور عادل حمد الصانع

بكالوريوس العلوم االجتماعية
والسلوكية
لولوه نافع صالح النافع

بكالوريوس تسويق

علي محسن علي المطيري

بكالوريوس تصميم جرافيكي

أنوار أحمد محمد ااموسوي
بتول عدنان اسماعيل القالف

حور فيصل محمد الخباز
دارين هيثم حمد العدوانى
رتاج بدر ناصر الخالدي
زهراء رائد مجيد القطان
ساره علي محسن الصايغ
شهد على محمود الصراف
عبدالله عادل عبدالرضا الخياط
فجر هانى حبيب خشاوى
لجين عبد الحميد حسين العبدالله
منيره عادل ماجد الزيادي

بكالوريوس تمويل

بدريه خالد ناصر المحيسن
راكان علي محمد الكليب
شذر أحمد سليمان المبارك
شيخه خالد عبد الله العمير
فاطمه طارق بدر رزوقى
نور نواف حامد المسلم

بكالوريوس علوم كمبيوتر

أيوب أحمد على الكندرى
حيدر علي يعقوب العلي
طالل عبد الكريم محمد الفيلكاوي
طيبه طارق خالد العيسى
عبدالرزاق فهد محمد البناي
فاطمه حميد شرهان عباس

بكالوريوس لغة إنكليزية

احمد جاسم محمد قمبر
أمينه جاسم سليمان القيص
دالل ناصر مطلق العروج
رتاج عبد الكريم عبد العزيز المعتوق
ساره سليمان عبد الخالق البناي
ساره عبد الرسول محمد التركى
سلوى سعد عيد العازمي
عبدالله وليد محمد عمر
على خالد على مخصيد
علي محمد مجيد البقصمي
فجوره علي حبيب الشويعي
فرقان سليم فرحان البخيت
مريم بدر سليمان الديحانى
مطلق مرزوق مطلق الحربي
مناي يوسف أحمد المسلم
مها محمد يوسف االنصارى

بكالوريوس محاسبة

بدر خالد عبد الله الحربى

جمانه منصور عبد الله الغريب
دانه وليد عبد الرحمن بو كبر
دالل حسين محمد اسد حسين
عبدالعزيز مساعد عبدالعزيز الرومي

بكالوريوس نظم معلومات

محمد اشرف محمد عبد المنعم
مريم خالد عبد العزيز البراهيم
ناصر سليمان علي الرفيع

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

ال ـس ـيــد مـحـمــد ب ـه ــاءال ــدي ــن محمد
القاروني
أحمد يعقوب يوسف مسلم
أوض ــاح عبد الـلــه نـصــار المحرول
العازمي
تاال مزيد حمد القصار
جاسم حمد جاسم المير
حسين طالل اسماعيل البناي
حمد راكان كاظم البالم
حمزه عباس عبدالله الخضيري
حنان على الزم الشمرى
ساره عبد العزيز نور المطيري
سجى فراس يوسف ال بن على
سلطان فهد دهيم مقبل الظفيرى
شوق عبد الله فالح راعى الفحماء
شيخه عبد الله سعود العنزى
صالح عادل على الصويلح
عائشه حسين يوسف مدوه
عبد الرحمن أحمد غلوم كندري
عبد العزيز حسن عبود اوريان
عبداللطيف سلمان حسين محمد
عبدالله هيثم عبدالصاحب الشيخ
عمر فرحان سند الشمري
غازي فيصل غازي المطوع
غدير طارق ابراهيم الماجد
فاطمه جواد درويش عباس
ف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــه سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود عـ ـ ـب ـ ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز
العسعوسى
فاطمه فيصل الشيخ صالح الهندى
ليلى رأفت محمد عمران
محمد يوسف محمد العلي
مهدى محمد اسد محمد
نوره نبيل حبيب جسام
هاشم بدر  -خيطان
ياسمين عبد العزيز عدنان الحسن

بكالوريوس هندسة كهربائية

الـ ـج ــازى ي ـع ـقــوب س ــال ــم الــرم ـضــان
الهاجري
الزين جمال عبد الله الحبيل
الغاليه رائد حبيب الصفار
بتول هشام جواد الصحاف
بدر اسامه ناصر الخرافي
زهراء بدر علي جاسم
سالم ناصر عبد الله زوير
سـيــد عـبــدالـلــه هــاشــم سـيــد شهاب
القالف
شيخه طارق عبد الله الحمود
عبداللطيف حمد جاسم المير
عبداللطيف هادى ناجى القالف
على ناصر عبد النبي محمد
علي أنور يعقوب حسن
لولوه فالح مشهور الجنفاوي
محمد جمال أحمد الرفاعى
مريم بدر محمد كندرى
مسك صالح ابراهيم الدوخي
نوره فاضل عباس السلطان
نوف سعود محمد العويهان العنزي
هاجر فواز حمود المطيرى

بكالوريوس وسائل إعالمية

سارة عادل مشعان عطية
شهد منصور جمعه الكعاك
محمد عدي عبدالله العثمان

الكلية األسترالية في الكويت
دبلوم إدارة أعمال

ابراهيم صالح جاسم اللنقاوي
ابراهيم محمد علي الهويدي
اوراد عبد الله منذر المطوع
أروى سعد عبد الله الحنيان
أسراء عماد عبدالوهاب المحيطيب
بتول خليل عباس باقر
بدر احمد هاشم الكندري
بيبي طالل سعود العجران
جنان محمد فاضل بوعباس
حسين منذر عبد العزيز بو عباس
حمد عبد العزيز عبد الله المسعود
حمود أحمد يوسف الميال
حوراء فايز موسى االشوك
حيدر صالح علي غضنفر
دعيج محمد ماجد العتيبي
دالل عدنان أحمد الشطي
دالل محمد حمود الزهمول
رتاج محمد عبدالرحمن القطان
ريم حسين محمد الكندري
ساره عبد الله عبد اللطيف العبيد
سالم خالد عبد الحميد عبد الرحيم
شيخه خالد صالح الفاضل
عبد الرحمن عبد الله فهد السبيتي
عبد الرحمن نايف جبر الشمري
عبد الله عبد العزيز عبد الله الشطي

عبد الله على محمد مراد
عبداللطيف مشعل عبدالله عطا الله
عبدالله صفدر عزيز عبدالعزيز
عبدالله طارق احمد الكندري
عبدالله يحيى علي أحمد
عذبه خالد عبد الله المشيطى
على طارق محسن حسن
علي عادل علي العبدالسالم
فاطمه حسين حسن كمال
فاطمه هادى سعد المياس
فهد عبد الرحمن فهد المضاحكه
فهد عماد سعيد القريشي
ليلى قيس صاحب اكروف
محمد جاسم عبدالكريم بن حيدر
محمد جمال محمد الكندري
محمد سامى حيدر اسماعيل
مرام خليفه محمد بوعركى
مريم عبدالله يعقوب سيف حسين
مشعل محمد خلف العنزى
نسيبه خالد عبدالله الكنعان
نور احمد عبد الله الزعبى
نور بشار احمد يوسف
نور زيد عبدالرزاق محمد
نوره فوزى معتوق عنبر
هاجر مخلد نعمه الشمري
هاجر مسفر جابر العجمى
هال عبدالله ساير الشمرى
هيا سعود مبارك الحريتي
يوسف عبد الحميد غلوم حسين
ي ــوس ــف ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ع ـب ــد ال ـلــه
بوطيبان

دبلوم الموارد البشرية

ديما هليل منور المطيرى
صقر وليد أحمد العامر
طيف رابع عبد الرزاق الموالني
طـ ـي ــف مـ ــوسـ ــى عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه مـحـمــد
البلوشي
عبد العزيز خالد سيد محمد حسن
يوسف
عبد الله أسامه جاسم السالم
عبد المحسن محمد احمد اليوحه
السميط
عبدالوهاب مشعل علي كرم
على خالد احمد حسن
محمد علي نايف عشيان
مريم أحمد على عباس
مريم سعد طه الشومان
مالك أسامه أحمد الفيلكاوي
نوف سعود عزيز عنبر
هيا وليد خالد الحمدان
يارا كمال عبد الكريم سالم
يعقوب محمد طاهر القالف

دبلوم تسويق

امجاد ماجد دغيليب العتيبي
أحمد حامد احمد الفارسي
أحمد محمد طاهر الشمرى
بتول هانى محمد الجعفر

عبدالله محمد عبدالوهاب الهويدي

بشار عبد الله احمد الطبطبائى
ثامر زهير بدر االستاد
جود أوس علي أصطى أحمد
حمد انور خميس محمد
دانه عبد الله محمد النوفلىة
رغد سيد محمد سيد جواد الناصر
زيد محمد سليمان ابو حيمد
سليمان عبد الله سليمان فرج الطراد
سيف ناصر سيف المشعل
شهد يوسف أحمد الرقم
صالح طارق محمد الطوارى
ضرار أحمد السيد محمد الطبطبائي
عاليه خالد كاظم عثمان
عائشه أدهم يوسف العلي
عبد الله مطلق حمدان الجبيري
عبدالله وليد علي أبل
على جاسم محمد بلوشي
علي سلمان عبدالله القالف
فاطمه انور حبيب عباس
فنر عبد الله صالح الطريمان
في خالد زيد العجيل
محمد يوسف محمد البناى
مريم عبد السالم خليل الفودري

دبلوم هندسة الكهرباء
واإللكترونيات

احمد عبدالهادي احمد الزايد
اسراء عبد العزيز مشعان عطيه
امنه خليف حاكم الظفيري
ايمان حسن ناصر أمين العوضي
أح ـم ــد عـ ـب ــدال ــرؤوف مـحـمــد الـعـبــد
السالم
أسامه عبد الرزاق محمد الحجي
أوضاح فالح فهيد العجمى
آيه محمد صالح الصراف
بتول احسان سيد شرهان
بدريه منصور صالح الراقع
حسن بدر احمد ياقوت
حسين على حسين حاجى
حمود سعد حمود الشمري
خالد غالي حمدان الشمري
خـ ــالـ ــد م ـح ـم ــد ط ـ ــاح ـ ــوس مـحـمــد
طاحوس
خالد وليد يحيي اليحيي
دانه حمود عابر العنزى
رتاج احمد عبد الله الكندرى
رحمه سالم عبد المحسن المري
ريما عبد الناصر خميس العباسى
زهره أحمد صالح الحداد
زينب صالح عيسى القالف
ساره راشد ناصر الخضر
ساره عادل ابراهيم الشايجي
سلمان رباح فالح المطيري
شريفه بدر نصف العصفور
شيخة عادل علي حمادة
صالح ابراهيم حريميس الهاجري
عبد الحميد مـشــاري عبد الحميد
االربش
عبد العزيز غازى مرزوق المطيري

عبد اللطيف ايمن عبد الرسول ميرزا
عبد الله أحمد حاجيه حسن
عبد الله بخيت سليمان الرشيدى
عبد الله عماد سيد احمد كندرى
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـ ــادل شـ ـن ــان ع ـســاف
العنزي
عبدالله صالح عبدالله البرازى
ع ــدن ــان ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف س ـيــد دعـيــر
شرهان
عطا الله بدر عطا الله العنزي
على محمد على حسن على
علي حسين علي السعيد
علي زيد كنعان الصراف
علي طارق محمد العبد الله
فارس حمود هالل المطيرى
ف ـهــد ح ـم ــود عـ ـ ــواض ش ـع ـيــب عيد
العنزي
فهد عوض سلطان العتيبي
فهد محمد راشد العجمى
فهده نهار مشعان الخالدي
كوثر جعفر غلوم محمد
محمد خالد عبدالعزيز مال الله
محمد صالح عبدالوهاب القطان
محمد عبد العزيز محمد الحسينان
محمد عبد الله عيد عبد الله
مريم جمعه سالم الخشتى
مشارى صالح خالد السليمان
م ـشــارى محيى الــديــن عبدالجبار
النيباري
منيره انور احمد العوضي
منيره عماد خالد العتيقي
ناصر مطلق عايض العتيبى
وضحه أنور سعد الجناع
يوسف أحمد فهد الشمرى

دبلوم هندسة بترول

احمد حامد خليل الصيرفى
اسراء حميد يعقوب علي
االف يوسف يوسف حيدر
العنود علي ناصر البسام
تهاني بدر الفي الديحاني
ثنيان فيصل بيان األحمد
جاسم محمد غلوم العابدين
حسن عادل حمزه العلي
حسين جاسم محمد الشطي
حسين محمد نجف الشمالي
حمد وليد أحمد شموه
خالد بدر ناصر المحجان
خالد عبد السالم مبارك الدليمى
خليفه خالد حمد الهيم
دانه جمعه عبد الكريم الصيرفى
دانه نبيل يعقوب حسن حالوة
دالل حسين شناقه الرويعى
ريوف نواف صالح العراده
زهراء حسن خليفه قاسم
ساره مفرح سعود العنزى
سعود عبد العزيز محمد الفيلكاوي
سندس مبارك محمد الفضلى
سيد أحمد عبداللطيف سيد مسلم

سيد مصطفى
شهد راشد مطير البذالي
شهد سالم ابراهيم القطان
شهد محمد فهد الخرجي
شيخه حسين حمد الدوسرى
شيخه مشعل ياسر السبيعي
عائشه محمد مناحى العلى
عبد الرحمن حمد محمد العجمى
عبد العزيز اسماعيل غلوم رئيس
عبد العزيز حسن عوده الشمرى
عبد العزيز فارس هندى الشمرى
ع ـب ــد ال ـك ــري ــم م ـح ـمــد ع ـب ــد ال ـكــريــم
الدريويش
عبد الله محمد عبد الله الكندرى
عبدالعزيز مهدى محمد محسن
عبدالله عبدالعزيز محمد الربيع
عبدالوهاب أحمد إسماعيل حسن
عبدالوهاب مصطفى ناصر المطوع
عذوب احمد عيد المطيري
على غازى عيدى عيدى
علي جعفر حسين رضا
علي رجا حمود العتيبي
علي زيد جاسر العنزي
علي عبد السالم أحمد المسفر
عليا محمد طالب جمال
علياء على سالم جدعان
غزاى غازى سعود العتيبى
غال محمد على المطيرى
فاطمة طارق روضان الشمري
فاطمة عادل عيسى العنزي
فاطمه احمد عبد المجيد البو حسن
فاطمه حمد راجح الهاجرى
فاطمه محمود عيسى الخضري
فهد خلف فهد المطيرى
فهد عبد الله أحمد القديرى
ليلى عمار على اسماعيل
محمد عادل محمد سبتى
مرح سعدون عبيد المطيري
مروه صادق محمد النجار
مريم محمد امهدي الرشيدي
مساعد عدنان صالح بو غيس
مسك صالح دحام الظفيرى
مشاري نايف مفلح ارطام العجمي
مشعل حمد سعيد مبروك
مصطفى حيدر صالح حسن
منيره عبدالله محمد الكندري
مها سعد ثجيل الشمرى
موضى سعود خضير المطيرى
نادين سعود بدر العتيبى
نايف سهل نايف العتيبى
نوال خالد سمحان السمحان
نوره محمد عبد الله الكندري
نوري محمد عبد الرحمن العتيبى
نوف ابراهيم ياسين الطراح
وفاء جاسم ابراهيم السعيد
وليد خالد شريف الخالدي
وليد خالد هاشم العيدان
ونس سعد عبد العزيز العتيبي
يونس على يونس احمد
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دبلوم هندسة صيانة الطائرات
بتشعيباتها

احمد سعود نزال الظفيرى
احمد كمال علي الخرس
المها حسين محمد المحيطيب
انفال صالح حسن على حسن
ايالف هيثم احمد العوض
أحمد محمد جاسم الشيبه
أيمن فالح حمود المطيري
بندر عصام فيصل الخالدى
جراح مشعل حمد ضيف
جميله حسن يعقوب مؤمن
حسين مهدى حسين السالم
حمد جمال مطر الشمري
حمود حمد محمد الديحاني
حوراء عباس محمد على
حيدر قاسم أكبر الري
خالد نجيب العبدالعزيز العمر
خالد أحمد أحمد عبدالرحمن الخباز
دالل عبد الله شارع الرندي
راية على فالح العازمي
رضا احمد عبدالله محمد
روان بدر ناصر أمين العوضي
ريم بدر مجبل الرشيدي
ريم ماجد مالك المالك
زينب خالد عبد الله الحمر
زينب خالد محمد سراب محمد
ساره ماجد يوسف عيسى
ساره محمد عذافه الشمرى
سعود فيصل احمد القديرى
سليمان بدر احمد المضحى
شاهين يعقوب شاهين الفيلكاوي
شهد يعقوب عبادي المجادي
شيخه محمد سليمان الرشيدي
شيخه منصور راشد العبدلى
صبا صالح غانم غانم
طيف راشد سند الديحاني
طيف شريده عجيل الشريده الشمري
عبد الرزاق باسل عبد الرزاق مجيد
ع ـبــد ال ـعــزيــز مـحـمــد ع ـبــد المجيد
شعبان
عبد الله فيصل عبد الله الشريده
عبدالرحمن ناصر عبيان الرشيدي
عبدالعزيز محمد صالح الدين حسن
عبدالله عايض محمد المطيري
عثمان خالد عثمان الدبيخى
علي أظهر نويد
علي عبدالعزيز عبدالوهاب القطان
عمار عبدالله محسن المخيال
عمر وليد علي الحساوي
غدير يوسف حسين الجريدان
فهد خالد حمدان العنزى
محسن الفي محسن السبيعي
محمد جاسم محمد السليمان
محمد حسن محمود ماه كريم
محمد حمد عبد االمير التميمي
محمد خالد عبد الله عبد الرزاق
محمد على عواد الشمرى
محمد على محمد مراد
مريم عبد الرحمن أحمد االحمد
مريم عبدالله عبدالرحمن طالب
مريم محمد حافظ مسيعيد
مشارى محمد ابراهيم العبد الله

نادرة طالل ملفى الحربى
ناصر ماجد حميد الصبر
نور عبد الرضا عبد المحسن عبد
الله
هاشم صبحى خلف العنزى
هاشم عبدالجليل ابراهيم البلوشى
هيا داود سليمان الحمود
يوسف جاسم محمد الهندال
يوسف جزا خلف المطيرى
يوسف سلمان مسلم الشالحى
يوسف ناصر عبد الله البناق

دبلوم هندسة مدنية

ابراهيم احمد ابراهيم رمضان
ابراهيم محمد حميدي العدواني
أروى حمد غازي المعباسي الحربي
أسراء على حسين بحروه
أفنان صالح صنهات المطيري
أمينه زيد فراج الظفيرى
آالء اسحق حسين حسين
بدر ناصر عبد الله القحطاني
براك سالم احمد العبالنى
بندر محمد عبد المجيد الدوسرى
جواهر عدنان حاتم الصايغ
حسن صالح محمد الحرز
حمد بدر حمد الماص
حمد على منصور الخليفى
حمزه جابر أحمد البلوشي
حوراء احمد عبد الله الموسوى
حوراء عماد حسين فحص
خديجه اسامه روضان جوده
دانه جهاد فاضل بوغيث
دانه حسين محمد النصار
دانه محمد علي الخليفي
دانه منذر خليفه الفوزان
دانه وليد عبداللطيف الشطي
دانيه عادل حسين الكوت
رهف متعب مطير الجميلي
روعه وليد خلف الفرحان
زهره حسين محمد الباذر
زينب صالح مهدي عبدالحسين
زينب هانى عبد العزيز جمال
سهام خالد سلطان عبد ربه
شريفه مشعل يعقوب بو رحمه
شهد محمد عبد الله العميري
شهد محمد عقله العنزى
شوق طالل مسفر الرشيدى
عاليه جفران عبد الله العفتان
عاليه نايف مفلح ارطام العجمي
عائشه عيد مفرح المياس
عائشه محمد جاسم المالك
عباس سعد عباس الصالح
عبد الله جالل عبد الله جمال
عذاري مطلق حمود الرشيدي
على محمد عوض المطيرى
عمر هادى ناهى العنزى
غدير عبد الصمد جاسم شمساه
فاطمه صالح على الهزيم
فاطمه صالح مؤمن الحداد
فاطمه عبد الله عبد الرحمن أكبر
ف ــدك عبد الـلــه ص ــادق عــاشــور عبد
الرضا
فراس طالل عبدالقادر الزواوي

فرح فيصل عبد الله السويلم
فواز خضير عقله العنزى
في حسام سامي الوتار
في فهد منصور بورسلى
لولوه عيسى مسلم الغضورى
محمد خلف براك العواجي الشالحي
محمد عبد الله احمد الكندري
مريم عيسى أحمد صفر محمد
مريم ماجد كاظم حسن
مريم منصور على العتيبى
مضاوي سعود عبيد الديحاني
مناير صالح رشيد المطوع
مناير عوده غدير الرحيلي
منيره ناصر سعد الزعبي
نور الزهراء عادل حسين البحراني
نوره خالد محمد الحربي
نوريه سعيد على القبندى
هاجر ثامر ناصر الشمرى
هديل سمير عناد العنزي
وجد حمد احمد القديري
يـ ـ ــوسـ ـ ــف ع ـ ـبـ ــد ال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن م ـج ـبــل
العصيمي

دبلوم هندسة ميكانيكية

ابراهيم فهد محمد النويعم
اريج محمد فاضل علم دار
امينه عبدالله خالد الفيلكاوى
اوراد صادق حسن مقيم
أحمد صباح علي بوحمد
أوضاح موسى عبدالله االستاذ
بتول عبدالجبار محمود حسين
تركى على خميس العنزى
تسنيم سالم هادى العجمى
جمال احمد طاهر الخطيب
جنان جاسم حسين عوض
جواد عادل خضير ابراهيم
حسين بدر محمد جعفر
حصه طالل محمد العدواني
حصه عدنان ماجد مبروك
حمود عبد العزيز على الشراح
حمود فهد سليمان مراد
خالد حامد يوسف العنزي
خالد عبد الله طعيس ذياب
خوله جابر مجيد صادق
روان خالد جاسم محمد الرميضين
ساره أحمد مزعل نصار
ساره درويش علي المنصوري
ساره محمد فاضل المطوع
سعد صباح عبد الله الجندل
سلمان سعود حشف المطيرى
سندس علي ابراهيم الصالح
شهد احمد ممتاز جالد
شهد سعود عبدالعزيز العجيمان
شوق ناصر بدر محمد
صالح بدر الفي الديحاني
صالح محمد مطيران العازمى
طالل نايف صالح البصيلي
عبد الرحمن عبد الله ناصر الداهش
عبد العزيز محمد سعود شاهين
الغانم
عبد العزيز وليد فالح المصيريع
عبد الله جابر محمد العمارى
عبد الله خالد عيسى القروى

عبد الله عدنان سعد الحسينان
عبد الله غانم عبد الله المال
عبدالله محمد عبدالله العجمى
عبدالوهاب محمود يعقوب موسى
عثمان عبداللطيف محمد بوحمد
عذبى صالح جمعان الرشيدى
على فاضل ابراهيم على
علي محمد غلوم اشكناني
غاليه محمد ابراهيم الفرج
غزالن طالل خلف الدوسرى
فاطمه محمد موسى صالح
فهد سعد راشد العجمى
فيصل ناصر غنيم الزيد
لولوه مبارك محمد السمحان
ماجد سلطان ملفي الديحاني
محمد سليمان خليفه العنزى
محمد صالح ابراهيم الرويشد
محمد صالح حميد العنزي
محمد عبد اللطيف خضر عايد
مروه فاضل محمد الصراف
مريم على فاضل الكوت
مساعد صالح احمد الخلف
مشارى عماد جاسم بو حمره
م ـ ـ ـشـ ـ ــاري فـ ـ ــرحـ ـ ــان عـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن
الديحاني
مشاري ياسر مال الله خليل مال الله
موسى سليمان حسين الصراف
ناصر سامى حمد السعيدان
ناصر سعد فهيد السبيعى
ناصر عبدالله عيد المطيرى
هاجر سعد يوسف الحداد
هيا خالد سالم جوهر
يوسف صقر يوسف آل بن على

الكلية التقنية في الكويت
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها
آيه سليمان عبد الحافظ سليمان
بندر حربى فالح الميع
تركى خليل فاضل الفضلى
حسين على حسين االحمد حسن
حسين يوسف محمد حيات
دالل خالد احمد المانع
روان عبد الرحمن ثنيان العنزي
سلطان محمد مسلط العتيبى
سند جالل سند الرشيدى
سندس شريف نجم عبد الله الشمري
شدن محمد جاسم كمال
شيخه هادي صالح الديحاني
صقر سعد محمد التويم
ضحى هانى حسين المشري
طيف وليد سليمان مال الله
عاليه مبارك سعدون الجفيره
عـبــد ال ـعــزيــز عـبــد ال ـلــه عـبــدالـعــزيــز
الشويش
عبد الله أحمد حمود العباسي
عبدالرحمن سالم على سالم
عبدالله أيمن عبدالله الطواش
عجيبه سعد شبيب العازمى
عدنان احمد مطر عوده
عذوب نايف فارس المطيرى
على أحمد سعود بن نعمه
علي جمعان على العلي

غزالن محمد عبد الله الديحانى
فاطمة يعقوب مهدي بيرويان
فاطمه هزاع عبد الله المطيري
فجر عواد جخيدم العازمى
فرح عبد الله عثمان القعود
محسن سالم على العجمى
محمد هاني حسن العوض
مريم عقاب مطر الديحانى
هيا وليد طاحوس محمد طاحوس
يحيى سلمان عبد الكريم الحربي
يوسف خالد داخل الشمرى

دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات
بتشعيباتها

ابجاد حامد ابجاد العتيبي
البتول محمد صالح الصراف
أحمد سعود عبد العزيز الرميح
أنوار سالم فالح العازمى
حمود هادي عبد الله اللميع
حوراء عبد اللطيف حسين كاكولي
خالد عبد الله عبد الرحمن الرشيد
سعود على سعود الحربى
عبدالعزيز نايف مطلق العتيبي
عبدالله جابر عباس محمد
عبدالله حسين يوسف القبندي
عثمان حسين عبدالكريم البحر
عثمان محمد على محمد
علي حسين خلف الخلف
علي عبدالعزيز علي العلي
ليلى خالد خليفه مبارك
محمد بدر ابراهيم اليتامى
مريم سالم خليفه الخالدى
مشاري صالح أحمد الوقيان
منار عبد الله حمود حاجيه

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها

العنود عبدالله فيصل العجمي
العنود منصور خالوي الفضلي
الغاليه خالد احمد عبدالله
الكوثر بدر ابراهيم عاشور
آمنه يوسف عبدالله الصليلي
بدر ناصر بدر العدواني
بيبي يعقوب صالح المال
حمد فهد حسين السليم
حوراء خالد جاسم العلي
دانه بدر خالد المطيري
ديمه محمد على السليمان
ديمه محمد على السليمان
راكان نايف عبدالواحد الحساوي
رغد أحمد ابراهيم الحسين
رؤى محمد علي السبيعي
ساره عبد الهادى عبد الله الراشد
سليل على عوده الفضلى
شيخه سالم عبد الله السالحى
صباح مبارك مالك الصباح
طالل نبيل خالد الرشدان
عاليه نزار جعفر الخطيب
عائشه عبدالوهاب ابراهيم الكندرى
عائشه مزعل ابراهيم الشمرى
عبد الله مشعل سعود الهاجرى
عزيزه طارق خليل جمعه
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علي مهدي مجيد الكوت
عمر ناجي محمد الرشيد
فاطمة عبدالله محمد سلجوقي
فاطمه صالح ناصر العراده الخالدي
فاطمه مرزوق سالم المرزوق
فيصل مرشد شحيتان الشحيتاوى
مرام عزيز عبيد المطيري
مريم هيثم عدنان البدر
مشاري محمد غريب الشمري
منار مبارك سعود السعيدى
نور فهد حبيب المناور
نوره وليد مشاري الحمد
يوسف أحمد يوسف الروضان
يوسف صالح منصور صالح ثنيان
الرشيدى
يوسف مشعل يوسف الصفران

عبد المحسن عمار خليل خريبط
عبدالرحمن احمد محمد العازمي
عبدالله صالح عبدالعزيز الخميس
عبدالله يوسف عبدالله الصهيل
علي مهدي حبيب اشكناني
فاطمه خالد أحمد الفويرس
فجر ضرار عبدالله الوقيان
فهد سعود فالح الحجرف
فهد محمد عبد المجيد العوضى
في آدم مرجان أحمد
لطيفه خالد عيسى السعد
لينه سليمان صالح االيوب
محمد عدنان عذال الماجدي
مريم هشام جواد حبيب
ندى خالد ناصر العتيبى
نور فريد سعود الفوزان

بكالوريوس ادارة نظم معلومات

بكالوريوس تسويق

أسراء حسن طاهر البدر
تالة فارس سعود الفارس
ثوينى عبد الله ثويني العلي العبد
الله ثويني
حمد عادل حمد الحبشي
حمد مسلم زيد المسلم
دانه سالم محمد التوره
رتاج يوسف سليمان الشايجى
ضحى عبد الله محمد المنصور
عبد الرحمن أحمد مبارك العواد
عبد الله عادل محمد الراشد
عبدالعزيز عبدالله جاسم المزيدي
عبدالله بريت جلفيف العنزى
عفاف بسام عيسى الحساوى
علي غنيم علي المطيري
فاطمة وليد خالد بويابس
فتوح عادل سليمان بورسلى
لولوة يحيى احمد العبيد
محمد عبد الرحيم محمد الفيلكاوي
محمد عبد الله عامر العجمى
محمد فارس ضيف الله المطيري
محمد مطلق عبدالعزيز االبراهيم
محمد وليد خالد الفاضل
نورا عبد الله عويضه العجمي
نوريه سعود سليمان المعيلي

بكالوريوس اعالم

اماني عدنان سيد كاظم الموسوي
أسماء صالح عيسى الهدهود
أسيل يعقوب يوسف حسين
آالء صالح عواد كمال
بيبى عبد العزيز احمد العيدان
حنان عبد الله عبدالرحيم عبد الله
الكندري
خالد مطلق عبدالرزاق الخضير
دالل حمد عبد الرحمن السعيد
رهف عادل عبدالله الجاسم القناعي
رهف فهد سعد الهاجري
رؤيا هادى محمد بهبهانى
ساره محمد مصطفى جمال
سعد عبدالله احمد الجبر
سعود اسعد على الخضر
عبد الرحمن مفيد خالد المفيد
عبد العزيز محمد فهد الزعبي
عبد الله حمد عيد المخيال

احمد حسن عبدالله المتروك
افراح حازم يوسف العنزي
الزهراء خالد علي المرهون
أبيار على حسين القالف
أحمد طالل فهد العناز
أحمد محمد أحمد الحرمي
أدم يعقوب يوسف محمود
أفنان صفر مختار ميرزا
أماني عبدالهادي حمد بوطيبان
أنيسه جواد حسن صالح
بدر فواز صالح األثري
تهانى فيصل صبار العنزى
جوان مختار أحمد أشكناني
حسن حمد يوسف الخضر
حصه خالد عبدالله الموينع
حمود خالد محمد السيف
حوراء صالح عبد الحميد الحمر
خالد حامد احمد الماجد
خالد عدنان خالد بورسلي
خالد وليد خلفان العلوي
دانه عادل حسين ششترى
دانه عبد الله محمد ابو حماده
دانه فؤاد صالح األثري
داود فيصل محمد صديق مراد
دالل علي صالح المال
ديما خالد محمد العجالن
راكان سامي علي الرشود
رتاج عبد الناصر محمد بوشهري
رهف أحمد سالم القريدي
رهف جاسم محمد عبد الله
روان عبدالوهاب العريفان
روان علي أحمد خضير
ريم علي حسين الخارجي
ريم مبارك حسن السنافي
زهره عالء سيد على بهبهانی
زينب فراج نهار العجمي
زينب منصور عبد الرسول المطوع
ساره جاسم محمد التوره
ساره خالد أحمد التويم
ساره سعود صالح الذويخ
سعود مشعل سالم الزمانان
سلمان عادل عشوى العنزى
سميره ناصر اسماعيل الجعفر
شمائل عبد الله عبد الكريم العمران
شموخ طالل أحمد المنصور

محليات
شيخه اسامة فهد الراشد
شيخه مشعل سالم الزمانان
صالح خالد صالح النصرالله
صفيه عبد الرحمن احمد الطوارى
طالل فيصل عبدالله الديكان
عبد العزيز حسين عبد الله جمال
عبد العزيز هاني حسين الزنكى
عبد الله عبد الرزاق حسين بوعباس
عبدالله عماد حمود النصف
عبدالله يوسف فالح العلى
علي هادي مختار أشكناني
عمر ابراهيم محمد السبتى
عيسى عبدالعزيز غريب ذياب
غانم سليمان محمد صالح الخشتى
فاطمه عمار علي محمد حيدر علي
فاطمه منصور حميد البالم
فرح هشام محمد بيومي
فواز راشد ابراهيم الراشد
في وليد محمد العمر
فيصل باسم حمد الديوان
لبانه محمد محسن بوعباس
لجين عادل عبدالرزاق الزيد
لطيفه صالح داود الحزامى
لطيفه عيسى جاسم منصور
لينا حمد محمد البوعليان
محمد عادل على الجريوى
محمد عصام محمد الحداد
محمد مجيد أحمد الزنكوي
مروه عبدالعزيز ابراهيم العثمان
مريم خالد أحمد المطر
مريم فارس عبدالوهاب الفهد
مريم يوسف صالح حماده النهابه
مشاعل مبارك محمد المطيرى
منار مشعل احمد الكندرى
منار يوسف أحمد كندري
منال عبدالرزاق جلود جعاطه
منوه زياد يوسف القضيبى
منيره محمد عبدالله هادي
موضى نادر عبد العزيز الجحمه
ناصر أيمن حبيب أبل
نور خالد محمود الفجي
نوره ايهاب محمد الدبوس
نوره فيصل عبد العزيز الفالح
هيا منصور حسن البداح
يعقوب يوسف يعقوب الربيع
يوسف خالد ماجد التمار
يوسف وائل موسى بهبهاني

بكالوريوس تمويل

الجورى عبد اللطيف احمد القضاع
الكادى حمود محمد الروضان
المعتصم مجدى رشاد ابو طاقه
أروى باسل محمد القطامى
بدر احمد محمد الراشد
بندر طالل عبدالله الوقيان
بندر يوسف فهد الميلم
ثامر بدر عوض العدوانى
جاسم عدنان جاسم الرهيف
جمانه محمد جواد صالح العطار
جناين صالح محمد الوزان
جني فيصل سعود الراشد
جوى عماد محمد السلطان
حبيب يوسف حسين البدر
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حسن هاني عوض فهيم
خالد جمال محمد اليوسف
خزنه محمد عبد الله الهاجرى
داليا رشيد يوسف العجيل
دالل عادل حمزه كندري
دالل عدنان ثنى العنزى
دالل مرشد رشدان الرشدان
دالل وليد هالل الدريويش
رغد نايف مصلط السند
روان عبدالرحمن زيد الصرعاوي
ريم ثامر يعقوب سبتي التميمي
ريما حمد مبارك حمد
ساره عثمان ناصر الشقيحي
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــروق أح ـ ـ ـمـ ـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــد صـ ـ ــادق
عبدالرسول
شيخه مشعل علي العدواني
ضحى سليمان ابراهيم النفجان
طالل خالد علي العازمي
عبد الرحمن جاسم محمد الفهاد
عبد العزيز هشام ناصر الخشتى
عبد الله على عبد المحسن الموسى
عبد الله محمد عبد الله الرشيدي
عبدالرحمن عبدالعزيز علي الكندري
عبدالعزيز عماد عبدالله الثاقب
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف خ ــال ــد عـبــدالـلـطـيــف
الفارس
عبدالله يوسف محمد البشر
غنيمة عبدالله عثمان الراشد
غنيمة مشعل عبدالعزيز العثمان
فاطمة بدر عبد الهادي العجمي
فــاطـمــة عـبــد ال ـعــزيــز عـبــد الــرحـمــن
الخرجي
فاطمة محمد حسين علي
فهد اسامة فهد المسلم
فهد يوسف ابراهيم البالول
فواز ناصر احمد الشريفى
فيصل جاسم محمد المطوع
لجين يعقوب يوسف الخلف
لورا سعد محمد البيدان
م ـح ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـج ــارال ـل ــه
الخرافي
محمد ماجد راشد الرحماني
مرام علي طاهر العطار
مريم محمد صاحب اكروف
منال عادل حمزه كندري
ناصر منصور ناصر الخرافي
نور فواز علي الهذيل
نوره مبارك عبدالرزاق الهاجري
نوره محمد صالح العدواني
نوره محمد عبد الرحمن البطحى
يوسف نايف محمد الحربي

بكالوريوس علوم كمبيوتر

حسين سمير عبدالله اليعقوب
حسين عبد األمير عيسى الصفار
حمد عبدالله بدر الهالل
رزان ناصر عبد الله صالح
زينب بدر عبد الكريم الحمر
ساره عبد الله مساعد النجار
سالم سلمان نخيالن المطيري
سليمان مشاري سليمان سويدان
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز س ـع ــود ع ـبــد ال ـعــزيــز
الغريب
عبد الله خالد عبد الله العبد الهادي
عمر وليد عبد الله الصفران
فهد مرزوق صالح العدواني
لولوه فارس عبدالرحمن العصيمي
نور صالح مشوط العجمى

بكالوريوس لغة إنكليزية
بتشعيباتها

ايمان سامي مجبل العازمي
أبرار محمد عبد الرحيم عطيه
أروى جابر على شاهين أحمد
أسامه فؤاد محمد الناصر
أسماء فهد أحمد الفيلكاوى
أسماء محمد عبد الله السعيد
بتول عباس حسين البلوشى
بدريه ناصر محمد حسن
بشاير علي محمد الشمري
جراح سليمان يعقوب البطى
حمد خالد محمد العنزى
حوراء عبد اللطيف خالد عبد الرحيم
داليا عبدالمحسن الفى المطيرى
دالل مرزوق عبد الخضر مرزوق
دالل وليد خليل الدهيم
رتاج عبد العزيز سلطان المنديل
رغد أسامه عبد الله األنصاري
ريان حسن عبد الحميد المطوع
زينب عزيز سعود اسماعيل
زينب محمد على بوحمد
ساره خالد يعقوب الغريب
ساره عبدالله عبدالكريم البحوه
سبأ عمر أحمد العنزي
سعيد عبدالعزيز عبداألمير األربش
سيد حسين مصطفى فاضل على
شروق ضيدان منيف عبد الرحمن
شريفه راشد صالح المجيبل
شمه رياض سعود الرباح
شهد احمد على الخشتى
شوق جمال صالل القاشوط
شيخة عصام عبداللطيف سيف
شيخه خالد عبد العزيز المسعود
صالح سالم صالح بويابس
عبدالعزيز بدر محمود حسين
عقيله عمار محمد الناصر
عمر نافع محمد المطيرى
غدير بدر ابراهيم العطار
فاطمة عبدالله على ذياب
فاطمه جاسم محمد المحورفي
فاطمه ناصر عبد الله العباد
فراس محمد أحمد العنزي
فواز خالد ناصر المعيلى
كوثر قاسم يوسف القطان
كوثر محمد احمد جاسم
لطيفه وليد عبدالله العيسى
مريم براك صبيح الكاظمي
مالك حمد جواد بوحمد
منيرة محمد صالح المشيطي
موضى منصور مزعل السرهيد
ندى دعيج خلف الشمري
نعيمه محمد عبد العزيز المحمد
نور أحمد جاسم الفداغ
نور محمد حنشه الموسى
نوره خميس مسعود العلوي
نوف محمد احمد الخطيب

بكالوريوس محاسبة

لطيفة يعقوب يوسف الوقيان
ابراهيم علي ابراهيم صادقى
اشواق فايز محسن العنزى
أحمد وليد نجم جابر
أروى حمد عبد الكريم ابو طالب
أماني ابراهيم شاهين الشاهين
أوراد منصور عبد الصمد الخطيب
بدر سامى محمد العلى
بدر فواز خالد الياسين
بدر وليد ابراهيم الخبيزي
بدريه أحمد حمد الفارسى
بدريه ناصر بدر العنجرى
جود علي عبدالله الروضان
حامد فواز عبد اللطيف الغربللى
حسين على عبد الله الصفار
حصه باسل محمد الفياض
حصه فهد عبد الرحمن العصيمى
حمد مشعل حمد المصيريعي
حياة محمد ابراهيم الجميلي
خالد أيمن محمد الياسين
خالد وليد خالد المخيزيم
دانه احمد جمعه العميرى
دانه احمد عبد الله الفارس
دانه جاسم سليمان الجاسم
دانه سحمي فيحان المطيري
دانه فؤاد يوسف المطر
دالل أحمد مهدي الصفار
دالل طارق عبد الخالق العوضى
دالل عبدالله سالم المشايخية
ديم نائل محمد داود الحمود
ديمه ناصر عبدالله الصالح
دينا محمد عبد الوهاب القطان
دينا يونس عبدالله الحبيب
رتاج قحطان احمد العبد الكريم
رناد السيد هشام أحمد الرفاعي
ريم ابراهيم عبدالرزاق الطبطبائى
ريم فهد عباد العدواني
زهراء عبد العزيز ابراهيم شمو
زيد اسامه زيد الزيد
زينب احمد ناصر الصانع
ساره صالح عبيد الصواغ
سبيكه أحمد ناصر المقيط
سعد هادي سعد الهاجري
سليمان مشعل عمران العمران
شريفه صالح حمود الصالل
شهد مشعل جاسم الوقيان
شهد طالل عايد فليطح الشمري
صالح خالد صالح الغيص
صبا شريف محمد طميهير
طيبه جمال سليمان بوكحيل
طيف سلمان سميان الظفيري
عائشه طالب سالم الخرقاوي
عائشه نواف نايف المطيرى
عبد الرحمن ناصر خليل المزين
عبدالرحمن مهند عبدالله النفيسي
عذوب احمد يوسف على
على فيصل صفر عباس
غال باسم سعود الراشد
غال محمد حمود الخده
فاطمة علي عبدالله بوحمد
فاطمه أحمد علي الخضري
فاطمه أنور عبد الغفور العبد الغفور
فــاط ـمــه ع ــدن ــان ع ـبــد ال ـم ـلــك محمد
عبد الملك
فواز فهد بدر الوهيب
فوز حمد عبدالله الحمد
في عبدالله عبدالرضا خورشيد
قمر صادق ابراهيم العطار
لطيفة عهدي عبدالعزيز بن عيسى
مبارك خالد مهدي العنزي
محمد عبدالله على الخباز
محمود طالل مصطفى األسد
مريم احمد على شاهين احمد
مريم جمال عبدالرحمن الكندري
مريم طارق محمد المذن
مريم وائل عبداللطيف الرويشد
مصطفى فاضل مهدى الموسوي
معاذ جمال محمد الخليفي
منى يوسف امين كمارا
منيره أحمد ناصر العلبان
موضى خلف عبد الهادى المطيري
موضي خالد أحمد محمد عبدالكريم
الخطيب
ناصر طارق عبد الرحيم عبد الغفور
نوره علي ثنيان االذينه
نوره طارق ماجد بورسلي
نوره عمر داود الحزامي
نوره محمد سليمان الرشيدى
نوره محمد ماجد بوردن
هيا دبوس فيصل الدبوس
وديان عبداللطيف عبدالرزاق الهاشم
ياسمين فيصل يوسف الحبيب
يوسف بدر أحمد الكندري

بكالوريوس إدارة الموارد البشرية
جامعة الشرق األوسط

اسرار طارق عوده الدوسرى
الزهراء عبد الحميد هاشم الشخص
ايمان صالح محمد المبارك
أبرار خليفه مبارك الجري
أحمد خالد ابراهيم المشوطي
بدر محمد عبد الرحيم الهولى
بدر محمد عبد الله عبد الله
بدريه ايوب على اليوسفى
بشاير راضي عبد الله السبيعى
جمانة سعد مالح شريف
حسين علي مصطفى علي
حسين محمد عواد الشمرى
دانه عبد الله حسين الشطي
دانيه زيد محمد الدليم
دالل عبد الله يوسف الشطى
دالل عبدالله حمدان شالح
ديما وليد محمد الثوينى
ديمه علي داوود الزامل
رزان سعود شمروخ السبيعى
ريم مفلح عبد الله فالح
زهره محمد سعود العطوان
زينب محمد جاسم شموه
ساره صالح سليمان محمد
سعاد عدنان عبدالعزيز الشرف
سعد جعفر حمد العازمى
سعود سعد بالل منصور منصور
سعود عبدالعزيز ناصر الخلف

سلطان عبد العزيز عبد الله الحربي
سليمان محمد أحمد مير
شهد عدنان بهاء الدين معن
شهد نواف محسن الخليفه
شيماء حمود جبير فضلي
صبيحه سليمان حمد الديكان
عبد السالم خالد يعقوب البكر
ع ـب ــد ال ـك ــري ــم ص ـ ــاح ع ـب ــد ال ـكــريــم
الشيحه
عبد الله رشيد محمد بورسلى
عبد المحسن حسن نوح المهنا
عبدالله خالد عبدالله بوشهري
عبدالله سهيل نجم شريف
على احمد عبد الحميد الزيد
على فضل على صفر
على مفيد عباس شيشتر
علي احمد عبد الكريم الشطى
علي بدر محمود حسين
علي صالح راضي خنفري اصل
عمر عواض هليل المطيري
غيوض فهد حسين العجمى
فارس داود سليمان الكندرى
فاطمه بدر خلف العنزى
فاطمه جالل احمد دشتى
فاطمه عبد الكريم جاسم الدخيل
فاطمه ناصر علي بلوشي
فجر ناصر عيسى العطوان
فرح خالد فهد المحمد
فيصل ذياب فهد الخالدي
لمى بدر مبارك العجمى
محمد سالم ناصر الهاجرى
محمد سعد عجيل عراده
محمد عبدالله زومان المسباح
محمد منصور قاعد العتيبى
مريم موسى سليمان الصقر
مريم حمد محمد بكر
مريم دخيل عبد الحسن حياوى
مريم عزيز عبد الله األستاد
مضاوي بدر علي الشريفي
ميار خالد دخيل اظبيه
نوال طارق احمد الشامرى
هاجر محسن العوف العجمى
هديل رشيد هارون الرويح
هناء عثمان سعيد السعيد

بكالوريوس إدارة نظم معلومات

ابتسام راشد سالم العلوى
احمد اسماعيل عبد الـقــدوس شاه
زاده
انفال فهد سعود الضرمان
أحمد عفيف أحمد المنديل
أنوار متعب طالب العجمي
بتول عدنان عبدالرضا الصفار
بتول مشعل حسين الناصر
جاسم جمال محمد المهنا
حسين على حسين ارتى
حصه نبيل عباس السلطان
حمد فيصل جاسم السمحان
خلود محمد فريد
دالل فهيد سعود العجمى
روان علي عبد الوهاب بحروه
ريم فالح سعد الحويله
سعود ابراهيم سعود الصديقي
س ـعــود عـبــد الـ ـه ــادى شـعـبــان عبد
الحسين
سلمان محمد طاهر المرى
صقر اسامه سليمان السنين
عاليه عادل محمد بن غيث
عبد الـغـفــور عبد الـلــه عبد الغفور
العوضي
عبد الله مشعل عبد الله العجمي
عبد الله يعقوب خليل الشطي
عبد المحسن على راضى المطرود
عيسى فهد شايع الماجد
فهد عبد الرحمن ناصر العبيد
فواز غانم فرج الصلبوخ
محمد جواد عبد الرضا الهزيم
هاجر خالد فالح المطيرى
هديل نصر فايز خميس

بكالوريوس االتصاالت والشبكات

احمد برجس احمد الهجرس
سلمان عادل حسين غلوم
ضاري فواز نزال العنزي
طالل طارق مناحي السبيعي
عبد الله عبد الهادى هالل على خان
عبدالله على عبدالله الفيلكاوي
عبير عوض معيض العجمي
فاطمه الزهراء حسن علي اشكناني
فاطمه عصام عبد الله العيدى
فهد مشعل فيصل العتال
محمد سليمان فهد السهلي
نوره جراح جاسم السند

بكالوريوس تسويق

اروى احمد عبد الحميد حسين
افنان محمد نجم الشمرى
البتول محمد عبد المحسن الموسى
الطاف عبد الله أحمد النويبت
العنود خالد يوسف الحقان
أبرار أحمد يوسف الراشد
أحمد عمران أحمد حسين
أحمد يوسف ياسر العلي
أسيل انور مهدى القطان
جعفر عالء الدين ميرزا السليمي
حسين علي حبيب كمال
خ ــال ــد م ـح ـمــد ال ـع ــاص ــي ال ـم ـجــاد
العنزي
خديجه حامد عواد اليحيى
دالل عبد العزيز سعود الهنيدي
رهف جاسم محمد الفيلكاوي
ساره بدر احمد الشرهان
ساره حميد حسن القالف
سالم عادل سالم الحبيل
سعود عبد اللطيف احمد الخميس
سليمان طالل سليمان الجريد
س ـ ـمـ ــاء م ـح ـم ــد سـ ــالـ ــم ال ــرمـ ـض ــان
الهاجري
عبد الرحمن صالح حمد البناى
عبد العزيز عبد الله عبد المحسن
المنصور
عبدالمحسن وائل محمود حسين
علي أحمد خليل الخياط
علي جاسم محمد السليمان
غدير عيسى عبد الله الصايغ
فاطمه أحمد حسين الخواجه
فاطمه ناصر عبد الله الشدوخى

فجر خالد عبد الله الخميس
لطيفه عادل بدر البالم
محمد أحمد عبد الرحمن السيد عمر
محمد خالد حمزه كندري
محمد سعود عبد العزيز المخيطر
مريم عبد الله عبد الرحيم احمد
نور فؤاد سعود الشاهين
نور موسى ابراهيم النجاده
نوف كميخ هادى العجمى
هديل علي زامل العنزي
يوسف جابر أحمد خشاوى

بكالوريوس تمويل

المنذر فالح سعد العتيبى
أنوار سعود عبد العزيز البناى
بدريه عبد الله علي حسين المذن
جنان طالل محمد العمران
حصه جمال أحمد العيسى
خالد خليل غريب جابر الفيلكاوي
خديجه عبد العزيز حاجى احمد
دانه خالد عبد الجليل اليوسف
رهف سعد سالم الدرعان
زهراء احمد دورقى نجمى
ساره عامر مترك الهاجرى
سلسبيل اسامه محمد الغريب سيد
عبدالمتعال
سليمان محسن على الخليفي
شيماء رشيد محمد العجمي
عبد الوهاب رياض امان سعيد
عبدالله محمد عبدالله غانم
عزيزه عبد اللطيف عبد الله القالف
علي عادل حمزه العلي
علي عبد الغفور عبد الله عفيفي
عمر طالل خالد الغنيم
غدير ضرار عبدالله حسين
غنيمه نواف عبد الله الهاجري
فاطمه علي عبد اللطيف محمد
فى فالح ماشع المطيرى
لورا فرحان بويش السعيدي
لولوه فاضل هالل الدوخى
مريم محمد أحمد حسن
مريم منيف حماد العجمى
مساعد نايف سعد المطيرى
نصار عايض محمد العجمى
نواف ناصر فهد الدوسرى
هيا اسامه عبد الحميد البلهان
هيا مرزوق عبدالله المطيرى
يوسف ابراهيم مصطفى حسين
يوسف مطلق مبارك الصانع

بكالوريوس محاسبة

احمد خالد محمد حبيب
اسماء عيد عبد الهادى الهمالن
اسماء وليد محمد المشارى
اسيل عادل أحمد الكندرى
ايالف فيصل بطيحان صقر
أحمد وليد صالح الشعالن
أريج كمال تقى مصطفوى
أسرار بدر على بنيان
أقمار أحمد خالد الحمدان
بتول عبد الناصر حسين على
بدور فهد فهاد العجمى
بندر عبيد مناحي المطيري
جاسم عيسى محمد بوقمبر
جاسم محمد حمزه الجدى
جنان ابراهيم حسين محمد
حسن هانى حسين حسين
حسن هيثم يوسف درويش
حسين عبد اللطيف احمد الكندرى
حصه جاسم عبد الحميد المهينى
حصه فهد عبيد العتيبي
حمد فوزي سعد الضرمان
حمد وليد بالل العبيدي
حوراء حسين احمد جمعه
حيدر فاضل محمد جمعه
دانه عبد اللطيف خليل الماجد
دانه عبد الهادى فهد العنزى
دانه عبدالوهاب جاسم الماجد
دانه عمر مشارى النعيمى
دانه فهد عبد الله العجمى
دالل عدنان عبد العزيز المذكور
دالل علي جاسم الشهاب
دالل ماهر محمد النهام
رزان قحطان يوسف الرومي
رغد جاسر سعود النجدي
روان حسين على محمد
ريم فيصل ابراهيم العوضي
زينب على رضا كوتك
سارا صالح ابراهيم المسبحى
ساره حسن يوسف أبل
ساره على سعود الضليعى
سدن محسن علي الخليفي
سعد محمد سعد المغربى
سعود عبد العزيز مجبل الرميضي
سعود محمد سعود الدواس
سلطان فيصل صبار العنزى
شيخه عادل محمد الفهد
شيخه عصام خلف العنزي
طيبه علي صالح بوحيمد
طيبه جاسم محمد الكندرى
طيف فرحان محسن العنزى
عاليه فايز عبد الله العنزى
عائشه جمال احمد الدرويش
عائشه عبد الله محمد العتيبى
عائشه ناصر مسلم الهديه
عائشه هالل مفرح الخيوطى الحربى
عائشه يوسف سالم السهو الرشيدي
عبد العزيز أحمد مبارك الحقان
عبد العزيز فهد عبد الله السبيعي
عبد العزيز وليد عبد العزيز الفهد
عبد القادر وليد محمد الكندرى
عبد الله حسين على الصانع
عبد الله عادل عجيل الضفيرى
عبد الله محمد عبد الرحمن البطحى
عبد الله نواف حمد الحسن
عبد المحسن مبارك على األمير
عبدالله عادل عبدالله العبيد
عبدالله نايف رمضان العنزى
عبير احمد عتوان الفليج الفضلي
عبير عبد الله عبد الرحمن الكندري
على بدر عبد المحسن التميمى
غاده محمد حمود الخالدى
غنيمه فهد صقر بن عيد
فاطمه فهيد ناصر الكفيف
فاطمه احمد ابراهيم بوحيمد
فاطمه فؤاد ابراهيم غلوم

فرح جمال عبد الله الصانع
فرح عبد الله سعد المطيري
فهد يوسف حماد الشويعى
فيصل السيد انور حامد الرفاعى
كناز هشام ابراهيم الناصر
لجين هادى ابراهيم المرزوق
لطيفة بدر محارب الديري
لطيفه عبد الرؤوف محمد الكمالي
لطيفه عبدالوهاب ابراهيم الربيعه
لورا ناصر كريدى السبيعى
محمد سامى شريف العوضى
محمد هاني أحمد البزاز
محمد وليد محمد بورحمه
مرزوقه أحمد عبد الرحمن الصفران
مريم حمد خلف الحمدان
مريم فؤاد رجب الفيلكاوي
مريم مرزوق جريان العازمي
مشعل ناصر ضيف الله العتيبي
مضاوى علي بصيص العجمي
منار مروان محمد العسالوى
منال احمد محمد العازمى
مى ابراهيم عبد الله المزيني
مي رجعان سالم الرجعان الهليلي
ناصر حمد ناصر الهايف
نجالء مبارك فاضل العجمي
نور نواف احمد االنصاري
نوره حمد سعد العجمى
نوره هادى حابس المطيرى
نوف زيد حمود العميري
هاجر مساعد زيد الصانع
هيا مسلط يعقوب العتيبى
ود سالم محمد الهاجرى
وضحه محمد مسعود العجمي
وضحه ناصر فهيد العجمى
يوسف احمد عبدالحميد الصايغ

بكالوريوس نظم وتقنية المعلومات

الجورى وليد خالد الزعبوط
امال علي حسين الصراف
أحمد حسن خليل بارون
أحمد محمد أحمد الكبان
أمل خالد مرزوق الغريب
أمينه حمد طاهر السيافى
آالء فهد سعود االصفر
آالء محمود عيسى بن محمد
آالء يوسف بن يوسف حسن
بشاير عبد العزيز ضعين هزاع
حسين طالل حسين الباذر
خالد محمد عبد الباري العليان
خالد ناصر خالد العيسى
خالد وليد سعد الدبوس
ديما وليد احمد القبندي
رقيه فاضل أحمد دشتى
ريم مبارك نداء المطيري
ريم يوسف عبد اللطيف النجم
زينب ناصر معيجل العنزى
شاهه على عبدالله الفارسي
شيخه خالد على العلى
صالح أحمد سلمان بن عيسى
صالح فهد صالح بوحمد
عبد الله سالم حسن محمدي
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز م ـش ـع ــل ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
العبدالغني
عثمان احمد عبد الرحمن الكوس
ليلى محمود جاسم عرب
مآثر غازى نايف المطيرى
مرام حسين مطلق الغربه
منار حمد عبدالله العجمي
منيره فهد راشد الهاجري
ناصر جمعه رضا عباس
نجوى فوزان محمد الحشاش
نـ ـش ــوى م ـن ـص ــور ح ـس ــن ال ـط ــوي ــل
العجمي
يوسف عبدالله حسين الرامزى

بكالوريوس هندسة صناعية

ابتسام صعب ابداح الهاجرى
احمد انور هالل العنزى
اريج جالل فالح حجيالن
اسامه عيسى محمد الصفران
استقالل دغيم داهوم الرشيدي
اسراء محمد عبدالوهاب بحروه
البندرى يوسف عبد الله العنزي
الرتاج مشعل هالل شريف
الزين يوسف حمدان الخده
العنود محمد عامر العجمى
الكوثر عبد الرضا محمد عوض
اماني فهد عبد الله العجمي
امل فهد ناصر االشيقر
امـ ـ ـي ـ ــره م ـ ـفـ ــرح عـ ــايـ ــض ص ـن ـي ـتــان
الرشيدي
ايوب طالل جاسم االيوب
أحمد راشد حطاب العنزى
أريج سعود شلوان العجمى
أريج مبارك محمد المري
أسماء محمد سعود الرشيدي
أسيل ماجد سلطان سلطان
أمل سلطان فيحان المطيري
أنوار فؤاد على الشهاب
آمنه سعود فالح العازمي
آمنه مجيد محمد جعفر
بتول محمد عبد الله بخش
بدر فيصل شامي الخبيزي
بدر وليد شمالن البحر
بدور مشعل بدر العياف
بشاير عادل سليمان مال الله
بشاير عبد العزيز محمد حسن
جمانه يعقوب عبدالله الكندرى
جنى ناصر علي العبيد
جواهر خالد سعيد الصالح
جوهره عبيد صمعان الهاجرى
حبيب صالح حبيب الشمرى
حزوى ناصر محمد العجمي
حسن خالد طعمه كساب
حسن علي عوض حسين
حسن عمار عايش الشمالي
حسين حبيب اسماعيل مراد
حسين عبد المجيد عطيه صغير
حسين ناصر حسين بن يوسف
حصه فوزي ابراهيم الشايع
حمد على حسين حنتوش
حنين حمد يحيي اليحيي
حنين عادل علي البهبهاني
حور محمد سعيد فيلكاوي
خالد عوض محسن العازمى
خالد ناصر يوسف القبندى

خلف غانم خلف العنزى
دانة خلف عبدالله البرجس
دانة عمر عبد الحميد العلى
دانه خالد محمد الجعيب
دانه سعد على السبيعى
دانه سعد معجون حمود
دانه صالح عبد الرحمن العبد الجادر
دانه فرحان عبد المحسن الفرحان
دانه محمد عيدان العيدان
دانه وليد عبد الرزاق المهدى
دانه يوسف فهد المراغي
دانية عادل على البحوه
دالل صالح سالم السويلم
دالل فرحان مسلم العنزى
دالل مبارك فهد الدوسرى
دالل نايف سميحان النومسي
دنيا حسن جمعه جمعه
ديما سمير مساعد الرويح
ديمه هيثم حسين المشرى
دينا عبد الله بداح العجمى
ذكرى طالل مساعد المال
رتاج جمال يوسف اليوسف
رتاج حسين فهد الصانع
رتاج غانم عبد الله سليمان
رتاج فهد صالح المقبل
رتاج محمد مطلق الرشيدى
رزان احمد عبد الله الكندرى
رزان خالد حسين العتيبى
رزان سليمان محمد الخويتيم
رزان وائل احمد الكندرى
رغد مشعل بدر المنصورى
رغد نواف خلف عباس
رقيه بشار حسين القضيب
رهف حمد عبد الله المطيري
رهف خليفه خلف الحربي
رهف فارس سعد العجمي
روان خالد عبد العزيز الشومر
ريتاج سالم محمد عذاب
ريم سعد محمد الرشيدى
ريم يوسف سالم ابا القلوب
ريما عبد الله علي الحويس
زهره جاسم محمد المهنا
زينب حسين عبد الله السبت
زينب حمزه عبد الله غلوم
زينب علي خليل الكاظمي
زينب غانم فاضل درويش
زينب محمد عبد الله القطان
ساره جمال احمد الدرويش
ساره خضير مرزوق المطيري
ساره رشيد خليفه الصانع
ساره عبدالعزيز صالح القالف
ساره عمران عيسى الراشد
ساره فايز راشد الصنيدح
ساره فهد بدر العويشير
ساره فيصل حمدان العدوانى
ساره محمد حميد ضاحي
ساره محمد عبد الفتاح اسماعيل
سالم طارق سالم الشطي
سعاد جمال عبد العزيز الشطى
سعد محمد سعد العميرى
سليمان فهد سليمان العواد
سمر صالح سعود بورسلي
شروق حمود محمد المطاوعه
شروق خليل ابراهيم الجاسم
شريفه فؤاد ثاني التويتان
شمسه بدر فاضل العجمى
شهد اسماعيل عبد الله محمد
شهد بدر محمد صالح محمد
شهد سابق ضيدان سابق
شهد فيصل محمد العجمى
شهد مبارك ضافى القحطانى
شهد محمد عبد العزيز أحمد
شيخه طالل شايع الشمري
شيخه علي عبد الجواد البصري
شيخه محمد عيد العجمى
صيته بدر حنيف المطيري
ضحى عمر ياسين األنصاري
ضحى يوسف صعصيع العنزى
طفله فهاد فهيد العجمي
طالل سعد ناصر الصالح
طالل ماجد سلطان سلطان
طيبه عبد الله عبد اللطيف الرباح
طيبه فيصل ابراهيم الهولى
عالية حمود جاسم العنزى
عايده سليمان عبد الكريم العبالنى
ع ــائـ ـش ــة عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن س ـل ـي ـمــان
العصيمى
عائشه حامد عوض المطيرى
عائشه سلطان رزق الله الخالدى
عبد الرحمن خالد صالح الدويسان
عبد الرحمن على أحمد الفيلكاوي
عبد العزيز عادل صالح الفضلي
عبد العزيز معاذ محمد التوره
عبد الكريم علي محمد النيباري
عبد الله جمال فرحان مبارك
عبد الله عادل حمزه جراغ
عبد الله مشعل عبد الله الجري
عبد الله مشعل عبد الله العجيل
ع ـب ــد الـ ـل ــه ه ــاش ــم ع ـب ــد الـ ـل ــه عـلــي
اسماعيل محمد دشتي
عبد الوهاب أسعد محمد الغريب
عبد الوهاب خالد علي الخليل
عبدالعزيز صالح الصواغ
عبدالله اسماعيل داخل سلمان
عبدالله أحمد عبدالله الرشيدي
عبدالله سالم محمد السالم
عبدالله مشاري عبدالله العيسى
على حسين شاكر حسن
على خالد محمد جمعه
عهد عدنان جابر الحجي
غاليه ثامر صقر العنزي
غدير خالد حجى العازمى
غدير معجب فهيد العجمي
غدير نبيل عبد العزيز أحمد
غزالن جزاء صالح الحربي
غصون احمد جاسم العنزى
فاطمة عدنان ابراهيم على اكبر
فاطمه الــزهــراء حسين على محمد
على
فاطمه عبد العزيز يوسف الضليعى
فاطمه عبد الله حسن الغضبان
فاطمه عدنان عبدالرضا الصفار
فاطمه فالح سعد الهاجرى
فاطمه محمد جاسم الشمالي
فاطمه ناصر رسام الهاجرى
فجر عطا الله بيشان الحربى

فجر علي دخين الصليلى
فجر عيسى حامد بوقمبر
فرح أيمن خليل دشتي
فرح عبدالمحسن عبدالكريم قاروني
فهد محمد على الصانع
فوزيه خالد عيد العجمى
فى محمد على العجمى
في محمد علي الصانع
في محمود محمد بهبود
فيء فراس يوسف مال الله
كوثر احمد برغش حركان
الرا عبد الحميد حسين كاكولى
لجين يوسف هداد الحسيني
لطيفه فهد عبد الله الغانم
لطيفه يوسف ابراهيم حمد
لولوه محمد ماجد العجمى
ماجد خليفه حمود العدوانى
محمد بجاد مرزوق العتيبى
محمد خالد مزهد العنزي
محمد عبد الله محمد المرزوق
محمد على اسامه محمد الحواج
محمد على محمد العنزى
محمد علي حسين البحر
محمد عيسى عبدالله الصايغ
محمد فالح عايض العجمي
محمد فيصل عوض الرشيدى
محمد ناصر عبد الله الشمرى
مروج أحمد رجب علي
مريم سعيد محمود جراغ
مريم فالح مشعل المطيري
مريم محمد طليحان العنزى
مريم وليد حسين التقي
مشارى محمد محمود فيروز
مضاوي سعد غضبان البقمي
مالك عبد الله دغيمان المطيرى
مالك علي كرم عباس
مالك فيصل حماد الكفيف
مالك محمد حبيب جعفر اسماعيل
منار صادق مختار صفر
منايف شعالن نايف الشمرى
منى خلف عبد الله الوقيت الشمرى
منى فيصل غازى المطيرى
منيره عايض ضويحى المطيرى
منيره محمد سليمان العجيرى
منيره ناصر عطا الله المطيري
منيره ناصر محمد النمران
مهدى حسن على العطار
نادره عبدالعزيز أحمد الحمادي
نور عادل اكبر جبر اكبر
نورا سلمان عبدالله العجمي
نورا سيف قعيد العتيبى
نوره ابراهيم حسين القطيفي
نوره جمال أحمد التمار
نوره حزام محسن العجمى
نوره خالد عبد الله الهاجرى
نوره شافى دخيل العويهان العنزي
نوره علي علي الوهيب
نوره عويد عشوي العنزي
نوره فهد جبران المسامح العجمي
نوره محمد سالم الرخيمي
نوره وليد راشد النجدي
نوف على شريده العنزى
نوف نواف احمد الشاهين
هاجد عيد هاجد المطيرى
هاجر خالد رفيع الشمرى
هدى سعود محمد الهاجري
هدى عبد الله حسن الرشيدي
هديل على يوسف سالم
هديل مزيد طالع المطيرى
هال حمود عبد الله الحويله
هيا عيد بطاح الدويهيس
وجود هاني صالح المنصور
وسن سعد فهد العجمى
وضحه بدر عبد الرحمن الحمدان
وضحه عطا الله نومان الزهاميل
وفاء خالد صالح عيسى
ياسمين زيد عبدالغفار عبدالكريم
يوسف أنور يوسف على

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

احمد سعد احمد العبيد
احمد ناصر سليمان مراد
احمد يوسف عبدالله العميري
اسراء فارس سالم العجمى
اسماء عبد الله فالح راعى الفحماء
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل عـ ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ح ـم ــزه
الجريدان
اسيل غانم عبدالله الحجيالن
الجورى فواز عادل الشرهان
الحمد محمد رمضان علي
الزهراء حسن على الشطى
الطاف سعود فهيد العجمى
الطاف عادل عايض العنزي
الود خالد عبد الله الرشيدي
امل بسام داود الخريف
امل على دغيم الحربى
اميره عبد المجيد عباس شهاب
انور خالد جليدان الفضلى
أبرار صادق جواد االشوك
أسيل احمد علي العميري
أفراح محسن تركي المطيري
أمل حمد محمد العجمى
أمل فالح فهد الجفين
أمل منير عبيد الرشيدي
أمنيه محمد هايف الرشيدي
أميره فالح مدلول الشمري
آصايل فالح مشعان العجمي
آالء محمد سالم العجمي
آمنه أحمد دهام الرشيدي
آمنه خالد طه االبراهيم
آمنه زهير ابراهيم اشكنانى
آمنه عبد الرحمن فرج اللميع
آمنه يوسف عبد الوهاب القطان
آيات محمد جاسم الصيرفي
بتول سعد كاظم الفضلي
بدر مبارك مال الله عبد الله
بشاير يوسف يعقوب عياده
بندر عادل غنيم العتيبي
ترف مبارك سعد المطيري
تركي عبد الله محمد الحمد
تهاني حامد جوده حمود
ثامر مساعد صالح العويصى
جواهر خلف هزاع المطيرى
حسن طارق عبد الحميد المطوع
حصه زيد محمد العتيبي
حمد بدر سعود الحويتان

حوراء خالد أحمد بهبهاني
حياة حسين علي الشطي
حيدر مسلم احمد الجدى
خالد أنور يوسف الوقيان
خالد حمد يعقوب ناصر الناصر
خالد سالم محمد المرى
خالد سعود عبدالعزيز ابداح
خالد محمد متعب الشمرى
خديجه محمد أحمد البلوشي
خديجه يوسف حمود السويلم
خلود جاسم علي الشريع
خلود عبيد حمد العجمي
خلود ممدوح مبارك المطيري
خلود وليد خالد الحضين
دانه بدر غازى الحربى
دانه ضاري على الياسين
دانه عبد الرزاق منشد الهندال
دانه فوزي سعود العبدالجادر
دانه مشعل خالد المطيري
دانيه عبدالعزيز حسين العبدالله
دالل عبد الله على الصقر
دالل محمد عايض العتيبى
ديمه عماد خالد الفريح
ديمه محمد عبد الجليل البحري
رتاج حسن عبد المحسن القطان
رتاج محمد مشعان رجا مشعان
رتاج مرزوق عبيد المطيري
رتاج نورى ابراهيم العنزى
رزان صالح أحمد الشطى
رزان ضيف الله حميان العتيبي
رغد فيصل احمد العوضي
رفعه تركى سعد العتيبى
رهف عدنان براك الونده
رهف ناصر سعد الهاجرى
رهف ناصر فالح العجمى
روان جاسم محمد العوضى
روان عبدالله الحميدي العتيبي
روان مرزوق ضيف الله العتيبي
ريم نواف مرسال الحسينى
ريم نوري هالل العنزي
ريم وليد سلمان الشعيب
زهراء بدر عبد الكريم زنكوي
زهراء عدنان محمد أحمد
زينب ابراهيم على الصفار
زينب حيدر عبد الله الشيرازي
زينب ناصر غلوم الكندري
زينه على خلف النويشرى
ساره جاسم عبدالهادى زمان
ساره سعد فالح العازمى
ساره سليمان عبد الرسول دشتى
ساره عادل سالم الصانع
ساره عبد العزيز مناحى الضفيرى
ساره عبدالعزيز يوسف الزيد
ساره فهد حميدى العتيبى
ساره محمد عبد الله العتيبى
ساره يعقوب أحمد الكندري
سعد عبد الله مبارك سعيد مبارك
سعد عماد يوسف الشامري
سعود مطلق محمد العازمى
سيد حمزه سيد حسن سيد احمد
الصالح
سيد علي مجيد خليفه القالف
سيف ياسين سيف السيف
شروق عبدالرحيم جواد ششتري
شعاع نفاع محمد المطيري
شمائل احمد جابر العطيبى
شمالن سعود شنار المطيري
شهد ابراهيم خليل اللميع العنزي
شهد خالد عيد الخيوطي الحربي
شهد عادل مطلق العازمى
شهد عبدالرحمن بالل السعد
شهد محمد شالح العتيبى
شهد نصار ناصر الرشيدي
شيخه عـبــد ال ــوه ــاب عـبــد اللطيف
المعتوق
صالح سعود مبارك المشوط
صاهود زيد جمعان المطيرى
طيبه علي عبد العزيز المسعود
طيبه عيسى عبد العزيز الفرحان
عادل ناصر سالم نافع
عبد الرحمن جهاد محمد الحاى
عبد الرحمن عيد على العنزى
عبد الرحمن مجبل محمد المويسه
عبد العزيز معاشى مزعل الظفيري
عبد العزيز مهند عبد العزيز احمد
عبد الوهاب عادل شبيب حسون
ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب ع ـم ــر ع ـب ــد الــرح ـمــن
القناعى
عبد الوهاب محمد صبار العنزي
عبدالله احمد موسى الخرس
عبدالله إبراهيم فهد الدويله
عبدالله عبدالعزيز قاسم حياة
عبدالله محمود جمال حسن جمال
عبدالمحسن محمد عبدالمحسن
الرفاعي
ع ـب ــدال ــوه ــاب ع ـث ـمــان رجـ ــب حسن
األنصاري
عبدالوهاب فهد ثروي الظفيري
عذبه فايز غازى العنزى
على حسين محمد الشمرى
على عبد المنعم عطيه صغير
على محمد خليل البناى
على مساعد اكياد الفضلى
ع ـلــي ح ـســن ع ـب ــدال ـه ــادي الـسـلـمــان
بوحسن
علي وليد جواد الشواف
عليا حوبان حزام الميع
عمر ابراهيم يوسف العسيرى
عمر فوزى فوزان الفوزان
عواطف يوسف سعد العنزى
عيسى احمد على احمد
غال خالد على الرميحي
غال نايف محمد العتيبي
غنيمه فهد يوسف البالول
فاطمة الزهراء حسام محسن رمضان
فاطمة خالد جواد العوض
فاطمه عدنان فهد على الغنام
فاطمه احمد عجيل عراده
فاطمه جمال سالم جريان العازمي
فاطمه حسين محمد االقرع
فاطمه خالد طه االبراهيم
فاطمه سعد مرزوق العازمى
فاطمه على عبد الله المطيرى
فاطمه محمد عبد الخضر أكبر
ف ــاطـ ـم ــه مـ ـشـ ـع ــان م ـح ـم ــد ال ـخ ـشــم
المطيري
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فجر جمال عايض العتيبى
فجر عبد الله ابراهيم الفرحان
فجر علي محمد الضاحي
فرح حمد علي المري
فرح خالد جهاد العنزى
فرح خالد عبد الله المنيس
فرح فايز عبدالعزيز النمش
فرح ناصر غزاى العتيبى
فرح هادى ديسان العنزى
فالح مشعل شجاع سعيدى
فهد ابراهيم ابراهيم الربيعان
فهد متعب غريب المطيرى
فهد محمد عبدالرحيم غريب
في فالح مسعود المري
في مؤيد فهد الثليث
في يعقوب يوسف محمد
فيصل فهد خلف العنزي
قطر الندى ايوب احمد مراد
كوثر عبد الله حسنوند
لجين على حسن السيد حسن
لطيفه عبدالله عبدالمحسن الظاهر
لولوه جبار محمد المطيري
لولوه على سعد بو رسلى
لولوه وليد رمضان السعيدى
ليلى عمار منصور الجمعة
م ــاج ــد س ـل ـط ــان م ـع ـت ــاد الـنـفـيـعــي
العتيبي
ماجد ناصر ضيف الله العتيبى
ماطر فيصل ماطر العنزى
مبارك محمد عبدالله المشوط
محمد بدر فاضل سعد
محمد خالد عبد الله الشامرى
محمد ساجد عبداللطيف عبدالله
محمد سعد محمد العتيبي
محمد سعود محمد الراجحي
محمد ضيدان محمد المطيري
محمد على عبد الله الشمرى
محمد عناد رمضان العنزي
محمد نافع شالش عبد الضايع
محمد يعقوب جعفر علي
مرام خالد مفلح العازمي
مريم جابر جبر العتيبى
مريم فايز فراج صايل
مريم محمد سيد علي العلوي
مريم ناصر محمد كياى
مشاري طارق مناحي السبيعي
مضاوي مشعل نايف الشمرى
مالك بدر فارس الخرينج
مالك فهد رجب العنزى
مالك محمد جمعه الخراز
مالك محمد على النعيمى
منار راشد منور المطيرى
منال الفى شويمى جديع
منيره فيصل سعود الرشود
منيه احمد حميد ضاحي
مها مهدي محمد العجمي
موضى فهد ناصر السهلي
موضي شبيب عسيالن الخالدى
ناصر محمد عبدالله عنان
نجم عبد الرزاق نجم الصبر
نواره عيسى مناحي العنزي
نور بندر فالح الضفيري
نور فاضل صالح المشموم
نور محمد عبد الله الفارسى
نورا سالم محمد المرى
نورا عبد الله عيد العازمى
نوره جاسم محمد الشعيبي
نوره سعود فهيد العازمى
نوره سعود مبارك الدوسري
نوره عبدالرحمن يوسف العروج
نوره فهد جويعد الضفيرى
نوره فواز خلف العتيبى
نوره مبارك علي الخنفور
نوره وليد رضيمان الصواغ
نوف أسامه محمد القريني
هاجر سلطان الهيبي الهاجري
هاجر محمد بدر بن منوخ العازمي
هاشم علي هاشم عبد الله
هاله محمد عبد الله العتيبي
هديل حسن عبد العزيز عبدال
هديل راضي ظاهر الظفيري
هنادي ثامر دومان المطيري
هيا خالد بدر المنصورى
هيا على ناصر الهاجرى
هيا علي محمد سعود العنزي
وسن مشارى مطر العنزى
يوسف حسام يوسف الدليمى
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عبدالله حسين جمعه العلى
ابتهال مسفر عبد الله العتيبى
ابرار احمد هالل شهاب
ابراهيم حسين ابراهيم الحمدان
ابراهيم ماجد عواض شعيب العنزي
احمد بالل عبد الله العازمى
اسراء عبد اللطيف حبيب صرخوه
اسماء جمال هاشم الكبسى
اسماء سالم خليفه الخالدى
اسماء محمد على الصقر
الزهراء عادل على بوحمد
الزهراء عبد الرضا عبد الله طالب
المها صباح خلف الشمرى
انوار عامر عبد الرحيم عطيه
ايالف محمد احمد دشتى
ايمان فهد عبدالله البرجس
ايمان فيصل عبد الكريم الصيرفي
أبرار خالد عبد الخضر الخباز
أبرار عيسى غلوم البلوشي
أبيار رشيد محمد العنزى
أحمد فؤاد اسماعيل باقر
أحمد محمود ابراهيم االستاد
أحمد محمود حجي المهدى
أحمد مسعود عبد الله الرشيدي
أحمد يحيى قمبر آل جعفر
أسرار خالد سليمان المسيليم
أسيل أحمد محمد العبد الهادي
أسيل نواف عبد الله العوضي
أشجان عيد ساير الظفيرى
أفراح ابراهيم عايض العنزي
أمل على حسن المعيلى
أمالك مشاري عبد الله الهران
أنوار أحمد صالح الغريب
أنوار مساعد ابراهيم القطان
أوضاح فيصل سالم الدوسرى
آالء عبدالعزيز فيصل بالم

آالء على حسن حسن
آمنه حمود حطاب العنزى
آيه حمد صلبى المطيرى
باسل صالح محمد الحبيب
بدر احمد بدر االستاد
بدر على خلف العنزى
بدر محمد احمد محمد
بدر نصار مجهول زغير
بدور بدر علي البلوشي
بشاير خالد محمد شعيب فيلكاوي
تركي عادل غنيم العتيبي
جاسم محمد عبدالله عبدالله
جمانه ابراهيم يعقوب ماتقى
جمانه على عبد الله نعمه
جمانه محمد على الكندرى
جميله عامر محمد العجمي
حسن ميثم حسن فرحان
حسين عادل ابراهيم التركيت
حـسـيــن م ـن ــاف م ــوس ــى م ــا جمعه
أحمد
حمد أحمد ابراهيم الحسين
حمد علي طويرش الشمري
حمد فهد عصرى العنزى
حوراء حيدر سيد باقر الشخص
حوراء شاكر عبدالرسول العلى
خالد مشعان سعد القحطاني
خالد ناصر بدر مكي
خالد وليد راشد العلي
خالد وليد محمد الزيد
خديجه عادل ابراهيم غلوم
خليفه محمد عوض المطيري
دانه احمد غانم الهاجرى
دانه خالد عبدالله الفيلكاوي
دانه سعد راشد العبهول
دانه سعد على الرجيب
دانيه خليل عبدالرضا أمير
دالل بدر خلف الحربى
دالل خالد عبد الرحمن الفهد
دالل سعود عقله القحطانى
دالل ع ــارف عبد الملك محمد عبد
الملك
دالل عبد العزيز عبد الكريم الفودري
دالل ناصر متعب الرشيدي
ديما بدر سعود النجدى
ديمه حمد مرزوق العميره
راكان فهد مبارك السبيعي
ربا عبد الله جعفر حسين
رباح الفي عبد الله الشمري
رتاج عبدالمحسن مناحى القحطانى
رتاج عيسى عبدالحميد معرفى
رحب جابر احمد العدوانى
رغد فيصل محمد الكندري
رفعه حمود فالح العازمي
رقيه علي كرم دشتي
رهف احمد حسين اردينى
رهف يوسف احمد المال
روان اسماعيل محمد الكندرى
روان توحيد عبد العزيز التوحيد
روان جابر سيف النامي
روان حامد ياسر الفضلى
روان فالح شافي العجمي
روان فهد محمد المطيرى
ريان سعيد عبد الكريم السالم
ريم سعد سعدون المطيري
ريم سعيد هالل المطيرى
ريم محمد على االذينه
ريم محمد مشلح العازمي
ريم نايف حزوم الشمرى
زهراء جاسم محمد التوبلى
زهراء خالد محمد الحمد
زهراء عيسى أحمد المويل
زهراء محمد عباس محمد
زهره محمد ضياء الصايغ
زينب سالم صالح الجدي
زينب عدنان علي العازمى
زينب علي عبدالله المسرى
زينب فهد عبدالرحمن المال
زينب نبيل محمد بو عباس
سارا ناصر رويبخ العتيبي
ساره احمد محمد شعيب فيلكاوي
ساره باسم راشد الرباح
ساره سعود دخيل الحياني
ساره عايض غايب العازمى
س ـ ــاره ع ـب ــدال ـع ــزي ــز عـبــدالـمـحـســن
الشطى
ساره على مطلق العازمى
ساره محمد مطلق المطيري
ساره مساعد هزاع العنزى
ساره مناور مرضى الشمرى
سالم صالح جاسم النشمي
سالم وليد عبد الله الضاحي
سعود عادل عبد الكريم الهلبان
س ـعــود عـبــد الـعــزيــز ه ــال الــرومــي
العجمي
سليمان عادل محمد الكندرى
سليمان وليد سلطان عبد الله
سندس خالد حميد نيروز
سندس على صقر حسن
سوريه مشعل محمد المسند
سوسن احمد عبد اللطيف بو طيبان
شروق جاسم محمد حيدر محمد
شريفه بدر أحمد العبد الهادي
شريفه جري عبد الله الجري
شهد احمد شباب المطيرى
شهد فهد عواض المطيري
شهد فيصل محمد الكندري
شهد وليد عبد الله التميمي
شيخه أسامه صقر الغانم
شيخه بدر عبد العزيز الدوسرى
شيخه سعود طراخم العتيبى
شيخه فهد حسين ميرزا
شيخه فهد عبد الله فهد
صبا فيصل بطى الشمرى
ضاري عبد الله ضاحي المطيري
طالل أحمد ابنيان المويزري
طيبة احمد محمد بوقريص
طيف فهد غافل العتيبى
عائشه مطلق عبد الله الرشيدي
عبد الرحمن طالل عوض المصنت
عبد الرزاق منير حسين العبد الرزاق
عبد العزيز حمدان عبد الله العنزي
عبد العزيز طالل عايض المطيري
عبد العزيز عبد الله علي الشطي
عبد العزيز فيصل عايش السالمين
عبد الله ابراهيم عباس االستاذ

عبد الله اسمير محمد الهاجرى
عبد الله حسين مختار كابلي
عبد الله سليمان سعيد الدهام
عبد الله عبد الكريم سلطان العدوانى
عبد الله عيسى سالم المحمود
عبد الله محمد قاسم برده أحمد
عبد الله مشارى محمد العجمى
عبد الله ناصر علي السنين
عبد الله نافع شالش عبد الضايع
عبد الله نهار عبد الله المطيري
ع ـبــد ال ـ ـهـ ــادى راشـ ـ ــد ع ـبــد ال ـه ــادى
الهاجرى
ع ـبــدالــرح ـمــن مـحـمــد عـبــدالــرحـمــن
الشطي
ع ـبــدالــرح ـمــن مـحـمــد عـبــدالــرحـمــن
كندري
عبدالعزيز جسار عبدالرزاق الجسار
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـل ــي ح ـس ـي ــن ج ـمــال
الكندري
عبدالعزيز فيصل علي الهاجري
عبداللطيف غالب عبداللطيف الفهد
عبدالله مبارك عبدالله العجمى
عبدالله حمد محمد العميره
عبدالله ساجد عبداللطيف عبدالله
عبدالله طارق عبد العزيز النصار
عبدالله محمود جاسم الصفار
عبدالله نضال عبدالله المحمد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ع ـل ــي ح ـس ـيــن جـمــال
الكندري
عثمان جاسم محمد الفيلكاوي
على حسن سلمان القطان
على عايد سعدي الشمرى
على عدنان حسين عبدالرضا
على محمد ابراهيم االمير
علي احمد عبد الشمري
علي أيمن خليل علي دشتي
علي بدر عبدالله محمد االستاذ
علي طاهر منصور الحاج
علي محمد عبدالوهاب حسين
علياء جاسم مندني محمد
عمار حسن محمد صرخوه
عمر سلطان عيسى العنزى
عهد مرضى سفر الديحانى
عيسى بشير عيسى البشير
غاليه ابداح خالد بوردن
غاليه فواز بندر المطيرى
غدير حجي فالح العازمي
غدير يوسف محمد العطار
غزل بعثان طامى حديد
غزالن عبيد محمد العجمى
غفران حمد وادي العنزي
فارس عبد العزيز نجم الياسين
فاطمة عبدالكريم ابــراهـيــم الشيخ
ابراهيم
فاطمه احمد حسين العسعوسى
فاطمه بدر عباس هادي
فاطمه حمزه عباس الشطى
فاطمه راشد جاسم االستاد
فاطمه سالم عبد الله وسمى
فاطمه سلمان بندر السلمان
فاطمه عادل سعيد فيروز
فاطمه عادل موسى البلوشي
فاطمه عصام على البشاره
فاطمه علي محراب دهراب
فاطمه فوزي عبد اللطيف الجابر
فاطمه محمد جاسم الخليفه
فاطمه محمود غلوم حسن
فاطمه ناصر يونس مظفر
فاطمه وليد ابراهيم البلوشي
فجر عبدالعزيز فهد العبدالغفور
فجر فهد هالل شريف
فرح عبد الله جاسم الخنفر
فضيله يوسف خليفه الدوسرى
فهد احمد راشد الركيبي
فهد عبدالله مهنا العدواني
فواز خالد شجاع العتيبى
فواز سلطان محمد العتيبى
فى عوض خلف العنزى
في عبد القادر عبد الرحمن الحمود
فيصل عبداللطيف حسن الطيب
فيصل محمد مطلق الخشمان
لجين محمد جاسم الحداد
لولوه خالد عبد الرحيم الهولى
لولوه شريف حسن الخياط
ليلى طالل عيسى السلطان
مايا جمعان مطلق بوسمرى
مترك زايد مسفر العجمى
محمد احمد عبد اللطيف عبد الغفور
محمد بدر فالح المطيري
محمد جاسم محمد الديولي
محمد جعفر ابراهيم هالل
محمد سالم ثنى العازمى
محمد عادل حبيب علي القطان
محمد عبد الله راشد الشحومى
محمد عبد الله سعيد الزعبى
محمد عدنان سعيد حسن
محمد علي عبد الله شعيب
محمد نواف محمد أباالخيل
محمد يوسف حسين البلوشي
مريم احمد محمد التتان
مريم ايمن سداد العزيري
مريم حمود شبيب المطيري
مريم عبد اللطيف يوسف الكندري
مريم محمد عبدالله الهاجري
مريم وليد خالد المذن
مساعد أحمد عبداللطيف الفارس
مساعد عدنان مشرى الضفيرى
مشاعل نواف محمد العتيبى
مشعل فهد عايد المطيري
مشعل مطلق محمد العجمى
مضاوى عبدالله الحميدي العتيبي
مطيره فهد مساعد العازمي
مالك محمد عيسى على
منار عبد اللطيف على الضاعن
منار محمد عبد الله شمساه
منار هاشم عبد الرزاق الطبطبائى
منال سعد خليفه الطبيخ
منصور سالم منصور الرشيدي
منيرة سعد وضيحان الرشيدي
منيره عادل يوسف البراهيم
منيره علي سالم قمبر
منيره فهد محمد الشبلى
منيه عادل سالم البالول
مهدي حسين عبد الرضا كرم
موضى محمد فهاد الضفيرى

موضي شنوف حمدان المطيري
ناصر فالح حسن السبيعى
ناصر محمد فهد الهويشل
ندى خالد عبد الله الرشدان
ندى فيصل بطاح العازمى
نرجس ناصر علي عباس
نسيان حبيب منصور العنزى
نوال فالح محسن المطيرى
نور حسين علوان صفر
نور حميد غلوم حسن
نور عمر حيدر مقامس
نور مشعل فؤاد البدر
نور هاشم عبد الرزاق الطبطبائى
نوره سعد سريع العجمى
نوره صالح ابراهيم الخراز
نوره طالل منصور العجمى
نوره فايز حمد العازمى
نوره فالح محمد السوارج الرشيدي
نوره فيصل حمدان العتيبى
نوره محمد سالم العجمى
نوره مسلم فالح العازمى
نوريه حسين على كنعان
نوف أحمد نصار الخالدى
نوف تركى فالح العازمى
نوف سالم شافى العجمى
نوف فيصل محمد الحربي
نوف محمد مطلق الغريب العازمى
هاجر عبد الله سلطان المجروب
هادى مبخوت مفرح الزمانان
هتان سامي ابراهيم الفويرس
هدى سلطان نايف الهده
هديل بدر رجعان الرشيدى
هديل عبد الله سيف العازمى
هديل مبارك ردن المطيري
هال مبارك محمد الهاجرى
هيا حمد نصار العازمى
هيا سالم جاسم الصليبى
هيا عادل اسد حسين
هيا عبدالله راشد الهاجري
وجدان ناصر حجي الشمالي
وسن ناصر حجاج الدوسري
وضحه منصور مفلح المطيري
وضحه ناصر محمد العجمي
يارا حمد قاطع بطي العنزي
ياسمين نواف نعيثل العجمى
يوسف فيصل عبدالوهاب خورشيد
يوسف أحمد عبد المحسن األستاذ
يوسف بدر سلمان محمود
ي ـ ــوس ـ ــف مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــد ال ـم ـح ـس ــن
ابوقريص
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ابراهيم سليمان محمد اشكناني
ابراهيم عايد ذياب الفضلى
ابراهيم محمد حمود المطيري
ابراهيم محمد عبدالرحمن المطيري
احمد خالد عبد الله العدواني
اسراء فواز جمعان العتيبي
اسراء محمد نورى عبد الكريم
اسماء احمد مثال العازمى
اسيل متعب سعد الوليد
اصايل دعيج جدعان الزهاميل
البندرى بدر رمضان العنزى
البندرى محمد غالب الفضلى
الدانه حسن ذيب فهد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــذوب ح ـ ــام ـ ــد ع ـ ـبـ ــد ال ــرحـ ـم ــن
الطبطبائي
الغالية صالح علي بورسلي
امانى منديل سوباط الفضلى
انفال فيصل سعد الحربى
اوراد فارس هندى الشمرى
ايالف خليفه عبد الله المطيرى
ايمان حسين مهدى العجمى
أحمد محمد عوض المطيرى
أروى مشعل نجر العتيبى
أمل طالل عباس القطان
أمل محمد طلق العتيبي
أمينه حامد عبد المحسن الخنفر
أمينه محمد عيد البراك الرشيدي
أنفال صالح مبارك الصفران
أنفال نجيب سامى الوتار
آالء مصطفى محمد أشكناني
آالء نادر جاسم بوعباس
آمنه أحمد صالح العازمي
آمنه عبد الله عباس محمد
آمنه مطلق راشد العازمى
آيات مصطفى محمد االربش
آيه حسين عبد الكريم يوسف
آيه فرحان كركان الشمرى
بدريه بدر محمد الكندرى
بدريه خالد عبد الله احمد
بدور راشد محسن العجمي
براك خالد عيد البريكى
بشاير على مبارك العازمى
بندر فيصل صنيهيت شرار
ترف حمد محمد المرى
تركى حمدان تركى المطيرى
ثنيان طالل سليمان على
جابر محمد عبدالله دهش
جاسم محمد خليل البناى
جمانه عبد الرحمن احمد مال على
جنان محمد عبد العزيز احمد
حزام تركى حزام العتيبى
حسن نعمه حسن عسيلي
حسين محمد رضا قايدي
حسين منصور أحمد عاشور
حصه رياض محمد بن ثاني
حمد سرور معيض العتيبي
حمد مبارك خترش السهول
حمد نجيب محمد المطر
حنان علي حسين بوحمد
حوراء جواد حميد القالف
حوراء طارق يوسف األسد
حوراء عبد الهادي هندي الشمري
حوراء على عبد الرحمن المهدى
حوراء عمار ابراهيم جمال
حيدر خلف مزعل الهندال
حيدر على جاسم على
خالد عطا الله بخيت العتيبي
خديجه أسعد علي المانع
خديجه مصطفى عبد على بهمن
دانه ابراهيم حمد الوحير
دانه بدر محمد العازمى
دانه جابر مجبل الغريافى
دانه سعد عيد الفالح

دانه سعيد مجاهد المطيري
دانه صالح عبد الله المطيري
دانه عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز
دانه فيحان زايد المطيرى
دانه هشام سلمان الشاهين
دانيه عبدالله سليمان المشوطي
دالل احمد لفته الضفيرى
دالل سعود عبدالعزيز الشاهين
دالل فهد محمد الجمعه
دالل محمد حنيف العتيبى
دالل محمد سعد العجمى
دالل محمد على شليل
ديما بخيت خالد العجمى
ديما عبد الله فيحان المطيري
ديمة احمد جمعة العميري
رابعه عبد الرحمن علي القديري
راشد حسن علي اليعقوب
راشد سعد ناصر الدوسري
رتاج زكريا جاسم التركماني
رتاج صالح نعمه العنزي
رتاج عبد المناف محمد اكبر
رزان بدر غانم السعيدى
رزان نايف صنت العيباني
رغد أحمد علي المطيري
رغد بدر مسير الشمري
رغد سالم فهد الطويل
رغد سعيد محمد العنزي
رغد محمد صالح مهنا
رغد وليد خالد السفيح
رفعه سيف حمد الهاجرى
رناد خالد شالل الحربى
رهف حسن عيد بن فهد
روان فيصل عباس النومس
روان بدر ناصر الطليحي
روان محمد عبد الله سعد العبد الله
روان هاشم حاجى الفيلكاوي
ريان فوزي محمد العيسى
ريم راشد فنيطل العازمى
ريم سعد عوض الهلفي
ريم عيسى صالح حسن
ريم ناصر جابر العجمى
زينب على سيف الله ويس
ساره أحمد محمد العتيبى
ساره سلطان سند الديحانى
ساره صقر سعود الرشيدي
ساره عبد الله صالح العتيبى
ساره عبيد حميد المطيرى
ساره علي ابراهيم الجاسم
ساره عليان سعود العجمى
ساره فارس سند الشمري
ساره فيصل خزيم العنزي
ساره محمد مفرح هشام
ساره مشعل ضايف الشمرى
ساره ناصر بدر عبدالله عوده
ساره نواف عبد الحميد الوادي
ساره هداف رجا الهاجرى
ساره وليد سالم الرغيب
سدن وليد نادى العنزى
سعد عامر عبد الهادى الهمالن
سعد ملوح مرداس العامري
سلمان عبد العزيز عبد الله على
سلمان عوض غازي العتيبي
سندس طارق جمعه الباطنى
سهو مشعل سهو الخالدي
سيده سوسن سيد مرتضى سيد
جواد آل على
شاهه بدر حمود المطيري
شاهه دخيل محمد دخيل
ش ــاهـ ـي ــن داود س ـل ـي ـم ــان ال ـب ـطــي
بوطيبان
شجون عيسى ابراهيم الضبيان
شروق محمد عبدالله مطر عبدالله
شريفه سليمان حبيب الفرج
شموخ مشعل راكان المكراد
شهد حسين دحام العدوانى
شهد حميدى عبد الله العتيبى
شهد عادل فهد الطويل
شهد عبد الله نجم جابر
شهد مشعل سعود المطيري
شهد نفاع رجاء الرشيدى
شوق حسن ناصر البلوشى
شيخه حمود سعد العجمى
شيخه خالد يعقوب الدعيج
شيخه عبد العزيز مرزوق العازمى
شيخه محمد نفل المطيرى
شيماء عبد اللطيف حاجي العوضي
شيماء محمد موسى محمد
ضحى ناصر عبد اللطيف الخرسان
طالب شافى طالب العجمى
طيبه بدر عبد الله الكفيف
طيف مضحى مبارك العازمى
عائشه ابراهيم محمد السماعيل
عائشه سعود جالل العتيبى
عائشه صباح محمد المطيري
عائشه محمد سماوى الظفيرى
عائشه محمد مبارك العجمى
عبد الرحمن عبدالله سعد الحويله
عبد العزيز سعود عبد العزيز المذن
عبد العزيز صالح سعود الدويسان
عبد العزيز نصر الله عبد الرحمن
النصر الله
عبد الله ابراهيم كريم العنزي
عبد الله حاتم عباس العنزي
عبد الله خالد عباس البصيري
عبد الله خالد عبد الله القروي
عبد الله سالم يوسف صقر
عبد الله عايد سعد الخالدى
عبد الله فيصل فالح الدلك
عبد الله محمد عبد الله باقر
عبد المحسن محمد عباس شهاب
عبد الوهاب جمال سعد عبد الله
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن طـ ـ ــارق ع ـبــدالــرح ـمــن
العنزى
عبدالعزيز ابراهيم محمد المصيطير
عبدالعزيز حمزه عباس القالف
عبدالعزيز علي عبدالله عطالله
عبدالله فهد فاضل الشمري
عبدالله مرزوق طالب العجمي
عثمان مشعل حمود الجحيدلي
عذوب منصور مشعل الشعالني
عقيله على عباس المطوع
علي جمال سالم الخضاري
علي منصور ذيب الفضلي
علي بهرام عباس زنكنة
علي عبد العزيز درويش قاسم

علي محمد عبدالله عبدالله
عمار حسين غلوم حيدر
عهد جابر مرزوق العازمى
عيسى محمد محسن العنزى
غاليه حسن ناصر ناصر
غاليه حمد جاسم الساير
غاليه سعد محمد ابوعجل
غدير عبد الله أحمد القالف
غدير عبد الهادى سليمان البحرانى
غدير مياس فالح المياس
فاطمة سهيل جابر عبد الرزاق
فاطمة محمد بدر عبد العزيز
فاطمه الزهراء جابر احمد عبد الله
فاطمه الزهراء عيسى حسن البصرى
فاطمه جابر مفلح العازمي
فاطمه جاسم محمد جعفر
فاطمه حافظ ناجي البحرانى
فاطمه سامى عبد العزيز الشرف
فاطمه فهد عبد الله الشراح
فاطمه مشعل عبدالله المسيلم
فجر بسام صالح بو بشيت
فجر صالح مطر العنزي
فجر عبد الرضا احمد الهندياني
فرح بدر أحمد طاهر عبد الله
فرح جاسم عبد الله الكندرى
فرح حسين صاحب القزويني
فرح عبد العزيز عبد الوهاب العوض
فرح عمر بدر العمر
فضه عبد الله يوسف المكيمى
فهد بسام فهد العسعوسى
فهد خالد فهد العتيبى
فهد سعود رمثان الديحاني
فى وائل محمد الخضر
في أحمد يوسف العازمى
في محمد صالح المري
فيحاء مسير عايز المطيري
فيصل بشار عادل الجميلي
فيصل جمال عبد الله العتيبى
فيصل جواد مرتضى البلوشي
فيصل سامي عبدالله العجمي
لطيفه عبدالله غانم آل علي
لطيفه يوسف محمد الجمعه
لولوه علي فاضل المسري
لولوه انور يوسف الوقيان
لولوه محمد حسين حماد
لولوه وليد خالد الرشود
لولوه ياسر عبد العزيز بن حجي
ماريا على حسين دشتى
مانع ابراهيم مانع الخالدى
محمد أحمد محمد الثوينى
محمد جاسم صالح البصري
محمد حمود محمد الحربى
محمد خالد سارى المطيرى
محمد عبدالعزيز حمود المعييف
محمد يعقوب يوسف الزيد
مريم بدر عبيد العنزي
مريم خالد عبداللطيف البحوه
مريم خالد محمد السعيد
مريم خالد يوسف العساف
مريم طالب صالح الصراف
مريم عبد العزيز محمد الربيع
مريم محمد ابراهيم القالف
مريم محمد جاسم علي
مريم محمد يوسف حسين الكندري
مريم موسى عبد الحسين األشوك
مريم ياسر عبد الله المال
مريم يوسف عيسى الغيص
مزنه جابر عيد العجمى
مسك صالح حسن العبيدلي
مشاري صالح يعقوب البطى
مشاري متعب جميعان المطيري
مشاعل عبد الرحيم شامخ الرشيدي
مشعل عبد الله مرزوق مال الله
مضاوي احمد عبد الله العنزى
معاذ عبدالله محمد القحطاني
معصومه محمد حجى شهاب
مالك خالد راشد الشطي
منار سعد سلطان الزعبى
منار عصام راشد التوحيد
منال صالح معاند العنزى
منتهى طالل احمد الوزان
منصور حسين برجس الشمرى
منى عبيد عبيد العتيبى
منيرة على غنام الغنام
منيره سعد محمد العتيبى
منيره فرج بالل المساعيد
منيره هالل حسين مال يوسف
مهدي رائد كاظم جمشير
مي منصور حسن العتيبي
نجد سالم محمد شويرب العجمي
نجد ماجد عيد العتيبى
نعمه عبد ال ــرزاق راشــد عبدالرزاق
الوهيب
نوال عبد الله الفى العازمى
نوال فهد عاطف القحطانى
نور محمد يوسف السويلم
نور عبد العزيز حبيب الكندري
نور مشاري عبد الله الطرموم
نور هانى عبد الكريم القالف
نورا متعب ضويحى السبيعى
نوره أحمد محمد ابوحماده
نوره أنور راشد الدوب
نوره برجس عبد الله السبيعى
نوره خالد محمد الرقيب
نوره راشد عبد الله العجمي
نوره سامى فهد الجسار
نوره سعيد عبد الرزاق الظاهر
نوره طالل على المطيرى
نوره عبد الله عوض العجمى
نوره محمد ارشيد الشدقم العازمي
نوره ناصر مبارك المضاحكه
هاجر خالد سلطان الشمرى
هاجر سعود منير العجمى
هاجر محمد شهاب الشمري
هاجر مزيد صويان الدوسري
هاجر ملوح دغش العجمي
هادى على هادى الدوسرى
هدير وليد داود السراج
هديل بدر عبيد الشمري
هال جاسم احمد عباس
هند شافى عايد السبيعى
هنوف عادل سعد العازمي
هيا برغش مطلق القحطاني
هيا سامي راشد الضمير
هيا فوزى عبدالرزاق الخميس

وجد محمد زيد الغصاب
وديان جمال مسفر العتيبى
وضحه عبد الله سعد العجمى
وضحه محمد محسن المري
يعقوب جاسم يعقوب المنصور
يعقوب جمعه فرحان خلف
يوسف جاسم محمد البلوشي
يوسف صالح ابراهيم عبد الرحمن
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احمد محمد احمد ملك
احمد مرزوق محمد الرشيدي
اسماء وليد محمد العربيد
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد مـحـمــد
فيلكاوي
ال ـب ـتــول م ــوس ــى س ـيــد ع ـبــد ال ـ ــرزاق
سيد أحمد
امل سالم شريف العنزي
انور بدر احمد العيسى
أحمد عبد العزيز محمود بارون
أحمد علي حسين بوناجمه
أحمد ناصر محمد معيوف
أريام خالد عواد الشمرى
أسماء سعيد زيد الصانع
أفنان صباح عبد الواحد الفرج
أمل بدر سلمان العازمي
أنس حسام نورس بابي
أنفال خالد ياسين الشمرى
آالء محمود صالح الوزان
آيه حامد ناصر أحمد شرف
آيه رائد محمد الجويسر
آيه فيصل عباس فيصل
آيه ناصر عبد الله الزامل
بدر باسم سليمان بوطيبان
بدر قتيبه بدر العسكر
بشاير يوسف محمد جرمن
بندر احمد سالم بوتلف
ترفه محمد علي العدواني
جاسم محمد صقر الرشيدي
جمانه حسن عباس تقي
جنان زكريا يحيي الشماع
حسين خالد عبد االله بوزيد
حمد بدر سعد الدوسري
حيدر ستار على احمد
خالد طالل ياسين الشمرى
خالد محمد عبد الله المجيدل
خالد مسعود فهد العجمي
خالد مشاري عثمان الكوح
دانه ابراهيم حمد الزيدانى
دانه سعد عقله العالطى
دانه صالح كاظم الهندال
دانه فيصل جاسم الماجد
دالل راشد دومان المطيري
دالل عدنان عبد الله االستاد
ديما مرضى صباح الفدغم
ديمه عبد الله عويضه العجمي
راشد مساعد مخلد المطيري
ربى فهد محمد العجمي
روان راشد براك العدوانى
روان عبد السالم توفيق الهندال
روان ناصر سالم المطيري
ريم فالح راشد العازمى
زايد حسين زايد العجمى
زهراء بسام حسن المزيدي
زينب عبد الله احمد العلي
زينب الفى فالح خلف
ساره جابر محمد الشيرازي
ساره خالد سعود الهاجرى
ساره داود أحمد الحمدان
ساره زيد عبد الله الشهاب
ساره فايز محمد العنزي
سعد عبدالله عفر الخلف
سلمان يوسف سلمان الشمالي
سليمان عادل محمد العلي
سليمان على يوسف مراد
سندس يوسف جاسم الحاتم
سيف فراج سيف السهلي
سيف مرزوق سعود الهاجرى
شهد حسن محمد الوهيب
شهد علي عبدالمجيد العسكري
صالح حميد محمد المقصيد
صالح علي صالح طاهر
طالل سليم محمد الخالدي
طيبه عبد اللطيف حاجى العوضى
عايد مشعل عايد المطيري
عائشه عبدالرزاق احمد القبندى
عائشه محمد عبد اللطيف السلطان
عبد الرحمن حمد عبد الله الحوشان
عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن
الكندرى
عبد الرحمن مرجاح بتال المطيري
عبد العزيز انور عطا الله العنزي
عبد العزيز أحمد سليمان الحصان
عبد العزيز سعود رمثان الديحاني
عبد العزيز سليمان عبد الله المانعي
عبد العزيز عباس عبد الله الشطي
ع ـبــد ال ـعــزيــز ع ـبــد الـلـطـيــف جــاســم
بوناشي
عبد الله حمود شبيب العازمى
عبد الله سعد عبد المحسن المطوع
عبد الله هانى محمد الخرس
عبد الوهاب عايد عبد الله العنزي
عبد الوهاب عيسى عبد الله الحبيل
عبدالعزيز باسل محمد المطيري
عبدالعزيز خالد عبدالكريم سباتي
عبدالعزيز عبدالله يوسف العمران
عبدالعزيز وائل مساعد حماده
عبدالله عيد محمد السهلي
عبدالله أحمد ابراهيم خلف محمد
عبدالله صالح عبدالله االبراهيم
عبدالله محمد علي بوشهري
عذبى أحمد غزاى الميمونى
على عبدالله على عبدالغفار
على فالح على المرى
علي جليل عباس الشطي
علي خالد عبد الله العدواني
علي عماد سعود العقيل
علي فؤاد عيسى الحمر
غاده عادل عبد الرزاق العوضي
غرام يوسف غضبان ارزوقى
فاطمه احمد غلوم سوزعلى
فاطمه اسامه محمد الجهيم
فاطمه بدر داود الخالدي
فاطمه حيدر حميد محمد الحسينى
فاطمه سالم دخيل الرشيدي

فاطمه شريف صالح الفودري
فاطمه عدنان عبد الرحمن العلى
فاطمه فاضل مطر مطر
فاطمه فهد عبد الرحمن الشرقاوى
فاطمه فهد عبد الرحمن سعيد
فاطمه محسن مد الله الشريفي
فاطمه ناصر حجى الشطى
فاطمه هادى سيد على سيد ابراهيم
فجر احمد عبد الله على
فرح ماجد نحيطر النويعم
فالح خالد فالح الخالدي
فهيد سعد فهد السهلي
فيصل على حبيب السماك
فيصل يوسف محمد اللنقاوي
كوثر علي حسين عابدين
لمياء سالم عوض الحربي
لولوه عبد الله عمر خليفوه
لولوه عبدالرحمن فهد الصفران
لولوه محمد عيد العدواني
محمد ابراهيم كريم العنزى
محمد جمال احمد على
محمد حسن غلوم حسين
محمد حسين علي محمود محمد
محمد حمود فيحان المطيري
محمد عادل خالد بورسلي
محمد عبد الله خالد الهاجرى
محمد عبدالله جاسم الحوطي
محمد عبدالله عبداللطيف الحمر
محمد فؤاد علي الخواجه
محمد فؤاد عيسى البلوشي
محمد ناصر على العنزى
محمد هانى عبد الله ماجكى
مريم بدر محمد االحمد
مريم حامد محمد شبكوه
مريم حمد محمد العازمي
مريم فاضل عباس المويل
مزنه دهلوس على الكريبانى
م ـشــارى حـمــد عـبــد ال ـهــادي عثمان
العبد الهادي
منار عادل شايع الجيماز
منصور عيسى منصور الحداد
منصور محمد مبارك المطيري
منصور نبيل منصور البعيجان
منيره عبدالله خالد الخضري
منيره محمد كريم العنزى
مها عطا الله ناصر المطيري
مي عبد الله عبيد المطيرى
ناصر بدر خميس الخميس
ناصر بدر على المعيوف
ناصر سعيد فالح الهاجري
نجيبه عبد الله مرزوق االحمد
نرجس عبد الرضا عباس األربش
نوال خالد حسن الكندري
نوره حسين راشد عبد الله
نوره ماهر أحمد الدخيل
هاجر عبد الرضا حسن البصري
هاجر عبد الله عبد الكريم ابو طالب
هدى عبد الله عبد الرحمن الكندرى
هديبا حزيم مطلق المطيري
هديل جاسم عبد الرحمن الكندري
هزاع مضحى هزاع الهاجرى
هيا وسمي ناصر الدوسري
ياسين مشارى عبد العزيز الدعى
يوسف زياد غازى العتيبى
يوسف صقر عبد الله الغانم

كلية الجونكوين الكندية في الكويت
دبلوم ادارة وريادة اعمال

بلقيس حمد محمد الحريجى
جيهان فهد عبيد المطيرى
رتاج حسين على المطيرى
ساره فاضل يعقوب الصراف
ساره يوسف على السعيدى
سليمان بندر وادى الحسينى
شيخه زيد جاسم الخالدى
عائشه محمد فريد الربيعه
عائشه نايف سيف العدواني
علي عبدالحميد ابراهيم االحمد
فاتن بدر صالح عناد
لولوه صالح عبد الرحيم السعيد
محمد علي محمد الراشد
مشاعل محمد اديلم العنزي
مشعل أنور ناصر العدواني
وليد احمد فراج المطيرى
يوسف عويد سلطان جازع

دبلوم برمجة كمبيوتر

جراح محمد جاسم العميري
شريفه هادي حمدان العنزي
عايده محمد سليمان السعدي
ناصر مفلح قضيان العازمي
نوال شاكر فليحان العنزى

دبلوم تسويق

انوار فوءاد صادق االستاد
شوق مجبل رشيد العبد االله
عبد الله محمد عبد الله االبراهيم
غزالن احمد ثنيان عبيد
لولوه مساعد ناصر الرغيب
يعقوب يوسف منصور القالف

دبلوم تصميم الوسائط التفاعلية
فاطمه على سيد نعمه على

دبلوم محاسبة

حنان مقبل غالب المطيري
حيدر احمد حسن علي
دانه عصام عساف العنزى
روان أحمد صالح سهو الشمري
روان محمد فارس محمد
ريم محمد فهيد العجمى
ساره عبد العزيز مشوط العجمى
سجى على خلف المطيرى
عائشه نايف رمضان العنزى
غزالن محمد كاظم خلف
محمد عبدالله ناصر البلوشي
محمد علي حبيب الفضلي
محمد نواف عبد الله الوطيان
نوره خالد عبد الله الدوسرى

كلية الشرق االوسط
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها
ابتسام مبارك مطلق العازمى

ةديرجلا
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ابراهيم طارق ابراهيم النخيالن
اسراء عبد الله عبد الرضا عباس
الزهراء عباس مختار ابراهيم
السلطان فاضل ابراهيم الفيلكاوي
العنود سالم جمل العجمي
انور طالل فهد الشعيبي
ايمان محمد عبد الله حمادة
أحمد عدنان عامر العميري
أحمد فيصل ابراهيم عسك
أحمد يوسف أحمد المال
باسل عبد الله محمد المويزري
بدر جاسم محمد المنصور
بدر جوهر زيد السعيد
بدر عبد الرضا عبد الله الصيرفى
بدر عمر عبد الخالق البناي
بدر نورى ناصر عيدان
بشار فوزى ابراهيم بوقريص
بندر فهد انويديس الحسيني
تركى سامر تركى رحيل
جاسم أحمد جاسم بن ثاني
جزاع عبد الكريم جزاع الشعالن
حسن عبداألمير عباس بحروة
حسن على عبد الله األستاد
حسين جهاد جعفر عاشور
حسين فاضل محمد آني
حصه شهاب محمد العمران
حمد احمد اسحق العامري
حمد حسين فهد المريخي
حمد خالد عبداللطيف بندر
ح ـم ــد ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ع ـب ــد الــرح ـمــن
الصفران
حمد عماد سعود الخليفه
حور محمد عبد الرضا البلوشي
حوراء سعد عبدالله مال الله حسن
دانه ابراهيم سعود القطان
دانه سعد عبد المحسن الخبيزى
دانه شمالن خلف العيالن
دالل بدر منصور الذويخ
دينا عبدالله احمد الصبيح
راشد فالح مبارك الفندى
رتاج فيصل صنهات القحطانى
رزان محمد صالح الشرهان
روان عبد الرضا حمزه السماك
ريم احمد عيسى الياقوت
زهراء علي سيد عباس الصالح
زينب على عباس الصفار
زينب هانى احمد دشتى
زينه حمزه عباس االستاد
ساره شريف محمد الهاشمي
ساره عبد اللطيف هالل العطوان
ساره مشعل محمد القروى
ساميه أحمد جاسم الحملي
سكينه ناصر حسين بن يوسف
سليمان ساطع سليمان سليمان
سليمان عيسى محمد العيسى
سميه على فهد التويجري
شاهين نبيل عبد الله العيدى
شهد عبد الرحمن يوسف البكر
شهد مبارك عثمان علي
شهد محمد يوسف الشراح
شوق جاسم على القبندى
شوق عبدالعزيز منصور المهيني
شيخه رياض عبد العزيز الدعي
ضحى مبارك صقر الجيماز
عادل حمدى خلف العتيبى
عبد الرحمن خالد عيد العجمى
عبد الرحمن يــوســف عبد الرحمن
الفيلكاوى
عبد الرزاق فريد عبد الرحيم علي
عبد العزيز أيوب يوسف مراد
عبد العزيز محمد تركى المطيرى
عبد العزيز يعقوب جاسم فهد
عبد الله احمد عبد الله المطيري
عبد الله صقر عبد الله الغرير
عبد الله على ابراهيم الفرحان
عبد الله محمد أحمد المسفر
عبدالرحمن فهد مساعد الختالن
عبدالرحمن ناصر خليفه مال الله
عبدالله عادل رضا رضا
عبدالله عباس عبداللطيف المري
عبدالله محمد ماطر الرشيدي
عبدالله يوسف عبدالرحمن الكندري
عبير فهد عبد الرحمن حسن
عثمان هيثم حسين العثمان
على دغيم على العازمى
على سليمان عباس مرزوق
علي حميد احمد الهندياني
علي زيد ناصر الماجد
علي فهد عبد الرحمن الدويسان
علي محمد عبد االمير الحداد
علي مشاري علي المسباح
عمر عدنان على محمد
غزالن محمد عبد الله العمار
ف ــاط ـم ــه ال ـ ــزه ـ ــراء ع ـب ــد الـ ـل ــه ح ـمــزه
اسماعيل
فاطمه بدر سليمان الصقعبي
فاطمه جاسم علي المرهون
فاطمه حسين محمد مندنى محمد
فاطمه خالد طعمه الغريب
فاطمه على محمد العجمى
فاطمه فيصل جاسم عزران
فواز هاشم خالد الغربللي
في فاروق صالح العنزي
كوثر عيسى عبد الرضا البلوشي
لجين علي حسين البدر
لطيفه عبد السالم محمد العماوي
مايا صالح عبد العزيز العثمان
محمد جاسم محمد الفيلكاوي
محمد جاسم محمد الكندري
محمد خالد على ابا الخيل
محمد خالد محمد الحميضى
محمد سعد ناصر الطراروه
محمد وليد خالد العنزي
محمد وليد محمد العلى
مريم بدر ناصر المسعود
مريم هانى حسين المطوع
مشارى حامد يوسف الفيلكاوي
مالك مبارك سعود الشمرى
موضي أحمد جاسم القطان
ناصر احمد حيدر صفائي
ناصر محمد علي العتيبي
نجد محمد عبد الله العتيبى
نوره خالد طامى العازمى
نوره عادل احمد بن يوسف
نوف مساعد فرحان النويم
هاجر تركي محمد الحربي
هاجر ناجي فرج الصلبوخ
هاشم جمال خالد الغربللى
هيا حمود شريده الشريده
هيام محمد صالح المذن
وليد حمدى خلف العتيبى

وليد خالد صالح الماص
يوسف بدر سالم الجندل
يوسف شاهين يوسف الغانم
يوسف عبدالله بحر البحر

دبلوم تكنولوجيا المعلومات

شهد بدر سعد المفرح العازمي
فاطمه يوسف عبدالغفور عبدالله
مبارك طالل أحمد الماجد

دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية

احمد خليل ابراهيم اسهلى
اريج محمد عماش المطيرى
اسراء محمد علي رضا
امل عبد اللة اسماعيل السيار
أحمد محمد أحمد االنصاري
أميره مشعل فالح الشمري
أنوار مسلم ظاوي الرشيدي
بتول ميثم علي ابوزلوف
بدر خالد صالح الهنيدى
بدر عادل هاشم الموسوي
تركى محسن حجر المطيرى
جابر عبد الله جابر الصالح
جاسم نايف بدر فرحان
حصه بدر سليم السبيعى
حصه جاسم محمد الشمري
خالد بدر سفاح الصليلي
خديجه خالد حسن البحرانى
رتاج حسين علي الفردان
رتاج محمد جاسم العبيد
رتاج مشارى شافى الدوسرى
رهف ماجد هادي العازمي
ريان فايز فالح الحربي
زينب محمد روضان الشمرى
ساره عبد الله سلمان القطان
ساره عبد الله عبد الصمد الباروني
ساره ناصر نايف المطيرى
شاهه محمد عامر المحفوظي
شهد يعقوب يوسف الفيلكاوي
شيخه هاشم أحمد العبيدان
شيماء جاسم محمد الخليفي
ضارى ساير هادى الظفيرى
طيبة أحمد جوهر مبارك نصيب
عائشه سليمان محمد المسعودي
عبد الله خالد على مدوه
عبدالله بدر مال الله جاسم الجاسم
القناعى
عمر حسين راكب الرشيدي
عمر هيثم أحمد العلي
غيداء سعد حمد الخضر
فاطمه ابراهيم أحمد العصفور
فاطمه احمد عيسى الموسوي
فاطمه سعود سعيد العجمي
فاطمه محمد عبد العزيز الفليح
فاطمه مشعل فيصل معرفي
فاطمه موسى أحمد بولند
فرح علي عبدالله بوحمد
فرح منيف سعد العجمي
فهد عوض ملفى المطيري
لولوه حسن عبد الرحمن عبد الله
لولوه سعيد عبد الله فيلكاوي
لولوه طارق محمد الهديب الرشيد
محمد أحمد محمد العنزي
محمد صالح يوسف الغريب
محمد مشعان كامل الفضلى
مريم جاسم ابراهيم بو صلحه
منصور معدى مهدى العجمى
نجوان فاضل حمود الخليفه
نمشه عبد الرحمن سليمان الصعيب
نوره صالح فالح العازمى
نوره عبد الله فالح العجمى
نوره محمد ابراهيم جاسم
نوره نواف سالم الصانع
هادي محمد شباب الحربي
وهج عسكر برجس المطيري
يعقوب شاكر صاحب شكر
يوسف مشعل يوسف النصار

دبلوم تكنولوجيا الهندسة
الكهربائية

ابراهيم ايمن ابراهيم الوزق
ابراهيم سالم صالح السالم
ابو الحسن على السيد كرم اسماعيل
احمد فيصل احمد الخضر
ايمان علي يوسف سليمان
أبرار عبد الله علي الدهش
آمنه هانى قمبر عابدين
آيه مشعل أحمد الجطيلي
بدر فهد بدر المطيري
بدريه براك عبد المحسن البناق
بشاير فهد حميدى العتيبى
جاسم وائل جاسم ريس
جراح ماجد محمد المطيرى
حسن ناصر عبد الله الشمرى
حوراء بدر عبد الكريم الشطى
خالد احمد عبدالكريم الشريده
خالد فواز مسعد المسعد
رتاج راشد خلف خليفه
رهف بشار جاسم االنصارى
ساره عبد الرحمن محمد االحمد
ساره عثمان محمد العثمان
ساره محمد صالح الشايع
سالم سعد محمد غريب
سعد هادي فهد الراجحي
سعود عبد العزيز عبد الله صفر
سعود مشعل صالح الشحومى
شمايل فهد رفاعى الشمرى
شوق على عبد الله المرهون
صالح احمد صالح محمد الهاشل
صالح احمد على بوحمد
صباح حمود صباح الحداد
عباس حسين عبد العزيز شهاب
عبد الرحمن ابراهيم صالح الخارجي
عبد الرحمن ابراهيم عواد الفضلى
عبد الرحمن احمد عثمان التويجرى
عبد الرحمن ضويحى فالح العجمي
عبد الرحمن فاضل عباس الخضاري
عبد العزيز مهدى خضير حبيب
عبد الكريم سعد عبد الكريم العنزى
عبد اللطيف ثجيل رمضان السعيدى
عبد الله أحمد محمد الكندري
عبد الله عادل موسى االشوك
عبدالله مشعل غازي القهيدي
عذبي مبارك مطرف المطيري
على احمد عبد الله الهزيم
على عادل يونس المجادى
على فيصل على الخزام
عواطف نبيل عبد الرسول القطان
غدير علي حسين مندني
فاطمه فهد حبيب الحداد
فاطمه محمد احمد السعيد

فهد خالد سالم علي
لورا خالد عبد الله الكفيف
مالك مهدى مالك الصفار
محمد ابراهيم محمد المسلم
محمد حسين خضير بوشعبون
محمد سعود عبد الرحمن العتيبي
مريم محمد عبد الرحمن مال احمد
مساعد حمد مساعد البراك
مشارى محمد حاتم السالم
منال خالد مزعل الشمرى
منصور ناصر سالم على
منيره سامى عادل العبيد
موضى حجى صنيتان المطيرى
نرجس ابراهيم يوسف البغلى
نرجس عدنان عوض العنزى
نوره أحمد يعقوب الشطي
هاجر حامد جاعد العنزى
هانى عدنان ناصر المشموم
يوسف عادل ملفي المطيري

عدنان عبد الرحيم حسين جعفر
علي محمد حسين شهاب
عيسى اسماعيل محمد الرفاعى
فــاط ـمــه ع ـبــد ال ـجـل ـيــل ع ـبــد الـكــريــم
بهبهاني
فهد عوض راكب الرشيدي
لطيفه حسن كرم شهاب
محمد سالم بدر ملك
محمد هاني محمد بوحمد
منار حمود عبيد الغريب
ناديه سلطان مشل المطيري
نرجس خالد أحمد القطان
نوره خالد بخيت الدوسرى
نوره مشعل سلطان الرميان
ياسين يوسف ياسين البناى
يزيد فالح صالح العنزي
يعقوب خالد مشاري الخبيزي
يوسف سعد عبد الرضا على
يوسف عبداالمير عبدالله المرهون

دبلوم تكنولوجيا الهندسة
الميكانيكية

دبلوم نظم كمبيوتر شبكية

احمد طالل علي خلف
العنود فهد رفاعى الشمرى
انفال فهد سعد المطيري
أحمد يوسف محمد الجدى
آيه ناصر محمد النجار
بدر مبارك اسماعيل الشطي
بندر محمد حميان العراده
ثامر مضيان عامر القعود
حسين أحمد حسن الجزاف
حصه سرحان عبد الوهاب الشمالي
حمد بدر محمود مال الله
حمد صالح محمد الخراز
حمد عادل عبد العزيز بهبهانى
حمود عكام فيحان المطيرى
حنان سالم سعيد الدوسري
حوراء حسين كرم تباشير
دانه ابراهيم احمد ابراهيم
راشد حمد محمد مشعل
روز فواز تركي الهاجري
ريم حسين ردن العتيبى
زينب عدنان قاسم محمد
زينب علي حسين رضا
زينب مرتضي سيد سليمان أكبر
سعد وليد سعد الرشيدي
سعود عبدالعزيز راجح القحطاني
سلمان احمد عباس باقر
سلمان سعد فهد العنزي
سليمان على حسن محمد الكندري
شوق حمد ماجد السمحان
شيخه يعقوب يوسف عبد الرضا
طارق عبد الله مجعد العتيبى
طيف علي عايد المطيري
عائشه عبدالله على االنبعي
عبد الرحمن صالح محمد المطاوعه
عبد العزيز أسامه راشد الجطيلي
عبد العزيز علي مصطفى صفر
عبد العظيم مصطفى محمد االربش
عـبــد اللطيف محمد عـبــد اللطيف
المباركي
عبد الله عيسى عبد الله األستاد
عبد الله محمد يوسف الصورى
عبد المجيد مجول عناد سلطان
عبد الوهاب أحمد غانم الدخيل
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ح ـس ــن ع ـبــدالــرح ـمــن
الحيدر
عبدالعزيز سعود سيف العدواني
عبدالله باسل محمد المطيرى
ع ـبــدال ـلــه عـبــدالـلـطـيــف ع ـبــدال ـقــادر
الراشد
عبدالمحسن حسين جواد القديحي
عروب غانم ياسين الظفيري
علي طارق عبد النبي الجزاف
علي عادل حسين المويل
عمر مشعل عبد الرحمن القحطاني
عمر نواف عبيد العتيبي
غرام يوسف عباس عبدالله
فاطمه أحمد صالح المكيمي
فاطمه بدر ناصر حاجيه محمد
فرح محمد دليم المطيرى
فيصل غازى هندى الحربى
مبارك عادل سالم العازمي
مبارك محمد مبارك مطر
محمد بداح محمد السهلى
محمد بالل عبد الله العازمى
محمد خالد عبد الرحمن العسكري
محمد عبد الله محسن كليب
محمد عبد الله محماس العتيبي
محمد عبدالله تركي الفصام
محمد فهد فهيد العازمى
مرام محمد موسى العلي
ناصر بدر يوسف طالب
ناصر حاتم خلف العنزى
ناصر على حسين التركمانى
نايف أحمد عبد الله العنزى
نرجس عباس محمد حسن ميرزا
نوير محمد تركى الدوسري
ه ــان ــي س ـع ــود ع ـبــد ال ـن ـبــي مندني
محمد
يوسف حسن عبد الله البلوشي

دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر

اسماء مبارك جايز الديحانى
اسيل احمد جاسم كندرى
اشواق عوض مسفر العجمى
أبرار جابر نظر محمد
أحمد عثمان أحمد التويجري
أحمد فارس طراد العتيبي
بدر عبد الله يعقوب السيد الرفاعي
بدر ناصر حمزه شعبان
جاسم محمد يوسف الحميدى
جنان عباس علي عبد العزيز
حسن مصطفى حمزه حيدر
حسين مشعل حسن الشطى
خالد بدر عبد الله التناك
رتاج ربيع ماجد الجعفري
رشا عبد الله حمد القحطاني
زينب عادل موسى االشوك
زينب عبد الله موسى الرشيد
ساره ساير فيحان الحربي
ساره ناصر مبارك العازمى
شيخة عزان جاسم العزان
ضارى نواف خليل سبتى
طالل صالح علي الكريبي المري
طالل عبد الله ابراهيم الحمد
طيبه خالد عبدالرحمن النامي
عبد الرحمن وليد عبد الله الدويسان
عبد العزيز محمد رجا العازمى
عبد الله محمد سعود العنزى
عبدالرحمن احمد محمد حسين

يوسف صالح يوسف الغريب

كلية القانون الكويتية العالمية
ليسانس حقوق

ابراهيم صالح محمد عبد الله
ابراهيم على فاضل الشمرى
احمد حامد عبد الله الشمروخ
احمد حسن محمد على
احمد سالم نايف الرديني
احمد سعد عبد الله الهاجري
احمد فيصل حمزه الكندري
اسراء وائل فيصل قمبر
البتول على عوض حسين
البندرى سعود محمد البصيرى
الجازى احمد ثامر الشمرى
الرتاج أنور حسن االنصارى
الزين عثمان زاحم الزاحم
انفال خالد صالح العوضي
أحمد حامد عبدالرضا بولند
أحمد طالل أحمد العتيبي
أحمد عدنان محمد الحمد
أحمد فهد جيران الصليلي
أحمد متعب مجبل الرشيدي
أريج عبد الله حمود المعييف
أمل خالد صالح القفاص
أنفال ناصر عبدالقادر عبدالله
بدر فهد محمد الطريجي
بدر سامي محمد الكندري
بدر سليمان خالد البالول
بدر علي حسين الباذر
بدر يوسف محمد علي
بدريه احمد عبد الرزاق المطوع
بشاير خالد عابر البذالى
بيبى فاضل حسين البحرانى
جاسم عبد الله جاسم العبد الله
جمانه احمد عبد الحميد الصائغ
جمانه حسين علي محمد
جنان عادل عبد الرضا حسن
جنان يوسف حاجي العبد الهادي
حسن عادل عبد الله المسرى
حسن علي ناصر البلوشي
حسين رضا علي القطان
حسين عبد اللطيف شاكر الصراف
حصه عادل عبد العزيز البسام
حصه ناصر مشعان الهاجرى
حمد عبداللطيف حسن السنافي
حمد عبدالله محمد جمعه
حوراء هاني اسماعيل جرخي
خالد يوسف خالد الشايجي
خديجه فيصل فرج صالح فرج
دانه جمال خليفه المجيبل
دانه سعيد على نويعم
دانه سلمان مندى احمد
دانه منصور فهد المطيري
داود جاسم داود العبد الهادى
داود سالم محمد بن ناصر
دالل سلمان مندى احمد
دالل محمد ابراهيم المطيري
ديما صالح صاهود المطيري
ديمه فهيد فالح الحجرف
راشد مبارك زيدان العنزى
راشد منصور سابج السابج
رتاج أحمد عبدالرضا آتش
رتاج جراح عباس العنزي
رهف بدر بندر الديحاني
رهف عبد العزيز ابراهيم العمار
رهف نواف عبد الله الهولي
رهف نواف محمد الرشيدى
روان حسن عبد الكريم مال الله
روان على عبد الله الشطى
ريـ ــم ي ــوس ــف م ـب ــارك ع ـبــد الــرحـمــن
مبارك
زهراء ابراهيم صالح سلمان العطار
زينب احمد شاكر جعفر
ساره احمد مزيد الزعبوط
ساره بدر محمد الحشان
ساره حامد محمد الخبيزى
ساره حمود عايش الحسينى
ساره عبدالمحسن عطيه المهيني
ساره مشعل نعمه الشمرى
سالم أسامه سالم سالمين
سعود خالد فيصل الهيلم العجمي
سعود زايد حمود العازمى
سعود محمود سعود العوام
سلمان ماجد مرزوق العنزى
سليمان أحمد سليمان الهولى
سليمان حمود أحمد البالول
سيد عدنان  -جعفر
سـيــد نــاصــر اح ـمــد سـيــد عـبــد الله
الرفاعى
سيف راشد سعود الريش
شهد أحمد علي الصانع
شهد سعد حمود الفضلى
شهد محمود عبد الهادي الحربي
شوق أمجد مصطفى المال
شوق خالد بشير سلمان
شيخه احمد ثوينى ثوينى
شيخه بدر ناصر الشقيحى
شيخه صالح محمد الهيلع
ضارى طالل فهد المهينى
طرفه فهد عثمان المطيرى
عائشه احمد حجى الغيث
عائشه عبد الله راشد العباد
عائشه نبيل ناصر البشر
عـبــد الــرح ـمــن ب ــدر عـبــد الـ ـق ــادر بن
جمعه
عبد الرحمن حسام صالح التنيب
عبد الرحمن مضحى غدير الحسينى
عبد الرحمن يوسف خالد الخضري

عـبــد الـعــزيــز سـلـيـمــان عـبــد العزيز
العكارى
عبد الله عادل خليفه العميره
عبد الله عيسى أحمد الكندري
عبد المحسن محمد عبد الرحمن
الحسينان
عبد الوهاب عمار خليل خريبط
عبد الوهاب مشعل احمد الوهيب
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الملحم
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز فـ ـيـ ـص ــل ش ـل ـي ــوي ــح
العصيمى
عبدالعزيز مانع مطشر الظفيرى
عبدالعزيز محمد منصور العدواني
عبدالله خالد عبدالله العنزى
على جابر فرج المهنا
علي فيصل علي الحداد
علي منير نعمان العمر
علياء يوسف فرحان العنزى
عيسى منصور سعود الظفيري
غاليه احمد هندي الهندي
فاطمة احمد على الفهد
فاطمه بدر صالح العنزى
فاطمه عادل عبد الله المانعى
فاطمه عبد الله سليمان الستالن
فاطمه عبد المحسن على القطان
فاطمه غانم غنام الحسينى
فاطمه فهيد وهيب العازمي
فاطمه فيصل علي مراد الكندري
فاطمه مبارك نايف الفضلى
فاطمه محمد ناصر حسين
فاطمه مشعل عبد الرزاق العريان
فاطمه وليد خالد النجار
فتون بدر نعمه الشمري
فجر مبارك فيحان المطيرى
فجر ناصر صقر بوسعده
فجر يوسف جابر الشمرى
فرح سامى راشد السنان
فرح سعود يوسف الصانع
فرح عبد العزيز حطاب البذالى
فهد أحمد كرم علي
فهد شعف عماش الحربى
ف ـه ــد ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ف ـه ــد ال ــراش ــد
الطرموم
فهد غانم عبيد الهاجرى
فواز سعد اسماعيل محمد الحسن
فيصل حيدر عبد الرسول بوعباس
قماشه وليد ابراهيم دخيل العوض
كاتيا طاهر علي البغلي
لطيفه محمد عوض دوخى
لمى عادل على الشويب
ليلى طالل محمد السهلى
ليلى عباس ابراهيم البالم
مبارك عبد الله مبارك العازمى
محمد احمد على العبيد
محمد أحمد محمد بوكبر
محمد دباس خضير المطيرى
محمد سعد محمد المطيرات
محمد سعود محمد العجمى
محمد سعود محمد المطيري
محمد سلطان محمد السلطان
محمد عبد الله عبد القادر محمود
محمد عبد الله محمد المجلى
محمد عبدالرحمن عبدالله المطيري
محمد ملفى رشيد الرشيدى
محمد وليد حسن الكندري
مرزوق ماجد مرزوق السالم
مروج طالب نائل العبد الله
مريم خليل حسين عابدين
مريم طارق بدر عبد السالم
مريم محمد عباس بحروه
مساعد بدر ناصر الرويشد
مشاري علي عبدالمجيد الدوسري
مشاري مشعل سعد العراده
مشاعل عناد صعفق الظفيري
مشعل فهد نايف الحربي
مشعل متعب عبد الله الخالدي
مشعل محمد عجالن الشمري
مشعل وليد بدر الدعيج
مضاوي عواد سعود السعدى
معاذ حسين محمد الكندرى
مالك صقر عويض الشالحى
منار صالح صالح الرشيدي
منار وليد شاطر العنزى
منال طارق حامد المير
منى محمد يعقوب الحمدان
منيره احمد مبارك العايض
منيره رياض علي غانم البناو
منيره ناجي عبد الرزاق الماص
مها تركي شباب المطيري
مها ناصر عبد الله المطيري
ناصر بدر ناصر الرسيس
نجد فيصل عبد الله الحوشان
نجيب فهد عبد الرحمن الوهيبي
نغم نواف عجيل ظاهر
نور دهيمش محيميد الرشيدى
نور مسلم نايف هندال
نور نايف خالد المطيري
نوره عبدالعزيز محمد الحمد
نوره فيصل عبد العزيز البسام
نوف جمال محمد المطيرى
نوف فهد عيد العجمى
هاجر نايف عواد العنزى
هدى خالد نايف العتيبي
هديل خالد علي غلوم
هند خالد محمد ابا الخيل
ود ناصر خلف وقيت الشمري
وله شايع سعيد الكدارى
ياسمين خالد عبد الستار بندر
يوسف داود سليمان الكندرى
يوسف سامي أحمد الطاهر
يوسف صالح على الجطيلى
يوسف مشارى يوسف الديين

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
بكالوريوس علوم كمبيوتر

ابراهيم باسم ابراهيم خاطر
األسيل حسين عاصي الشمري
ال ـ ـجـ ــازي ع ـل ــي فـ ـخ ــري ع ـ ـ ــوده ب ــدر
التميمي
ايمان عبيد حزام سعيد
أحمد فهد ثروي الظفيري
أحمد مشارى نهار الصانع
أسيل بدر جفران الحسينى
أنوار دوخي محمد الفهيد
آمنه عبد الواحد عبد الله محمد
تركى طريف شقير المطيرى
تركى محمد شعف الحربي
خالد ابراهيم محمد الفودري
خالد سلطان عبيد الميموني
خالد صالح عقاب الشمرى

راشد صامل مرزوق الخالدى
رتاج ماجد عبد الحميد حسن على
روان سليمان جمعه صالح
روان فيصل داود الخالدي
ريم سامى مجبل المطوطح
زينب جميل على كمال
ساره جاسم محمد الصليلى
سناء بشير خليف العنزى
شيخه فايز نمر البذالي
صقر جزاع نواف العنزى
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن اس ـم ــاع ـي ــل مـحـمــد
الكندرى
عـبــدالـعــزيــز ب ــدر عبدالصمد سالم
النصار
عبدالعزيز طالل بندر الهاجرى
عبدالعزيز مشرف مكمي العنزي
عبدالله سعود عبدالله المطيري
عبدالله مجيد ساجد الشمري
عبدالله محمد تراك الشمري
عبدالوهاب بدر مبارك الماجدى
عبير أحمد عيسى العميرى
عروب عادل شنان العنزى
عمر عبد العزيز عبد الله الدويله
غدير سالم فهد الضفيرى
فاطمه أحمد براك هادي
فاطمه جاسر عقاب المطيري
فاطمه راشد حمدان العازمي
فواز فهد عيد الخيوطي الحربي
محمد عبد الله محمد المهنا
محمد ناصر خادم مبارك بخيت
مروه خلف سنافى الشمرى
مريم على حسين حبيب
مريم محمد عبد الله ناجع
مشعل خالد خلف الشمرى
مضاوى عبد العزيز فالح الخالدى
ميزة عبد الله رسام الهاجري
ناصر كردى تراك الشمرى
وتد موسى حماده السعيد

بكالوريوس هندسة اإللكترونيات
واالتصاالت

احمد عادل زعل الرشيدي
البتول على حسين العنزى
البندري ناصر خلف الشمري
ايالف باسم صعفك العنزى
أريج سطام شامان سميران
أسماء عبدالله حاشوش الخالدي
أمل عوض شقير المطيرى
أمل مناور مانع الشمرى
أنوار محمد خضر يوسف
أوضاح حمد راجح المخيال
حصه يوسف عيد العدوانى
حيدر عبد العزيز عباس الدريع
خالد مرزوق مشلح الرشيدي
دانه طالل محمد الهاجري
دانه عبد الله فهد العجمي
دانه محمد عايد العنزي
دانه محمد فالح العجمي
دالل محمد عبدالجبار جمال
سلمان سعود عبد العزيز بوشهرى
سلمة عيد حمود الهاجري
شيخه نايف عبد الهادي الحوري
ضاري محمد شليل المطيرى
طالل كمال سالم خلف
عاليه يوسف مرشد العنزي
عبد الرحمن قبالن عبد الله الرشيدي
عبد العزيز فهد مثعى العازمى
عبد الكريم سعد عايض القحطاني
عبد الله أحمد اعجمي الهاجري
عبد الله عثمان عبد الله العتيبى
عبد الله فالح محمد العجمى
عبدالرحمن خالد محمد اللنقاوي
عبدالله تركي فالح الحجيالن
عبدالله نايف عبدالله المطيري
عروب عواد عبيد الظفيرى
على حسين على الفراج
على حسين ناصر الصالح
علي محمد سلمان عطا الله
عمر مطلق سعد الهاجرى
فاطمة أحمد محمد الغضوري
فاطمه اعجمى عبدالله ابوعجيم
فاطمه أحمد حسين القبندي
فاطمه عبدالله عبد العزيز الساير
فهد فيصل زيد الصليلى
كوثر هانى حبيب بوعليان
لطيفه اسامه سالم العميري
لولوه عبيد حزام سعيد
لولوه فهد بدر محمد
محمد عماد محمد صعب
محمد عيسى احمد الزاير
محمد فهاد عاصى الضفيرى
محمد محسن فهد العجمى
مروه يوسف علي مال
مريم رايف دهاش الرويعى
مريم عبيد عبد الله الرشيدي
مريم على حسين محمد
مريم ناصر مرزوق الرشيدي
منار ماجد نزال العنزي
منيره سليمان عبدالله الفالجي
مها بدر ناصر رويعى
ناصر بدر مشرى الضفيرى
نواف نجم عبد الله العنزى
نور صالح غالب ابو رزق
نوره احمد على الهاجري
نوره حسن على المعتوق
هيا ناصر زعال العنزى

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

العنود محمد سطم الشمرى
اليمامه فواز تركى الشمرى
امال صالح عبيد العنزى
تهانى صالح على المطيرى
جمانه احمد مناع الرشيدي
دانه صالح عبدالله عيسى الهزيم
دانه عبد الكريم مرزوق الغضوري
دعيج تركى لزام السعيدى
ديمه مزيد معيوف الظفيري
روان مبارك جهز العتيبي
ريما فالح مهدى الشمرى
ريميه عبد الهادى حمد العجمى
ساره داوود سالم الشمرى
ساره مشيط فهاد العجمي
ساره يوسف هويدي البذالي
شروق فيصل حجب العصيمى
طيف بدر طالع الشالحي
عاليه حمد حسين المطيري
عبد العزيز متعب غربي الشمرى
عبد الله فهد راشد البوص
عبدالله فارس جهز العتيبى
عبدالله مؤيد عبدالله الدليمي
غدير خالد جاسم االشوك
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فاطمه جمال خالد الفجى
فجر وليد مبارك المزيد
فرح ناصر عبد الله الصليلى
محمد سفر حباب العتيبى
محمد محسن محمد العارضي
محمد مصطفى على البدر
مروه يوسف سعد البطحاني
مريم يوسف علي أمين
منار فواز تركى المطيرى
منار ياسين شدهان العنزي
منى محمد صفوق المطيري
منيره عبدالله طعمه الشمري
مها متعب محمد الدوسرى
موضى فايز الفى المطيري
نوار فهد فالح المطيري
نوت عبد العزيز محيسن الصليلى
هاجر مفرح هويران الصليلى
هاشم عادل هاشم الصفار
وسميه محمد عبدالرحمن الشيتان

كلية بوكسهل الكويت
دبلوم ادارة اعمال

اسراء سعود ناصر سلطان
آالء محمد عبد الله المطيري
بدرية جاسم عبدالعزيز الغانم
بدريه سعد عبد الله الناقه
دانه حسين عبدالرضا غلوم
رفعه عبد الله جعيثن العبد الله
رهف محمد عبد الله الحياني
شوق ناصر غنيم الزيد
صبا زايد حربى الزيد
عادله جابر مبارك مسيعيد
فاطمه قاسم عباس القالف
في فيصل نشمى العجمى
مرام بدر يحيى العتال
مريم أحمد محمد حسن
مريم عالء الدين حسن عبدالوهاب
ن ـع ـي ـمــه س ـي ــد م ـح ـمــد س ـي ــد أح ـمــد
الصالح
نورة جابر عبدالله فايز
هنادي بدر عبدالرسول معرفي

دبلوم تسويق

اماني نبيل جوهر بشير
دالل محسن محمد العجمى
رانيه طارق أحمد النفيسي
فاطمه يوسف فرحان الشايع
مريم فوزى ابراهيم رحيم
نوره فاضل راشد الفقعان

دبلوم تصميم غرافيكي

أمينه مشعل عبد العزيز البكر
دالل عبدالحميد جاسم التميمي
سكينه محمد غلوم محمد
شيخه يوسف محمد المسباح
فرح عبد الله أحمد عباس
هاجر اسماعيل حسن حيدر
هبه صالح راشد الجليبى

دبلوم تصميم داخلي وديكور

الهنوف سعود سعد العتيبى
أسيل محمد حاجي عبد الهادي
بدور صباح جابر شوكان
حوراء عمار على صرخوه
خديجه وائل كاظم القالف
دانه ناصر السمحان الهاجري
رهف خالد سعد العجمي
فاطمه بشار علي العلي
قمرى حمد عبدالله المري
كوثر خالد محمد المطوع
مريم عادل ابراهيم الحمادي
منال مساعد عطا الله سلمان
ود عبد العزيز احمد الزعابى

دبلوم خدمات مصرفية

حسناء احمد صغير الحداد
ريم علي يوسف ابو غيث
زينب ناظم زغير ظاهر
سارة عبدالرزاق عواد العنزي
منيره حجاب عبد الله السبيعى
موضي حمد محمد التركي

كلية تكنولوجيا الطيران
دبلوم هندسة إلكترونيات طيران

احمد محمد احمد طالب المال
اريج اسماعيل محمد بستكى
أحمد طالل احمد الجعفر
أحمد محمد جاسم علي
أنس خالد عبدالفتاح حمد المفتاح
النجار
بدر عبد الله علي مال
بدر عدنان ابراهيم الشمري
بدر مبارك حميدى ابوظهير
بندر ناصر عبدالله المطيرى
ثامر طالل ملفى الحربى
جمانه سعود عبدالعزيز محمد
جميله السيد فوزي المصيلحي
حـبـيــب ح ـســن اس ـمــاع ـيــل ابــراه ـيــم
اسماعيل
حسن فهد خلف العنزي
حسين علي محمد مراد
حمد سعد راشد -
حمد على عبد الرحيم الفارسى
حمود عبد الله سلطان السهلى
حمود فالح حمود الفضلى
خالد احمد وسمى الفضلي
خالد انور سعد المبايع
خالد عادل امر الله شاه على
خالد على خالد المطيري
دخيل فهد دخيل الشمري
دعيج اسامه عبد العزيز الراشد
راشد محمد على سليمان
راكان جابر محمد العجمي
روان احمد ابراهيم عبدالله
زين العابدين على محمد المهنا
ساره حبيب شهريان على
سالم عصام علي نصف العصفور
سـ ـع ــد م ـش ـع ــل جـ ـمـ ـع ــان ال ــوس ـم ــى
العازمى
سعود سلطان سعود الرشيدى
سعود مبارك مرزوق المرشاد
سعود مفرح سعود العنزى
سلطان محمد مبارك عقيل
سليمان أنور سليمان بورسلى
سليمان حسين احمد الكندرى
سليمان علي حسن حاجى
صالح بدر صالح المهينى
صالح وليد عبد الله الطراروه
طارق ناصر سعيد عويضه سعيد

محليات
عائشه خالد على مبارك
عبد الرحمن راشد عبد الله الخضر
عبد الرحمن كامل غضبان القالف
عبد الرحمن نادر بخيت العتيبى
عبد العزيز سعد سرحان العنزي
عبد اللطيف محمد سعيد مبارك
عبد الله سعود مسفر العنترى
عبد الله سعيد حسن احمد
عبد الله سليمان صالح الرشيدي
عبد الله صالح خالد المطيري
عبد الله عصام عساف العنزى
عبد الوهاب جاسم عبد الله الطوارى
عبدالعزيز طارق عبدالعزيز حسين
عـ ـب ــدالـ ـل ــه صـ ـ ـ ــاح ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
التويجرى
على حسين عطيه الشمرى
على عبدالله تركي السعدون
على قاسم محمد جرخى
علي حمد علي الحويس
علي مجدي عبد الصمد الصالح
عمر طارق عواد العدواني
غاده سالم سعد العويشير
غاليه ناصر عبدالله المسباح
غروب عبد الرضا عيسى البلوشى
فاطمه جمال محي الدين سلمان
فاطمه حسين أمان علي
فالح صالح فالح البدر السعدون
فهاد مشعل حمد الشعالن
فهد يوسف عبدالله الشراح
فيصل عبد الكريم محمد الخالدى
فيصل عيد مبارك العتيبى
قتيبه عبدالعزيز عبدالله الكندري
لطيفه أحمد عبدالله صالح
ماجده بدر منصور الخرقاوى
محمد بدر عبد الله بستكي
محمد بشير شمروخ الشمرى
محمد تركى عليثه العتيبى
محمد صقر خالد آل بن على
مريم أحمد يوسف المطوع
مشارى جالل مضيان القعود
مشعل بدر منهل ثامر
مطلق محمد مطلق المطيرى
مناحي معدى فراج الهاجرى
منصور مطلق محمد الحيان
منيره سنان يوسف المعمري
مهدى حمزه عباس البناى
نديم ظافر نديم جبور
نورا خالد فهد الشمري
هاشم خلف بنيان الخالدي
يعقوب صويلح محمد العازمي
يوسف جاسم عيسى الخميس
يوسف سند ناصر المطيري
يوسف صادق محمد قمبر
يوسف صالح راشد الماص
يوسف عادل يوسف السلطان
يوسف عدنان علي عبدالله البحر
يوسف وائل يوسف الحريبي

دبلوم هندسة محركات هياكل

احمد جاسم محمد بوحسن
احمد خالد ناجى الحداد
اريج اسماعيل محمد بستكى
بدر عبد الله علي مال
بدر مبارك حميدى ابوظهير
ثامر طالل ملفى الحربى
جمانه سعود عبدالعزيز محمد
جميله السيد فوزي المصيلحي
حـبـيــب ح ـســن اس ـمــاع ـيــل ابــراه ـيــم
اسماعيل
حسين علي محمد مراد
حمد سعد راشد -
حمود عبد الله سلطان السهلى
حمود فالح حمود الفضلى
خالد على خالد المطيري
دخيل فهد دخيل الشمري
راشد محمد على سليمان
روان احمد ابراهيم عبدالله
زين العابدين على محمد المهنا
سالم عصام علي نصف العصفور
سـ ـع ــد م ـش ـع ــل جـ ـمـ ـع ــان ال ــوس ـم ــى
العازمى
سعود سلطان سعود الرشيدى
سعود مفرح سعود العنزى
سليمان علي حسن حاجى
صالح بدر صالح المهينى
صالح وليد عبد الله الطراروه
طارق ناصر سعيد عويضه سعيد
عائشه خالد على مبارك
عبد الرحمن راشد عبد الله الخضر
عبد الرحمن كامل غضبان القالف
عبد العزيز سعد سرحان العنزي
عبد اللطيف محمد سعيد مبارك
عبد الله سعود مسفر العنترى
عبد الله سليمان صالح الرشيدي
عبد الله صالح خالد المطيري
عبد الله عصام عساف العنزى
عبدالعزيز طارق عبدالعزيز حسين
عـ ـب ــدالـ ـل ــه صـ ـ ـ ــاح ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
التويجرى
على عبدالله تركي السعدون
على قاسم محمد جرخى
علي حمد علي الحويس
علي مجدي عبد الصمد الصالح
عمر طارق عواد العدواني
غاده سالم سعد العويشير
غروب عبد الرضا عيسى البلوشى
فاطمه جمال محي الدين سلمان
فهاد مشعل حمد الشعالن
فهد يوسف عبدالله الشراح
فيصل عيد مبارك العتيبى
قتيبه عبدالعزيز عبدالله الكندري
لطيفه أحمد عبدالله صالح
محمد بدر عبد الله بستكي
محمد بشير شمروخ الشمرى
مريم أحمد يوسف المطوع
مشارى جالل مضيان القعود
مشعل بدر منهل ثامر
مطلق محمد مطلق المطيرى
منصور مطلق محمد الحيان
منيره سنان يوسف المعمري
مهدى حمزه عباس البناى
هاشم خلف بنيان الخالدي
يعقوب صويلح محمد العازمي
يوسف سند ناصر المطيري
يوسف صادق محمد قمبر
يوسف عادل يوسف السلطان
يوسف عدنان علي عبدالله البحر

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :جدال الفريقين
الكويتيين حول أردوغان

د .خولة مطر*

صورة

مرحى لنا حرية «الكورة!!»

أحمد باقر
ً
عندما زار الــرئـيــس أردوغـ ــان الـكــويــت قبل عشر سـنــوات تقريبا
كنت وقتها عضوا في الحكومة التقيتُ زوجته وابنته على هامش
االجتماعات ،حيث شرحت ابنته كيف منعت من دخول كل الجامعات
في تركيا ألنها ترتدي الخمار ،وترفض أن تتخلى عن هذه الشعيرة
التي أمر الله بها سبحانه في القرآن الكريم ،فما كان من والدها إال
أن أرسلها إلى الواليات المتحدة األميركية لتكمل دراستها وتتخرج
بنجاح ،وأردفت أن أبواب الجامعات اآلن مفتوحة للمحجبات بعد أن
أزيل ذلك المنع ولله الحمد والمنة.
تذكرت هذا الحوار وأنا أتابع ما ينشر اآلن في وسائل االتصال بين
فريقين كويتيين حول أردوغان بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة
األخيرة في تركيا ،حيث انقسم الفريقان إلى مهاجم ساخط ومؤيد
مندفع ،هكذا دون وسطية في الطرح أو علمية في تناول الحدث.
فـفــي حـيــن شـبــه ال ـطــرف الـمــؤيــد أردوغ ـ ــان بــالـســاطـيــن والـخـلـفــاء
العثمانيين ،وبشر بعودة الخالفة اإلسالمية للعالم من خالل تركيا
على حد تعبير القرضاوي ،وأخذ هذا الطرف يغمز ويلمز في بعض
الــدول العربية واإلسالمية ،نجد أن الطرف اآلخر سارع إلى التذكير
بعلمانية تركيا ووج ــود عــاقــات مــع إســرائـيــل ،ومـقــابــات أردوغ ــان
ّ
المنشورة حول العلمانية ،وأنه يرى أال مبرر للخوف منها ،وذكر هذا
ً
الطرف أيضا بإباحة الخمور والمراقص وإلغاء جريمة الزنى في تركيا.
وهذه حال كثير منا لألسف ال اعتدال في الفهم وال وسطية في الطرح.
شخصيا رأيت أن من الصعوبة تصديق تلك األخبار التي نشرت
عن أردوغان مثل زيارته لمنزل سيدة فقيرة وأمره ببناء بيتها على
نفقة الدولة ألن هناك اآلالف مثل حالة هذه السيدة ،أو أمره بإلغاء كل
صور أتاتورك من المؤسسات الرسمية ،وإلغائه تدريس سيرة أتاتورك
من المدارس ألن صور ذلك الطاغية ما زالــت معلقة لكل من يــرى ،أو
منعه الـهـنــدوس والبوذيين مــن دخــول تركيا ،أو ذهــابــه يوميا قبل
الدوام لتقبيل يد أو قدم والده ألن والده توفي قبل رئاسته بسنوات،
وغيرها من الصور الدعائية االنتخابية غير المؤكدة التي ينشرها
بعض اإلخوة المتحمسين ألردوغــان في الكويت ،ولكن أردوغــان في
المقابل ذو توجه إسالمي واضح يبدو جليا في االستشهاد باآليات
الكريمة واألحاديث الشريفة وسيرة نبينا محمد ،صلى الله عليه وسلم،
ودفاعه عن اإلسالم والهوية اإلسالمية واهتمامه بالمساجد وتوجيه
الشباب للدين ودور القرآن الكريم التي عادت لها الحياة منذ ّأيام سلفه
نجم الدين أربكان الذي زارنا في مجلس األمة قبل وفاته رحمه الله.
وأردوغ ــان عندما يقوم بهذه اإلنـجــازات في بلد علماني كــان إلى
سنوات قليلة ماضية يحارب أي شعائر أو مظاهر إسالمية يستحق
ً
فعال الشكر والتأييد ،وذلــك فضال عن نهوضه باالقتصاد التركي،
وتصديه للعدو الصهيوني في المحافل الدولية ودفاعه عن الحق
الفلسطيني ،ولنتذكر نحن الكويتيين كيف كانت تطربنا أي كلمة
مؤيدة لحقنا تقال في األمم المتحدة أثناء االحتالل العراقي.
ولـيـتــذكــر ال ــذي ــن بــال ـغــوا ف ــي ن ـجــاح أردوغ ـ ــان ووص ـف ــوه بخليفة
المسلمين أنه رئيس لدولة تركيا وأن عليه أن يعمل من أجل تحقيق
مصالحها الوطنية التي قد ال تتفق دائما مع مصالحهم وطموحاتهم.
وليتذكر الذين يهاجمون أردوغان أنه ما أنزلت الشرائع إال لتحصيل
المصالح وتكميلها ولدرء المفاسد وتقليلها ،فال شك أن تقليل المفاسد
في تركيا يسعد المسلم الحق الذي يحب اإلسالم ،ولكن في الوقت نفسه
ال يحق لمن سعدوا بهذه اإلنجازات أن يستغلوها للطعن في الكويت
أو الشقيقة السعودية بسبب خالفاتهم السياسية معها.
فرح كل من يحب اإلسالم عندما تصدت بريطانيا للمقترح الفرنسي
الذي قدمته للبرلمان األوروبــي بمنع الخمار في جميع المؤسسات
الرسمية األوروبية وأسقطته ،فكيف ال نفرح ألي مسؤول مسلم وهو
يحاول إحياء بعض الشعائر اإلسالمية في دولة أبعدتها العلمانية
أجياال عن اإلسالم ،ولكن من السذاجة أن نعتقد أن مجرد إحياء هذه
الشعائر هو إيذان بعودة الخالفة إلى تركيا ،مع رجائنا أن يوفق الله
أردوغان للمزيد من اإلنجاز إلى أن ينجح بتحويل تركيا من العلمانية
إلى اإلسالم.
أتابع هذا الخالف الكويتي حول أردوغان بمرارة وأستذكر الهجوم
المماثل الذي يشنه بعض اإلسالميين على علماء وفقهاء ودعاة كان
لهم الدور الكبير في الصحوة اإلسالمية المعاصرة بسبب خالفات في
بعض اآلراء والمواقف ،كما أستذكر القوانين اإلسالمية التي نجحنا
في إقرارها في مجلس األمة والمصالح التي عملنا لتكميلها والمفاسد
التي جاهدنا لتقليلها في تلك األثناء ،وكيف قابلها لألسف بعض
اإلسالميين باالستخفاف وعدم التقدير والبحث عن األعــذار لتبرير
عدم التأييد ،فال حول وال قوة إال بالله.
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ال ـحــريــات الـبــاقـيــة لــك كـعــربــي هــي أن
تـشـجــع ال ـبــرازيــل أو ألـمــانـيــا ف ـقــط ،فـهــذا
مــا تـبـقــى مــن ال ـحــريــات لـلـعــربــي ،كــل أمــر
آخ ــر ي ـجــرم ع ـنــدمــا يـصـبــح ال ـق ـضــاء بيد
رجاالت السياسة رغم كثرة حديثهم عن
استقاللية القضاء .تبقى الحرية المتاحة
الوحيدة هي أن ترفع علم بلد فريق الكرة
التي تحب وتبقى رغم ذلك لست عرضة
لالعتقال أو المطاردة أو الحكم بالحبس
والغرامات المالية أو االختفاء القسري،
و هــذا أضعف اإل يـمــان الرحيل بعيدا عن
األوطان التي كتمت الحريات أكثر خوفا
من ربيع قصير حل على بعض الميادين،
وما إن عمت الفرحة وحضرت التدخالت
واأل مــوال والسالح والتطرف ،حتى رحل
كالسراب.
ه ـنــا ل ـي ـســت م ـســاحــة ل ـل ـنــوح وال ـب ـكــاء
عـلــى حــريــات هــي أص ــا ك ــان عـمــرهــا في
تاريخنا قصيرا قصيرا ،ولكنها للتذكير
بأننا ال نــزال بعيدين جــدا عــن تنمية ال
تكبر و تــزد هــر دون حــر يــات ،وخصوصا
حرية التعبير والحق في الحصول على
الـمـعـلــومــة وال ـم ـشــاركــة ف ــي صـنــع ال ـقــرار
والنقد والمحاسبة من قبل أجهزة رقابية
مـسـتـقـلــة ،واألهـ ــم ق ـضــاء عـ ــادل ،فـعـنــدمــا
يعرف المواطن أ نــه يستطيع أن يحصل
ع ـل ــى ح ـق ــه ع ـب ــر قـ ـض ــاء ن ــزي ــه ه ـن ــا ي ـبــدأ
اإل ح ـس ــاس األول بــا ل ـمــوا ط ـنــة ا لـحـقـيـقـيــة
وليست تلك المزيفة المغلفة بشعارات
شعبوية ،وتجييش وتعبئة ضــد اآل خــر
وخطاب كراهية ال يمكن أن ينتج سوى
مــزيــد مــن الـتـطــرف وال ــدم ال ــذي لــم يجف
منذ أوائل التاريخ األول!!
يـبـقــى الـبـعــض يـتــرحــم حـتــى عـلــى تلك
المرحلة التي فتح فيها المجال أن يقول
الكثيرون ما يشاؤون في الصحف وعلى

شاشات التلفزة وفي المقاهي الشعبية
م ـن ـهــا و"الـ ـمـ ـع ــولـ ـم ــة" ،وهـ ــم ي ـف ـع ـلــون مــا
يـ ـ ـش ـ ــاؤون ويـ ـسـ ـتـ ـم ــرون فـ ــي مـ ـم ــارس ــات
ل ـ ــم تـ ـثـ ـم ــر س ـ ـ ــوى مـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـت ـه ـم ـي ــش
واإلحساس بالغبن حتى ّ
عم الظلم.
ك ــان ذاك ا ل ـش ــاب ف ــي ا لـشـهــر األول من
 2011يـنـظــر لــذ لــك ا لـمـبـنــى و ه ــو يحترق
ويقول كم من الظلم ارتكب في داخله ،كم
هناك حكايات لجدران سجلت صرخات
المعذبين وأنينهم ،كم هناك من ملفات
وأوراق كلها زيفت وكم من أرواح زهقت،
يـنـظــر لـلـمـبـنــى م ــرة أخ ــرى وال ــدم ــع يمأل
عينيه و يـكــرر ر بـمــا هــي ا لـعــدا لــة اإللهية
ربما؟
فلم يبق أ مــل فــي مــن هــم على األرض!!
ولـ ـك ــن ف ــرح ـت ــه ك ـم ــا ف ــرح ــت اآلخـ ــريـ ــن لــم
تـطــل ك ـث ـيــرا ،فــر بـمــا ا ح ـتــرق ذ ل ــك المبنى
ود فــن كــل ا لــذ كــر يــات إال تلك الممارسات
ا لـتــي مــا لـبـثــت أن ع ــادت ســر يـعــا تتسلل
مــن بـيــن خ ـطــابــات الـتـخــويــف مــن اآلخ ــر،
وشيطنة التيارات والتنظيمات والفئات
المجتمعية .حـتــى ا لـفـقــراء أ صـبـحــوا هم
الكارثة على األوطان وليسوا الضحايا!!
ض ــاق ــت م ـســاحــات ال ـحــريــة الـمـسـمــوح
ب ـهــا ،ح ـتــى بـتـنــا نـحـتـفــل بــال ـف ـتــات ال ــذي
ي ــرم ــى ل ـنــا ب ـيــن ال ـف ـي ـنــة واألخـ ـ ــرى ن ـســاء
ور ج ــاال و شـبــا بــا و نـحــن نسمع خطابات
مـمـجــو جــة ع ــن ا ل ـت ـق ـشــف ،وأن ا ل ــدو ل ــة لم
تعد قادرة على تحمل أعباء المواطنين،
وليست مسؤولة عــن تشغيلهم وتوفير
فرص العمل لهم حتى المتعلمون منهم
ه ــم عــالــة ع ـلــى ال ـب ـلــد ك ـمــا ي ـق ــول ــون!! ولــم
يـعــد مـسـمــوحــا أن ي ـقــوم أح ــد الـبــاحـثـيــن
والمختصين في علم االقتصاد السياسي
بطرح السؤال األزلي :لماذا كانت الدولة
"صاحب العمل" األكبر في هذه األو طــان

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب
ال ــريـ ـعـ ـي ــة؟ ألـ ـ ــم يـ ـك ــن ذلـ ـ ــك ضـ ـم ــن ال ـع ـقــد
االجتماعي عندما قيل للمواطن "سنوفر
لك كل احتياجاتك المادية اليومية مقابل
صمتك وعزلتك ،وتهميش رأيك وسكوتك
ع ــن الـ ـس ــؤال ال ـم ـك ــرر ال ـ ــذي ي ـب ــدو ال ـي ــوم
وكــأنــه الـجــرم األك ـبــر :أيــن ذهـبــت كــل تلك
األ مــوال وعوائد النفط والغاز والتجارة
والسياحة الدينية منها وغيرها؟!".
يقول ذاك السياسي المخضرم " :مــاذا
نفعل لشعوب ال تعرف ســوى أن تنجب
أكثر فأكثر؟ ألم يسمعوا بتحديد النسل
ف ــي األم ـ ــم ال ـم ـت ـق ــدم ــة؟ ف ـي ـع ــود ال ـخ ـطــاب
القديم المتجدد بــأن اإلشكالية في عدم
تقدم مجتمعاتنا وتخلفها التنموي عن
كل مجتمعات الكون هي الشعوب وكثرة
اإلنجاب وكثرة المطالب وأحيانا وصمها
كسولة ومدللة"!!! عجبي.
بأنها شعوب
َ
شـ ـع ــوب ل ــم يـ ـب ــق ل ـه ــا م ــن ال ـح ــري ــة إال
بـعــض ه ــواء مـلــوث وم ــاء شـحـيــح أو هو
اآلخر ملوث وكهرباء تنقطع أكثر من أن
تصل!! وفرص عمل توزع حسب الوالء ات
ال حسب الكفاء ات وأنظمة تقاعد تتالشى
بعد "تحويشة" العمر! وأطفال ال مدارس
لـ ـه ــم سـ ـ ــوى الـ ـفـ ـص ــول والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس غ ـيــر
اآلد مـيــة أو الخاصة بالتكاليف العالية،
وم ـس ـت ــوص ـف ــات وم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ــداخ ــل
إليها مفقود والخارج مولود ،وهنا أيضا
ال ـعــاج ال ـخــاص مــرتـفــع الـتـكـلـفــة ومـتــاح
لألثرياء فقط ،وسجون مكتظة وجامعات
تخرج أنصاف المتعلمين.
هــذه الـحــريــات الـمـتــاحــة لـلـعــرب الـيــوم
ليس لهم سوى العودة إلى كأس العالم
وتشجيع األفرقة غير العربية.
* يـ ـنـ ـش ــر بـ ــا ل ـ ـتـ ــزا مـ ــن م ـ ــع «ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــروق»
المصرية

ما االتفاقية الدولية للقضاء
على التمييز العنصري؟
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

أندرو شنغ وشياو غنغ*

غضب في أميركا
بعد أن تولى ترامب
المسؤولية من المتوقع أن
تتدهور أحوال المنتمين
إلى شريحة الـ( %90األقل
ً
دخال) ولن يفشل نهجه
في التعامل مع التجارة
بشكل خاص في مساعدة
الناس الذين يزعم أنه
يمثلهم فحسب؛ بل سيدمر
أيضا حس العدالة والرعاية
الذي ربط جماهير الناس
بزعمائهم تاريخيا.

يتعين على
فئة  %90األقل
ً
دخال أن يبذلوا
جهدا أعظم
كثيرا لتغطية
الرسوم
الدراسية
المرتفعة إلى
عنان السماء

كـ ـثـ ـي ــرون ه ــم م ــن يـ ـل ــوم ــون ال ـي ـم ـيــن
ال ـم ـت ـطــرف ع ــن ال ـت ـم ــرد ال ـش ـع ـبــوي فــي
الغرب اليوم ،فقد فاز اليمين المتطرف
بـ ـ ــاألصـ ـ ــوات مـ ــن خـ ـ ــال االدع ـ ـ ـ ــاء ب ــأن ــه
يستجيب لمظالم الطبقة العاملة ،في
حـيــن ك ــان يـعـمــل عـلــى تــأجـيــج الـخــوف
وتعزيز االستقطاب ،ولكن بإلقاء اللوم
ع ـلــى ال ـق ــادة ال ــذي ــن اس ـت ـغ ـلــوا الـغـضــب
الشعبي ،يتغافل كثيرون عن قوة ذلك
الغضب ذاته ،والذي يستهدف النخب
التي ارتفعت ثرواتها إلى عنان السماء
في السنوات الثالثين المنصرمة ،في
حين ظلت ثروات الطبقتين المتوسطة
والعاملة راكدة.
ينفذ تحليالن حــد يـثــان إ لــى جوهر
ً
هذه القضية ،وخصوصا في الواليات
َ
المتحدة ،ولكن أيضا في بقية العالم،
وف ــي كـتــابــه الـجــديــد "االن ـه ـيــار" ،يزعم
الصحافي ستيفن بريل أن المؤسسات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ــم ت ـع ــد ص ــال ـح ــة لـتـلـبـيــة
ال ـغ ــرض م ـن ـهــا ،ألن ـه ــا ت ـح ـمــي ِق ـل ــة مــن
الـ ـن ــاس وتـ ـت ــرك ب ـق ـي ـت ـهــم ت ـح ــت رح ـمــة
سلوكيات جشعة باسم السوق الحرة،
و يــز عــم بــر يــل أن ه ــذا يــر جــع إ ل ــى حكم
الجدارة في أميركا :فقد حظي األفضل
واأللمع بالفرصة للصعود إلى القمة،
ل ـك ـن ـهــم ب ـع ــد ذلـ ــك س ـح ـب ــوا ال ـس ـل ــم مــن
خلفهم ،مع استيالئهم على المؤسسات
الديمقراطية واستخدامهم لها لترسيخ
امتيازاتهم الخاصة ألنفسهم.
ويــوافــق الـمــؤلــف مــاثـيــو سـتـيــوارت،
زا عـ ـ ـم ـ ــا أن " طـ ـبـ ـق ــة ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدارة أ ت ـق ـن ــت
ال ـخ ــدع ــة ال ـق ــدي ـم ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة بـتـعــزيــز
وتوطيد ا لـثــروة وتمرير االمتياز إلى
ذوي ـه ــم ع ـلــى ح ـســاب أب ـن ــاء اآلخ ــري ــن"،
ويــوضــح س ـت ـيــوارت أن حـصــة ال ـثــروة
التي كانت بين أيدي  %90األقل دخال
من السكان في ا لــوال يــات المتحدة في
منتصف ثمانينيات ا لـقــرن العشرين
ب ـل ـغ ــت ذرو تـ ـ ـه ـ ــا ب ـن ـح ــو %35؛ و ب ـع ــد
ثــا ثــة عـقــود أ صـبـحــوا يمتلكون %20
فقط ،مع ذهاب كل ما خسروه تقريبا
إ لــى أعلى  %0.1د خــا ،أ مــا الفئة التي
تضم السكان الذين ينتمون إلى نسبة
ا لـ  %9.9بين هاتين المجموعتين -أو
من أسماهم ستيوارت "األرستقراطية
األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة" -فـتـضــم م ــا كــان

هو المنطق ذاته الذي يدور ويعود ليلدغ صاحبه ،أن تبتهج
لحل مجلس إدارة جمعية الـحــريــة يشابه الـفــرح بحبس بعض
ً
المغردين مثال ،الفرحة والشماتة في من يختلفون مع توجهك لن
تحمياك من أن يلتف التعسف ذاته على رقبتك ليخنقك ،إال أن هذا
ً
ديدن الناس عموما ،ال نستشعر األسى حتى يصل إلى بابنا ،وال
نصرخ في وجه الظلم إال إذا فح في وجهنا ،قليل منا من "يقص
الحق من نفسه" ويعدل حين ال يكون الموضوع على هواه.
لكن أن يسعى نــائــب مجلس أمــة ليطغى على حــق وليخرس
صوتا ،هذا هو الذي يجب أال نتوقعه وفي حال حدوثه يجب أال
نقبله ،لكننا في بلدنا الصغير هذا بتنا نتوقع كل شيء ونقبل
بغير المعقول وغير المقبول وغير المنطقي .رياض العدساني
كتب قبل سنة أنه "إذا قامت الحكومة بإغالق أي جمعية نفع عام
أو سحبت ترخيصها دون "حكم قضائي" سيعرضها للمساءلة"،
وكتب هذه األيام يبشر "صدور قرار حل جمعية الحرية "الليبرالية"
حــول مخالفتها للقانون ولـكــي تـكــون عـبــرة لغيرها ،ولــن نقبل
اإلساءة للدين اإلسالمي" .هل بات اإلغالق أو حل مجلس اإلدارة
ً
ً
أو سحب الترخيص اليوم مسموحا بل ومستحبا دون أي حكم
قضائي وبسبب أحكام شخصية من الناس بأن واقعة ما تعتبر
إساء ة للدين اإلسالمي؟ من الذي يحكم بوقوع إســاء ة؟ من الذي
يحق له تنفيذ سحب الترخيص أو حل مجلس اإلدارة؟
النائب محمد هايف يشكر رياض العدساني على "تويتر"" :على
غيرته وإصراره على محاسبة ومعاقبة من يطعن ويسيء للشريعة
الغراء" ،أين هو أي ذكر للمخالفات القانونية؟ هل يملك رياض أن
يحاسب ثم يعاقب؟ كيف يطالب نائب مجلس أمة بإقالة عضو
في مجلس إدارة جمعية في حين أن الــوزارة ال يحق لها التدخل
أو إقالة أي عضو؟ في الواقع ،وصلني من بعض أعضاء جمعية
الحرية أنهم راسلوا الوزارة يسألونها عن اإلجراء المفترض حيث
أكدت الوزارة أنهم ال يستطيعون اتخاذ إجراء دون حكم نافذ ،فما
الــذي حصل؟ المغرد صاحب التغريدة االستشكالية هــو عضو
كــذلــك فــي ع ــدد مــن الجمعيات األخ ــرى عـلــى حــد عـلـمــي ،فـلــم يتم
حلها ومحاسبتها؟ وهل تكفي تغريدة من عضو في مؤسسة ما
لهدم المؤسسة بأكملها أو لحل مجلس إدارتها؟ على ذلك كل من
ً
ً
ابتغى شرا بجمعية أو تجمع ،يزحف إلى أن يصبح عضوا معهم،
ثم يكتب تغريدة رنانة ليهدم المعبد على رؤوسهم ،أي توجه هذا
وأية إجراءات وأي خلط وأي تعسف وأي غرابة؟
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كان رياض صوتا جديدا مبشرا ،صوتا شبابيا توقعناه آتيا
بمنطق جديد متحرر من فكرة التشفي واالنتقام وتحقيق األهداف
بلي األذرعة واستدرار مشاعر الناس وإثارة مخاوفهم على دينهم،
توقعنا شيئا جديدا في زمن جديد ،لكن الصوت الشبابي شاب قبل
أوانه ،وفكرة الصعود على سلم الدفاع عن الدين عادت لتكتسح
ً
العقل والمنطق والقانون ،فهي أسهل وأسرع وبكل تأكيد ألذ طعما
بكل ما تحشده من تهليل وتصفيق .أصــوات الشباب كانت ذات
يوم مصدر أمل جديد لنا ،إال أننا ما رأينا سوى تجدد الخطاب
القديم ذاته وعودة المفردات ذاتها ،بل تطابق تعابير الوجه ذاتها
وتردد الصراخ ذاته في جلسات المجلس وتكرار الطرق الخطابية
االستعراضية ذاتها التي توقعناها تذهب بال عودة ،فيا لها من
خسارة.
ليتم حل مجلس إدارة جمعية الحرية ،ليست أول بــاب حرية
يغلق في بلدنا الصغير ،ولكن "لنصنع" األسباب ولنعط فرصة
ً
لتغطية الموضوع بغطاء قانوني وحكم محكمة حفاظا على ماء
الوجه .نحن الدولة الوحيدة في الخليج ذات ديمقراطية "حقيقية"
وبرلمان فاعل ،ونحن نتمنى استمرار هــذه الـصــورة ،ولــو كانت
مجرد صورة.

يـسـمــى الـطـبـقــة الـمـتــوسـطــة ،فـفــي عــام
 1963ك ــان ل ــزا م ــا ع ـلــى ا لـمـنـتـمـيــن إ لــى
شــر يـحــة  %90األ ق ــل د خ ــا أن يــز يــدوا
ثروتهم إلى ستة أمثالها للوصول إلى
مستوى المنتمين إلى شريحة الـ%9.9؛
وبحلول سنوات العقد الثاني من القرن
الحادي والعشرين ،بــات لزاما عليهم
أن يــز يــدوا ثــروا ت ـهــم بـنـحــو  25ضعفا
للوصول إلى ذلك المستوى.
يعمل قسم كبير من سكان الواليات
الـمـتـحــدة ب ـقــدر مــن ال ـجــديــة أع ـظــم من
أي وق ــت م ـضــى ،وم ــع ذل ــك فـقــد عــانــوا
انخفاض مستويات المعيشة ،وا لــذي
ت ـفــاقــم بـ ِـف ـعــل ال ـم ـس ـتــويــات ال ـمــرت ـف ـعــة
مــن الــديــون األســريــة ،وفــي الـعــديــد من
الحاالت ،االفتقار إلى التأمين الصحي.
و يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع أ ع ـ ـلـ ــى  %10د خ ـ ـ ــا ب ـيــن
السكان الوصول بسهولة إلى التعليم
العالي الذي من شأنه أن يمكن أبناء هم
مــن الحصول على اال مـتـيــازات نفسها
التي يتمتعون هم بها؛ أما  %90األقل
د خــا فيتعين عليهم أن يبذلوا جهدا
أعظم كثيرا لتغطية الرسوم الدراسية
الـتــي ارتـفـعــت إلــى عـنــان الـسـمــاء ،وهم
يـتـخــرجــون ع ــادة وق ــد أثـقـلـتـهــم أعـبــاء
ال ــدي ــن .كـمــا يـتـلـقــى أع ـلــى  %10رعــايــة
طـبـيــة مــن ا لــدر جــة األو لـ ــى؛ وال يتمكن
ال ـم ـن ـت ـمــون إل ــى  %90األقـ ــل دخ ــا مــن
الحصول على مثل هذه الرعاية عادة،
أو يتعين عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا
للغاية لتأمين مثل هذه الرعاية.
ا ل ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن تـ ـعـ ـم ــل ا ل ـ ـضـ ــرا ئـ ــب
عـلــى تـمـهـيــد أرض ا لـمـلـعــب لمصلحة
الجميع لتحقيق تـكــا فــؤ ا ل ـفــرص ،لكن
ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن م ــارس ــوا
الضغوط فترة طويلة لخفض الضرائب
على األغنياء ،بزعم أن خفض ضريبة
ا لــد خــل ا لـهــا مـشـيــة مــن شــأ نــه أن يعمل
عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،وت ـش ـغ ـيــل
ال ـع ـم ــال ــة ،وع ـج ــز ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي،
وهـ ــذا ب ـ ــدوره ي ـس ـمــح ب ـت ـقــاطــر ال ـث ــروة
إ لــى األ سـفــل لبقية المجتمع .وا لــوا قــع
أن خفض الضرائب لمصلحة األغنياء
ال ُيـفـضــي إال إ لــى تـعــز يــز ا لـمــزا يــا التي
يحصلون عليها ،وتفاقم التفاوت بين
الناس.
و م ـ ــا ي ــز ي ــد ا ل ـط ـي ــن ب ـل ــة أن ا ل ـف ـق ــراء

يــدفـعــون قــدرا أكـبــر مــن الـضــرائــب غير
ا ل ـم ـبــا شــرة ( ع ـلــى األرض ،وا ل ـع ـق ــارات،
والسلع االستهالكية) ،ويدفع المنتمون
إلى شريحة األقل  %20دخال أكثر من
ضعف ما يدفع المنتمون إلى شريحة
األعـلــى  %1دخــا مــن ضــرائــب الــدولــة.
أضف إلى هذا التحديات التي تفرضها
تـكـنــولــوجـيــات األت ـم ـتــة وال ــروب ــوت ــات،
ناهيك عن الكوارث الطبيعية المتزايدة
التواتر والحدة ،فيصبح من السهل أن
نــرى ل ـمــاذا يـشـعــر كـثـيــرون مــن الـنــاس
بالغضب الشديد.
و فـقــا لـسـتـيــوارت ،يشكل المنتمون
إ لــى شريحة ا لـ ــ" %9.9هيئة العاملين
الذين يديرون اآللة التي توجه الموارد
من أبناء شريحة ا ل ــ %90إ لــى شريحة
الـ ،%01الذين يقبلون بسعادة حصتهم
من الغنيمة" ،لكن التفاوت الذي تعمل
هـ ــذه اآلل ـ ــة ع ـل ــى ت ــول ـي ــده م ــن الـمـمـكــن
أن يخلف عــوا قــب و خـيـمــة ،أل نــه يحفز
ال ـس ـخــط االج ـت ـم ــاع ــي ،وك ـم ــا ن ــرى فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـي ــوم ،ي ـقــود إلــى
صنع السياسات على نحو شاذ وغير
مستقر .وكما يزعم المؤرخ األسترالي
والتر شيديل ،كــان التصدي للتفاوت
ب ـيــن ال ـن ــاس ي ـج ــري تــاري ـخ ـيــا إم ــا مــن
خ ــال ا لـ ـح ــرب ،أو ا لـ ـث ــورة ،أو ا ن ـه ـيــار
الدولة ،أو كارثة طبيعية.
وي ـت ـط ـلــب ت ـج ـنــب م ـثــل هـ ــذا ال ـحــدث
الدرامي أن يقوم المنتمون إلى شريحة
الـ ـ ـ ــ %10ب ـع ـمــل أف ـض ــل ك ـث ـي ــرا لـتـعــزيــز
مصالح المنتمين إلى شريحة ا لـ%90
من حيث الدخل ،والثروة ،والرفاهية،
وا ل ـفــرص ،و مــع ذ ل ــك ،تسبب مــز يــج من
ِق َصر النظر االقتصادي واالستقطاب
السياسي في دفع كثيرين بدال من ذلك
إ لــى محاولة تحويل الغضب الشعبي
نحو المهاجرين ،والصين ،والتجارة
(بـ ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك الـ ـتـ ـج ــارة م ــع ال ـح ـل ـفــاء
َ
المقربين) .ونتيجة لهذا ،انزلق العالم
بــأ ســره اآلن إ ل ــى ح ــرب مـتـصــاعــدة من
س ـي ــاس ــات ال ـح ـم ــاي ــة والـ ـت ــي ل ــن ي ـفــوز
بها أحد.
صحيح أن ا لـتـنــا قـضــات وا خـتــاالت
التوازن الداخلية كانت تاريخيا تؤدي
إلى صراعات بين الدول ،لكن هذا ليس
حتميا ،بل تعتمد النتيجة على جودة

ا لـقـيــادة ،ففي ا لــوال يــات المتحدة على
سبيل ا لـمـثــال ،نجح جــورج واشنطن،
وأب ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــام ل ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــولـ ــن ،وف ــرانـ ـكـ ـلـ ـي ــن
د .روز فـ ـ ـل ـ ــت فـ ــي تـ ـع ــز ي ــز قـ ـ ــوة ب ـلــد هــم
ألن ـه ــم أدرك ـ ـ ــوا ال ـح ــاج ــة إلـ ــى مـعــالـجــة
االنقسامات الداخلية فــي ضــوء القيم
األساسية األميركية ،والموقع العالمي،
واألهداف الطويلة األجل.
وقـ ـ ــد اسـ ـتـ ـغ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونالد ترامب الغضب الشعبي لتعزيز
مصالحه الخاصة ،لكنه لم يخلق ذلك
ال ـغ ـض ــب؛ ف ـقــد أن ـف ــق أهـ ــل ال ـن ـخ ـبــة فــي
أم ـي ــرك ــا عـ ـق ــودا م ــن ال ــزم ــن ف ــي ال ـق ـيــام
بـ ــذلـ ــك ،ف ـع ـم ـل ــوا ع ـل ــى خ ـل ــق الـ ـظ ــروف
المناسبة لظهور شخصية مثل ترامب،
واآلن وق ــد تــولــى تــرامــب الـمـســؤولـيــة،
فـ ـم ــن ا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن ت ـ ـتـ ــد هـ ــور أ حـ ـ ــوال
الـمـنـتـمـيــن إل ــى شــري ـحــة ال ـ ـ ــ ،%90ولــن
يفشل نهجه فــي التعامل مــع التجارة
بشكل خاص في مساعدة الناس الذين
يزعم أ نــه يمثلهم فحسب؛ بــل سيدمر
أيضا حس العدالة والرعاية الذي ربط
جماهير الناس بزعمائهم تاريخيا.
إن إلقاء اللوم على الغرباء ممارسة
مريحة على المستوى السياسي ،لكن
السبيل الوحيد لجعل أميركا "عظيمة
مرة أخرى" يمر عبر معالجة مظالمها
ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ،و ل ـ ــن تـ ـق ــوم أي ت ـعــر ي ـفــات
جمركية عـلــى ا لـ ــواردات أو أي جــدران
حدودية بهذه المهمة.
* أندرو شنغ زميل متميز لدى
معهد آسيا العالمي في جامعة هونغ
كونغ ،وعضو المجلس االستشاري
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
لشؤون التمويل المستدام ،وشياو
غنغ رئيس مؤسسة هونغ كونغ
للتمويل الدولي ،وأستاذ في جامعة
هونغ كونغ.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ماذا يعرف القارئ عن االتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري؟
هــذه االتـفــاقـيــة الــدولـيــة ،مــن أق ــدم االتـفــاقـيــات فــي ترسانة
مواثيق حـقــوق اإلنـســان بــاألمــم المتحدة الـهــادفــة لمواجهة
االضطهاد والتمييز العنصري بكل أشكاله ومظاهره بين
ً
البشر ،وصــوال إلى تعزيز التفاهم بين األجناس والمذاهب
واألديـ ــان ،وبـنــاء مجتمع دول ــي خــال مــن كــل أشـكــال التفرقة
والتمييز العنصري .اعتمدت الجمعية العامة في  21ديسمبر
 1965االت ـفــاق ـيــة ،فــي زم ــن ش ـهــدت فـيــه بـعــض أن ـحــاء الـعــالــم
اضطرابات مدنية كبرى ،كان الفصل العنصري في أوجه في
جنوب إفريقيا ،وتجسد فــي (مذبحة شاربفيل) التي لفتت
أنظار العالم إلى مدى بشاعة نظام التمييز العنصري ،ودخلت
االتفاقية ّ
حيز التنفيذ في  4يناير .1969
ً
اعتمدت الجمعية العامة يوم  21مارس من كل عام ،يوما
ً
ً
عالميا للقضاء على التمييز العنصري ،تخليدا لذكرى اليوم
الــذي سقط فيه متظاهرون مدنيون برصاص الشرطة التي
أطلقت النار على مظاهرة سلمية في شاربفيل ،في جنوب
إفريقيا ،عام  ،1960ضد قوانين المرور المفروضة من النظام
ً
العنصري ،فقتلت  69شخصا ،إضافة إلى أن هذا اليوم يعد
يوما تاريخيا في حياة األميركيين السود ،إذ انطلقت فيه،
شرارة انتفاضة السود بقيادة الزعيم األميركي مارتن لوثر
كينغ ،ضد بشاعة التمييز العنصري في المجتمع األميركي
ً
"ممنوع دخول الكالب والزنوج)" ،وأثمرت قانونا يعطيهم حق
المشاركة في االنتخابات العامة.
ما المقصود بالتمييز العنصري؟
يقصد بـ"التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد
أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل
القومي أو اإلثـنــي ،ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة
االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها
أو ممارستها ،على قدم المساواة ،في الميدان السياسي أو
االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من
ميادين الحياة العامة (المادة االولى)
ديـبــاجــة االتـفــاقـيــة :تـعــد ه ــذه الــديـبــاجــة مــن أجـمــل وأرق ــى
الديباجات التشريعات الحقوقية الدولية ،إذ تثير عقل ووجدان
اإلنسان ،ليتأمل ويفكر ويطرح أهم تساؤل فلسفي وجودي،
على نفسه :لماذا ينبغي احترام حقوق اآلخرين ،وحرياتهم،
ً
ً
وكــرامــات ـهــم؟! فـهــي تــؤكــد أن الـبـشــر جميعا يــولــدون أح ــرارا
ومتساوون في الكرامة والحقوق ،وأن لكل إنسان حق التمتع
بجميع الحقوق والحريات المقررة في المواثيق العالمية ،دون
أي تمييز ،ال سيما بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي،
وتضيف الديباجة ،حقيقة معرفية تنسف أوهــام االستعالء
والتمييز ،بتأكيدها إيمان األمم المتحدة بأن أي مذهب يقوم
ً
على التمييز والتفرقة العنصرية ،هو مذهب خاطئ علميا
ً
ً
ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا ،وبأنه ال يوجد أي
مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان ،وهو
تعالى "ولقد كرمنا بني آدم".
ما يؤكده القرآن الكريم في قوله الت
مخلوق مكرم من قبل المولى تعالى بنفسه :فكيف يجوز لفرد
أو جماعة أو دولة أن تحرمه من حقوقه أو تنتهك كرامته؟!
ً
ختاما :بلغ عدد الدول التي صادقت على االتفاقية  179دولة،
وكل الدول العربية قد انضمت إليها ،على تفاوت تحفظاتها،
ورغم كل الجهود الدولية في مكافحة التمييز ،وحصول بعض
التقدم ،فإنه وبعد مــرور أكثر من نصف قــرن ،مــازال التمييز
يمثل ظاهرة عالمية ،ومــا زالــت فيروساته نشطة تـقــاوم ،ال
يمكن القضاء على التمييز ولكن يمكن تحجيمه.
* كاتب قطري
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.٨٩٤

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٩١٥

٤.٨٥٦

2.496 2.820 3.297

شركات تهجر «التداول اإللكتروني» بسبب الكلفة وتراجع العمالء

ً
آالف المستفيدين هجروا الخدمة لصعوبة التسييل وإلغاء خدمات تفاصيل الحسابات البنكية آليا
محمد اإلتربي

من أبرز أسباب عمليات الدمج
التي ًتجتاح قطاع الوساطة
حاليا ،هجرة المستثمرين
والمتداولين للسوق وضعف
تعامالتهم.

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة
ومـ ــال ـ ـيـ ــة ،أن م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز أسـ ـب ــاب
انسحاب المتحد من خدمة مزود
خـ ــدمـ ــات ال ـ ـت ـ ــداول اإلل ـك ـت ــرون ــي
تحوالت القطاع المصرفي نحو
التركيز على األنشطة المصرفية
بشكل واضح كأولوية واالبتعاد
عن أي أنشطة استثمارية أو مالية
أخــرى ،في ضــوء توجيهات بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي الــدائ ـمــة بهذا
الخصوص ،وعليه سيتم تحويل
عمالء المتحد المستفيدين من
خدمة مزود تداول إلكتروني إلى
شركة األوسط للوساطة.
في اإلطــار نفسه ،كانت طلبت
ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الــوط ـن ـيــة
تـ ــوق ـ ـيـ ــف ت ــرخـ ـيـ ـصـ ـه ــا ك ـ ـمـ ــزود
ً
خــدمــة ل ـت ــداول إلـكـتــرونــي أيـضــا
بسبب ضعف السوق "البورصة"
وه ـج ــرة الـمـسـتـثـمــريــن لـلـســوق،
ففي السابق كانت هــذه الخدمة
ً
ً
ً
تمثل منفذا استراتيجيا مهما
للمستثمرين من خــارج الكويت
أث ـن ــاء م ـه ـمــات ال ـع ـمــل الــرسـمـيــة

أو اإلج ــازات الخارجية ،لكن مع
ً
الــوضــع الـحــالــي تــراجـعــت كثيرا
أ ع ــداد المهتمين والمستثمرين
ً
والمتداولين إلكترونيا ،وحتى
ع ـب ــر ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة بـشـكــل
مباشر.
ً
وتواجه الشركات عموما جملة
تحديات من أبرزها اآلتي:
 -1مـ ـح ــدودي ــة ع ـ ــدد ال ـع ـم ــاء
ون ـ ـ ـ ـ ــدرة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي ال ــراغـ ـبـ ـي ــن
ف ــي اس ـت ـخ ــدام خ ــدم ــات ال ـت ــداول
اإللـكـتــرونــي عـلــى عـكــس بــدايــات
الخدمة وقت ذروة السوق.
ً
 -2تكلفة عالية جدا في كوادر
ال ـت ـش ـغ ـي ــل والـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
وا ل ــر س ــوم المقابلة للخدمة من
الجهات المعنية ال تغطي الكلفة
الحقيقية.
 -3تـنــافــس شــديــد وع ــدد غير
قليل من مزودي الخدمة بعضهم
ال ي ـكــاد يـعـمــل وال ع ـمــاء لــديــه،
والبعض عمالؤه هجروا الخدمة
ً
تماما.
 -4تـ ـ ـح ـ ــدي قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول

وهبوطها إلى متوسط يبلغ 12
مليون دينار
ال تغني وال تسمن فــي سوق
يـتـنــافــس فـيــه كـثـيــر م ــن م ــزودي
الخدمة.
 -5إ ل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء ن ـ ـ ـظـ ـ ــام ا لـ ـخـ ـص ــم
اإللكتروني واطالع العمالء على
تـفــاصـيــل الـحـســاب وه ــي خدمة
كانت مميزة ويفضلها مستثمري
ال ـ ـسـ ــوق أض ـع ـف ــت مـ ــن م ـم ـي ــزات
التداول اإللكتروني.
 -6شـ ــركـ ــات ت ـس ـع ــى ج ــاه ــدة
إلعـ ـ ـ ــادة ع ـم ـل ـي ــات الـ ــربـ ــط اآللـ ــي
ال ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـخـ ـص ــم واإلي ـ ـ ـ ـ ــداع
المباشر لألموال من الحسابات
ً
بعيدا عن تجميد الحساب بنظام
ال ـتــدويــر ،إذ ك ــان اط ــاع العميل
على أرصدته يساعد على إدارة
األموال بشكل أفضل.
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن مــن
أب ـ ـ ــرز أس ـ ـبـ ــاب ع ـم ـل ـي ــات ال ــدم ــج
الـ ـت ــي ت ـج ـت ــاح قـ ـط ــاع ال ــوس ــاط ــة
ً
حاليا  ،هــي هجرة المستثمرين
وال ـم ـت ــداول ـي ــن ل ـل ـســوق وضـعــف

تـ ـع ــام ــاتـ ـه ــم بـ ـسـ ـب ــب ص ـع ــوب ــة
التسييل بعد الشراء إضافة إلى
أن مبالغ كبيرة تقدر بمليارات
ال ــدن ــانـ ـي ــر ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن حـصــص

س ــوق ـي ــة م ـج ـم ــدة م ـن ــذ س ـن ــوات
بسبب انخفاض قيمتها السوقية
ويترقبون فرصة للتسيل.
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،أوض ـحــت

تباين مؤشرات البورصة وسط تراجع السيولة
إلى  10.7ماليين دينار

أخبار الشركات

•

علي العنزي

ً
سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية تباينا في تعامالت
جلسة األمــس ،إذ نما مؤشر السوق العام بنسبة  0.08في المئة
تعادل  4.11نقاط ليقفل على مستوى  4894.55نقطة ،وسط سيولة
بلغت  10.7ماليين دينار ،وكمية أسهم متداولة  62.1مليون سهم
نفذت من خالل  2619صفقة ،وكذلك ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة
ً
 0.21في المئة هي  10.44نقاط ،مقفال على مستوى  4915.26نقطة
بسيولة  7.7ماليين دينار وبكمية أسهم متداولة  23.7مليون سهم
نفذت عبر  1241صفقة ،بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة
 0.15في المئة تساوي  7.34نقاط ليستقر عند مستوى 4856.17
نقطة بسيولة  2.9مليون دينار وبكمية أسهم متداولة  38.3مليون
سهم نفذت من خالل  1378صفقة.

هدوء جديد
ع ــاد ال ـهــدوء إل ــى بــورصــة الـكــويــت بـعــد أس ـبــوع صــاخــب كانت
بدايته مشابهة لبداية هذا األسبوع ،الــذي هــدأت خالله تعامالت
األسهم القيادية في قطاع البنوك وزيــن وأجيليتي وبقية أسهم
مكونات السوق األول بعد إقفاالت الربع الثاني التي انتهت األسبوع
الماضي ،كذلك تراجعت تعامالت السوق الرئيسي ،ولعلها هدوء ما

أداء القطاعات
مالت القطاعات إلى األداء السلبي في جلسة األمس إذ انخفضت
مؤشرات سبعة قطاعات هي سلع استهالكية بـ  6.2نقاط وعقار ب
 4.4نقاط وخدمات استهالكية بـ  3.7نقاط وتأمين بنقطة واحدة
والنفط والغاز بـ  0.75نقطة ورعاية صحية بـ  0.37نقطة واتصاالت بـ
 0.26نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات هي مواد أساسية
بـ  11.4نقطة وصناعة بـ  7نقاط وخدمات مالية بـ  0.87نقطة وبنوك
بـ  0.2نقطة ،واستقر مؤشرا قطاعين فقط هما تكنولوجيا ومنافع
وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم زين قائمة األسهم األكثر قيمة إذ بلغت تداوالته 1.5

ً ً
«المتحد» :الحميضي مديرا ماليا

انسحاب «الجبس»  5الجاري

هدوء أداء األسهم القيادية في السوق األول و«التشغيلية» في «الرئيسي» تتناوب على قيادته
قبل العاصفة كبداية األسبوع وتراجع المؤشر في السوق الرئيسي،
وكــان الوحيد المتلون باللون األحمر أمــس ،في حين حقق األول
والعام مكاسب محدودة.
ً
خليجيا ،وبعد إقفال إيجابي ألسعار النفط ،التي اقترب خاللها
ً
ً
سعر برنت من مستوى  80دوالرا مجددا ،للمرة األولــى منذ أكثر
ً
من ثالثة أشهر وصعد نايمكس إلى مستويات  74دوالرا للبرميل،
وأقفلت جميع مؤشرات األســواق الخليجية على اللون األخضر،
وكان أفضلها سوقا اإلمارات وقطر واللذان صعدا بأكثر من  1في
المئة وكانت الخسارة الوحيدة في مؤشر سوق مسقط.

مـ ـص ــادر اس ـت ـث ـم ــاري ــة أن ق ـطــاع
الــوســاطــة سيشهد أكـبــر عملية
هكيلة ومزيد من الدمج ،إضافة
إل ـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــص الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات غ ـيــر

ً
المفعلة خصوصا ،التي تحتاج
ً
رسـ ــوم خــدمــة أو أك ــاف ــا لـلـبـقــاء
والحفاظ عليها.

مليون دينار وبنمو بنسبة  0.23في المئة تاله سهم وطني بتداول
ً
ً
 1.2مليون دينار وبقي مستقرا دون تغير ثم سهم بيتك متداوال 1.2
ً
ً
مليون دينار وبقي مستقرا هو اآلخر ورابعا سهم خليج ب بتداول
ً
 822ألف دينار وبارتفاع بنسبة  0.42في المئة وأخيرا سهم جي
ً
إف إتش بتداول  681ألف دينار ومرتفعا بنسبة  0.92في المئة.
ً
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية جاء أوال سهم لوجستيك إذ
تداول بكمية بلغت  13.8مليون سهم وبأرباح بنسبة  3.3في المئة
ً
ً
وجاء ثانيا سهم جي إف إتش بتداول  6.3ماليين سهم ومرتفعا
ً
ً
بنسبة  0.92في المئة وجاء ثالثا سهم خليج ب متداوال  3.4ماليين
ً
سهم وبنمو بنسبة  0.42في المئة وجاء رابعا سهم زين بتداول 3.4
ً
ماليين سهم وبنمو بنسبة  0.23في المئة وجاء خامسا سهم بيتك
ً
بتداول  2.2مليون سهم وبقي مستقرا دون تغير.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم وطنية م ب إذ ارتفع
بنسبة  10في المئة تاله سهم أصول بنسبة  9.6في المئة ثم سهم
ً
مراكز بنسبة  9.2في المئة ورابعا سهم كميفك بنسبة  8.6في المئة،
ً
وأخيرا سهم بوبيان ب بنسبة  3.6في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم حيات كوم إذ انخفض بنسبة
 32في المئة تاله سهم مواشي بنسبة  7في المئة ثم جاء سهما
ً
قيوين أ التعمير بنسبة  5.5في المئة لكليهما وأخيرا سهم أولى
تكافل بنسبة  4.8في المئة.

أع ـل ـن ــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ان ـس ـحــاب
ً
شركة "الجبس" من السوق اعتبارا من
ً
 5يوليو الجاري ،علما أنه ستتم إضافة
ال ـف ـتــرة ،ال ـتــي ت ــم خــالـهــا إي ـق ــاف أسـهــم
الشركة عن التداول إلى تاريخ االنسحاب
ً
المحدد من الشركة ،تطبيقا للفقرة رقم
( )5من المادة ( )2-5-1من الكتاب الثاني
عشر لالئحة التنفيذية للقانون رقم ()7
لسنة  2010بـشــأن إنـشــاء هيئة أســواق
ال ـمــال وتـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق المالية
وتعديالته.

«المدينة» :قبول استقالة عمر
ذك ـ ـ ـ ــرت شـ ــركـ ــة الـ ـم ــديـ ـن ــة ل ـل ـت ـمــويــل
واالس ـت ـث ـم ــار ،أن ــه ت ــم ق ـب ــول االسـتـقــالــة
المقدمة من مسؤول المطابقة وااللتزام
وم ــدي ــر اإلدارة ال ـقــانــون ـيــة ف ــي الـشــركــة
محمد حسن عمر ،بتاريخ .2018/6/30

«ياكو» :تعيين مديرتين جديدتين
ق ــال ــت ش ــرك ــة ي ــاك ــو ال ـط ـب ـي ــة ،إنـ ــه تــم
تعيين الطاف سيد مديرة مالية للشركة،
كذلك تعيين مي خطاب مديرة للموارد
البشرية.

أفاد البنك األهلي المتحد بأن أحمد
محمد ذوالـفـقــار قــد تقاعد مــن منصبه
ً
نائبا أول للرئيس التنفيذي لمجموعة
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـســانــدة لــدى
الـبـنــك ،وق ــد بــاشــرت ج ـهــاد عبدالعزيز
ً
ً
الحميضي عملها خلفا له ،اعتبارا من
.2018/6/28

«كامكو» :إصدار سندات بقيمة
التتجاوز  40مليون دينار
حصلت شركة كامكو االستثمار على
مــوافـقــة هيئة أس ــواق الـمــال على نشرة
االكتتاب المقدمة بشأن طرح وتسويق
ً
ً
سندات دين غير مضمونة طرحا خاصا
داخل دول الكويت بقيمة ال تتجاوز 40
مـلـيــون دي ـن ــار ،عـلــى شريحتين (ثابتة
ومتغيرة) ،ولمدة استحقاق ال تتجاوز
خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات مـ ــن تـ ــاريـ ــخ اإلصـ ـ ـ ــدار،
وستقوم كل من شركة كامكو لالستثمار
وب ـنــك الـخـلـيــج بـ ــدور م ــدي ــري اإلصـ ــدار
المشتركين.

إيران تسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط للتغلب على العقوبات

ً
خفض اإلنتاج الليبي إلى  315ألف برميل يوميا
قالت وزارة النفط العراقية
في بيان ،إن صادرات البالد
من الخام من موانئ الجنوب
المطلة على الخليج بلغت ً
 3.521ماليين برميل يوميا
في المتوسط متجاوزة بقليل
متوسط مايو.

سنكون في
وضع غير
واضح المعالم
بينما لدى
السعودية
الطاقة
(اإلنتاجية)
من الناحية
النظرية فإن
إنتاج هذه
البراميل
(اإلضافية)
يحتاج إلى مال
ووقت

أسبكتس

أكد إسحاق جهانجيري النائب األول للرئيس
اإليراني ،ان بالده ستسمح للشركات الخاصة
بتصدير الـنـفــط ال ـخــام فــي إط ــار استراتيجية
لمواجهة العقوبات األميركية.
تبحث إيران عن سبل لمواصلة تصدير النفط
وإج ـ ــراءات أخ ــرى فــي مــواجـهــة الـعـقــوبــات بعد
أن طلبت الواليات المتحدة من حلفائها وقف
ً
استيراد النفط اإليراني اعتبارا من نوفمبر.
وقال جهانجيري ،خالل مناسبة اقتصادية
في طهران بثها التلفزيون الرسمي مباشرة ،إن
"النفط الخام اإليــرانــي ُ
سيعرض في البورصة
والـقـطــاع الـخــاص يستطيع تـصــديــره بطريقة
شفافة".
وأضاف "نريد إجهاض الجهود األميركية...
لوقف صادرات النفط اإليرانية".
وقال "النفط معروض في البورصة بالفعل،
ً
ح ــوال ــي  60أل ــف بــرمـيــل يــوم ـيــا ،لـكــن ذل ــك كــان
ً
م ـق ـت ـصــرا ع ـلــى صـ ـ ــادرات الـمـنـتـجــات النفطية
فحسب" .وإليران بورصة نفط وبتروكيماويات
كجزء من بورصتها السلعية.
ً
وق ــال جـهــانـجـيــري م ـش ـيــرا إل ــى ت ـقــاريــر بــأن
السعودية قــد تزيد صــادراتـهــا النفطية لتحل
محل النفط اإليراني في األســواق العالمية "أي
طرف يحاول انتزاع (حصة) إيران بسوق النفط
إنما يرتكب خيانة عظمى بحق إيران وسيدفع
ً
ثمنها يوما ما".
وكـ ــان ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ق ــال أم ــس األول ،إن
السعودية تعهدت للرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب بأنها من الممكن أن تزيد إنتاج النفط إذا
اقتضت الضرورة وإن لدى المملكة طاقة فائضة
ً
تبلغ مليوني برميل يوميا.

خطط الرياض
وتخطط الرياض لزيادة اإلنتاج في يوليو إلى
ً
 11مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوى في
ً
التاريخ ،مقارنة مع  10.8ماليين برميل يوميا
ً
فــي يــونـيــو ،وف ـقــا لـمــا قــالــه م ـصــدر عـلــى دراي ــة
بخطط اإلنتاج السعودي لرويترز هذا األسبوع.

بموجب اتفاق بين أوبك ومصدرين آخرين مثل
روسيا لكبح اإلنتاج بهدف دعم أسعار النفط.

إنتاج ليبيا

إسحاق جهانجيري
وقالت أمريتا سين كبيرة محللي النفط لدى
إنرجي أسبكتس" :سنكون في وضع غير واضح
المعالم .بينما لدى السعودية الطاقة (اإلنتاجية)
من الناحية النظرية ،فــإن إنتاج هــذه البراميل
ً
ً
(اإلضافية) يحتاج ماال ووقتا قد يصل إلى عام".
واألسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،واف ـق ــت أوبـ ــك بـقـيــادة
السعودية وحلفائها ،ومن بينهم روسيا على
زيادة إمدادات النفط ،بعد أن ظلت تقلص اإلنتاج
مـنــذ ع ــام  2017لـتـعــالــج تـخـمــة فــي الـمـعــروض
باألسواق العالمية.
وخالل إفادات منذ ذلك الحين ،أشار مسؤولو
أوب ـ ــك إلـ ــى أن اإلنـ ـت ــاج اإلض ــاف ــي س ـي ـكــون في
مـسـتــوى مــا بـيــن  700أل ــف إل ــى مـلـيــون برميل

ً
يوميا .ومطالبة ترامب بإضافة مليوني برميل
ً
يوميا تمثل مثلي توقعات السوق على األقل.

صادرات العراق
ع ـلــى صـعـيــد ذي ص ـلــة ،قــالــت وزارة الـنـفــط
العراقية في بيان ،إن صادرات البالد من الخام
من موانئ الجنوب المطلة على الخليج بلغت
ً
 3.521مــاي ـيــن بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ف ــي الـمـتــوســط
متجاوزة بقليل متوسط مايو.
ً
كان العراق صدر  3.490ماليين برميل يوميا
من النفط الخام في مايو
وق ــال عــاصــم ج ـهــاد الـمـتـحــدث بــاســم وزارة

النفط في بيان ،إن صادرات ثاني أكبر منتج في
أوبك حققت  7.3مليارات دوالر عند سعر 69.322
ً
دوالرا للبرميل.
وقـ ــال ال ـب ـيــان إن شـهــر يــونـيــو ل ــم يـشـهــد أي
ص ــادرات مــن حقول كــركــوك الــواقـعــة فــي شمال
ال ـ ـعـ ــراق ل ـك ـن ـهــا خ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة
المركزية في بغداد.
وتــوقـفــت صـ ــادرات نـفــط كــركــوك فــي أكتوبر
عندما طردت قوات الحكومة العراقية مدعومة
بـقــوات الحشد الشعبي المقاتلين األك ــراد من
المنطقة.
ينتج العراق أقل من طاقته القصوى البالغة
ح ــوال ــي خ ـم ـســة مــاي ـيــن بــرم ـيــل يــوم ـيــا وذل ــك

قال مصدران في قطاع النفط الليبي ،إنه جرى
ً
خفض اإلنتاج إلى  315ألف برميل يوميا مع امتالء
صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة
بعد أن منع مسؤولون في شرق ليبيا التصدير.
ً
وأضــافــا أن خفض اإلنـتــاج كــان تدريجيا بعد
منع السفن من التحميل من الميناء ين منذ يوم
الخميس.
وقـ ــال أح ــد ال ـم ـص ــدري ــن ،إن ن ـحــو ثـلـثــي طــاقــة
التخزين في الموانئ الشرقية خارج الخدمة ،وإن
ا لـطــا قــة التخزينية ا لـبــا قـيــة مستخدمة بالكامل
ً
تقريبا.
كما أن التخزين في حقول النفط محدود بسبب
ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي شـنـهــا مـسـلـحــو تـنـظـيــم ال ــدول ــة
اإلسالمية في السنوات السابقة.
ً
وكانت ليبيا تنتج أكثر من مليون برميل يوميا
في األشهر األخيرة .لكن في  14يونيو  ،أدى هجوم
فــي مـيـنــاءي رأس الن ــوف وال ـس ــدرة عـلــى الـقــوات
الموالية للواء خليفة حفتر الذي يتخذ من الشرق
ً
مقرا إلى أغالق الميناءين ،مما تسبب في تقليص
ً
اإلنتاج بمقدار  450ألف برميل يوميا.
وبعد استعادة السيطرة على الميناءين ،أعلن
الـجـيــش الــوطـنــي الـلـيـبــي ال ــذي ي ـقــوده حـفـتــر أنــه
سيسلمهما إلى مؤسسة النفط الوطنية الموازية
في بنغازي الواقعة في شرق البالد.
وق ــال ــت ال ـمــؤس ـســة الـ ـم ــوازي ــة ،إن ـه ــا سـتــوقــف
التصدير المصرح به من المؤسسة الوطنية للنفط
ً
المعترف بها دوليا ،والتي تتخذ من طرابلس مقرا،
مما أثار احتماالت باستمرار الخسائر في اإلنتاج.
وقالت المؤسسة الموجودة في طرابلس ،إنها
تتوقع إعالن حالة القوة القاهرة على الصادرات
في ميناءي الزويتينة والحريقة يوم األحد ،ليصل
إجمالي حجم الخسائر في اإلنتاج إلى  800ألف
ً
برميل يوميا.
(دبي  -رويترز)
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العقار ومواد البناء

سند الشمري

نستقبل آراءكم بشأن صفحات «الجريدة» العقارية على البريد اإللكتروني S.alshammari@aljarida.com

وعود التنمية الضخمة انعكست بشكل محدود على إنتاج مواد البناء
صناعيون لـ ةديرجلا  :زيادة اإلنتاج تحتاج إلى سياسة واضحة ويجب إعطاء المنتج المحلي األولوية
•

يعد قطاع مواد البناء من القطاعات االقتصادية التي تتأثر بشكل
مباشر بوجود الخطط التنموية واإلسكانية والعمرانية ،سواء
المطروحة من الحكومة أو القطاع الخاص ،فمع توقف التنمية
خالل السنوات الماضية ،تأثر هذا القطاع وأصبح الركود يسيطر
عليه بشكل كبير ،فتكبدت شركات خسائر ،في حين اتجهت أخرى
إلى تقليص العمالة والمصروفات ،ولكن وعود التنمية الحكومية
عادت من جديد ،وعاد ً األمل معها إلى قطاع مواد البناء...
«الجريدة» سألت عددا من الصناعيين حول تأثر قطاع مواد البناء
بوعود الحكومة ،وهل انعكست على زيادة الطاقات اإلنتاجية؟
وقال الصناعيون «على الحكومة أن تكون لديها سياسة ثابتة

مطورو
المشاريع ال
يستخدمون
المواد المصنعة
ً
محليا وعلى
الحكومة
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قـ ــال ر ئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
شركة سدير للتجارة العامة
والمقاوالت طارق بدر السالم
ا لـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوع ،إن " قـ ـ ـط ـ ــاع م ـ ــواد
ال ـب ـنــاء الي ـ ــزال ي ـعــانــي رك ــودا
وجمودا ،حيث إن هناك شحا
ف ــي ال ـم ـشــاريــع الـتـنـمــويــة من
الـجــانـبـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص"،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا أن "ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــور يـ ـ ــن
األ جـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــب ال يـ ـسـ ـتـ ـخ ــد م ــون
المواد المصنعة محليا ،وهذا
ما أدى إلى ز يــادة الركود في
نشاط القطاع ،واالعتماد على
ط ـل ـب ــات الـ ـس ــوق ال ـم ـع ـت ــادة"،
ال فـتــا إ ل ــى أ ن ــه عـلــى الحكومة
أن تلزم المطورين باستخدام
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة ،حـتــى
تدعم هذا القطاع الحيوي".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاء ل :ك ـ ـ ـيـ ـ ــف تـ ــرفـ ــع
شركات مواد البناء إنتاجها،
والحكومة ال تلزم باستخدام
ـدا أن ا ل ـق ـطــاع
مـ ــوادهـ ــا؟ م ــؤ ك ـ ً
قــادر على تغطية احتياجات
ا لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوق ،وان ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــا نـ ــع
تستطيع ز ي ــادة انتاجها من
المواد في حال ارتفع الطلب.
و ب ـ ّـي ــن أن ا لـمـنـتــج ا لـمـحـلــي
أث ـب ــت ج ــودت ــه وحـ ــاز الـعــديــد
من الشهادات العالمية التي
تثبت ذ لــك ،موضحا أن إقرار
المشاريع التنموية واال لــزام
بــاس ـت ـخــدام ال ـم ــواد الـمـحـلـيــة
س ـيــؤدي حـتـمــا ال ــى انـتـعــاش
قطاع مــواد ا لـبـنــاء ،وسيكون

وواضحة في عمليات البناء وتوزيع األراضي وترسية المشاريع ،ألن
هذا يساعد شركات القطاع الخاص على التكيف مع متطلبات
السوق».
وأضافوا أنه يجب على الحكومة أن تعطي المنتج المحلي األولوية
في المشاريع المطروحة ،ألنه أثبت جودته وحاز العديد من
الشهادات العالمية التي تثبت ذلك ،مؤكدين أن إقرار المشاريع
التنموية واإللزام باستخدام المواد المحلية سيؤدي حتما إلى
انتعاش قطاع مواد البناء ،وسيكون هناك طلب عال على المواد
بكل أنواعها ،وفيما يلي التفاصيل:
طارق المطوع
هـنــاك طـلــب ع ــال عـلــى الـمــواد
بكل أنواعها.
و تــو قــع ا لـمـطــوع أن تستقر
أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــاء م ــع
انخفاض حجم الطلب ،حيث
إن أ س ـ ـ ـعـ ـ ــار ب ـ ـعـ ــض ا لـ ـ ـم ـ ــواد
ش ـ ـهـ ــدت ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــات خ ــال
الفترة المقبلة ،نتيحة لعوامل
عــديــدة ،مـنـهــا الـجـيــوســاسـيــة
واالقتصادية.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع مـ ـ ـ ــواد
ال ـب ـنــاء ال ـم ـح ـلــي يـحـتـلــف عــن
م ـث ـي ـل ــه فـ ــي الـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى،
حـ ـ ـي ـ ــث ان ـ ـ ـ ــه يـ ـعـ ـتـ ـم ــد ب ـن ـس ــب
ك ـب ـيــر ع ـل ــى ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــي
تطرحها الحكومة بين الحين
واآل خــر ،فضال عن المشاريع
اإلسكانية التي تتطلب مواد
بكميات كبيرة.
وأ فــاد بــأن القطاع الخاص
يعمل على تطوير عدد ضئيل
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـع ـم ــران ـي ــة،
ألسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،مـ ـنـ ـه ــا أن
أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ــرتـ ـف ــع
جـ ـ ــدا ،وأيـ ـض ــا هـ ـن ــاك ت ـخــوف
م ـ ــن األوضـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والسياسية في المنطقة.
ولفت المطوع إلى أنه يجب
د عــم قطاع مــواد البناء بفتح
المجال ا مــام شــر كــات القطاع
ال ـخ ــاص بـتـطــويــر الـمـشــاريــع
العمرانية االسكانية ،مشيرا
إلى أن قطاع مواد البناء شهد
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ان ـت ـعــاشــا

طـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــا ،ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ل ـ ــوج ـ ــود
مـ ـش ــاري ــع ت ــوسـ ـعـ ـي ــة ل ـب ـعــض
ال ـم ــدن اإلس ـك ــان ـي ــة ،م ـمــا رفــع
الطلب بشكل طفيف.

طلبات االستهالك

هناك توجه لدى
الشركات لزيادة
اإلنتاج في مواد
البناء لتغطية
الطلبات
المتزايدة

النوري

مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،تـ ــوقـ ــع رئ ـي ــس
م ـج ـلــس إدارة ش ــر ك ــة "ا مـ ــاك
ك ــاب ـي ـت ــال" م ـح ـم ــود ال ـج ـم ـعــة
أن يـشـهــد قـطــاع م ــواد الـبـنــاء
رك ـ ــودا ،واألسـ ـع ــار تـمـيــل الــى
االن ـخ ـف ــاض ب ـن ـســب بـسـيـطــة،
لعدة عوامل منها الموسمية
و مـنـهــا اال ق ـت ـصــاد يــة ،نتيجة
النـ ـخـ ـف ــاض ع ـ ــدد ال ـم ـش ــاري ــع
المطروحة.
وذ ك ـ ــر ا ل ـج ـم ـعــة أن أ س ـع ــار
مواد البناء تشهد انخفاضات
ور كــودا في البيع خــال فترة
ال ـص ـي ــف سـ ـن ــوي ـ ًـا ،ثـ ــم ي ـعــود
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات
ال ـس ــاب ـق ــة ب ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء تـلــك
ـدا أن ـ ــه يـعـتـمــد
الـ ـفـ ـت ــرة ،مـ ــؤكـ ـ ً
دائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـط ــرح ـه ــا
الحكومة بين الحين واالخر،
فـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن
اإلس ـكــان ـيــة
ا لـتــي كانت
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــب
م ـ ــواد ب ـنــاء
بـ ـ ـكـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــات

محمود الجمعة
كبيرة ،وكانت من المحركات
الرئيسية للقطاع.
ولفت إلى أن زيادة اإلنتاج
ت ـع ـت ـمــد ع ـلــى ال ـط ـل ـب ــات ،ف ــإذا
كانت هناك طلبات فإن نسب
اإلنتاج ترتفع ،مشيرا إلى أن
هناك عددا كبيرا من الشركات
ا لـصـنــا عـيــة ا ل ـتــي تـعـمــل على
زي ـ ـ ـ ــادة انـ ـت ــاجـ ـه ــا وت ــوسـ ـع ــة
أع ـم ــال ـه ــا ،ت ــرق ـب ـ ًـا ل ـل ـم ـشــاريــع
التنموية في حال تم طرحها.
وأوضـ ـ ــح ب ـقــولــه انـ ــه يـجــب
على الحكومة ان تكون لديها
س ـ ـيـ ــاسـ ــة ثـ ــاب ـ ـتـ ــة وواضـ ـ ـح ـ ــة
ف ــي عـمـلـيــات ال ـب ـنــاء وتــوزيــع
األراضي وترسية المشاريع،
حيث إن هــذا يساعد شركات
القطاع الخاص على التكيف
مع متطلبات السوق.
وأفاد بأن القطاع الصناعي
يحتاح إلى دعم أكبر من قبل
ال ـح ـك ــوم ــة ،ودع ـ ــم مـنـتـجــاتــه،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ح ــاج ـت ــه فــي
وضـ ــع آل ـي ــه ي ـت ــم م ــن خــال ـهــا
ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ـط ــاع ب ـش ـكــل ع ــام،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ــوزيـ ــع
المصانع.

انفراجة قريبة
و مــن ناحيته ،ذ كــر الخبير
ال ـص ـنــاعــي أح ـمــد ال ـن ــوري أن
قـطــاع م ــواد الـبـنــاء يـتــوقــع له
ا نـفــرا جــة كـبـيــرة خــال الفترة
الـمـقـبـلــة ،لــوجــود الـعــديــد من
م ـشــار يــع ا ل ـط ــرق ا ل ـتــي تعمل

أحمد النوري
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذه ــا،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى الـ ـمـ ـش ــاري ــع
اإلسـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــران ـ ـيـ ــة
األخرى.
و قـ ـ ــال ا لـ ـ ـن ـ ــوري إن " هـ ـن ــاك
زيـ ــادة فــي الـطـلــب عـلــى مــواد
الـ ـبـ ـن ــاء ،ت ـقــاب ـل ـهــا زيـ ـ ــادة فــي
الطاقات اإلنتاجية للمصانع،
لتلبية الطلبات ،فضال عن ان
هـنــاك تــوجـهــا لــدى الـشــركــات
لزيادة اإلنتاج مستقبال".
و ت ــا ب ــع ان ه ـنــاك عـ ــددا من
المشاريع في الوقت الحالي
ت ـع ـمــل ع ـلــى زي ـ ــادة ال ـط ـل ـبــات
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء ،م ـن ـه ــا
الـ ـمـ ـش ــاري ــع اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة فــي
منطقة غرب عبدالله المبارك،
وأيضا منطقة المطالع التي
ي ـتــم تـنـفـيــذ الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
لـهــا ،بــاإلضــافــة الــى مـشــاريــع
ا ل ـط ــرق ا ل ـتــي تـسـتـهـلــك كمية
كبيرة من المواد.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـنـ ـ ــوري إل ـ ـ ــى أن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض وال ـ ـط ـ ـلـ ــب عـ ــامـ ــان
مـ ــؤثـ ــران ع ـل ــى أس ـ ـعـ ــار مـ ــواد
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،ول ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــر
ال ـح ـق ـي ـقــي ،الـ ــذي يـتـحـكــم فــي
األس ـعــار ،هــو الـمـنــافـســة بين
منتجي المواد األولية لمواد
لـ ـبـ ـن ــاء ،ح ـي ــث إن ا ل ـم ـنــا ف ـســة
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـل ــى
استقرار األسعار.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـتـ ــو ق ـ ـعـ ــات
تشير إلى استقرار األسعار،
مع ارتفاع حركة النشاط ،إذ
إن ه ـنــاك مـجـمــوعــة مـشــاريــع

ستعمل على إنعاش القطاع
خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة،
مــو ضـحــا أن ا لـقـطــاع ع ــاد في
ـودا
فـصــل الـصـيــف يـعــانــي رك ـ ً
ـودا ،وه ـ ـ ـ ـ ــذه ع ـ ــوام ـ ــل
وج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ً
موسمية تتالشى مع انتهاء
الفصل.
وأوضح أن القطاع مر خالل
الـ ـفـ ـت ــرات ال ـس ــاب ـق ــة ب ـم ــراح ــل
ركود وانخفاض في األسعار
جاء ت نتيجة شح المشاريع
العمرانية ،وانخفاض الطلب
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوظ ،كـ ـ ـم ـ ــا ان
ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن الـمـصــانــع
حـقـقــت خـســا ئــر أو انخفضت
إيـ ــرادات ـ ـهـ ــا ،وه ـ ــي ت ـع ـمــل فــي
الوقت الحالي على تعويض
تلك االنخفاضات.
وأردف النوري بقوله "على
ا لـ ـجـ ـه ــات ا ل ـم ـع ـن ـيــة ان ت ـقــوم
بـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ال ـم ـح ـل ــي
وتـنــافـسـيـتــه ،ودع ـمــه ،وجـعــل
األول ــوي ــة لـمـشــاريـعـهــا ،حيث
انه أثبت جودته وحاز العديد
مـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات الـ ـت ــي ت ـث ـبــت
ذلك".
وأضاف ان "السوق يعاني
اإل غ ــراق بــا لـمــواد المستوردة
م ـ ــن ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،إذ إن ج ـم ـيــع
ا ل ــدول تسعى إ لــى المحافظة
عـ ـل ــى م ـن ـت ـج ــات ـه ــا ال ــوط ـن ـي ــة
وت ـ ـنـ ــاف ـ ـس ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،سـ ـ ـ ـ ــواء ف ــي
ال ـســوق الـمـحـلــي أو األس ــواق
األخرى".

الجمعة

 13مليار درهم صفقات عقارات
الخريطة في دبي خالل  6أشهر
يقترب السوق العقاري في دبي من إسدال الستار على
النصف األول مــن الـعــام ال ـجــاري ،بتسجيل صفقات بيع
تقترب من  13مليار درهــم ،قيمة  10310وحــدات سكنية
وتجارية على الخريطة (ال تــزال قيد اإلنـجــاز) وجميعها
تتوزع على مختلف مناطق اإلمارة.
ً
وطبقا لبيانات دائــرة األراض ــي واألم ــاك ،فقد تفوقت
صـفـقــات الـشـقــق الـسـكـنـيــة وال ـت ـجــاريــة عـلــى بـقـيــة السلع
العقارية؛ إذ شهد النصف األول قيام مستثمرين بشراء
 9702شقة سكنية وتجارية قيد اإلنجاز بمبالغ تجاوزت
 10.8مليارات درهم ،بينما كان نصيب الفلل السكنية قيد
اإلنجاز  610صفقات ،بقيمة تجاوزت  1.4مليار درهم.
ويـ ـ ــرى مـ ــراق ـ ـبـ ــون وخ ـ ـب ـ ــراء أن أداء سـ ـ ــوق ال ـص ـف ـق ــات
االستثمارية بالنسبة للعقارات قيد التصميم أو اإلنجاز ،أو
ما يعرف بعقارات الخريطة ،يسجل مستويات مستقرة تصب
في مصلحة السوق والمستثمرين ،إذ قال المستشار العقاري
محمد النمرة إن السوق دخل مرحلة جديدة من االستقرار،
ويشهد نضجا وتغيرا كامال وشامال في طبيعة حجم ونوع
الصفقات من جهة ،ونوعية المستثمرين من جهة أخرى.
وأوض ــح النمرة أن الـصــورة الـجــديــدة للسوق استغرقت
الفترة ما بين  2016حتى النصف األول من العام الجاري،
والتي شهدت تعافيا تاما من تداعيات األزمة العالمية ،وتبخر
المخاوف التي رافقت على نحو غير مبرر تحركات المطورين
أو المؤسسات والشركات المتصلة بصناعة العقار.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـس ــوق أعـ ــاد تـفـعـيــل بـعــض الـمـشــاريــع
ال ـمــؤج ـلــة ،وأط ـل ــق م ـشــروعــات ج ــدي ــدة ،وت ـغ ـيــرت مــواقــع
الشركات العقارية والمستثمرين من مقاعد المتفرجين
والمراقبين إلــى تبني أدوار فاعلة في مجريات األحــداث
العقارية التي باتت محصورة في أيــدي بعض الالعبين
من ذوي المالءة المالية المستقرة.

قطر :استثمارات البنية التحتية تنعش نمو العقارات
ق ـ ــال ت ـق ــري ــر ش ــرك ــة «األصـ ـ ـم ـ ــخ» ل ـل ـم ـشــاريــع
العقارية ،إن نشاط قطاع البناء والتشييد في
ً
ً
قطر سيحقق نموا حقيقيا باألسعار الثابتة في
ً
الربع الثاني من العام الحالي ،قياسا بالنتائج
التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.
وعـ ــزا ال ـت ـقــريــر ه ــذا ال ـن ـمــو إل ــى ال ــزي ــادة في
االستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع
الـتــي نـتــج عنها االس ـت ـمــرار فــي بـنــاء مشاريع
الـبـنـيــة التحتية ال ـك ـبــرى ،مـثــل مـشــاريــع النقل
الـمـتـمـثـلــة ف ــي م ـش ــاري ــع ش ــرك ــة س ـكــك الـحــديــد
القطرية (الــريــل) ،ومشروع توسعة مطار حمد
الدولي ،إضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى
مثل مشروع مشيرب ،ومشروع مدينة لوسيل،
ً
ومشروع لؤلؤة قطر ،فضال عن مشاريع الطرق
الجديدة والطرق السريعة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،سيبقى ال ـق ـطــاع الـعـقــاري
ضمن مستويات إيجابية هــذا ال ـعــامُ ،
ويـعــزى
ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية
إل ــى تـنـشـيــط االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـبـنـيــة التحتية
والـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـكـ ـب ــرى ال ـم ـط ــروح ــة ف ــي خـطــط
التنمية ،وط ــرح ع ــروض لـمـشــاريــع فــي البنية
التحتية والطرق والمواصالت والمدن السكنية
والصناعية.

تخطيط سليم
وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـس ـل ـيــم وم ــراجـ ـع ــة ال ـح ـكــومــة
ل ـل ـم ـش ــاري ــع الـ ـكـ ـب ــرى ب ــواق ـع ـي ــة فـ ــي ال ـس ـن ــوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،سـ ـي ــدفـ ـع ــان قـ ـط ــاع ــي اإلن ـ ـش ـ ــاءات
والـتـشـيـيــد ،وال ـم ـق ــاوالت ،إل ــى الـنـمــو الحقيقي
ً
بعيدا مــن التكهنات ،مــن خــال خطة مدروسة

أخذت في االعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية
الشاملة وأهمها التضخم ،وانخفاض أسعار
النفط.
وهــذا التوجه الـمــدرج في الخطط التنموية
الحكومية وتوجهات القطاع الخاص ،سيعزز
مستويات السيولة المحلية في قطاع اإلنشاء
والبناء ،وتنمية القطاعات المرتبطة بها ،سواء
كانت اإلنتاجية أو الخدمية.
وتشير التقديرات إلــى تجاوز االستثمارات
ً
الـمــوظـفــة فــي حــوالــي  250م ـشــروعـ ّـا فــي قطاع
البنية التحتية ،الـ  25مليار دوالر ،نفذ بعضها
وسـيـنـفــذ ال ـبــاقــي خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي وخ ــال
السنوات القليلة المقبلة ،على أن تكون جاهزة
قبل عام  2020في كل مناطق قطر.
وسـيـخـلــق ذل ــك مـشــاريــع كـبـيــرة ومتوسطة

وص ـغ ـي ــرة ،ت ـح ــرك ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات الـمــرتـبــط
بالقطاع الـعـقــاري ،بالتالي تـعــزز نمو القطاع
العقاري الذي سينعكس على النمو االقتصادي
على المستويين القطاعي أو الكلي.

الصفقات واألسعار
ً
وشهد حجم الصفقات العقارية أداء منخفضا
مقارنة مع األسبوع السابق من حيث القيم في
الـتـعــامــات الـعـقــاريــة ،وفــق بـيــانــات آخــر نشرة
صــادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة
العدل لألسبوع الممتد من « 10إلى  12يونيو
 ،»2018إذ سـجــل ع ــدد الـصـفـقــات الـعـقــاريــة 71
ص ـف ـقــة ،ف ــي ح ـيــن وص ـلــت ق ـيــم عـمـلـيــات الـبـيــع
والرهن إلى قرابة  294.2مليون ريال.

السماح للشركات والبنوك بتملك
عقارات في مكة والمدينة
قررت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية استثناء البنوك والشركات
من قرار منع التملك واالنتفاع واالرتفاق لغير السعوديين للعقارات الواقعة داخل
حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ً
وأصــدرت الجهات العليا قــرارا بعدم جــواز امتالك أو انتفاع أو ارتفاق غير
السعودي (بأي طريق غير الميراث) على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة
المكرمة والمدينة المنورة ،مع استثناء الشركات والبنوك من ذلك بشروط.
وأوضحت أن ذلك يأتي ً
بناء على موافقة الجهات العليا على تعديل المادة
الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره لتكون بالنص
التالي (ال يجوز لغير السعودي بأي طريق -غير الميراث -اكتساب حق الملكية أو
االرتفاق أو االنتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة
الـمـنــورةُ ،
ويستثنى مــن ذلــك اكتساب حــق الملكية إذا اقـتــرن بها وقــف العقار
ً
المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معنية ،وبشرط أن ينص
في الوقف على أن يكون للجهة المختصة باألوقاف حق النظارة على الموقوف
ً
وذلك وفقا لما تحدده الالئحة).
ويقصد بعبارة (غير السعودي) الواردة في الفقرة ( )1من نفس المادة ما يلي
الشخص صاحب الصفة الطبيعية الذي ال يحمل الجنسية السعودية ،والشركة
غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو
ً
يمتلك أسهما فيها أي شخصية ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ال يحمل الجنسية
السعودية.
فيما تم استثناء البنوك وشــركــات التمويل العقاري -مــن ذلــك -والمرخص
لها من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على أن يقتصر ذلك
على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية وكذلك
العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو الالزمة لممارسة نشاطها
وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد ،والشركات المدرجة التي ليس من
أغراضها التعامل مع العقارات ،على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة
لمقراتها أو مقرات فروعها أو الالزمة لممارسة نشاطها وبشرط أن يستغل العقار
ً
كامال لذلك الغرض ،وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية ،وكذلك ما
يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض واألشخاص أو الفئات
التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.

١٩
العبدالله :استثمارات «القرين» مكنتها من مواجهة تحديات األسواق
ةديرجلا
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عمومية الشركة أوصت بتوزيعات نقدية  %14للسهم الواحد
عقدت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية جمعيتها العمومية
العادية أمس ،بنسبة حضور تفوق  61في المئة ،أعلنت إثرها تحقيقها صافي
أربــاح بقيمة  35.20مليون دينار خالل السنة المالية المنتهية في  31مارس
 2018بارتفاع قدره  14في المئة مقابل  30.76مليون دينار كويتي خالل السنة
المالية الماضية ،إذا ما تم استبعاد األرباح االستثنائية نتيجة إعادة تصنيف
الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» من شركة زميلة إلــى تابعة
خالل السنة المالية.
وبلغت ربحية السهم الواحد خالل ذات الفترة من السنة المالية مبلغ 33.82
ً
فلسا ،وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل  14في المئة
ً
ً
(أو  14فلسا للسهم الواحد) ،علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية
العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية المختصة.
ً
وسجلت األرباح المجمعة ارتفاعا بنسبة  5في المئة لتصل إلى مبلغ 52.15
ً
مليون دينار وتحقق ذلك نظرا إلى ارتفاع أرباح المبيعات وعوائد التوزيعات،
ً
ووصل إجمالي األصول في الشركة مبلغ  671.79مليونا كما في  31مارس .2018

أشرف عجمي

تقلبات األسواق

ارتفاع إجمالي
أصول الشركة
بنسبة  %8لتصل
إلى  671.79مليون
دينار

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ
مبارك العبدالله ،إنه على الرغم من التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة
واألسواق العالمية ،فإن هيكل استثمارات القرين ونموذج األعمال حافظ على
متانته في مواجهة هــذه التحديات وواصــل تحقيق مستويات األداء والنمو
اإليجابية بما يحقق غاية المساهمين ،ونحن نواصل البحث وعلى الدوام عن
الفرص االستثمارية المحلية واإلقليمية التي تحافظ على هذا التنوع المتزن.
وأضاف المبارك أن الشركة تمكنت من مواجهة مخاطر انحدار أسعار النفط

بدعم من التوازن االستراتيجي الستثمارات الشركة المتنوعة وأصولها المالية
المتينة ،مما وفــر للشركة مـصــدات مالية قــويــة لمواجهة تــداعـيــات استمرار
انخفاض أسعار النفط.
وأوضــح أن الشركة شهدت خالل العام عدة تطورات من شأنها العمل على
تحقيق أفضل النتائج واإليرادات على مستوى جميع شركاتها التابعة والزميلة
بما في ذلك من استثمارات جديدة قامت بها الشركة خالل السنة المالية.

نتائج محققة
من جانبه ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون
علي« ،إن النتائج المحققة جاءت في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة
المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خالل األعوام السابقة».
وأضاف علي أنه على الرغم من الضغوطات السياسية ،التي تشهدها المنطقة،
ً
وارتفاع المصاريف الناتجة عن االستحواذات التي قامت الشركة بها أخيرا،
فإن جميع استثماراتنا االستراتيجية حافظت على مستويات األداء المميزة
ً
وااليجابية التي مكنتنا من تحقيق هذه النتائج ،خصوصا في شركتي «إيكويت
للبتروكيماويات» و»الشركة الكويتية لألوليفينات» ،التي بلغ نصيب توزيعات
ً
األرباح خالل السنة المالية مبلغ  20.39مليون دينار ،متوقعا أن تواصل نتائج
القرين المستقبلية النمو واالزدهار المسنود بالتأثير اإليجابي والقيمة المضافة
من استحواذات الشركة األخيرة.

إنجازات الشركة
وعن أهم إنجازات الشركة ،فقد ركزت جهودها خالل السنة المالية في متابعة

مبارك العبدالله

سعدون علي

تنفيذ خطتها الطموحة التي تقوم على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تنمية
ً
استثماراتها الحالية ،وتنويع مصادر الدخل تقليال للمخاطر ،مع التركيز على
القيام بدور أكثر فعالية على مسار استغالل وتنمية الفرص االستثمارية المتاحة
ذات الجدوى االقتصادية المتميزة وتنمية وتطوير أداء المساهمات التشغيلية
لتتمكن من تحقيق األرباح التي تتماشى مع طموحات المساهمين.
ً
والـتــزمــت الـشــركــة بتطبيق كــل معايير الحوكمة وفـقــا ألفـضــل الممارسات
وااللتزام بمتطلبات هيئة أسواق المال الخاصة بقواعد الحوكمة ورفع التقارير
الخاصة بذلك في الموعد المحدد من الهيئة.

«الوطني» :ارتفاع الدوالر كابوس لألسواق الناشئة
قـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـنـ ـق ــد
األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
الوطني ،إن ارتفاع الدوالر وتقييد
السياسة النقدية وتوسيع المخاطر
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة حـ ــدد الــراب ـح ـيــن
والـخــاســريــن فــي األسـ ــواق المالية
وأسواق األسهم.
ووفـ ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــري ــر ،ومـ ـ ــع ن ـهــايــة
ّ
الــربــع الثاني مــن الـعــام ،حــل قطاع
التكنولوجيا ،والشركات األميركية
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة وأس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط فــي
الـمـقــدمــة مـنــذ بــدايــة الـسـنــة ،وجــاء
ارت ـفــاع الـفـئــات أع ــاه على حساب
األداء السلبي فــي الــديــن السيادي
للدول الواقعة على أطــراف منطقة
اليورو ،وعمالت األســواق الناشئة
وأسهمها ،واألسهم الصينية ،التي
كان أداؤها ضعيفا.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،وبــال ـن ـظــر إلــى
أسهم البنوك األميركية ،انخفضت
األس ـه ــم بـنـسـبــة  10ف ــي الـمـئــة عن
ذروتها في يناير ،مع تحول منحنى
ال ـع ــائ ــد ف ــي أسـ ـه ــم ال ـخ ــزي ـن ــة إل ــى
منحنى مستو باستمرار.
ً
وظهرت أخيرا مسألة أكثر أهمية
ً
ل ــأس ــواق ق ــد ت ـح ــدد أس ــاس ــا أداء
الـفـئــات فــي األشـهــر الـقــادمــة ،وهي
م ـســار سـيــاســة مجلس االحـتـيــاط
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي وال ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ــن ارتـ ـف ــاع
الــدوالر األميركي ،فارتفاع الــدوالر
يرفع احتمال المزيد مــن التراجع
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة .ويـسـتـمــر
االقـتـصــاد األمـيــركــي بالتفوق أداء
ع ـلــى ن ـظ ــرائ ــه وع ـل ــى دول نــاشـئــة
ً
أخ ـ ــرى ،م ـمــا ي ـس ـبــب انـ ـح ــراف ــا في
أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة وفـ ـ ـ ــي األرقـ ـ ـ ـ ــام
االقتصادية.
وإذا ما استمر توسع األساسيات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ق ـ ــد ي ـح ـص ــل عـلــى
األرج ــح المزيد مــن التصحيح في
األسواق الناشئة ،والعديد من الدول

المتقدمة منخرط في هذه األسواق
فيما خص االستثمارات والقروض.

مجلس االحتياط الفدرالي يحقق
تضخمه المستهدف
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع الـ ـمـ ـقـ ـي ــاس ال ـم ـف ـضــل
للتضخم ل ــدى مـجـلــس االحـتـيــاط
الفدرالي إلى النسبة التي يستهدفها
البنك المركزي والبالغة  2في المئة،
وتبع مؤشر مصروفات االستهالك
الشخصي الـمـســار ذات ــه نـحــو 2.3
في المئة ،وبلغ كال الرقمين أعلى
مستوياتهما منذ  ،2012ويعتبران
مشجعين للمجلس على الرغم من
ً
أن تــوقـعــات التضخم بقيت نوعا
م ــا مـنـخـفـضــة ف ـي ـمــا خ ــص مـعــدل
البطالة ،وهو أمر مقلق أعــرب عنه
رئيس المجلس جيروم باول .وأفاد
واضعو السياسة بأنهم يتوقعون
إبـ ـق ــاء ت ـق ـي ـيــد ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـقــديــة
ً
تدريجيا مع استمرار ارتفاع النمو
السعري.
ومعدل البطالة ّ
مهيأ للمزيد من
التراجع إلى ما دون هدف المجلس،
ما يشير إلى ضغوط نحو ارتفاع
األجور واألسعار .ومع فشل الدول
ح ــول الـعــالــم فــي تحقيق مستوى
االس ـت ـقــرار الـسـعــري لــديـهــا ،أنجز
االقتصاد األميركي مهمته ببلوغ
معدل التضخم المستهدف والبالغ
 2في المئة ،وتقدم البيانات أعاله
المزيد من الدعم لمرحلة من التباين
االق ـت ـص ــادي بـيــن أم ـيــركــا ومعظم
االقتصادات الرئيسة.

تراجع الثقة مع تزايد القلق
بشأن التجارة
تراجعت ثقة المستثمر من 128.8
في مايو إثر رفعها بعد المراجعة،

إلى  126.4في يونيو ،ويرجع ذلك
إلــى تصاعد التوترات بين أميركا
وشركائها التجاريين .وعلى الرغم
من تراجع الثقة ،تبقى االحتماالت
كبيرة بالمقاييس التاريخية.
ويــدعــم الـتــراجــع المتواضع في
التفاؤل فقط الرأي بأن المستهلكين
ال يتوقعون أن ينمو االقتصاد
بالزخم الذي كان عليه.
وقد تكون التوترات التي تلوح
في األفق بشأن النزاعات التجارية
ً
ب ــدأت فــي الـتــأثـيــر سـلـبــا عـلــى ثقة
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ،وه ـ ـ ــذه ال ـس ـل ـب ـيــة قــد
تستمر أكـثــر إذا اسـتـمــرت اإلدارة
الـحــالـيــة بــأخــذ مــوقــف صـعــب من
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـع ــال ـم ـي ــة .وحـ ـت ــى مــع
تــراجــع الـثـقــة ،يبقى االقـتـصــاد في
وضع أفضل من نظرائه فيما خص
ن ـمــو ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي،
وارت ـفــاع التضخم ،والـعــدد الكبير
من الوظائف الجديدة وانخفاض
الضرائب .وينظر إلى سوق العمل

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

على أنــه قــد بلغ التوظيف الكامل
أو أنــه قــريــب مـنــه ،مــع بـلــوغ معدل
في  18سنة
البطالة أدنى مستوى له ّ
عند  3.8في المئة ،وقد حذر العديد
من االقتصاديين من أن السياسات
التجارية القومية إلدارة ترامب قد
ّ
تقوض الدعم الذي لقيه االقتصاد
من حزمة الخفض الضريبي البالغة
 1.5تريليون دوالر التي أقرت السنة
الماضية.
أمــا بالنسبة ل ـلــدوالر ،فقد كان
ً
أداؤه إيـجــابـيــا األس ـبــوع الماضي
بالرغم من خفض الناتج المحلي
اإلجمالي بعد المراجعة في الربع
األول .والـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر قــوي
ً
خـ ـص ــوص ــا ب ـ ـشـ ــأن ع ـ ــوائ ـ ــد سـعــر
الـ ـف ــائ ــدة ،ول ـ ــه خ ـص ــائ ــص أص ــول
المالذ اآلمن.
وإضــافــة إلــى ذل ــك ،فــإن التباين
فــي األداء االقـتـصــادي بين أميركا
والعديد من االقتصادات المتقدمة
الــرئـيـســة األخ ـ ــرى ه ــو عــامــل آخ ــر.

«نزع الملكية»:
 159.2ألف دينار
قيمة معامالت يونيو
أع ـل ـن ــت إدارة نـ ـ ــزع الـمـلـكـيــة
للمنفعة العامة ،أن إجمالي قيمة
الـمـعــامــات الـتــي أنجزتها خالل
شـهــر يــونـيــو الـمــاضــي بـلــغ نحو
 159.2ألف دينار «نحو  524ألف
دوالر» .وقـ ــال مــديــر اإلدارة فهد
ال ـش ـع ـلــة ف ــي ت ـص ــري ــح صـحــافــي
أم ــس ،إن «ن ــزع الملكية» أصــدرت
التقرير اإلحصائي لشهر يونيو
ً
الـمـنـصــرم متضمنا الـمـعــامــات
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة .وأضـ ـ ــاف
الـشـعـلــة ،أن إجـمــالــي المعامالت
الصادرة وال ــواردة التي أنجزتها
اإلدارة خالل يونيو الماضي بلغ
 836معاملة.

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني
أسعار المعادن الثمينة والنفط

اس ـت ـقــر س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
األميركي مقابل الدينار الكويتي
أمس ،عند مستوى  0.302دينار،
في حين ارتفع اليورو إلى مستوى
 0.353دينار مقارنة بأسعار صرف
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي .وق ــال
بنك الكويت المركزي في نشرته
اليومية على موقعه اإللكتروني،
إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني
ارتفع إلى مستوى  0.399دينار،
وارت ـفــع الـفــرنــك الـســويـســري إلى
مستوى  0.305دينار.

ولقي الدوالر المزيد من الدعم يوم
األربعاء بصدور آخر تقرير تجاري
أميركي.
فـقــد أظ ـهــر الـتـقــريــر أن المؤشر
المتقدم للعجز التجاري في السلع
تراجع مع ارتفاع الصادرات بنسبة
 2.1في المئة على أســاس شهري.
فـ ـف ــي األش ـ ـهـ ــر الـ ـث ــاث ــة األخ ـ ـيـ ــرة،
ارتفعت الصادرات بنسبة  24.3في
المئة ،في حين تراجعت ال ــواردات
بنسبة  6.5فــي المئة ،وتــدعــم هذه
ال ـب ـيــانــات ارت ـف ــاع ب ـيــانــات الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي في الربع الثاني.
وبدأ الدوالر األسبوع عند ،94.564
وارتـفــع إلــى أعلى مستوى لــه عند
 95.531ل ـي ـن ـه ــي األ س ـ ـب ـ ــوع عـنــد
.94.636

تقرير االستقرار المالي
الم بنك إنكلترا االتحاد األوروبي
ف ــي ت ـق ــري ــره ن ـص ــف ال ـس ـن ــوي عــن

االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـم ــال ــي ل ـم ـخــاطــرتــه
باحتمال أن يصبح المبلغ االسمي
الـ ـب ــال ــغ  29ت ــريـ ـلـ ـي ــون ج ـن ـي ــه مــن
المشتقات غير قابل للتداول بعد
مارس من السنة القادمة .وستنتهي
صالحية التداول بمبلغ  16تريليون
ً
جنيه مــن أصــل  29تريليونا بعد
خـ ـ ـ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي .وإضافة لذلك ،فإن التقدم
على صعيد خ ــروج بريطانيا من
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ي ـ ــراوح مكانه
منذ مــارس ،ليرفع بذلك خطر عدم
ال ـي ـق ـيــن ،خ ــاص ــة ح ـي ــال الـمـســائــل
الشائكة مثل المشتقات والهجرة
عبر الحدود للمنتجات واألفراد.
وق ــال بنك إنكلترا إن المخاطر
المحلية على النظام المالي بقيت
عادية ،وأقر بأن المخاطر العالمية
كبيرة وقد تزايدت.
أما بالنسبة للمخاطر الخارجية،
فقد أصبحت اللجنة المالية لبنك
ً
إنكلترا أكثر قلقا بشأن المخاطر

الخارجية ،كتقييد أوضاع السياسة
الـنـقــديــة وارتـ ـف ــاع ه ــوام ــش بعض
السندات الحكومية في فترة تواصل
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـخ ـط ــر ع ـل ــى ال ـت ـج ــارة
الخارجية.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ك ـ ــان قـلــق
البنك األكبر من تزايد الضعف في
األسواق الناشئة ،إذ تراجعت أسعار
الصرف مقارنة مع الدوالر األميركي
وارتـفــاع أسعار الفائدة األميركية
رف ــع بشكل كبير ال ـتــزامــات خدمة
ّ
الدين .وشكلت هذه القروض  15في
المئة مما يمكن أن تخسره البنوك
البريطانية.
وعلى صعيد إيجابي ،أفاد البنك
الـمــركــزي أن البنوك فــي بريطانيا
مرنة بما يكفي لمواجهة أي خسارة
كبيرة كاألزمة المالية ،التي وقعت
في  ،2009-2008وأضاف أن اختبار
ً
الجهد كــان كافيا ليشمل مخاطر
مرتبطة بخروج صعب لبريطانيا
من االتحاد األوروبي.
وف ــي اإلجـ ـم ــال ،ف ــإن الـمـصــاعــب
الــرئ ـي ـســة ال ـت ــي ت ــواج ــه االق ـت ـصــاد
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي هـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدم ال ـي ـق ـي ــن
بالنسبة لنتيجة خروج بريطانيا
مــن االتـحــاد األوروبـ ــي ،والـنــزاعــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وال ـخ ـســائــر
المحتملة للبنوك البريطانية من
عقود المشتقات وقروض األسواق
الناشئة.

معضلة التضخم اليابانية
حــددت معظم البنوك المركزية
ً
الرئيسة حــول العالم هــدفــا للنمو
السعري نسبته  2فــي المئة ،ومع
ذلــك ،فــإن العمل لبلوغ هــذا الهدف
ال يتسم بالدراما في أي من أنحاء
العالم كما هو الحال في اليابان ،إذ
وعد محافظ بنك اليابان هاروهيكو

كـ ـ ـ ـ ــورودا ع ـل ــى ع ـم ــل كـ ــل مـ ــا ي ـلــزم
التضخم المستهدف.
لتحقيق
ّ
وحـ ـي ــن نـ ـف ــذ الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
ب ــرن ــامـ ـج ــه لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة
ً
التسهيلية ،كان سعر النفط قريبا
م ــن  100$ل ـل ـبــرم ـيــل .وفـ ــي ،2014
ً
انخفضت األسعار وتراجعت الحقا
إلى أقل من  40$للبرميل.
بالتالي ،في دولة تستورد معظم
ً
وقودها ،قد يكون من الصعب جدا
رف ــع الـتـضـخــم حـيــن تـكــون أسـعــار
ً
ّ
الـنـفــط منخفضة .وثــان ـيــا ،يشكل
ً
اليابانيون الذين يبلغون  65عاما
أو أكـثــر ثـلــث المقيمين ،والـعــديــد
منهم قلق بشأن حياته التقاعدية
ب ـ ـسـ ــب ع ـ ـ ـ ــدم ك ـ ـفـ ــايـ ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
التقاعدي واألصــول المالية .ولذا
مــن الــواضــح أن هــذه الشريحة من
الشعب ستفكر مرتين قبل اإلنفاق.
ً
لذلك فــإن طلب العائالت كــان مرنا
ً
ج ــدا تـجــاه أسـعــار السلع اليومية
والخدمات إلــى درجــة أن الشركات
تــواجــه مشكلة فــي رف ــع أسـعــارهــا
بشكل ثــابــت .ومـثــال على ذلــك ،ما
ً
ح ـص ــل أخ ـ ـيـ ــرا هـ ــذه ال ـس ـن ــة خ ــال
الربع األول ،حين تحولت مساهمة
االستهالك في نمو الناتج المحلي
ً
اإلج ـمــالــي الحقيقي سـلـبــا بسبب
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة الطقس
السيئ .وكان أداء عملة المالذ اآلمن
ً
الين الياباني سلبيا على الرغم من
المخاوف من حرب تجارية .ويبدو
أن الطلب على الـ ــدوالر يرتفع مع
استمرار التباين في أسعار الفائدة.
بــال ـتــالــي ،يـ ــودع الـمـسـتـثـمــرون
ً
سيولتهم بالدوالر األكثر أمنا من
الين .وخسر الين المزيد من الزخم
ف ــي آخ ــر ي ــوم م ــن الـ ـت ــداول بـعــد أن
أنهت قمة االتحاد األوروبي مسألة
الهجرة .وخسر الين  71نقطة أساس
مقابل الدوالر األسبوع الماضي.
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«طيران الجزيرة» :عاودنا التشغيل بشكل طبيعي
منذ مساء الخميس ...وعوضنا المتضررين
أعلنت شركة «طيران الجزيرة»
أن ا لـتـحــد يــات التشغيلية كانت
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن ح ـ ـ ًـ ـ ــدوث عـ ــدة
ً
ع ــوام ــل م ـعــا مـتـمـثـلــة ف ــي تــأثـيــر
االضطرابات الجوية المفاجئة،
ومشكلة تقنية إلحدى طائراتها
ً
تلقائيا على جدول طاقم
مما أثر
ً
العمل نتيجة ذلك.
وقالت الشركة ،في بيان أمس،
إن ال ـشــائ ـعــات ال ـم ـت ــداول ــة الـتــي
تشكك في طاقم العمل ومستوى
ال ـص ـي ــان ــة أو م ـخ ــال ـف ــة ال ـشــركــة
قواعد النقل الجوى العالمي ،أو
مخالفتها ا تـحــاد النقل الجوي
ا لـ ــدو لـ ــي ( )IATAم ـغ ـل ــو ط ــة وال
أساس لها من الصحة.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن جـ ـ ـ ــدول م ــواع ـي ــد

الــرحــات عــاد إلــى طبيعته منذ
الخميس الـمــاضــي ،ويـتــم إقــاع
الرحالت بانتظام ،بعد أن واجهت
الشركة تحديات تشغيلية نتيجة
ً
تــزامــن ح ــدوث عــدة عــوامــل معا،
وتبعتها قرارات داخلية اتخذت
م ــن أج ـ ــل ضـ ـم ــان أم ـ ــن وس ــام ــة
الـمـســافــريــن .وتــوجـهــت الشركة
بـ ــاالع ـ ـتـ ــذار مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ــرك ــاب
المتضررين من التحديات التي
واجهت طيران الجزيرة في األيام
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة وح ــال ــت دون
التزامها بجدول المواعيد.
وع ــرض ــت «طـ ـي ــران ال ـجــزيــرة»
اإلجراءات التي اتخذت من قبلها
لـخــدمــة ال ـم ـســافــريــن ،وال ـظ ــروف
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي أدت إ لـ ـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـت ـ ـحـ ــد يـ ــات

التشغيلية التي واجهتها وهي
 -1ت ــم تـعــويــض الـمـســافــريــن
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال أح ــد
الخيارات التالية :إعــادة الحجز
عـلــى ال ــرح ــات األخـ ــرى لـطـيــران
الجزيرة أو استرداد كامل المبلغ
دون أي رسوم أخرى ،ونقل بعض
الركاب على شركات طيران أخرى.
 -2نتجت هــذه التحديات عن
ً
تــزامــن ً ح ــدوث ع ــدة عــوامــل معا
متمثلة في االضطرابات الجوية
المفاجئة ،ومشكلة تقنية إلحدى
ً
تلقائيا على
الـطــائــرات مما أثــر
ً
جــدول طاقم العمل نتيجة لهذه
االضطرابات
ّ
 -3ت ــثـ ـم ــن طـ ـ ـي ـ ــران الـ ـج ــزي ــرة
أم ــن وس ــام ــة ركــاب ـهــا كــأولــويــة

قـ ـص ــوى دون أي ا ع ـ ـت ـ ـبـ ــار ،ل ــذا
جــاء ق ــرار الـشــركــة بــإلـغــاء بعض
الرحالت وإعادة جدولة البعض
اآلخـ ــر (ح ــوال ــي  9ف ــي ال ـم ـئــة من
إجـمــالــي الــرحــات) فــي مصلحة
ً
أمــن وســامــة الــركــاب أوال وقبل
كل شيء.
ّ
 -4إن اإلشاعات المتداولة التي
تشكك في طاقم العمل ومستوى
ال ـص ـي ــان ــة أو م ـخ ــال ـف ــة ال ـشــركــة
لـقــواعــد الـنـقــل ال ـجــوي العالمي،
أو مخالفة قوانين اتـحــاد النقل
الجوي الدولي ( )IATAمغلوطة
وال أساس لها من الصحة.
وت ــوج ــه ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لشركة طيران الجزيرة ،روهيت
رامــاشــانــدران بــاالعـتــذار لجميع

ال ــرك ــاب ال ــذي ــن تـ ـض ــرروا بسبب
الـتـغـيـيــرات ال ـطــارئــة ف ــي ج ــدول
ً
ً
رح ــات الـشــركــة أخ ـي ــرا ،مضيفا
أن ــه ُ
«عـ ــرف ع ــن ط ـي ــران الـجــزيــرة
عـ ـب ــر ال ـس ـن ـي ــن مـ ـ ــدى ال ـت ــزام ـه ــا
بـ ـج ــدول م ــواعـ ـي ــد ال ـس ـف ــر حـتــى
أصـ ـبـ ـح ــت أك ـ ـثـ ــر شـ ــركـ ــة طـ ـي ــران
ملتزمة ب ـجــدول مــواعـيــد السفر
فــي الـشــرق األوس ــط ،وفــي األيــام
القليلة الماضية ولظروف خارجة
عن إرادتنا لم تكن طيران الجزيرة
كما عهدتموها ،لكننا نحن اليوم
نجدد وعدنا والتزامنا بإصرار
لـ ـنـ ـع ــاود ري ــادتـ ـن ــا فـ ــي االل ـ ـتـ ــزام
بجدول مواعيد السفر كما ُعرف
عنا منذ انطالق أول رحالتنا قبل
ً
أكثر من  14عاما».

ً
«التجاري» يعين حميد سلمان مديرا
ً
عاما لقطاع الخدمات المصرفية
أع ـلــن الـبـنــك ال ـت ـجــاري الكويتي
تعيين حميد إبــراهـيــم سلمان في
منصب المدير العام لقطاع الخدمات
المصرفية لــأفــراد ،بعد الحصول
ع ـلــى ال ـم ــواف ـق ــات ال ــازم ــة م ــن بنك
الكويت المركزي.
ومن المعروف أن حميد سلمان،
الـ ــذي ك ــان يـشـغــل مـنـصــب مساعد
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لألفراد بالبنك التجاري
ال ـكــوي ـتــي ،يمتلك خ ـبــرة مصرفية
واسعة تزيد على  26سنة في مجال
الخدمات المصرفية لألفراد اكتسبها
م ــن الـعـمــل ف ــي ال ـعــديــد م ــن الـبـنــوك
اإلقليمية.
وي ــرى البنك الـتـجــاري الكويتي
أن تعيين حـمـيــد سـلـمــان ف ــي هــذا
ال ـم ـن ـصــب س ـي ـســاعــد ع ـل ــى تنفيذ
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك ال ــرام ـي ــة إلــى
تــوفـيــر خ ــدم ــات مـصــرفـيــة مبتكرة

حميد سلمان
لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد،
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى أح ـ ــدث م ــا تــوصـلــت
إليه تكنولوجيا المعلومات ضمن
معايير عالية مــن ج ــودة الخدمة،
بما ينسجم مــع تطلعات عمالئه،
ويساهم فــي استقطاب المزيد من
العمالء لقاعدة عمالئه المتنامية.

«الوطني» يرعى رحلة «لوياك» إلى المغرب «بيتك» :خصومات حتى « %40بوبيان» يوقع اتفاقية مع «األولى للوقود»
في متاجر ومطاعم

التويجري والعوضي عقب توقيع االتفاقية
لقطة جماعية خالل الرحلة
يرعى بنك الكويت الوطني رحلة «أت ــاي» للشباب
التي تنظمها مؤسسة لوياك التطوعية إلى المغرب،
ً
في إطار دعمه السنوي لبرامج لوياك والتزاما من البنك
بمسؤوليته االجتماعية تجاه الشباب.
انطلقت رحلة «أتاي» يوم السبت  30يونيو المنصرم
ً
وستستمر حتى  10يوليو الجاري ،وتتضمن برنامجا
ً
ً
ثقافيا متنوعا يشمل زي ــارة عــدة مــدن مغربية مثل
ً
الرباط والدار البيضاء وشفشاون وعددا من المراكز
الثقافية واالجتماعية.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة بـ ـه ــدف ت ـع ــزي ــز ال ـت ـفــاعــل
االجتماعي والثقافي بين الشباب من حضارات مختلفة
مما يساهم في إغناء تحصيلهم العلمي والمعرفي
والثقافي.
وقالت مسؤولة العالقات العامة في بنك الكويت
الــوطـنــي فــرح بستكي« ،إن البنك يـحــرص باستمرار
على دعــم الشباب من خــال رعاية مثل هــذه البرامج
التعليمية والتدريبية الهادفة ،إذ يستفيد الشباب من
اكتساب ثقافات جديدة إضافة إلى تطوير خبراتهم
ومداركهم وآفاق طموحاتهم ،كما تمنحهم التشجيع
الكافي للتفكير بمستقبلهم وبناء خياراتهم األكاديمية
والعملية مــن خــال مــا يكتشفونه مــن قــدرات جديدة
لديهم.
وأضافت بستكي أنها المرة الثانية ،التي يرافق فيها

موظفو البنك متطوعي لوياك إلى المغرب ،مضيفة أن
هذه الرحلة تحمل رسالة مهمة من خالل فتح المجال
أم ــام الـشـبــاب الـمـشــاركـيــن بـتـعــزيــز ثقتهم بأنفسهم
وخوض تجربة مختلفة بأبعاد جديدة ،تعتمد على
التبادل الثقافي والحضاري واالجتماعي.
وتقدم الرحلة للطلبة المشاركين فرصة للتبادل
الثقافي والحضاري إذ سيقيم الطلبة بضيافة أسر
مغربية وسـيـقــومــون بــزيــارة معالم تاريخية تجمع
الثقافة المغربية والطابع األندلسي.
كما سيشارك طلبة لــويــاك فــي ح ــوارات ونقاشات
حول عدد من الموضوعات االجتماعية وأهمية العمل
التطوعي والمجتمع ا لـمــد نــي .كما يتضمن برنامج
ً
ً
الزيارة ،عمال تطوعيا للشباب المشاركين.
ويـ ـح ــرص ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ع ـل ــى االلـ ـت ــزام
بمسؤولياته االجتماعية ومواصلة رسالته الهادفة إلى
دعم كل شرائح المجتمع ومؤسساته التطوعية غير
ً
الربحية وخصوصا المؤسسات ،التي تعنى بالشباب
وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل.
وتهدف مؤسسة لوياك التطوعية إلى دعم الشباب
من خالل توفير الفرص التدريبية لتمكينهم وإشراكهم
فــي الـبــرامــج الـتـنـمــويــة .وتـسـتـهــدف الـشـبــاب بـيــن 16
ً
و 23عــامــا مــن خــال الـبــرامــج والـمـشــاريــع التعليمية
والتدريبية والتطوعية المخصصة لهم.

أضاف بيت التمويل الكويتي (بيتك) مجموعة جديدة من المتاجر
والعالمات التجارية الشهيرة الى محفظة خصوماته التي يوفر من
خاللها خصومات لعمالئه مستخدمي بطاقاته االئتمانية ومسبقة
الــدفــع ت ـتــراوح بـيــن  10و 40فــي الـمـئــة عـلــى منتجات األكـسـســوارات
والمالبس والمطاعم واألثاث ،ويؤكد «بيتك» بهذا استمرار سياسته
في تقديم أفضل المزايا لعمالئه بمختلف شرائحهم.
وتظهر نافذة على موقع «بيتك» اإللكتروني على اإلنترنت KFH.
 ،COMالخصم الـحـصــري الـمـقــدم لعمالء «بـيـتــك» فــي مـحــال زيـبــارت
لحماية وتظليل السيارات الــذي يصل الى  40في المئة ،إضافة الى
خصومات على  3شركات لألزياء واألكسسوارات الرياضية هي :بوما
– نايكي  -ريبوك  -وتصل خصوماتها الى  10في المئة.
وبالنسبة إلى الخصومات على المطاعم ،فتصل الى  10بالمئة في:
شهريار وميس الغانم.
وتشمل الخصومات أيضا  10في المئة لدى فندق ريجنسي ،و15
في المئة على مستلزمات الهواتف لدى محال كفراتي ،و 10في المئة
على األثاث في شركة علي عبدالوهاب المطوع ،و 30في المئة نظارات
الجميل ،و 10في المئة لدى «العالمية للنظارات».
ويستهدف «بيتك» من خالل هذه الخصومات التي ّ
تعبر عن سياسة
متواصلة تضع العميل دائما في مقدمة االهتمامات ،تأكيد أن العميل
هو صاحب األولوية ،وله حق التميز على مستوى السوق ،كما تتنوع
الخصومات لتناسب شرائح العمالء ،لتعبر عن حرص «بيتك» على أن
تصل مزاياه الى مختلف نواحي اهتمامات وتطلعات العمالء على تعدد
ثقافاتهم واحتياجاتهم في الوقت المناسب وبأفضل وسيلة ممكنة.

وقع بنك بوبيان اتفاقية شراكة بالتعاون مع شركة
األولى للوقود ( )Oulaتتضمن مجموعة من الخدمات
والمنتجات المميزة إلى جانب مفاجآت خاصة بعمالء
بنك بوبيان ،في إطــار حــرص البنك على تقديم اعلى
مستوى خدمة لعمالئه في كل مكان.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله
التويجري ،أن توقيع اتفاقية الشراكة مع األولى للوقود
«يأتي من منطلق حرص بوبيان الدائم على التواصل
المستمر مع عمالئنا لتقديم كل جديد وما يطمح إليه
ً
ً
دوما من خدمات مميزة ،مما يجعلهم يستشعرون دائما
أننا نحاول إسعادهم وجعلهم متميزين».
وقال التويجري ،إن االتفاق يتضمن تقديم مجموعة
مــن الـمـفــاجــآت السعيدة لعمالء بــوبـيــان مــن مــرتــادي
مـحـطــات األول ــى لـلــوقــود وإس ـعــادهــم ضـمــن فعاليات
 Boubyan Momentsالمتميزة التي أطلقها البنك منذ
سنوات.
وذكر أن البنك كان قد فاجأ مرتادي محطتي منطقة
قرطبة ومنطقة الجابرية من عمالء وغير عمالء البنك من
خالل فعاليات  Boubyan Momentsإذ قدم البنك غسيل
ً
السيارة أو تعبئة الوقود مجانا وغيرها.
وأوضح التويجري أنه إلى جانب إطالق Boubyan
ً
 Momentsفقد نصت االتفاقية أيضا على ضرورة توعية
مرتادي محطات أولى للوقود وتشجعيهم على استخدام
أحـ ــدث وس ــائ ــل ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي  UTapع ــن طــريــق
استخدام بطاقات السحب اآللــي واالئتمانية المزودة

بخاصية  NFCالتي كــان لبنك بوبيان األسبقية بين
البنوك الكويتية إلطالقها لعمالئه والتمتع بكل ميزاتها.
وبين التويجري أن الخدمة المميزة من بوبيان تتمتع
بأنها أكثر سهولة في االستخدام إلى جانب السرعة في
الوصول إلى المعلومات وتسهيل إجراء عمليات الخصم
ً
مع تمتعها بأعلى المواصفات األمنية ،مشيرا إلى أنه
يمكن تخيل تأثير مدى السرعة والمرونة في الدفع على
حياتنا اليومية واالستخدامات العديدة ،التي يمكنها
االستفادة من هذا التطور المهم.
من جانبه ،أعــرب الرئيس التنفيذي لشركة األولــى
للوقود عادل العوضي عن سعادته بهذه الشراكة مع بنك
بوبيان الرائد في تقديم العديد من الخدمات والمنتجات
ً
للسوق الكويتي واحتياجاته ،خصوصا للعمالء في
مجال الخدمات اإللكترونية .وأضاف العوضي« :قمنا
باختيار أفضل ما يناسب وما يمكن تقديمه للعمالء
إلسعادهم من مفاجآت وخدمات نقدمها في محطات
األولى للوقود سواء على نقاط بيع الوقود أو خدمات
غسل السيارات» .وتابع« :بدأنا في األولى للوقود ،ونحن
ً
مستمرون في تطوير خدماتنا للعمالء خصوصا في
ً
مجال غسل السيارات ،إذ نحرص دائما على تشغيل
محطات الغسيل وفــق المعايير العالمية ،واستخدام
أحدث األجهزة ومواد التنظيف الصديقة للبيئة بجانب
الحرص على راحة العمالء ورفع مستوى رضاهم عن
خدماتنا من خالل تشغيل  6محطات تشغيل على مدار
ً
الساعة  24ساعة يوميا».

«المتحد» يعلن الرابح بربع مليون دينار قيمة «الحصاد» «وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ٢٢
أج ــرى البنك األهـلــي المتحد
ف ــي الـ ـ ـ ــ 27م ــن ي ــون ـي ــو ال ـمــاضــي
الـ ـسـ ـح ــب عـ ـل ــى الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة رب ــع
ال ـس ـنــويــة ال ـك ـب ــرى (راتـ ـ ــب مــدى
الحياة) ،التي يقدمها البنك من
خ ــال بــرنــامــج جــوائــز الحصاد
اإلســامــي ،وكــانــت لحظة فارقة
فــي ح ـيــاة عـبــدالـحـكـيــم إبــراهـيــم
إسماعيل ،الذي ربح ربع مليون
ديـنــار ،راتـبــا مــدي الحياة لمدة
 250شهرا.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ي ـت ـقــدم
«األهلي المتحد» بالتهنئة للفائز
الذي أصبح بإمكانه اآلن تحقيق
كثير من أحالمه المادية؛ سواء
بــام ـتــاك م ـنــزل الـعـمــر أو ش ــراء
السيارة المفضلة لديه ،أو السفر
ل ـل ـخ ــارج ،أو تــأس ـيــس م ـشــروع

استثماري ،أو غيرها من األحالم
وال ـت ـط ـل ـعــات ،ك ـمــا ي ــؤك ــد الـبـنــك
اعـتــزازه بنجاح برنامج جوائز
الـحـصــاد اإلســامــي فــي تحقيق
أحالم وطموحات عمالئه الكرام،
من خالل أضخم برنامج للجوائز
في الكويت.
كذلك يتقدم البنك لعمالئه له
بالشكر على ثقتهم المتنامية،
التي تضاعف من التزامه تجاه
ت ـق ــدي ــم ال ـم ــزي ــد م ــن الـمـنـتـجــات
والخدمات المصرفية المتميزة،
وي ـت ـم ـن ــى ل ـل ـج ـم ـيــع االسـ ـتـ ـف ــادة
م ــن م ـم ـيــزات بــرنــامــج الـحـصــاد
اإلسالمي ،الذي يقدم أعلى قيمة
من الجوائز التي تصل إلــى 3.4
مــايـيــن دي ـن ــار س ـنــويــا ،إضــافــة
إلى تقديمه  26جائزة أسبوعية،

وهـ ــي أك ـب ــر عـ ــدد م ــن ال ـفــائــزيــن
أسبوعيا.
وتتلخص ش ــروط االسـتـفــادة
م ـ ــن الـ ـسـ ـح ــوب ــات عـ ـل ــى ج ــوائ ــز
الحصاد للتوفير اإلســامــي في
فـتــح ح ـســاب تــوفـيــر بقيمة 100
ديـنــار ،وتتيح كــل  50ديـنــارا في
ح ـس ــاب ال ـع ـم ـيــل ف ــرص ــة واحـ ــدة
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ـ ــي الـ ـسـ ـح ــب رب ــع
السنوي ،بشرط أن يحافظ على
رصيده مدة أسبوعين على األقل
قبل تاريخ السحب ،أما بالنسبة
إلى السحب األسبوعي فيحصل
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ع ـ ـلـ ــى ف ـ ــرص ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة
للمشاركة في السحب األسبوعي
عــن إي ــداع  50دي ـن ــارا ،بـشــرط أن
ي ـح ــاف ــظ ال ـع ـم ـي ــل ع ـل ــى رص ـي ــده
مدة  7أيام على األقل قبل تاريخ

«فالي دبي» تدشن أولى رحالتها إلى صقلية
بدأت فالي دبي رحالتها المنتظمة بين دبي وكاتانيا
لتدشن بذلك أولــى رحــات الطيران بين دبي وجزيرة
صقلية اإليطالية.
وك ــان على متن الرحلة وفــد رسـمــي مــن دبــي يضم
ً
كال من اليبوريو ستيلينو السفير اإليطالي في دولة
اإلمـ ــارات ،وجيهون إيفندي نائب الرئيس للعمليات
التجارية في فالي دبــي ،وتيري أوكــوك نائب الرئيس
للعمليات التجارية في طيران اإلمارات.
واستقبل الوفد عند الوصول من مهند النقبي نائب
رئـيــس بعثة اإلم ـ ــارات فــي إيـطــالـيــا ،ونـيـكــو توريسي
الرئيس التنفيذي لشركة Società Aeroporto Catania
 (SACوتــم استقبال الرحلة االفتتاحية بمدفع المياه
التقليدي.
ّ
وصرح ليبوريو ستيلينو سفير إيطاليا في اإلمارات:
ً
ً
«إن اطالق فالي دبي خطا مباشرا إلى كاتانيا سيمكن،
بطريقة فعالة ،من ربط جنوب إيطاليا مباشرة بشبكة
ً
دبي الجوية الواسعة .مما ينعكس إيجابا على تعزيز
الشراكة الشاملة مع اإلمــارات العربية المتحدة .وهذا
التطور اإليجابي في في تعزيز حركة النقل سيصبح
ً
أداة مفيدة جدا لكال البلدين ،وهو نهج ناجح للجانبين،
ً
وس ـي ـخ ـلــق ف ــرص ــا ع ــدي ــدة ويـ ـق ــوي ق ـط ــاع ال ـس ـيــاحــة
والتجارة».
وعـبــر شراكتها مــع طـيــران اإلمـ ــارات ،تــوفــر رحــات
فالي دبي المباشرة إلى مدينة كاتانيا خيارات سفر
ال تضاهى.
وتضم شبكة فالي دبي في أوروبا  27وجهة إلى كل
من البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية

ً
التشيك وفنلندا (اعتبارا من أكتوبر) وإيطاليا واليونان
ومقدونيا ومونتينيغرو ورومانيا وروسيا وصربيا
وسلوفاكيا وتركيا وأوكرانيا.
وقـ ــال جـيـهــون إي ـف ـنــدي نــائــب الــرئ ـيــس للعمليات
الـتـجــاريــة فــي ف ــاي دب ــي« :كـنــا أول نــاقـلــة فــي الـشــرق
األوســط تتسلم طائرة بوينغ  737ماكس  8الحديثة،
وكـجــزء مــن حــركــة الـيــوم االفتتاحية ستكون كاتانيا
واحدة من المدن التي ستخدمها هذه الطائرة المتطورة
ً
ضـمــن شبكة وجـهــاتـنــا» ،الف ـتــا إل ــى سـهــولــة الــرحــات
المباشرة مــن وإلــى دبــي« ،وكــذلــك رحــات الــربــط التي
تفتح العالم أمام مسافرينا» .وذكر أن خدمة فالي دبي
االحترافية «على متن الطائرة وراحة طائراتنا الجديدة
مــع ســريــر مسطح فــي درج ــة رج ــال األع ـمــال ستضمن
لركابنا االستمتاع بتجربة سفر استثنائية».
من جانب آخــر ،أعلنت فالي دبــي ،أمــس ،أن برنامج
مكافآت طـيــران اإلم ــارات سكاي واردز الحائز جوائز
عالمية أصبح برنامج المكافآت لكال الناقلتين.
وتستند هــذه الخطوة النوعية ،إلــى النجاح ،الذي
حققته الشراكة االستراتيجية بين طيران اإلمارات وفالي
دبي ،التي أثبتت مقدرة كل منهما على تقديم خيارات
سفر غير مسبوقة لعمالئهما.
وتتخطى الـشــراكــة المبتكرة بين الناقلتين ،التي
تم اإلعــان عنها في يوليو العام الماضي ،المشاركة
ً
بالرمز ،لتشمل عددا من المبادرات في الشؤون التجارية،
وتخطيط الشبكة ،وعمليات المطار ورحالت المسافرين،
وهي تتوج اليوم باإلعالن عن توحيد برامج مكافآت
المسافرين الدائمين على متن الناقلتين.

السحب .وكلما زاد المبلغ المودع،
زادت ف ــرص ال ـم ـشــاركــة وال ـف ــوز،
علما بأن عمالء حساب الحصاد
فــي الكويت والبحرين مؤهلون
للمشاركة في سحوبات الحصاد،
وفقا لشروط وأحكام البرنامج.

أجــرى بنك وربــة سحب السنبلة
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ال ـ ـ ـ ـ  ،22وت ـ ـ ــم إج ـ ـ ــراء
السحوبات بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،ال ــذي ــن
حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الثاني والعشرون ،فقد
فاز كل من عمالء بنك وربة وحصل
كــل منهم على  1000ديـنــار كويتي
وهم :غزوه خريص صعفك المطيري،
وبدريه عبدالرحمن محمد العجيري،
وسعد متعب فالح العازمي ،ونبيله
حمد عبدالرحمن أبــوربـيــع ،واي ــاد
عبدالعزيز شاهين.
يـمـثــل ح ـســاب الـسـنـبـلــة الـخـيــار
األمثل لكل الراغبين بتوفير األموال
وتحقيق عــوائــد مالية ثابتة على
أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة

ً
«كميفك» تفتتح فرعا
لـ «التوست ماستر»

جانب من االفتتاح
أعلنت شركة كميفك (شركة الكويت والشرق األوســط لالستثمار
المالي) افتتاح فرع لنادي التوست ماستر العالمي لديها للموظفين
والضيوف من العمالء الراغبين في االنضمام ،ضمن المسؤوليات
الملقاة على عاتق الشركة ،نحو تقديم خدمات اجتماعية متنوعة
ألفراد المجتمع بصورة عامة ،وموظفي الشركة بصورة خاصة.
وقالت إن «انشاء هذا النادي الثقافي سيساهم في تطوير مهارات
الموظفين ،خصوصا في إدارات القطاع كإدارة خدمة العمالء ،وإدارتي
المبيعات والتسويق ،اللتين تتعامالن مــع عمالء الشركة بصورة
ً
مباشرة ،مما سينعكس ايجابا على توطيد العالقات بين الموظفين
ً
والعمالء ،والتي تتناسب جيدا مع الرغبة والــرؤيــة االستراتيجية
لإلدارة العليا في الشركة نحو تقديم خدمات عديدة ومميزة للعمالء».

إل ــى ف ــرص شـهــريــة لـلـفــوز بجوائز
نقدية طوال العام.
ً
ونـظــرا إلــى اإلقـبــال الكبير الــذي
ـاه هــذا الحساب من العمالء لما
القـ ّ
يؤمنه من فرص كبيرة للربح ،عمل
بنك وربة على إضافة تطورات نوعية
على حساب السنبلة القت استحسان
العمالء ،وتشمل التطورات التي تمت
إضافتها إلى حساب السنبلة ،زيادة
عــدد الــرابـحـيــن عبر إضــافــة سحب
أسبوعي إضافة إلى السحب الشهري
إلتــاحــة ف ــرص أكـبــر للعمالء للفوز
بـجــوائــز مالية أسبوعية قيمة كل
منها ألف دينار تذهب إلى  5رابحين
ويتم السحب عليها في يوم الخميس
من كل أسبوع.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،يستمر سحب
السنبلة الشهري في بداية كل شهر

عـلــى ال ـجــوائــز ال ـك ـبــرى  -بحضور
وإشـ ــراف ممثل مــن وزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ،ال ـتــي يبلغ إجماليها
 30ألف دينار ،موزعة كالتالي على
 4رابحين :الجائزة الكبرى بقيمة
 10آالف دينار كويتي ستكون من
نصيب رابـحـيــن اثـنـيــن ،والـجــائــزة
الثانية بقيمة  5آالف دينار كويتي
ً
من نصيب رابحين اثنين أيضا.
وبــذلــك ي ـكــون بـنــك ورب ــة قــد زاد
عــدد الرابحين في حساب السنبلة
ً
إلــى  24فــائــزا فــي السحب الشهري
والـسـحــوبــات األسـبــوعـيــة ،كما زاد
ع ــدد ال ـج ــوائ ــز إل ــى  50أل ــف ديـنــار
ً
كويتي شهريا.
وأمــا فيما يتعلق بفرص الربح،
فـيـحــق ل ـكــل عـمـيــل ف ــرص ــة لــدخــول
الـسـحــب مـقــابــل كــل  10دنــانـيــر في

الحساب .والجدير بالذكر ،أن بنك
ً
وربــة أطلق حديثا وديعة السنبلة
التي تعد المودعين بعوائد متوقعة
عــالـيــة تـصــل إل ــى  3فــي الـمـئــة ،كما
ً
يـحـصـلــون أي ـضــا عـلــى ف ــرص ربــح
شهرية في سحوبات السنبلة.

ً
ً
«برقان» يقدم عرضا حصريا لعمالء «بوبا»

أعلن فائزي حساب «يومي»

أعلن بنك بــرقــان شراكته الحصرية مــع نــادي
 Wiggleلألطفال ،والتي نتجت عن إطالق عرض
حـصــري لعمالء حـســاب بــوبــا لــأطـفــال ،ويتمثل
العرض في خصم بنسبة  25في المئة على سعر
االشتراك في النادي الصيفي.
ويقدم مخيم نادي  Wiggleلألطفال برنامجا
صـيـفـيــا ل ـم ــدة ش ـه ــر ،ي ـح ـتــوي ع ـلــى ال ـع ــدي ــد من
األنشطة الممتعة التي تناسب األطفال ،بدء ا من
الفنون والحرف اليدوية وإعادة التدوير والجمباز
وف ـن ــون ال ـق ـت ــال وال ـك ـي ــك بــوكـسـيـنــغ وال ـكــابــويــرا
والزومبا والهيب هوب ،وصوال إلى تعليم اللغة
الفرنسية ،ويــوم الحيوانات المائية ،وسباقات
الـعـقـبــة ،إضــافــة إل ــى األل ـعــاب التعليمية ،ويحق
لجميع عمالء حساب بوبا من سنة حتى  13سنة
التسجيل في هذا المخيم الصيفي.
من جانب آخر ،أعلن بنك برقان أسماء الفائزين
في السحوبات اليومية على حساب يومي ،وقد فاز
كل واحد منهم بجائزة  5000د.ك ،وكان الحظ في
هذه السحوبات من نصيب:
 .1خالد محمد إبراهيم الراشد
 .2ياسمين أنور ناصر الحماطي
 .3فيكتور اس عبدالمالك
 .4عبدالله عذبي عبدالعزيز حسين

 .5هاشم الرفاعي و/أو فيحاء عليان
وإضافة إلى السحب اليومي ،يوفر بنك برقان
سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة
نقدية بقيمة  125000دينار .وللتأهل للسحوبات
الربع سنوية يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم
عــن  500د.ك ل ـمــدة شـهــريــن كــامـلـيــن قـبــل تــاريــخ
السحب ،كما أن كــل  10د.ك تمثل فــرصــة واحــدة
لــدخــول السحب ،وإذا كــان رصـيــد الحساب 500
دينار فما فوق ،فسيكون صاحب الحساب مؤهال
للدخول في السحوبات اليومية والربع سنوية.

ثقافات

٢٢

مسك وعنبر

مزاج
بعد توقف دام نحو ثمانية
أعوام عادت الحياة إلى
المركز الثقافي في طنطا
شمال القاهرة ...مسرح
اعتاله الكبار.
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٢٣

٢٥
مسك وعنبر

النجمة المصرية نيللي كريم أكد المخرج عبدالعزيز
ِّ
تؤكد أن مسلسلها «اختفاء» لم صفر أن «استديو الممثل»
يشجع على التدخين وتعاطي يعتمد على النظريات
المخدرات.
والتقنيات الحديثة في
التمثيل.

٢٥

أطلت الفنانة أحالم في ختام
مهرجان «موازين» بقفطان
مغربي أزرق ،ورددت
باقة من أغانيها القديمة
والحديثة.

سيلينا غوميز كشفت تفاصيل
«»Hotel Transylvania 3
حرص عدد من نجوم الجزء الثالث
لـفـيـلــم ال ــرس ــوم ال ـم ـت ـحــركــة "Hotel
 "Transylvania 3عـ ـل ــى ح ـض ــور
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ال ـ ــذي أقــام ـتــه
الشركة المنتجة ،ترويجا واستعدادا
لـ ـط ــرح ال ـف ـي ـل ــم تـ ـج ــاري ــا  13يــول ـيــو
الـجــاري ،بأحد الفنادق الكبرى ،في
مدينة كاليفورنيا.
ومــن بين هــؤالء الـنـجــوم ،النجمة
العالمية سيلينا غوميز ،التي ظلت
ت ــداع ــب ف ــري ــق ع ـمــل فـيـلـمـهــا ،وســط
ت ـف ــاع ــل ال ـح ــاض ــري ــن م ــن ال ـج ـم ـهــور
واإلعــامـيـيــن ،وم ــن بـيــن فــريــق عمل
الفيلم حضر النجم انــدي سامبرج،
والنجمة كاثرين هان ،ومخرج الفيلم
جندي تارتاكوفسكي.
و تــأ لـقــت ا لـنـجـمــة سيلينا غوميز
بفستان من اللونين األبيض واألزرق
السماوي ،في إطاللة صيفية مميزة
تتناسب مع الفترة الحالية.
وكـ ـشـ ـف ــت غ ــومـ ـي ــز ع ـ ــن ت ـفــاص ـيــل
فيلمها الجديد وقالت« :تدور أحداث
الجزء الثالث من السلسلة العالمية

حـ ــول م ـف ــاج ــأة "م ـي ـف ـي ــس" ل ــوال ــده ــا
الـكــونــت دارك ـ ــوال ،بــرحـلــة عـلــى متن
أحد المراكب العمالقة وسط وجود
عدد من وحوش السلسلة الشهيرة».
يذكر أن الجزء األول من السلسلة
تم طرحه تجاريا عام  ،2012وحقق
إ يـ ــرادات عالمية بلغت  358مليون
دوالر ،م ـ ــرورا بــال ـجــزء ال ـثــانــي عــام
 ،2015وب ـل ـغــت إيـ ــراداتـ ــه الـعــالـمـيــة
 473م ـل ـيــونــا ،وي ـت ـش ــارك ف ــي األداء
الصوتي لشخصيات الفيلم ،النجم
آدم ســانــدلــر ،ميل بــروكــس ،سيلينا
غوميز ،ديفيد سبيد.

تربية األبناء
في سياق آخر ،وحول كيفية تربية
األبـ ـن ــاء ت ـحــدثــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة
قائلة" :الشك في أن تربية األبناء أمر
في غاية الصعوبة ،فال أحد يدرك هل
سيكون أبا أو أما جيدين أم ال ،لكن
الجميع يحرص على حماية أبنائه
وتــربـيـتـهــم بــالـطــريـقــة ال ـتــي يجدها

جيدة من وجهة نظره".
ورغم أن سيلينا غوميز لم تنجب
أطفاال فإنها اختارت الطريقة التي
سـتــربــي بـهــا أب ـنــاء هــا ،مــؤكــدة أنها
س ـت ـق ــوم ب ــرع ــاي ــة أبـ ـن ــائـ ـه ــا ،مـثـلـمــا
يحمي الشخص عمله التجاري ،فهي
س ـت ـحــرص ع ـلــى إبـقــائـهــم ناجحين
ومميزين ،مشيرة إلــى أنها ال تدرك
هل بذلك ستكون أفضل أم أسوأ؟
و ك ــا ن ــت سيلينا ف ــا ج ــأت الجميع
ب ـ ـ ــاإلط ـ ـ ــاالت األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـ ـهـ ــا ،ح ـيــث
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي
صورا لها في اكثر من مناسبة بدت
فيهم تعاني وزنا زائدا.
وأظ ـه ــرت ال ـص ــور ،ال ـتــي انـتـشــرت
لغوميز ،وزنها الزائد بشكل ملحوظ،
وتساءل جمهور غوميز ،على مواقع
التواصل االجتماعي ،عن سبب زيادة
وزن نجمتهم ،وخرج بعضهم ليؤكد
أن العالج الطبي الذي تلقته غوميز
ب ـعــد عـمـلـيــة زراع ـ ــة ال ـك ـل ـيــة ،جعلها
تكسب وزنا إضافيا.

سيلينا غوميز

كاتي هولمز

اكاش امباني وشلوكا مهتا

جيم كاري

كاتي هولمز تنفي انفصالها عن جيمي فوكس

كاري ينضم لـ «»Sonic the Hedgehog

خطبة اكاش امباني وشلوكا مهتا

عرفت النجمة كاتي هولمز بعالقتها العاطفية ،التي جمعتها
بالنجم جيمي فوكس ،وبدأت عام  ،2013لكن هذه العالقة استمرت
ً
ً
سريا وبعيدا عن األضواء ،وخالل العام الماضي بدأ الثنائي في
ً
الظهور معا.
ً
وأخيرا انتشرت العديد من األخبار ،التي تشير إلى انفصال
ً
الثنائي ،ويبدو أن هذا كان دافعا للنجمة كاتي هولمز لتخرج عن
ً
صمتها ،بعدما كلفت مدير أعمالها الرد على هذه اإلشاعات قائال:
"إن هولمز وفوكس ما زالت عالقتهما قوية ،وال صحة لما يتردد
بشأن انفصالهما".

انضم النجم العالمي جيم كاري إلى طاقم عمل فيلم الرسوم
المتحركة " ،"Sonic the Hedgehogإذ سيقوم باألداء الصوتي
إلحدى الشخصيات الشريرة بأحداث الفيلم المنتظر ،وسيشاركه
البطولة كل من جيمس مارسدن ،وتيكا سومبتير.
والفيلم مأخوذ عن لعبة فيديو جيم شهيرة يحمل بطلها أسم
" ،"Sonicوتم إنتاج عدد من األعمال السينمائية والتليفزيونية لهذه
الشخصية على مدار السنوات الماضية ،منها المسلسل التلفزيوني
" "Sonic the Hedgehogالذي عرض عام  ،1993ومن المقرر عرض
النسخة الجديدة من الفيلم بشهر سبتمبر من العام المقبل.

حرص عدد كبير من نجوم ونجمات بوليوود ،على حضور حفل
خطبة النجمين اكاش امباني وشلوكا مهتا ،الذي أقامه امباني في
منزله الخاص بمومباي ،الهند.
ومن هؤالء النجوم ،شاروخان ،ساشين تندولكار ،رانبير كابور،
ً
وبريانكا شوبرا وصديقها نيك جونز ،حيث ظلوا يلتقطوا عددا
من الصور التذكارية في حفل عائلي خاص جمع عدد من المقربين
واألصدقاء بحفل الخطبة .كما انضم إلى قائمة المدعوين ،ليس فقط
نجوم بوليوود ،بل عدد من صناع السينما في الهند ،منهم المنتجة
جوري خان ،وأمير خان ،أبهيشيك باتشان ،ايشواريا راي.

عادل محمود طرح سنغل «تعال اسأل» ويجهز «ما يغيرني عليك»
●

محمد جمعة

أسدي ،ومكساج :عارف عامر ،وإيقاعات :هاني
ال ـ ــدوس ـ ــري ،وغـ ـيـ ـت ــار :س ـع ــد الـ ـعـ ـب ــار ،وك ـ ـ ــورال:
البحرين،
وماستر ،BPro studio :ويقول مطلع األغنية:
"تـ ـع ــال اس ـ ــأل ع ـل ـيــه مـ ــره أنـ ــا ق ـل ـبــي ن ـفــد ص ـبــره
دخيلك انظر عيني تعال اسأل عليه مره".

ّ
رغم أنه مقل في مشاريعه الفنية ،فإن حضوره
مؤثرَ ،
لم ال وهو يملك من الموهبة والكاريزما
ما يمهد له طريق العودة إ لــى المشهد بسرعة
ً
ف ــائ ـق ــة ،ف ـض ــا ع ــن ال ـم ـكــانــة ال ـت ــي يـحـتـلـهــا فــي
قلوب الجمهور البحريني والخليجي ،فالفنان
ـة
ال ـ ـمـ ــوهـ ــوب ع ـ ـ ــادل مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــى قـ ـن ــاع ــة تــامـ التواصل مع الجمهور
بضرورة المحافظة على حبل الود مع الجمهور
من فترة إلى أخرى لذلك يحرص على الحضور
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أعـ ــرب عـ ــادل ع ــن سـعــادتــه
ً
من بوابة األغاني الـ"سنغل" ،طارحا منذ ساعات بــال ـتــواصــل م ــع ال ـج ـم ـهــور م ــن خ ــال األغ ـن ـيــات
ً
أ حــدث أعماله بعنوان "تعال ا ســأل" من كلمات :السنغل ،مؤكدا أهميتها في رفد رصيد المطرب
خالد البذال،
باألعمال التي تضيف إلى أرشيفه ويستخدمها
ً
وأل ـ ـحـ ــان :م ـح ـمــد الـ ـمـ ـس ــري ،وتـ ــوزيـ ــع :أح ـمــد فــي حـفــاتــه ،الف ـتــا إل ــى أن ردود األف ـع ــال خــال

الساعات األولى من طرح األغنية مرضية له على
المستوى الفني ،السيما تعليقات المتابعين
عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي.
من جهة أ خــرى ،كشف محمود عن "السنغل"
المقبل بعنوان" :ما يغيرني عليك" ،من كلمات
شمالن الحضاري وألحان علي بوغيث وتوزيع
ً
فهد المسلمي ،ال فـتــا إ لــى أن صعوبات اإلنتاج
تحول دون تصوير األغنيات بطريقة الفيديو
كليب.

عادل محمود

ثقافات
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ُ
«مسرح طنطا» يعود إلى الحياة بعد توقف  8سنوات
• اعتاله يوسف وهبي وجمال عبد الناصر وأم كلثوم

سحر الكتابة

عادت الحياة إلى المركز الثقافي
بعد توقف دام نحو ثمانية أعوامً ،
{مسرح بلدية طنطا سابقا} في محافظة الغربية (شمال
في طنطا
ِّ
القاهرة) التي تمثل عاصمة إقليم دلتا نهر النيل .وافتتحت وزيرة
الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم المسرح التاريخي الذي شهد
ً
عروضا مسرحية وحفالت غنائية لنجوم زمن الفن الجميل.

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

القاهرة -أحمد الجمال

{مسرح طنطا}
ً
يتسع لـ 450مشاهدا
ويتضمن تقنيات
حديثة للصوت
واإلضاءة والتأمين

ً
المركز الثقافي لمدينة طنطا «مسرح طنطا سابقا»

لوحة االفتتاح
ً
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع احـ ـتـ ـف ــاالت م ـص ــر ب ــال ــذك ــرى
الـخــامـســة ل ـثــورة  30يــونـيــو  ،2013افتتحت
وزي ــرة الـثـقــافــة الـمـصــريــة إي ـنــاس عـبــد الــدايــم
ومـحــافــظ الغربية ال ـلــواء أحـمــد صقر المركز
الثقافي في طنطا التابع لهيئة قصور الثقافة،
بعد إعادة ترميمه وتطويره .وشهدت شوارع
ً
ال ـمــدي ـنــة اح ـت ـف ــاالت تـضـمـنــت ع ــروض ــا لـفــرق
الفنون الشعبية تــاهــا عــرض لألطفال ذوي
ال ـق ــدرات الـخــاصــة قــدمــوا فـيــه أغــانــي {أحـلــف
ب ـس ـمــاهــا} و{يـ ــا حـبـيـبـتــي ي ــا م ـصــر} و{فـيـهــا
حاجة حلوة}.
انتقل االحتفال بعد ذلك إلى قاعة المسرح،
حيث ّقدم أطفال وشباب مركز تنمية المواهب
م ـج ـمــوعــة م ــن األغ ــان ــي ال ــوط ـن ـي ــة ،تخللتها
استعراضات فنية وعروض باليه ،قبل اختتام
االحتفال بأوبريت {الوطن األكبر}.

المسرح من الداخل بعد الترميم والتطوير

قــالــت وزي ــرة الثقافة إن هــذا الـمـســرح يعد
إضافة إلى البنية الثقافية في مصر وأضحى
ً
منارة ومركزا لإلشعاع الفني والثقافي ،وهو
شريان جديد للثقافة والفنون في قلب الدلتا،
وال ـهــدف مــن إع ــادة إحـيــاء الـمـســرح استعاده
دوره التنويري بما يليق بمكانة مدينة طنطا.
وترجع أهمية مسرح طنطا إلى كونه أحد
ً
ً
أهم المسارح في مصر تاريخيا ومعماريا ،إذ
ً
شيد قبل  82عاما ،وصممه مهندس إيطالي،
وأسهم هــذا المسرح في إثــراء الحركة الفنية
في مدينة طنطا على مدار أكثر من نصف قرن،
وك ــان الـهــدف األســاســي مــن إنـشــائــه أن يكون
ً
ً
مركزا رئيسا لنشر الثقافة.
وأفتتح المسرح للمرة األولى ،رئيس وزراء
مـصــر األس ـبــق مصطفى بــاشــا الـنـحــاس عــام
 ،1936ومنذ ذلــك التاريخ تألق على خشبته
عـمـيــد ال ـم ـس ــرح ال ـع ــرب ــي ي ــوس ــف ب ــك وه ـبــي،
الــذي أبــدى إعجابه الشديد به وقــال{ :لــو كان
بــإمـكــانــي أن أن ـقــل ه ــذا ال ـص ــرح إل ــى الـقــاهــرة
لفعلت} ،إلــى جانب كل من ّأمينة رزق ،وزكي
طليمات ،وسميحة أيوب ،وغنى النجوم :كوكب
الشرق السيدة أم كلثوم ،والعندليب األسمر
عبدالحليم حافظ ،ومحمد فوزي ،وخطب على
مسرحه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في
سـتـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،كــذلــك اسـتـضــاف
ح ـفــات الـمــوسـيـقــى الـعــربـيــة وفـ ــرق اإلن ـشــاد
الديني والفنون الشعبية.
وبحسب تصريحات مدير عام الثقافة في
محافظة الغربية جابر سركيس ،بلغت التكلفة
اإلجمالية لتطوير المسرح وترميمه  50مليون
ً
جنيه ،مضيفا{ :محافظة الغربية في حاجة إلى
خدمة ثقافية من خالل مسرح طنطا وسنعمل
على تقديمها بما يسهم في رفع الوعي الثقافي

وتغيير الذوق الفني ومواجهة أشكال التطرف
واإلرهاب}.
ي ـقــع ال ـم ـســرح ف ــي م ـي ــدان ال ـج ـم ـهــوريــة في
مــديـنــة طنطا عـلــى مـســاحــة  1500مـتــر مربع
ً
ويتسع ل ـ  450مـشــاهــدا فــي ثــاثــة مستويات
واس ـت ـغــرق ت ـطــويــره ثـمــانــي س ـن ــوات ،ويـضــمّ
قاعات لتكنولوجيا المعلومات ،وصالة لكبار
ً
الــزوار ،وغرفا للفنانين ،وصاالت للتدريبات،
وقــاعــات لألنشطة الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة ،وتبلغ
ً
ً
ً
ً
خشبة المسرح  12مترا طوال و 20مترا عرضا
ً ُ
بارتفاع  20مـتــرا ،زودت فــي التطوير األخير
بأحدث تقنيات الصوت واإلضاءة ،ما يؤهلها
السـتـقـبــال ال ـع ــروض الـفـنـيــة الـضـخـمــة .كذلك
حظي المسرح بأحدث الوسائل التكنولوجية
ف ـ ــي نـ ـظ ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــق واإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء والـ ـم ــراقـ ـب ــة
بالكاميرات ،والتكييف المركزي للهواء.

الوزيرة إيناس عبد الدايم

جانب من المسرح

ّ
ّ
«مخارج وهمية» و{ترفيه على مد النظر» ...معرضان حول تطور التقنيات
• من الصورة الفوتوغرافية إلى الفيديو
يفتتح متحف سرسق في بيروت الخميس  12يوليو الجاري معرضين:
ّ
راين غاندر وريبيكا هورن ولور
{مخارج وهمية} مع أعمال لكل من ِّ
بإشراف القيم مروان ت .عساف ،و{ترفيه
بروفوست وليندسي سيرز ً
على ّمد النظر} ويتضمن صورا مختارة من مجموعة فؤاد ّدباس للصور
ومجموعة ألكسندر ّ
المؤسسة ّ
مدور المحفوظة لدى ّ
العربية للصورة في
بيروت .يستمر المعرضان حتى  8أكتوبر المقبل.
بيروت  -ةديرجلا

•

{ترفيه على ّ
مد
ً
النظر» يقدم صورا
ُ
فوتوغرافية الت ِقطت
ّ
العشرينيات
بين
والستينيات من
القرن الماضي

«مـ ـخ ــارج وه ـم ـ ّـي ــة} م ـع ــرض جـمــاعــي
ً
يضم أعماال عن مفاهيم الجندر والهروب
ّ
والتحرر ،تتراوح بين التجهيز المسرحي
ّ
وال ـم ـن ـح ــوت ــات ّ ال ــروب ــوتـ ـي ــة ،وت ـت ـح ــول
َ
السير الشخصية
إلـ ِّـى عــالــم مصغر مــن
الشعرية ٍ ،ما يدفع ُ
شاهد إلى توسيع
بالم ِ
ّ
للهوية.
فهمه
يتخلل المعرض َ
عرض فيلم {متشابك
 )2013( }2مــن إخ ــراج لـيـنــدســي سـيــرز،
َ
عـ ـل ــى م ـق ـل ــت ــي ع ـي ـن ـي ــن ض ـخ ـم ـت ـي ــن فــي
ّ
مكسو َّبالنجود
فضاء مسرحي مغلق
الحمراء .في هذا العالم المصغر ،يروي
ِّ
مقلد شخصيات من حكايات في أجواء
مستوحاة من فودفيل.
ً
ي ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـع ـ ــرض ع ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـل ــور
بروفوست (فائزة بجائزة ترنر) ،بعنوان
ً
{المرأة المعدنية ،أهــا ،ديب ترافل إنك،
مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك} ( ،)2018ه ــو ع ـبــارة

للكتابة سحر أخاذ قادر على جذب القارئ من أول سطر
بالصفحة األولى ،من أول تالمس ما بين نظرة العين وقوة
ّ
المسطر على الورق ،وليس كل كاتب يمتلك مفاتيح سحر
الكتابة وسطوتها ،القلة فقط هم من يملكون هذه القدرة
ال ـســاحــرة اآلسـ ــرة ال ـجــذابــة ال ـتــي تـسـتــولــي عـلــى قـلــب ولـ ّـب
القارئ من التصفح األول ،وال تتركه يفلت من منها إال وهي
بصحبته بكتاب يحمله بكل شوق ولهفة لمتعة قراء ته.
ً
و ن ــادرا ما أ قــع بشبكة سحر الكتابة ،ألنها فن حقيقي،
وهـبــة مــن الـلــه ال يملكها إال القلة ال ـنــادرة مــن الـكـتــاب ،مع
كثرة من يكتبون وما تطفح وتفيض به أرفف المكتبات ،إال
أن معظمها كتابات ال تملك سحر الكتابة مهما حوت من
قصص وحكايات وتقنيات ومواضيع مهمة ومختلفة ،لكنها
لألسف لم تملك تلك الجاذبية الساحرة للكتابة.
فما المقصود بسحر الكتابة؟!
ال ـكــل ق ــادر عـلــى الـكـتــابــة ،لـكــن الـكـتــابــة عـصـ ّـيــة ال تمنح
سرها وسحرها لكل من يكتب ،صحيح هناك كتابة لكنها
فاقدة لجاذبية لبها السري ،ذلك الوهج المشع من روحها،
من طاقة حروفها المؤثرة الحية التي تجعل القارئ كلما
تالمست عيناه مع حروفها أحس بأنها تنبض و"تلبط" مثل
ألنها
سمك حي ال يموت بالوصول إلى الصفحة األخيرةُ ،
بكل بساطة ال تموت وسيتقافز سمكها الحي كلما فتح
الكتاب ،وهذا هو سر سحرها يكمن بقوة طاقتها.
أقول هذا الكالم بسبب قراء تي لـ  6صفحات من "سيرة
أثــر" لكاتبة إمــاراتـيــة ال أعرفها ولــم أقــرأ لها أي شــيء من
ً
قبل ،وهذا لألسف أمر وارد بين الكتاب ،وربما هي أيضا ال
تعرفني ولم تقرأ لي ،وبالصدفة وأنا أتصفح مجلة الرافد
قــرأت السطر األول من الصفحة األولــى ،وإذا بي أقع تحت
أسر سحر كلماتها الحية النابضة ،وكنت مشغولة بإعداد
حقيبة السفر ،فقطعت الورقات األربع واصطحبتها معي،
نسيتها فترة في سحاب الحقيبة وعندما اكتشفتها قررت
أن ألقيها ،وعندما وقعت عيناي على السطر األول أسرتني
سيطرة سحر طــا قــة الكلمات فجلست أ قــرأ هــا ،وبصراحة
اندهشت من لسع جمرها ولذة القراء ة الحسية اآلتية من
ا لـحــواس بأجمعها ،ال تترك للقارئ فرصة للتخلي عنها
ألن ـهــا تـشـتـبــك مــع وع ـيــه وأحــاسـيـســه ب ــذات ال ــوق ــت ،وهــذا
مقتطف من الورقة األولى يصف مهنة الوالد النجار ،وإن
كان السحر ينشع من الصفحات الست" :البيت كله ألخشابه،
وصوت البيت كله له ،يستند البيت على يديه ،وألجل فكرته
يصير البيت ميناء للفكرة أو غابة من الضيوف ،وكل ماله
ً
حضور وحياة ورائحة وادخــار يقف احتراما لخلوته مع
الخشب ،وليس في بال الخلوة غير الطريق إلى فكرته .ال
أه ــدأ ...سأظل أذكــر ذلــك النجار ،ال ترتاح عيني إال بتذكر
عيدان أصابعه الدقيقة ،خزانات عطر من خشب وماء بين
ثنايا األصابع ،أمزجة رطوبة وعــرق متداخل ،رائحة لوح
من مركب خشبي يمتزج بملح البحر ،ويعجبني أن أكون
كأعياد الماء داخل أنسجته حين يعطش أو ينادي في البيت
بالغوث ،صارم في ارتوائه ،يتغير مزاجه كل لحظة مع كل
همسة ذهنية للخشب".
النص على الــرغــم مــن أنــه ال يتعدى ال ـ  6صفحات فإنه
مكثف ومكتنز وكأنه رواية قصيرة ،أو ربما هذا ما ستكون
عليه الرواية القصيرة المستقبلية ،يحكي بمشاهد وصور
شعرية عن مهنة األب النجار في ذاك البيت القديم الطراز
بــرأس الخيمة ز مــن السبعينيات والثمانينيات ،و عــادات
ذاك الزمن البسيط الجميل ،واألم الخياطة تسحب الخيط
من عين اإلبــرة ،وقــد صــار الخط المستقيم الواحد خطين
متطابقين ،و ه ــذا ا لـخــط المستقيم يتكرر ذ ك ــره بمفاصل
كثيرة من حياة الكاتبة بوجهات نظر مختلفة ،من الزمن
القديم إلى التحوالت الدينية التي سيطرت فيها الجماعات
اإلســام ـيــة عـلــى الـمـجـتـمــع بـعــد ذل ــك "وب ـ ــدأت ك ــل األب ــواب
والجدران توصد بالصمت واألسرار والمحظورات والرضا
بــالـقــدر ،بذريعة الـتــديــن" " .إلــى أن يــأتــي زمــن الكتابة لكن
الكثيرات لم يتحررن" الطيور التي تولد في القفص تعتقد
أن الطيران جريمة".
تبرر تراجعهن بسبب ":ولدنا ما بين عتبتين ،ما بين
جيلين ،ولدنا في السبعينيات بمتالزمة الجيل األو ســط
الذي وعى على ضوء النهضة واالتحاد والعمران ،لكنه في
المقابل ودون أن يشعر نشأ على قمع الفكر والسؤال ،وحين
فتحنا أعيننا على الوسط الثقافي في أواخر التسعينيات
لم نجد إال فجوة تتسع".
لولوه أحمد المنصوري كاتبة إماراتية تمتلك صك سحر
الكتابة.

إصدار
من معرض {ترفيه على ّ
مد النظر}
عن منحوتة روبوتية شبيهة باإلنسان
تخاطب الناظر بصوت أنـثــوي غامض
وهادئ .تتيح بروفوست إمكانية الهروب
عن طريق إحدى وكاالت .Deep Travel
أمـ ـ ــا ال ـم ـن ـح ــوت ــة الـ ـح ـ َـركـ ـي ــة {ال ـس ـي ــد
وال ـس ـي ــدة ب ـ ـ ــراون} ( ،)1990م ــن تــوقـيــع
ريبيكا هورنّ ،
فتلمح إلى مفارقة التكرار:
ســا قــان معدنيتان على ممشى عقيم ال
ّ
ومقيدتان بـجــدار .المنحوتة
نهاية لــه،

ُ
ً
تـ ـق ـ ِّـدم ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـخ ـت ــارة صـ ــورا
ُ
ّ
فــوتــوغــرافـيــة الــتـ ِقـطــت بـيــن العشرينيات
والستينيات من القرن الماضي على أيدي
ّ
مصورين ،وتضعنا إزاء ثالث نظرات
ثالثة
وش ـهــادات مختلفة عــن حقبة مــن تاريخ
الترفيه في لبنان.
اإلج ــازة السنوية المدفوعة ،التي بدأ
العمل بها في فرنسا في عهد حكومة بلوم
في يونيو  ،1936ترافقت مع تمضية العطل
في االستجمام على الشاطئ وفي الجبال،
ً
واالستكشاف ،والنزهات سيرا على األقدام
ً
وركــوب الــدراجــة ،لكنها كانت إشــارة إلى

معدنيين مـ ّ
َ
َّ
ـزو َ َديــن
قضيبين
عـبــارة عــن
بـقــالـ َـبــي أح ــذي ــة ،ف ــي تـجـسـيــد للساقين
وال ـقـ َ
ـدم ـيــن ،ي ـت ـحـ ّـركــان بـخـطــى متثاقلة
ّ
وتـشــنـجـيــة ت ـ ــراوح م ـكــان ـهــا ،م ــع صــوت
طنين ميكانيكي.
تـتــألــف مـنـحــوتــة راي ــن غــانــدر {قــوى
م ــوج ــودة خ ــارج ــك} (ألن ـ ــك ت ـت ـن ــازل عن
قراراتك في الحياة وتداعياتها إلى قوى
درج قصير
موجودة خارجك  ،)2017 -من ٍ

يقود إلى باب واســع ومضيء ،ما يرمز
إلى دخول إلى مكان آخر.
بالتزامن مع افتتاح معرض {مخارج
ّ
وهمية} ،ستكون الفنانة ليندسي سيرز
ّ
في حوار مع القيم مروان ت .عساف في
أوديتوريوم متحف سرسق.

 ٣نظريات وشهادات
ّ
الطبقية:
تحول دراماتيكي في العالقات
ّ
فقد بات بإمكان العامل أن يستمتع بملذات
أوقات الفراغ.
م ـنــذ أط ـل ـقــت {ك ـ ـ ـ ــوداك} آلـ ــة ال ـت ـصــويــر
األولى الستخدامها من الهواة عام ،1888
هــا هــو الـشـعــار الـشـهـيــر {اض ـغ ـطــوا على
ّ
يتحول إلى
الــزر ،ونحن نهتم بالباقي}،
واق ــعً .أصبحت الممارسة الفوتوغرافية
م ـعـ َّـم ـمــة ،فــاقـتـحـمــت األوسـ ـ ــاط الـعــائـلـيــة
ّ
وقدمت نفسها إلى مستخدمين يحلمون،
مــن دون امـتــاك دراي ــة تقنية واسـعــة في
ه ــذا ال ـم ـج ــال ،بــال ـت ـقــاط ص ــور لـمـحـطــات

مــن الحياة اليومية أو تفاصيل صغيرة
ُ
أو أح ــداث ال تنسى يعيشونها فــي كنف
عائالتهم ،وفي عالقات الصداقة واألنشطة
ً
ّ
الترفيهية التي باتت تشكل جزءا ال يتجزأ
من النشاط االجتماعي.
ف ــي ل ـب ـنــان وال ـم ـن ـط ـقــة ،ازده ـ ـ ــرت هــذه
الـمـمــارســة الـفــوتــوغــرافـيــة ال ـجــديــدة منذ
ع ـش ــري ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـعــدمــا
ـابــرون
أحـضــرهــا الـجـنــود واأل ّج ــان ــب ال ـعـ ِ
مـعـهــم ،وســرعــان مــا تبنتها بــورجــوازيــة
متنامية وزاولتها بصورة دائمة.
وه ـ ـكـ ــذا ،فـ ــإن الـ ـص ــور ال ـفــوتــوغــراف ـيــة

الـمــوصــوفــة ب ــ{ال ـهــاويــة} الـتــي تـعــود إلــى
تلك الحقبة ،تشهد على ظهور األنشطة
الترفيهية – تمضية أوقــات على البحر،
مباريات في كرة المضرب ،سباقات التزلج
ع ـلــى ال ـم ـن ـح ــدرات – ف ــي ق ـلــب الـمـجـتـمــع
ال ـبــورجــوازي ،فــي إط ــار إرث استعماري
ّ
مـعـتـ َـرف ب ــه .لـقــد ات ـخــذت أوق ــات الترفيه
ً
ّ
متعددة ،فأغنت التجارب الفردية
أشكال
والجماعية.

«الحفاظ على البيئة-
حيوانات في دوامة الخطر»

صــدر عن {ثقافة للنشر والتوزيع /الــدار العربية للعلوم
ناشرون} كتاب سلسلة {الحفاظ على البيئة -حيوانات في
دوامة الخطر}
َ َ
للكاتب غسان شباروَ .
ً
َ َ ُ ُ
ـون َمــوضـ ُ
ـوع الحفاظ على البيئةِ واح ــدا مــن أكــثـ ِـر
قــد يــكـ
َ
َ
ً
َ
َ
واضيع تــداوال في العالم اليوم ،ولكن أطفالنا يجهلون
الم
ِ
أسباب انعدام األمن البيئي ونتائجه الكارثية على الطبيعة
واإلنسان والحيوان والطيور.
ُ
بأسلوب قصصي لغوي متناغم مع عالم الطفولة تأتي
ّ
سلسلة {ا لـحـفــاظ على البيئة} فــي عـشــرة كتيبات؛ لتسلط
الضوء على كيفية حماية {حيوانات في دوامة الخطر} وذلك
َ ِّ
ثمرة ُمتعلقةٍ بموضوع
ديدة َو ُم
معلومات َج
خالل تقديم
ٍ
ٍ
ٍ
من َ ِ
البيئةِ ومشاكلها ونتائجها.
ُ
الحيوانات
تطلع سلسلة الحكايات األطفال كيف تحرم
ِ
َ
َّ
ـاء الــبــريــة من
ـاء النهريةِ واألح ـيـ ِ
واألح ـيــاء البحرية واألح ـ َيـ ِ
َّ
الطبيعية ،وكيف تهلك ماليين الطيور والفراشات
يئتها
ِب ِ
ً
ً
بسبب التلوث ،وكيف نحافظ على البيئة صغارا وكبارا .من
ثم ،هي كتب تدافع عن البيئة وعن براء ة األطفال.
عناوين الكتب{ :أنقذوا األسماك ،أنقذوا الفراشات ،أنقذوا
النحل ،أنقذوا طائر الفالمينجو ،أنقذوا السالحف ،أنقذوا
الدالفين ،أنقذوا طائر البطريق ،أنقذوا وحيد القرن ،أنقذوا
الدب القطبي ،أنقذوا الطيور}.
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نيللي كريم« :اختفاء» لم يشجع على التدخين وتعاطي المخدرات
أكدت أنها لم تفرض التصوير الخارجي في روسيا على فريق العمل
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مزاج

أخبار النجوم

ماغي بوغصن تهنئ رويدا عطية
بزواجها وحملها

ً
في مسلسل «اختفاء» الذي عرضته الشاشات أخيراّ ،قدمت نيللي كريم نفسها للعام السادس على التوالي في موسم
رمضان بطلة درامية قادرة على المنافسة بقوة.
في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث النجمة المصرية عن «اختفاء» واالنتقادات التي تعرض لها ،ونلقي نظرة معها
إلى األجواء التي شهدتها كواليس التصوير.
القاهرة – هيثم عسران

ال أسمح ألي رأي
بأن يؤثر في عملي

كيف وج ــدت اتـهــام مسلسل «اخـتـفــاء»
ب ــأن ــه ي ـش ـجــع ع ـل ــى ال ـت ــدخ ـي ــن وت ـعــاطــي
المخدرات؟
ال ي ـش ـج ــع ال ـم ـس ـل ـس ــل عـ ـل ــى ت ـعــاطــي
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات أو الـ ـت ــدخـ ـي ــن ،وال ـم ـش ــاه ــد
الـمـتـعـلـقــة ب ـه ـمــا الـ ـم ــوج ــودة ف ــي الـعـمــل
مرتبطة بالفترة الزمنية التي تدور فيها
األحـ ـ ـ ــداث والـ ـت ــي ل ــم ت ـش ـهــد أي ح ـمــات
لمكافحة هــاتـيــن اآلف ـت ـيــن .والـحـقـيـقــة أن
بالنسبة
انتقاد المسلسل أمر مستغرب
ّ
إلي ألن نسبة كبيرة في المجتمع تدخن
وعدم ظهورها في الدراما يعني إخفاءها
م ــن ال ــواق ــع ،فـيـمــا م ــن ال ــواج ــب أن ننقل
الحقيقة.
ً
قدمت سابقا مسلسل «تحت السيطرة»
عــن تـعــاطــي ال ـم ـخــدرات وخ ـطــورتــه على
ً
الـمـجـتـمــع ،وتـلـقـيــت ش ـك ــرا م ــن الـجـهــات
ً
ال ـم ـس ــؤول ــة ب ـع ــدم ــا وجـ ـ ــدت ت ـف ــاع ــا مــن
الـجـمـهــور مــع الـعـمــل ،وأتــذكــر أن رســائــل
كثيرة وصلتني تقول إن المسلسل كان
ً
سببا في تحول حياة كثيرين وفي معرفة
عائالت أن أبناء ها مدمنون وبــدؤوا في
ً
عالجهم فعال.
ّ
لكن المسلسل واجه هذا االتهام؟
استغرب مــن التغاضي عــن المجهود
ال ـ ـم ـ ـبـ ــذول فـ ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــر وال ـم ـع ــال ـج ــة،
والتركيز على التدخين فحسب وتقييم
العمل على أســاســه .كما ذكــرت لــكِّ ،
نقدم
ش ـخ ـص ـي ــات فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وال ـ ــدرام ـ ــا
دورها عرض هذه النماذج على الشاشة،
بإيجابياتها وسلبياتها.

روسيا
ت ـ َّ
ـردد أنــك اخـتــرت روسيا
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــد
الخارجية.
لم ِّ
يحدد سيناريو
أي ـم ــن م ــدح ــت الـبـلــد
المطلوب لتصوير
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــارج ــي،
واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار روسـ ـي ــا
ج ــاء لـكــونــي أجـيــد
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ب ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ــي ال
نذهب إلى بلد ربما ال أجيد
لغته ،وهو أمر تم بالتوافق
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة
والمخرج.
هل وجدت صعوبات في
التصوير هناك؟
كانت ب ــرودة الطقس
ال ـص ـعــوبــة الــوح ـيــدة
الـ ـ ـت ـ ــي واجـ ـهـ ـتـ ـن ــا.
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـورنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ــا
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة فــي

موسكو في درجــات حــرارة تحت الصفر
على مــدار أسـبــوع ،ورغــم أنني عشت في
ً
روسيا فإنني لم أزر العاصمة سابقا.

ماغي بوغصن
بعدما أفصحت رويــدا عطية عن زواجها وحملها بالشهر الرابع،
حرصت النجمة ماغي بوغصن على تهنئتها عبر حسابها الرسمي
على {تويتر} ،وغردت قائلة{ :ألف مبروك رويدا زواجك ،والله يتمم
عليك حملك وتجيبي أحـلــى  Babyهـيــدا أجـمــل مـشــروع رح تبقي
ِ
تشوفي حالك فيه كل العمر}.
وردت رويـ ــدا عـلــى تـغــريــدة مــاغــي قــائـلــة{ :ي ــا حبيبة قـلـبــي ماغي
ً
ًّ
جدا شكرا كتير لمباركتك وكالمك الحلو دايما مذوقة}.
الغالية
وفوجئ الجمهور بزواج عطية ،فيما أرجعت عدم إعالنها األمر إلى
ً
طلب زوجها أن تكون حياتهما الشخصية ملكا لهما وليس ألحد.

مقارنة
ك ـيــف وج ـ ــدت م ـق ــارن ــة ال ـج ـم ـهــور بين
«نسيمة» وشخصية «ذات» التي قدمتها
ً
سابقا؟
ال أعـتـقــد أن ال ـم ـقــارنــة ف ــي مـحـلـهــا .لم
تظهر شخصية نسيمة سوى لمدة ثالث
ً
سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ف ـقــط ع ـلــى ال ـع ـكــس من
«ذات» التي عاشت في المرحلة من ثورة
1952حـتــى ثــورة  25يناير في  .2011من
ثم ،الوضع مختلف ،وال أنكر أن الجمهور
أصبح ينجذب إلــى هــذه الفترة أكثر من
غيرها لمشاهدتها و مـعــر فــة تفاصيلها
بسبب قلة الحوادث فيها ،ليس في مصر
ً
فحسب بل في الخارج أيضا في شكل من
الحنين إلى الماضي.

أصالة تنعى جالل السعيدي

ه ــل وجـ ــدت ص ـعــوبــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
الشخصيتين؟
كنت حريصة منذ بداية التصوير على
الفصل الكامل بينهما والتعامل مع كل
منهما بــا عـتـبــار هــا فــي مسلسل مستقل
وأال ع ــاق ــة ل ـه ـمــا بـبـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض،
ً
مـ ــا س ـب ــب لـ ــي إجـ ـ ـه ـ ــادا ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـبــدنــي وال ـن ـف ـســي .ل ـكــن الـنـتـيـجــة كــانــت
جيدة بالنسبة إلي من ردود الفعل التي
وصلتني عن المسلسل.
ل ـكــن يـنـتـقــد ال ـب ـعــض الـفـنــانـيــن الــذيــن
ً
يظهرون بشخصيتين في اإلعمال معتبرا
أن الرغبة في الحضور هي السبب الوحيد
لهذا األمر؟
ً
الفيصل دائما في األحداث وطبيعتها،
وهل تتطلب القيام بالدورين أم ال ،وفي
«اختفاء» عندما تشاهد العمل ستجد أنه
قائم على فكرة التشابه بين الشخصيتين
فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،ل ـ ــذا ك ـ ــان مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن
أؤديهما للمتطلبات الدرامية.

اتهامات
ه ــل أزع ـج ـت ــك االت ـه ــام ــات حـ ــول ســرقــة
قصة العمل؟
ع ـ ـل ـ ـمـ ــت بـ ـ ـه ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر م ــن
ال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت أيـ ـم ــن م ــدح ــت ل ـك ـن ــي لــم

نيللي كريم
ً
أعـطـهــا أي اه ـت ـمــام ،خ ـصــوصــا أن ثالثة
ً
أشخاص تقريبا ادعــوا أن العمل مأخوذ
من قصصهم.
كيف وجدت تصريحات فنانين بأنهم
الرقم واحد في نسب المشاهدة؟
ً
ً
أي شخص عندما يـقــدم عـمــا جــديــدا
سـ ــواء ف ــي ال ـفــن أو غ ـيــره يـسـعــى إل ــى أن
يكون الرقم واحد ،وهو أمر ال يمكن قياسه
بالكالم بل بالمجهود المبذول ،والتقييم ال
ً
يكون دائما للصانع بل للجمهور.

تقييم

ككل ،والتعميم بأن هذا المسلسل أو ذاك
سيئ يظلمه ألن اآلراء تبقى نسبية .كذلك
ِّ
وجــود آراء مسبقة يشكل صــورة ذهنية
عن التجربة قد تكون لها آثار سلبية في
المشاهد.
ً
وهـ ــل ي ــؤث ــر ذلـ ــك ف ـي ــك ،خ ـص ــوص ــا مع
استمرار التصوير بالتزامن مع العرض؟
ً
ال أفكر في هذا األمر إطالقا ،وال أسمح
ً
ألي رأي بــأن يؤثر فــي عملي ،خصوصا
أن ـنــي اع ـت ــدت أن أش ـت ـغــل ت ـحــت الـضـغــط
بسبب ضيق الوقت ألنتهي من التصوير.

ً
لـكــن الـتـقـيـيـمــات أح ـيــانــا تـظـلــم بعض
األعمال.
التقييمات يجب أن تنظر إ لــى العمل

نعت أصــالــة الفنان المسرحي اليمني جــال السعيدي الــذي قتل
بـطــريـقــة مــروعــة فــي ب ـلــده ،ون ـشــرت ص ــورة لــه عـبــر حـســابـهــا على
السعيدي الــذي أضحك
{إنستغرام} وعلقت{ :حبيبي الغالي جالل ُ
َّ
ماليين الناس وأدهشهم بموهبته الفريدة .قتل في اليمن بأيدي
ّ
من ال يخافون حتى الله ...أدعوا له بالرحمة والمغفرة}.
ً
ّ
وأضافت{ :لقد آلمني جـ ّـدا هذا الخبر ،وأدعــو الله أن يحفظ بالدنا
وشبابنا ّ
ّ
وأمتنا من غدر الغادرين ومن قسوة الظالمين .ونتضرع
ً
أرض
إلى الله ليقبله شهيدا .فقد مات وهو يــزرع الضحكات على
ٍ
ارتـ ــوت ب ــدم أهـلـهــا وف ــاض ــت .ي ــا ّ
رب اح ـفــظ الـيـمــن وس ــائ ــر بــادنــا
ّ
ّ
العربية ،وكن معنا يا الله لننجو من األلم}.
ُ
يـشــار إلــى أن الـفـنــان ـعـرف بـقــدرتــه على إضـحــاك الـنــاس مــن خالل
شخصية {زمـبـقــة} الـتــي أداه ــا فــي المسلسل التلفزيوني الشهير
{همي همك}.

لم أنشغل عن السينما
تقول نيللي كريم إن الدراما لم تشغلها عن التلفزيون بدليل
ً
أن لديها مشروعا لفيلم مصري إيطالي خالل الفترة المقبلة ،كما
ذكرت ،وتابعت« :نعمل عليه منذ فترة مع مخرج مصري يعيش
في ايطاليا ويخوض من خالله تجربته األولى ،وثمة مشروع
آخر مع المخرجة كاملة أبو ذكري وهو فيلم «ليلة الحنة» ربما

أصالة

ً
نبدأ تصويره قريبا عقب تأجيالت عدة خالل الفترة الماضية».
ً
وختمت بأنها تسعى دائما في السينما إلى تقديم األعمال
ً
ً
التي تعجبها وتقتنع بها ،ما يستغرق وقتا أحيانا في اختيارها
واالسـتـقــرار عليها ،مــؤكــدة أنـهــا تــرفــض الـمـشــاركــة فــي أعمال
تجارية.

يورغو شلهوب سعيد بأوالده

«ألوان موسيقية» تحية من جمال أبو الحسن
إلى زكي ناصيف وعمالقة الفن العربي
ّ
ضمن إطار {لنتذكر ونكتشف} ،نظم برنامج زكي ناصيف
للموسيقى في الجامعة األميركية ببيروت بالتعاون مع المعهد
الوطني العالي للموسيقى حفلة موسيقية بعنوان {ألوان
بيروت -ةديرجلا.

«كورال الفيحاء»
أدت أغنيات
لزكي ناصيف
أبرزها {مهما
يتجرح بلدنا
منلمو لو كنا
قالل}

ت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدرج أمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة {ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
م ــوس ـي ـق ـي ــة} الـ ـت ــي احـتـضـنـتـهــا
الـ ـب ــاح ــة الـ ـخـ ـض ــراء داخـ ـ ــل ح ــرم
الجامعة األميركية فــي بـيــروت،
ضمن االحتفال السنوي باليوبيل
الــذه ـبــي وال ـف ـضــي والـبــاتـيـنــوم
ل ـل ـخ ـ ّـري ـج ـي ــن .ح ـض ــره ــا رئ ـيــس
الجامعة الدكتور فضلو خوري،
ومـتــذوقــو هــذا الـنــوع مــن الغناء
والـمــوسـيـقــى الـعــربـيــة ،ورافـقـهــا
بث أضواء بالليزر أنارت رؤوس
األش ـ ـجـ ــار ال ـم ـع ـم ــرة ف ــي مـحـيــط
ال ـبــاحــة ،ونـقـلــت شــاشــة عمالقة
ن ـص ـبــت خ ـل ــف خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
ً
ً
رس ــوم ــا وص ـ ــورا مـسـتــوحــاة من
جمال الطبيعة في لبنان.

{رحلة في الزمان والمكان}
تحت عنوان {رحلة في الزمان
وال ـ ـم ـ ـكـ ــان} قـ ـ ّـدمـ ــت األوركـ ـسـ ـت ــرا
الوطنية الشرق-عربية مقطوعات
مــوسـيـقـيــة م ــن تــأل ـيــف د .جـمــال
أبو الحسن (أستاذ في األكاديمية
اللبنانية للفنون الجميلة)،
ُ ّ
استهلت بمقطوعة {أمل
ج ــدي ــد} ال ـت ــي تــداخـلــت
فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى
م ـ ــع كـ ـلـ ـم ــات ق ـص ـي ــدة
ج ـب ــران خـلـيــل ج ـبــران
{الويل ألمة كثرت فيها
مـ ــذاه ـ ـب ـ ـهـ ــا} ،وقـ ـصـ ـي ــدة
{الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة} ل ـل ـشــاعــر
هنري زغيب.
ث ـ ـ ـ ــم أدت فـ ــر قـ ــة

يورغو شلهوب وأوالده

موسيقية» ،شارك فيها د .جمال أبو الحسن واألوركسترا
الوطنية الشرق-عربية التابعة للمعهد الموسيقي العالي
بقيادة آندريه الحاج وكورال الفيحاء.
كـ ـ ــورال ال ـف ـي ـحــاء أغ ـن ـي ــات لــزكــي
نــاصـيــف أبــرزهــا {مـهـمــا يتجرح
ً
بلدنا منلمو لو كنا قالل} ،فضال
ع ــن أغ ـن ـيــات راق ـي ــة وكــاسـيـكـيــة
تحت عنوان {حنين إلى الماضي}
لمحمد عبد الــوهــاب وأم كلثوم
وفريد األطرش.
واختتمت األمسية بمعزوفات
مــوس ـي ـق ـيــة وأغـ ـنـ ـي ــات ال تـنـســى
ً
تـ ـك ــريـ ـم ــا ل ـ ـل ـ ـتـ ــراث ال ـم ــوس ـي ـق ــي
اللبناني{ ،عــالــروزانــا} ،و{ويـنــك
يــا خـيــال} للدكتور وليد غلمية،
و{ مــر حـبـتـيــن مرحبتين} للفنان
الكبير فيلمون وهبي ،و{مراكبنا
عالمينا} لألخوين رحباني.
يذكر أن األوركـسـتــرا الوطنية
الشرق -عربية أسسها عام 2000
رئـيــس الـكــونـســرفــاتــوار الوطني
ً
د .وليد غلمية ،ويقودها حاليا
أندريه الحاج ،أما كورال الفيحاء
ف ــأس ـس ـه ــا ال ـم ــاي ـس ـت ــرو بــرك ـيــف
تسالكيان في طرابلس عام ،2003
وفــي بيروت عــام  ،2016وفرعها
الثالث في مصر عام  ،2017وقد
نـ ـ ــال جـ ــوائـ ــز ع ـ ـ ــدة ،وشـ ـ ـ ــارك فــي
مؤتمرات موسيقية عالمية.
كــذلــك ش ــارك أع ـض ــاء بــرنــامــج
زك ــي نــاصـيــف للموسيقى الــذي
ت ــأس ــس عـ ــام  2004ض ـمــن كلية
اآلداب والـ ـعـ ـل ــوم فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األمـيــركـيــة ،بـهــدف الـحـفــاظ على
التراث الموسيقي لزكي ناصيف
الـ ـ ـم ـ ــؤس ـ ــس لـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــة جـ ــديـ ــدة
للموسيقى .أما الباحة الخضراء
ح ـي ــث ق ــدم ــت ال ـح ـف ـل ــة ،فـتـعـكــس

التاريخ العريق للمكان.
ح ـ ــول ه ـ ــذا االحـ ـتـ ـف ــال أوض ــح
د .جمال أبــو الحسن أنــه يشارك
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ــع األوركـ ـسـ ـت ــرا
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـش ــرق
ّ
عربية بقيادة أندريه الحاج ،فيما
ّ
تعددت مشاركاته مع األوركسترا
ّ
ّ
الفلهارمونية اللبنانية.
أض ـ ـ ـ ــاف أن االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال ج ـمــع
ب ـيــن الـتـكـنــولــوجـيــا والـكــاسـيــك
وال ـم ـش ـه ـ ّ
ـدي ــات ع ـل ــى ال ـش ــاش ــات
والليزر ،في تجربة جديدة ،وأنه
قـ ـ ّـدم م ـق ـطــوعــات ل ــزك ــي نــاصـيــف
بـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع ج ـ ــدي ـ ــد تـ ـحـ ـي ــة لـ ـه ــذا
الفنان الكبير ،إلى جانب الطرب
العربي األصيل ومشاركة {كورال
الفيحاء} بعشر أغنيات بقيادة
أنـ ــدريـ ــه ال ـ ـحـ ــاج ،و ّت ـح ـ ّـي ــة لـكـبــار
ّ
الموسيقيين والمغنين في لبنان
والعالم العربي.

نشر الممثل يورغو شلهوب صورة على حسابه على {إنستغرام} مع
أوالده األربعة :سارة -ماريا ،وآنا-صوفيا ،وجورج-ريشار ،وكالرا-
ً
كريستينا .وظهر في الصورة سعيدا بتمضية أوقات ممتعة معهم.
الممثل اللبناني كان انفصل عن زوجته األلمانية في أبريل الفائت،
ً
وفنيا يعود إلى الشاشة بمسلسل جديد بعنوان {حبيبي اللدود}
الذي سيعرض على شاشة  lbciمن بطولته إلى جانب جوانا حداد،
ويضم نخبة من الممثلين منهم فادي انــدراوس ،وروان طحطوح،
ولودي طايع .ومن كتابة منى طايع وإخراج سيزار حاج خليل.

هبة طوجي
تدعم األطفال مرضى السرطان

ملصق «ألوان موسيقية»

مشهدية موسيقية
للدكتور جـمــال أبــو الحسن عــاقــة خاصة
مع المشهدية الموسيقية ،فمنذ ولوجه مجال
ً
ً
الموسيقى اإللكترونية ابتكر أسلوبا جديدا
ّ
وظ ــف فـيــه التكنولوجيا لـخــد مــة الموسيقى
ّ
وليس العكس ،لذا شكلت أعماله عالمة فارقة
م ــزج فـيـهــا الـنـغـمــة م ــع ال ـق ـص ـيــدة وال ـص ــورة
واللوحة في تناغم مشهدي يغني المقطوعة
ً
الموسيقية ويمنحها أبعادا فنية وجمالية...
ّ
يتوجه د .جمال أبو الحسن في موسيقاه
ال
ّ
إلــى فئة أو جمهور معين ،بل إلــى كل إنسان

ً
يملك إحساسا بالنغمة واللحن ،فالمواضيع
ّ
التي يختارها تهم الجميع ،من بينها :حقوق
اإلنـ ـس ــان ،والـ ـفـ ـض ــاءات ،وال ـح ـ ّ
ـري ــة ،وك ـتــابــات
وفلسفة جـبــران خليل ج ـبــران ،والفولوكلور
الذي يستمد منه بعض أعماله .من هنا يعتبر
أنــه يخاطب األجـيــال كافة من بينها الشباب
ال ــذي ــن ي ـت ـع ــاط ــون ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا م ــن أوس ــع
ّ
السمعية
أبوابها ،وتأسرهم أنماط الموسيقى
والـبـصـ ّ
ـريــة ،وطريقة األداء والـعــزف المباشر
وغيرها من أمور يقدمها في حفالته...

هبة طوجي
زارت النجمة هبة طوجي مركز سرطان األطـفــال في بيروت حيث
أمـضــت بـعــض الــوقــت الـمـمـيــز مــع األط ـف ــال بـحـضــور رئـيـســة مركز
سرطان األطفال نورا جنبالط والمديرة العامة هنا الشعار شعيب.
شكرت طوجي السيدتين جنبالط وشعيب على استقبالهما المميز،
ً
مشيرة إلى أن األطفال ملهمون جدا وهم قدوة لكثيرين ويقاتلون
ال ـمــرض .وتـمـنــت أن تـكــون حياتهم مليئة بالصحة والموسيقى
واالبتسامات والضحك.
مركز سرطان األطفال مركز إقليمي رائد لعالج األطفال المصابين
بالسرطان .عالج منذ افتتاحه نحو  1500طفل من لبنان وغيره من
الدول العربية.
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م ــن  8أحـ ــرف وه ــي اس ــم شــركــة سـ ـي ــارات إيـطــالـيــة
متخصصة في إنتاج سيارات السباق والسيارات
الرياضية.
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ً ّ
مهنيا :تتسع آفاق العمل وتجري عملية شراء مفيدة.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ات ـ ــرك األمـ ـ ــور بـيـنـكـمــا ت ـت ـفــاعــل إي ـجــابــا
لمصلحتكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـتــزم منزلك وال تـشــارك الغير فــي أي
مغامرة.
رقم الحظ.3 :

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم
الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء املربعات الصغيرة باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

غياب
نقابة
مهنية

الحلول

3

sudoku

4

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـق ــدم ع ـلــى ع ـمــل ج ــدي ــد ق ـبــل مـعــالـجــة
تفاصيل عالقة.
ً
عاطفيا :يحمل اليوم إليك لقاءات عذبة مع الحبيب.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :يـ ـج ــذب ــك ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ واالط ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
االكتشافات.
رقم الحظ.9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تعقد اجتماعات موثقة بعد أيــام من
الحيرة واإلرباك.
ً
عاطفيا :ناقش والحبيب األمور العالقة وجدا
ً
حال سريعا لها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ـعــاطــى ب ـكــل وع ـ ــي م ــع حــدث
ّ
صحي طارئ.
رقم الحظ.4 :
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -6جاراه – اإلجابة.
 -7أنثى الحمار (م).
 -8وكالة أنباء شهيرة.

 -9طغى (م) – مدينة هندية.
 -10كــل مــا يسكر مــن خمر
وشراب.

:مازيراتي

10
 -4قـ ـن ــد ي ــل – تـ ـج ــد ه ــا فــي
(أموال).
 -5تحاكي (م) – دواب (م).

4

2

2
6
7

1

8
5
1

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

3
9

 -1حالة جو البالد – ردم.
 -2شهر ميالدي.
 -3دخول (مبعثرة) – حمال
(م).

 21مايو  21 -يونيو

6 3 5
4
8
2 3

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

ً
عموديا:

ً
مهنيا :يطلب الفلك إليك الـتـ ّ
ـروي وعــدم استفزاز
المنافسين.
ً
ّ
داخلي ينعكس على
عاطفيا :تتوصالن إلى سالم
عالقتكما.
ً
اجتماعيا :اسـتــرح مــن أعـبــاء العمل بعد تحملك
مسؤوليات جسيمة.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

3
1
8
6
2
9
7
4
5

 -1م ـق ــر م ـل ـك ــي بــري ـطــانــي
قديم.
 -2مـســرحـيــة لـمــولـيـيــر (م)
– حب.
 -3قدير (مبعثرة) – أشاهد
(م).
 -4دك ـتــاتــور روسـ ــي راح ــل
(م) – تسأم.
 -5أداة توكيد – فراق.
 -6من األقارب – أغلق (م).
 -7يلجآن – جميع (م).
 -8بنت الملك (م) – هجم.
 -9قاسمت – قادم (م).
 -10للنفي – تموينات.

 21مارس  19 -أبريل

6
4
6 5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

الحمل

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

أمل
مشاهد
دمعة
مسيرة

نعم
عصر
شاشة
شهرة

مرحلة
مخرج
كيف
صدق

علم
تونس
حب
فيلم

فلك

7
6
4
5
3
1
8
9
2

كلمة السر:

tawabil@aljarida●com

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ينفتح أمــامــك بــاب واس ــع الزده ــار أعمالك
وتسويقها.
ً
عاطفيا :اتكل على حدسك فهو سيرشدك إلى حبيب
المستقبل.
ً
اجتماعيا :تستعيد صداقة قديمة وتأمل بلقاء ات
مفرحة.
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا :يــدعــوك الـفـلــك إل ــى سـلــوك الــواقـعـيــة وعــدم
ً
الذهاب بمخيلتك بعيدا.
ً
ً
ً
عاطفيا :أخـيــرا تسعى إلــى االرتـبــاط وتفكر جديا
بتأسيس عائلة.
ً
ّ
التسرع عند مواجهتك
اجتماعيا :مطلوب منك عدم
ً
أحداثا عائلية.
رقم الحظ.17 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ترتاح لمجرى األحداث هذا اليوم وتستبشر
ً
خيرا.
ً
عاطفيا :ال تستعجل ودع الشريك يقوم بما يلزم
حسبما يرى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـخــوض حـ ــوارات مـشـ ّـوقــة فــي إحــدى
الجلسات األدبية.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
ً
مهنيا :تتلقى مبلغا من المال ويبتسم لك الحظ
بعد عرقلة.
ً
عاطفيا :ابتعد عن المبالغة والتطرف في تعاملك
مع الحبيب.
ً
ً
ً
ّ
اجتماعيا :تــابــع برنامجا غــذائـيــا كــي ال يترهل
جسمك.
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً
مهنيا :كن متعاونا مع الزمالء ودقيقا خالل إنجاز
أعمالك.
ً
عاطفيا :تشعر بحب تجاه الحبيب وتمضي معه
ً
ً
وقتا طيبا.
ً
ّ
اجتماعيا :تمارس نشاطات فكرية أو فنية وترتاح
نفسك إليها.
رقم الحظ.8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ّ
ً
ً
مهنيا :تحل بالصبر فقريبا تخف الضغوط في
عملك.
ً
عاطفيا :عالقة جــديــدة تلوح فــي األفــق بعد طول
انتظار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـكـتـشــف م ــزاي ــا ع ـنــد أح ــد الـمـقـ ّـربـيــن
تدهشك.
رقم الحظ.14 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :تعرف فرصا جيدة وتتلقى عروضا للعمل
في أماكن عدة.
ً
عــاطـفـيــا :مــا زل ــت غـيــر مـتــأكــد مــن مـشــاعــرك تجاه
الشريك ما يزعجه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :األوالد م ـصــدر ف ــرح عــائـلــي ف ـل ـمــاذا ال
تتفاهم معهم؟
رقم الحظ.7 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مهنيا :تلتقط فرصة أو تدرك مكامن الحل لمشكلة
عالقة.
عــاط ـف ـيـ ًـا :ال تـ ـت ـ ّ
ـورط ف ــي م ـغــامــرة ق ــد ال ت ـك ــون لها
استمرارية.
ً
اجتماعيا :تقابل أصدقاء غابوا عنك منذ فترة طويلة.
رقم الحظ.1 :
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مسك وعنبر

عبدالعزيز صفر« :استديو الممثل» يعتمد على النظريات الحديثة

تعرف إلى أحدث األساليب المطبقة في دول أخرى ويسعى لتكوين مركز ثقافي يتبنى الشباب
أنشئ «استديو الممثل» عام ٢٠١٦
بمبادرة من المخرج والفنان
عبدالعزيز صفر ،وقامت فكرة االستديو
إثر بحث ودراسة لمناهج استديوهات
التمثيل بمختلف أنحاء العالم ،التي تعد
الوجهة األولى للمحترفين والمبتدئين
من العاملين في المجال الفني ،ويعد
استديو الممثل األول والوحيد من
نوعه في الكويت ودول الخليج العربي،
محمد جمعة

ً
ً
ويقدم برنامجا تدريبيا على أيدي
متخصصين بأحدث التقنيات الفنية
لجميع عناصر البناء الدرامي من تمثيل
وإخراج وتأليف وديكور وغيرها من
العناصر.
وحولً بداية الفكرة وعودة الروح
مجددا لالستديو في الموسم الثاني
تحدث المخرج عبدالعزيز صفر إلى
«الجريدة»:

• كيف جاءت بداية "استديو الممثل"؟
 طرأت لدي الفكرة منذ كنت أعمل تحت مظلة أكاديميةالشباب للفنان ،المنضوية تحت لواء مسرح الشباب ،بدأت
ً
أفكر فــي نوعية التدريبات المتعارف عليها دائـمــا في
ً
ً
الورش والدورات ،واستشعرت أن هناك شيئا غائبا عنها،
ً
خصوصا أن النمط واحد ،إذ يخضع الشباب لتدريبات
ويتلقون معلومات ،ثم يعتلون المسرح ،بدأت أقف على
جوانب القصور السيما أنني خالطت الشباب منذ عام
 2002وكنت أدرب في الــورش منذ ذلــك الوقت ،ووجــدت
ضرورة أن نعيد صياغة تلك الورش السيما مع القصور
ً
ً
ا ل ــذي ش ــاب شخصية ا لـفـنــان ليصبح مـمـثــا حقيقيا ،
ً
ً
فشخصية الفنان لدينا ناقصة ليصبح ممثال حقيقيا.
وبدأت رحلة البحث منذ عام  2009وتجميع المعلومات
والتدقيق بصورة أكبر في مذكرات الفنانين العالميين
ومقابالتهم وطريقة حياتهم وأسلوب تفكيرهم ،وشاهدت
لقاءات عدة ألقف على منطقهم في الحياة ،وخلصت إلى
بعض األمور التي يجب أن تكون لدينا.

الثقافة والمعلومات

ً
استشعر قصورا
في شخصية الفنان
فاتجه إلى البحث
والدراسة والتدقيق
حتى وصل لمنهجه

• ما أبرز تلك النقاط؟
 اكتشفت أن لدينا هواة ،لكن ليس بالمعنى الحقيقيللكلمة فــي ظــل نـقــص الـمـعـلــومــات الكبير ل ــدى هــؤالء
الهواة ،وأجريت مقارنة بين الممثل الهاوي لدينا في
ً
الكويت ونظيره في دول أخرى ،ووجدت فروقا كبيرة من
ناحية الثقافة والمعلومات والخيال ،ووجدت أن لدينا
إشكالية كبيرة في فهم شخصية الفنان ،مما استدعى
االنتقال إلى محور آخر ،حرصت على دراسته ،ووجدت
ً
مهنة الفن في األس ــاس ،وأيـضــا تساء لت لـ َـم ال تترجم
مسلسالتنا إلى لغات أخرى ،جميعها أسئلة شغلتني
وانخرطت في البحث للوصول إلى إجابات.
• ما أبرز اإلجابات التي توصلت إليها؟

ً
أماني البلوشي تطل يوميا
عبر »صباح الخير يا كويت»
•

محمد جمعة

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـم ـ ــذي ـ ـع ـ ــة أم ـ ــان ـ ــي
ال ـب ـل ــوش ــي عـ ــن م ـش ــارك ـت ـه ــا فــي
برنامج "صباح الخير يا كويت"
بـ ــدورتـ ــه الـ ـج ــدي ــدة ع ـب ــر شــاشــة
تلفزيون الكويت ،والمقرر عرضه
ً
ً
يــوم ـيــا م ــن ال ـســاعــة  8ص ـبــاحــا،
بقيادة المخرج جابر الحربي.
وقـ ــالـ ــت أم ـ ــان ـ ــي ،إن ب ــرن ــام ــج
"صـ ـب ــاح ال ـخ ـي ــر ي ــا ك ــوي ــت" ب ــدأ
دورتـ ـ ــه ال ـج ــدي ــدة ص ـب ــاح أم ــس،
وس ـع ـي ــدة ب ـم ـش ــارك ــة ن ـخ ـبــة مــن
ال ــزم ــاء اإلعــام ـي ـيــن ف ــي تـقــديــم
أحـ ــد أهـ ــم الـ ـب ــرام ــج الـصـبــاحـيــة
ت ـحــت ق ـي ــادة ال ـم ـخــرج ال ـحــربــي،
وي ـت ـض ـمــن ال ـبــرنــامــج مـجـمــوعــة
مميزة من الفقرات أتمنى أن تنال
رضاكم في ظل سعينا المستمر
نحو تقديم كل جديد عبر شاشة
تلفزيون الديرة".
ويـ ـش ــارك ف ــي ت ـقــديــم بــرنــامــج
"ص ـبــاح الـخـيــر يــا كــويــت" نخبة
مــن المذيعين منهم عبدالرضا
بن سالم وهاشم أسد وآخرون.

أماني البلوشي

 االشتغال على منهج كامل إلعداد الممثل من ناحيةاالعتناء به وكيف تتشكل شخصية ،والكاريزما التي
تميزه ،وكيف يقرأ النص ويمتلك ناصية التمثيل ،كل
ذلك قرأت حوله وحددته وحاولت وضع منهج له إلى
أن توصلت إلى نتائج جيدة ،وهناك فنان اشتغلت عليه
وحرصت على تطبيق المنهج عليه ،وهو الفنان خالد
المظفر ،وكنت أدون المالحظات حول أدائه ،وما يقدم،
وتلمست نجاحه ،من هنا بدأت مالمح نجاح المنهج.

الموسم األول
• حدثنا عن خالصة تجربتك في الموسم األول من
"استديو الممثل"؟
ً
 انضم إلـ ّـي مجموعة من الشبابن ووجهتهم عاماً
ً
كــامــا ،منهم أسـمــاء غير مـعــروفــة ،وبينهم أيـضــا من
أصحاب التجربة ،مثل سعود بوعبيد وروان المهدي
وعـبــدالـعــزيــز بهبهاني وس ــارة رش ــاد وطـبـقــت عليهم
ً
ً
المنهج مدة عــام ،ووجــدت تفاعال كبيرا منهم ،وتقبل
للمعلومات ،وفــي خضم كــم المعلومات ،ال ــذي أقدمه
اسـتـعـنــت بـصــديـقــي مـحـمــد مـحــب لـخـبــرتــه وتـجــاربــه
المسرحية والدورات التي حصل عليها من خارج الوطن
العربي ،وبالفعل خالل عام كانت ثمار النجاح متمثلة
في تميز العديد من هؤالء الفنانين.
• هل حرصت على تطوير المنهج بعد ذلك؟
 ن ـع ــم ،ون ـق ـحــت ال ـم ـن ـهــج ألقـ ــف ع ـلــى اإلي ـجــاب ـيــاتوالسلبيات إلى أن وصلت إلى الشكل النهائي ،وتوجهت
به إلى مبادرات الشباب ،وحصلت على مساعدتهم في
ً
ً
أول دورة رسمية الستديو الممثل ،ولم أقبل عددا كبيرا
وحتى في الدورة الجديدة ال أستطيع قبول عدد كبير
ً
ألتمكن من متابعة حالة الممثل أسبوعيا.
• ما خططكم المقبلة في "استديو الممثل"؟
ً
ً
 استمرارية الدورات ليصبح االستديو مركزا ثقافيايتبنى الشباب في مجاالت فنية عدة ،السيما أن هناك
العديد من الدورات التي يحتاجها الممثل ،لذلك حاولت
في الفترة الماضية تجميع العديد من دورات التمثيل
ألصــل إلــى أحــدث تــدريـبــات التمثيل والتقنيات ،التي
يحتاجها الممثل ،واأل ســا لـيــب الحديثة المطبقة في
دول أخرى ،ثم تنقيحها لتناسب دول الخليج والوطن
العربي ،السيما أن استديو الممثل يعتمد على أن يكون
الممثل ابن بيئته.

ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وس ـ ـ ــوف نـ ـش ــرح الـ ـق ــدي ــم ب ـش ـك ــل م ـب ـســط،
ول ـعــل م ــن أبـ ــرز ال ـت ـج ــارب ،ال ـتــي اشـتـغـلــت عـلـيـهــا من
قـبــل ه ــي مـســرحـيــة "ال ـعــائ ـلــة ال ـحــزي ـنــة" إذ اسـتـغــرب
ال ـك ـث ـيــرون مـنــافـســة الـمـســرحـيــة ضمن
مـهــرجــان الـكــويــت المسرحين لكن
المتخصصين بالشأن المسرحي
ً
أدرك ــوا أن العمل شهد اشتغاال
عـلــى إعـ ــداد ال ـنــص وتــوجـيـهــه،
واالشتغال على حركة الممثلين
وتقنية التمثيل لذلك حصلت
على جوائز.

رحيل الموسيقار ميشيل
ً
المصري عن  85عاما
ً
ت ــوف ــي مـ ـس ــاء أمـ ــس األول ع ــن  85ع ــام ــا
الموسيقار المصري ميشيل المصري ،الذي
وض ــع الـمــوسـيـقــى الـتـصــويــريــة لـبـعــض من
أهم األعمال الدرامية ومنها مسلسل (ليالي
الحلمية).
ون ـعــت وزيـ ــرة الـثـقــافــة الـمـصــريــة إيـنــاس
عبدالدايم الموسيقي الراحل قائلة إن "الوسط
الـفـنــي فــي مـصــر وال ــوط ــن الـعــربــي فـقــد أحــد
مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعالمة بارزة في
مجال الموسيقى".
ولد ميخائيل حبيب نخلة في القاهرة عام
 1933وك ــان يـهــوى الـمــوسـيـقــى مـنــذ صغره
فــالـتـحــق ب ـعــد ال ـمــرح ـلــة ال ـمــدرس ـيــة بمعهد
ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة بالقاهرة،
والذي كان أغلبية طالبه من األجانب ،فأطلق
عـلـيــه زمـ ـ ــاؤه اسـ ــم "م ـي ـش ـيــل ال ـم ـص ــري" ثم
ً
انضم الحقا إلى معهد فؤاد األول للموسيقى
العربية.
عزف في البداية على آلة الكمان واتجه إلى
الـتــوزيــع الموسيقي لكبار المغنين قبل أن
يتميز في التأليف الموسيقي وعــزف مع أم
كلثوم في السنوات األربع األخيرة من حياتها.
عمل في الكويت وساهم في تأسيس فرقة
اإلذاع ــة الكويتية كما تعاون مع الرحبانية
في لبنان.

• و مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ــن
الـجــانــب العملي في
االستديو؟
 هـ ـ ـ ـ ـ ــو األ هـ ـ ـ ـ ـ ــموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ــأخ ـ ــذ
م ـســاحــة أك ـب ــر في
االستديو ،وال أميل
إلى ختام االستديو
بعمل مسرحي ،ألنني
اكـتـشـفــت أن ه ــذا الـتــوجــه
يدفع الشباب إلى اتباع أسلوب أحادي
في األداء والتفكير ،بينما في الجانب
العملي باالستديو نفتح آفاقهم على
أف ـك ــار وأبـ ـع ــاد أخـ ــرى ع ـبــر مـشــاهــد
ً
تتغير يوميا  ،و فــي الختام ،أشكر
جميع مــن ســاعــدنــي فــي استديو
ال ـت ـم ـث ـي ــل م ـح ـم ــد م ـح ــب ون ـ ــورة
القمالس وسامي بــال وتغريد
الداود وفاطمة القامس وشركة
ً
"سـنــك" الـتــي وف ــرت لنا مكانا
ً
مناسبا للتدريب ،وسيكون
الـ ـم ــوق ــع ال ـ ــدائ ـ ــم الس ـت ــدي ــو
الـتـمـثـيــل ،وأش ـكــر الـشــاعــر
م ـح ـم ــد ال ـ ـشـ ــريـ ــدة ،الـ ــذي
حمل على عاتقه األمــور
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بتجهيز االستديو.

فانيسيا بارادي تتزوج
المخرج صامويل بينشيتري
عبد العزيز صفر

بدء عرض مسلسل «أبواب الشك»
خالل الشهر الجاري
قررت الجهة المنتجة لمسلسل
"أبواب الشك" عرضه على قنوات
الحياة خالل شهر يوليو الجاري،
ً
حيث يصور أبطال العمل حاليا
المشاهد األخيرة من المسلسل
اسـتـعــدادا لعرضه ،ويقع العمل
في  60حلقة ،ومن المقرر أن يبدأ
م ـخ ــرج الـمـسـلـســل ف ــي مــون ـتــاج
وم ـ ـك ـ ـسـ ــاج الـ ـحـ ـلـ ـق ــات ال ـ ـتـ ــي تــم
تصويرها خالل الساعات القليلة
المقبلة.
وت ــدور أح ــداث "أبـ ــواب الـشــك"
ح ـ ــول م ـج ـمــوعــة م ــن األص ــدق ــاء
لدى كل منهم حياته ومستقبله
وعائلته ،وكــل واحــد يعيش في
دوامـ ـ ــة ال ـح ـي ــاة ،وي ـت ــم اكـتـشــاف
ج ــريـ ـم ــة قـ ـت ــل حـ ــدثـ ــت مـ ـن ــذ 10
س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،وت ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــح أوراقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
وأزم ــاتـ ـه ــا م ــن ج ــدي ــد ،وتـنـقـلــب
الدنيا رأسا على عقب ،لينغرس
جميع األصدقاء في هذه األزمة.
"أب ـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـش ـ ــك" كـ ـ ــان يـحـمــل
اســم "وراء الـشـمــس" قبل تغيير
اس ـم ــه ،وه ــو م ــن تــأل ـيــف محمد
ناير ،وإخــراج أحمد سمير فرج،

خالد سليم وجيهان خليل في «أبواب الشك»
وبطولة لقاء الخميسي وخالد
سليم وعائشة بــن أحمد ونبيل
ع ـي ـســى ،وأح ـم ــد ص ــاح حسني

وج ـي ـه ــان خ ـل ـيــل وع ـبــدالــرح ـمــن
أبــوزهــرة وط ــارق صـبــري وميار
الغيطي وتامر شلتوت.

أحالم تختتم الدورة الـ  17لمهرجان موازين في المغرب
أطلت الفنانة أحالم على مسرح
النهضة ،الذي يستضيف
برنامج الموسيقى الشرقية في
مهرجان "موازين" بقفطان
مغربي أزرق ،ورددت على
مدى أكثر من ساعتين باقة من
أغانيها القديمة والحديثة.

رغم دعوات المقاطعة
التي سبقت انطالق
المهرجان في 22
يونيو فإن حفل
أحالم كان من
الحفالت التي شهدت
ً
ً
حضورا كبيرا

اختتمت المطربة اإلمــاراتـيــة
أح ــام لـيــالــي مـهــرجــان "مــوازيــن
إيقاعات العالم في المغرب" ،أمس
األول ،بحفل كبير جــذب اآلالف
مــن عـشــاق الموسيقى الشرقية
ً
واألغاني الخليجية خصوصا.
وأط ـ ـلـ ــت أح ـ ـ ــام ع ـل ــى م ـســرح
النهضة ،الذي يستضيف برنامج
الموسيقى الشرقية في المهرجان
بقفطان مغربي أزرق ،ورددت على
مــدى أكثر من ساعتين باقة من
أغانيها القديمة والحديثة تفاعل
معها الجمهور.
ووج ـهــت المغنية اإلمــارات ـيــة
ك ـل ـم ــة ل ـج ـم ـه ــور ال ـح ـف ــل ق ــائ ـل ــة:
"أنــا الـيــوم بينكم أحــس أنــا مش
غــري ـبــة ..أح ــس إن أن ــا فــي بـلــدي
الثاني المغرب العظيم".
ومن بين ما غنت (تدري ليش)
و(ما يصح إال الصحيح) و(قول
ع ـ ـنـ ــي) و(ال ـ ـل ـ ــي شـ ــايـ ــف ن ـف ـســه)
و(ط ـل ـق ــة) وغ ـي ــره ــا م ــن األغ ــان ــي
الخليجية التي اشتهرت بها.
ورغــم دع ــوات المقاطعة التي
سبقت انطالق المهرجان في 22
يونيو ،فــإن حفل أحــام كــان من
ً
الـحـفــات الـتــي شـهــدت حـضــورا
ً
كبيرا ،وهو ما يرجع جزئيا إلى
مـبــادر تـهــا الشخصية بالتنازل
عــن أجــرهــا عــن الحفل لمصلحة
العمل الخيري.

ووج ـهــت المغنية اإلمــارات ـيــة
الـ ـشـ ـك ــر إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ق ــائ ـل ــة:
"أنـ ــا ك ـنــت م ـتــأكــدة ان ـكــم م ــا راح
ت ـخ ــذل ــون ــي ...راح أش ــوف ـك ــم .أنــا
جيت بس ألني أحبكم".
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أحـ ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ــد ك ـت ـب ــت
بـحـســابـهــا عـلــى إن ـس ـت ـغــرام يــوم
الـ ـث ــاث ــاء الـ ـم ــاض ــي "ج ـم ـه ــوري
الـ ـحـ ـبـ ـي ــب أهـ ـ ـل ـ ــي ونـ ـ ــاسـ ـ ــي فــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغـ ـ ــرب ..فـ ـ ــي داخ ـ ـ ـلـ ـ ــي غ ـصــة
وإحـ ـ ـس ـ ــاس ب ــال ـت ـع ــاط ــف ال حــد
ل ــه م ــع مـطــالـبـكــم وال ـت ــي عـبــرتــم
عنها وبقوة في مقاطعة حضور
مـهــرجــان مــوازيــن وه ــذا حــق من
حقوقكم ...وها أنا أساهم معكم
بالتنازل عن أجــري بالكامل في
ً
موازين كدعم مني وتعبيرا عن
صدق محبتي لكم".
وقـ ــالـ ــت ال ـط ــال ـب ــة ال ـجــام ـع ـيــة
ً
سلمى البزيوي ( 23عاما) التي
حـ ـض ــرت ح ـف ــل أحـ ـ ــام "قــاط ـعــت
المهرجان في بدايته ألنــي بنت
ً
الشعب .وأنا حقيقة قدمت إكراما
ل ـل ــروح اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تتمتع
بـ ــه أح ـ ـ ــام وأن ـ ـهـ ــا لـ ــم تـسـتـخــف
بالمغاربة وفهمت رسالتنا".
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ف ـ ــاطـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــراء
ً
ال ـس ـمــالــي ( 31ع ــام ــا) م ــن بين
ً
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا" :فـ ـ ـ ــي ح ـفــل
ً
أح ــام الـيــوم يـبــدو األم ــر عــاديــا،
ال أث ــر لـلـمـقــاطـعــة .رب ـمــا ألن لها

أحالم
جـ ـمـ ـه ــوره ــا ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب ك ـمــا
اك ـت ـس ـبــت ال ـق ـل ــوب بــالـتـفــاتـتـهــا
اإلنسانية".
وشـمــل بــرنــامــج الـخـتــام أمس
األول ،حفالت أخرى على مسارح
محمد الخامس والسويسي وأبو

تكريم حورية فرغلي في
مهرجان كام السينمائي

يكرم مهرجان كام
السينمائي الدولي لألفالم
التسجيلية والقصيرة
النجمة املصرية حورية
فرغلي عن مجمل أعمالها
الفنية ،وذلك في دورته
الثامنة للمهرجان
املقام بمدينة الحمامات
التونسية في الفترة ما بني
 ١١إلى  ١٥يوليو الجاري.
وأيضًا يستضيف
املهرجان العديد من
السينمائيني والنجوم
العرب واألجانب،
منهم املخرج
مجدي أحمد علي،
والفنان سامح
حسني ،والفنان
عمر مصطفى
متولي والفنانة
مي عمر من مصر،
واملخرج رام كيشور
مدير مهرجان دلهي
في الهند ،واملخرج
بوشعيب املسعودي
واإلعالمية حسناء
لكعوبي من املغرب،
والنجم قصي خولي،
والفنانة نفيق ماضي
من سورية ،واملنتجة
واملخرجة إيناس يعقوب
والنجمة الشابة حال الترك
من البحرين ،والفنان أحمد
إيراج واإلعالمي على
حسني وآخرون.

مناهج التدريس
• كيف يتم اختيار مناهج التدريس؟
 -االعتماد على نظريات التمثيل الحديثة والتقنيات

خبريات

رق ــراق وســا وشــالــة إضــافــة إلى
عروض الشارع في محج الرياض
وشارع المسيرة.
وكان من بين الحفالت المميزة
في الختام حفل لويس فونسي
مــن بــورتــوري ـكــو صــاحــب أغنية

ً
(ديسباسيتو) التي حققت أرقاما
قياسية على مستوى المشاهدة
والتحميل عبر اإلنترنت.
وعلى مدى تسعة أيام تضمن
برنامج المهرجان حفالت لكبار
المغنين العرب أمثال اللبنانية

ماجدة الرومي والتونسي صابر
الرباعي والعراقي كاظم الساهر
والمغربية نجاة اعتابو إضافة
للمغنين األجانب مثل األميركي
برونو مارس.
(رويترز)

ذكرت تقارير أن املمثلة
فانيسيا بارادي تزوجت من
صديقها املخرج صامويل
بينشيتري أمس األول.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية بأن فانيسيا
وصامويل " 45عامًا" اللذين
بدأت عالقتهما عام ،2016
تزوجا في بلدة بشرق
باريس.
ويعد هذا الزواج األول
لفانيسيا ،والثاني
لصامويل.
وذكرت صحيفة لو بارسيان
املحلية أن ليلي روز ديب
" 19عامًا" ابنة فانيسيا من
صديقها السابق املمثل
جوني ديب ،كانت ضمن
الحاضرين في حفل الزفاف.
ويتردد أن صامويل تقدم
لخطبة فانيسيا في مارس
املاضي ،لكن لم يتم تأكيد
هذه التقارير.
ويذكر أن فانيسيا كانت على
عالقة باملمثل جوني ديب
ملدة  14عامًا قبل أن ينفصال
عام .2012
(د ب ا)

آشلي جود تزور جنوب
السودان لنشر الوعي

قامت النجمة العاملية
آشلي جود بزيارة رسمية
هي األولى لها إلى جنوب
السودان ،حيث جلست
وسط السيدات بإحدى
املخيمات التابعة لألمم
املتحدة ،وقامت بالحديث
معهم وإعطائهم األمل
الالزم لالستمرار ،قائلة":أنا
أراكم وأشعر بكم وأحبكم
وأنا هنا من أجلكم" ،وذلك
في حوارها مع موقع "THE
."ASSOCIATED PRESS
وكان هدف آشلي األساسي
في هذه الزيارة هو الترويج
لحملة " "METOOالخاصة
بالتحرش الجنسي،
والتوعية ضد عواقبه ،إذ إن
جود كانت قد انضمت أخيرًا
لقائمة املنتج سيئ السمعة
هارفي واينستني ،والتي
قامت برفع قضية نحوه
متهمة اياه بالتحرش بها،
لتكون جود متحدثة باسم
حملة " ،"METOOفي محاولة
ملساعدة السيدات اللواتي
يتعرضن العتداءات جنسية.

ةديرجلا
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دوليات

فصائل درعا وموسكو
بين
المفاوضات
تعيد
أردنية
وساطة
ً
• تعزيزات إسرائيلية إضافية إلى الجوالن ...ونتنياهو مازال متخوفا من إيران رغم تطمينات روسية
• «درون» تهاجم قاعدة حميميم ...وانتحاري يستهدف «قوات السوتورو» المسيحية في الحسكة

بوساطة أردنية ،عاد الروس
إلى طاولة المفاوضات مع
فصائل المعارضة في محافظة
درعا ،التي بات نظام الرئيس
بشار األسد يسيطر على نصف
مساحتها منذ بدء حملتها
العسكرية قبل نحو أسبوعين،
في وقت عززت إسرائيل
انتشارها بالجوالن ،وحذرت من
االقتراب من الحدود.

غ ــداة رفـضـهــا فـكــرة االسـتـســام
الكامل ،استأنفت فصائل المعارضة
السورية في محافظة درع ــا ،أمس،
مفاوضاتها مع الجانب الروسي في
سبيل التوصل إلى وقف إطالق نار،
ً
خصوصا فــي بلدة بصرى الشام،
وذلك بعد وساطة من األردن.
وأوض ــح المتحدث بــاســم غرفة
الـعـمـلـيــات ال ـمــركــزيــة ف ــي الـجـنــوب
السوري ،العقيد إبراهيم الجباوي ،أن
وفدا روسيا دخل بلدة بصرى الشام
الستئناف التفاوض مع المعارضة،
بعد جهود وساطة من األردن ،الذي
يسعى إلى وقف إطالق النار.
وفي حين نفى الجباوي أن يكون
الطرفان قد توصال إلى اتفاق بتسليم
المنطقة حتى اآلن ،دخل مسؤولون
م ــن األردن إل ــى س ــوري ــة لمساعدة
الجانبين ال ـس ــوري وال ــروس ــي في
التوصل إلى تسوية تفضي إلى وقف
إطالق النار.
وفي وقت سابق ،أعلنت الحكومة
األردنـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـت ــي أك ـ ـ ــدت األسـ ـب ــوع
الماضي أن حدودها ستبقى مغلقة،
وال قـ ـ ــدرة ل ــدي ـه ــا ع ـل ــى اس ـت ـي ـعــاب
مزيد مــن السوريين ،قيام الجيش
بــإرســال قــوافــل مساعدات إنسانية
ً
إلى النازحين ،وتحديدا في منطقة
درعـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ت ـض ـم ـن ــت مـ ـ ـ ـ ــواد غ ــذائـ ـي ــة
أســاس ـيــة وم ـيــاهــا ل ـل ـشــرب ومـ ــواد
أخــرى ،مطالبة المجتمع الــدولــي بـ
ّ
"تحمل مسؤولياته تجاه األوضاع
ّ
في المنطقة الجنوبية ،وإيجاد حل
س ـيــاســي يـضـمــن اس ـت ـع ــادة األم ــن
واالستقرار في سورية".

قصف واستسالم

قوات النظام تحاول
الوصول إلى كتيبة
الدفاع الجوي بدرعا
البلد

ولم توقف قوات النظام المعارك
قصفها الجوي والمدفعي على أحياء
درعا البلد ،في محاولة للوصول إلى
كتيبة الدفاع الجوي لقطع الطريق
ال ـح ــرب ــي لـلـفـصــائــل ب ـيــن الــريـفـيــن
الشرقي والغربي.
وبعد أن اضطر عدد من البلدات
والقرى إلى القبول بسيادة دمشق
م ــع ان ـه ـيــار خ ـطــوط دفـ ــاع فصائل
المعارضة في مناطق من الجنوب

«القمة اإلفريقية»
تنطلق في موريتانيا

انطلقت أعمال القمة اإلفريقية
الـ  31أمس في مركز املؤتمرات
الدولي بالعاصمة املوريتانية
نواكشوط.
وأكد الرئيس املوريتاني محمد
ولد عبدالعزيز ،في افتتاح القمة،
أهمية أجندة القمة وخاصة
محاربة الفساد في إفريقيا وبدء
العمل بمنطقة التجارة الحرة
اإلفريقية.
ودعا إلى تفعيل االتفاقيات
اإلفريقية من أجل تحقيق
االندماج وتحسني الظروف
املعيشية للسكان وترشيد موارد
القارة .وأكد محاربة اإلرهاب
وأهمية االنتصار على الجماعات
املسلحة لضبط األمن واستتباب
األوضاع في الدول اإلفريقية.
(نواكشوط ـ د ب أ)

مالي :مقتل فرنسيين
وإصابة  12بهجوم

مدفع إسرائيلي موجه إلى سورية من مرتفعات الجوالن أمس (أ ف ب)
الغربي تحت وطأة القصف المكثف
والـمـسـتـمــر مـنــذ أسـبــوعـيــن ،باتت
قــوات النظام بدعم روســي تسيطر
على أكثر من نصف مساحة محافظة
درعـ ــا ،ال ـحــدوديــة مــع األردن ،وفــق
المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

تعزيزات الجوالن
وف ــي ظ ــل تـصــاعــد ح ــدة الـتــوتــر
ف ــي ج ـن ــوب س ــوري ــة ،رف ــع الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي حــالــة ال ـتــأهــب ،وع ــزز
قواته المنتشرة في الجوالن المحتل
بالمدرعات والدبابات وأطقم مدفعية
إضــاف ـيــة ،وحـ ــذر قـ ــوات ال ـن ـظــام من
االقـ ـت ــراب ف ــي إطـ ــار هـجــومـهــا على
مناطق المعارضة على الجانب اآلخر
من الحدود.
وأشــار المتحدث باسم الجيش،
أف ـي ـخ ــاي أدرع ـ ـ ــي ،إلـ ــى أن ال ـق ــوات
الجديدة نشرت بالمنطقة في أعقاب
تقييم الــوضــع بــالـقـيــادة الشمالية

العسكرية ،مؤكدا أن إسرائيل تنظر
بأهمية بالغة إلى الحفاظ على اتفاق
فــك االشـتـبــاك الـمـبــرم بينها وبين
ودمشق عام  1974وتتمسك بمبدأ
عدم التدخل بما يجري في سورية.
وذك ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة هـ ــآرتـ ــس أن
الجيش اإلســرائـيـلــي زاد مــن قواته
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ه ـض ـبــة الـ ـج ــوالن
ً
المحتلة ،تأهبا لتدهور األوض ــاع
في الجنوب الغربي الـســوري ،بعد
نزوح اآلالف من الالجئين السوريين
إلى الحدود.

تموضع إيران
ورغـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـحـ ــاولـ ــة ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي م ـي ـخــائ ـيــل
بوغدانوف طمأنة تل أبيب على أن
الوجود اإليراني في سورية يصب
في مصلحتها ،أكــد رئيس ال ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو أن
ضغط واشـنـطــن االق ـت ـصــادي على

ً
ً
طهران يشكل انعكاسا استراتيجيا
على وضع إسرائيل يتزامن مع منع
قــواتـهــا مــن التموضع فــي أي جزء
من سورية.
وجـ ـ ــدد ن ـت ـن ـيــاهــو ،ف ــي مستهل
جـ ـلـ ـس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة،
اتهاماته لطهران بـ "صرف مليارات
الـ ـ ـ ــدوالرات عـلــى دع ــم اإلرهـ ـ ــاب في
المنطقة والـعــالــم بــدال مــن صرفها
على اإليرانيين" ،مبينا أن "الهدف
ال ي ــزال أوال ،منع إي ــران مــن امتالك
األس ـل ـحــة ال ـن ــووي ــة ،وث ــان ـي ــا ،كسر
آلية األموال التي منحتها االتفاقية
النووية إليران ،والتي تمول عدوانها
في المنطقة ،بما في ذلك بسورية".
وح ـ ــول األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ال ـج ـنــوب
السوري ،أكد نتنياهو أن إسرائيل
سـ ـت ــواص ــل الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ح ــدوده ــا
وتقديم المعونات اإلنسانية ،دون
ال ـس ـمــاح بــالــدخــول إل ــى أراض ـي ـهــا،
ً
مؤكدا أنها ستطالب بتطبيق اتفاقية
فك االشتباك بحذافيرها.

على جبهة أخرى ،أعلنت القيادة
الروسية في حميميم أمس عن تدمير
ط ــائ ــرات بـ ــدون ط ـيــار (درون) غير
معلومة المصدر ،حلقت في سماء
القاعدة الجوية ،التي
تـعــرضــت لـعــدة هـجـمــات فــي 24
أبريل و 22مايو ،وأكبرها كان إطالق
فصائل إدلب  13طائرة مسيرة تحمل
قنابل موقوتة في  6يناير الماضي.
وج ـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عن
القاعدة الجوية" :في يوم  30يونيو،
ومع اقتراب الوقت المظلم من اليوم،
ت ــم رص ـ ــد م ـج ـمــوعــة م ــن األهـ ـ ــداف
ال ـج ــوي ــة ال ـص ـغ ـيــرة غ ـيــر م ـعــروفــة
المصدر ،من قبل التحكم في المجال
الجوي للقاعدة من االتجاه الشمالي
الشرقي على مسافة من المطار".
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـي ــان أن جـمـيــع
األه ـ ـ ــداف ال ـج ــوي ــة ت ــم تــدمـيــرهــا
ب ــواسـ ـط ــة األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـمـ ـض ــادة
ل ـل ـطــائــرات ف ــي ال ـقــاعــدة الـجــويــة
الروسية ،وال يوجد أضرار مادية

بعد محاولة مهاجمة الطائرات
من دون طيار".

الوحدات السريانية
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف
ان ـت ـح ــاري ع ـلــى دراجـ ـ ــة ن ــاري ــة ليل
السبت  -األحد مقر وحدات الحماية
السريانية المسيحية المتحالفة مع
وحدات الحماية الكردية في مدرسة
الغسانية وسط مدينة الحسكة ،مما
أسفر عــن مقتل شخص على األقــل
وإص ــاب ــة آخــريــن ب ـج ــروح ،بحسب
مصدر في قوات سورية الديمقراطية
(ق ـســد) .وأكـ ــدت م ـصــادر محلية أن
انتحاريا يقود دراجة نارية استهدف
م ــرك ــز ال ـ ـق ـ ــوات الـ ـمـ ـع ــروف ــة بــاســم
"الـ ـس ــوت ــورو" ،وش ــوه ــدت س ـيــارات
اإلسعاف تتجه إلى المقر ،وأغلقت
وح ــدات الحماية الكردية الـشــوارع
المؤدية إلى المنطقة.
(عواصم -وكاالت)

العراق :تفجير يستهدف «أصوات كركوك»
أن "هــذا االمــر سيتبين للجميع عند الشروع بالعد
والفرز اليدوي".
وطــالــب ش ــوان ــي ،مـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات بـ"نقل
صناديق االقتراع من كركوك الى بغداد واجراء عملية
العد والفرز في المكتب الوطني الن ممثلي الكيانات
السياسية الـكــرديــة يتعرضون لتهديدات مــن قبل
مجاميع مسلحة في كركوك ولن يستطيعوا الحضور
الى العد والفرز اليدوي".
في المقابل ،اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية،
المناهضة لالتحاد الكردستاني ،استهداف مخازن
صناديق االقتراع في كركوك "محاولة لخلط األوراق
ومنح فرصة للمزورين إلخفاء أدوات جريمتهم".
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي" :نؤكد على
مجلس المفوضين الحالي األخ ــذ بنظر االعتبار
مطالب أهالي كركوك بخصوص العد والفرز اليدوي
الشامل لكل صناديق المحافظة".
مــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر الــرئـيــس ف ــؤاد مـعـصــوم،
الذي ينتمي الى االتحاد الكرستاني ،أن الهجوم
"جــري ـمــة ن ـك ــراء تـسـتـهــدف اثـ ــارة ال ـف ـت ـنــة" .وك ــان
م ـع ـص ــوم دع ـ ــا أم ـ ــس األول ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة
لـ"القبول" بنتائج الفرز والعد اليدوي المقرر من
المحكمة االتحادية ،وطالب بعقد اجتماع خالل

األيام القادمة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة.
ً
وبينما ال يــزال الـجــدل دائ ــرا بشأن عــد وفــرز كل
الـصـنــاديــق أو تـلــك الـتــي تلقت الـسـلـطــات شـكــاوى
بشأنها ،وكذلك حــول صالحيات حكومة تصريف
االع ـم ــال بــرئــاســة حـيــدر ال ـع ـبــادي ،مــع انـتـهــاء مــدة
البرلمان ،بحث الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر
أمس مع رئيس بعثة االتحاد االوروبــي في العراق
رامون بليكوا والقائم بأعمال السفارة االسبانية في
العراق دانيل لوسادا نتائج االنتخابات البرلمانية
العراقية.
وذك ــر بـيــان لمكتب ال ـصــدر أن االخ ـيــر استقبل
المسؤولين االوروبيين و"جرى خالل اللقاء مناقشة
دعم المسيرة الديمقراطية في العراق وبالخصوص
موضوع االنتخابات وضــرورة اإلســراع في تشكيل
حكومة وطنية من دون تدخل خارجي ّ
تلبي طموحات
الشعب العراقي في توفير االستقرار والخدمات واألمن
والعيش الحر الكريم ورفع معاناة الشعب العراقي".
وبارك رئيس بعثة االتحاد األوروبــي في العراق
"الفوز الكبير الذي أحرزه تحالف (سائرون) الوطني
في االنتخابات البرلمانية لعام ." 2018
في سياق آخر ،بدأت قوات حرس الحدود العراقية
بناء سياج أمني وتشييد أبــراج مراقبة على طول

أعلن املتحدث باسم وزارة الدفاع
في مالي ،أبوبكر ديالو ،أن
مدنيني فرنسيني قتال في شمال
البالد ،فيما أصيب  12آخرون
منهم جنود فرنسيون ،بعد أن
صدمت سيارة ملغومة دورية في
مدينة جاو أمس.
وقال ديالو« :أستطيع تأكيد أنه
كان هجوما بسيارة ملغومة
صدمت دورية عسكرية مشتركة
لجنود من مالي وفرنسا».
وذكر املتحدث باسم الجيش
الفرنسي باتريك شتايغر
املشاركة ضمن قوة بارخان أن
االنفجار وقع قرب ثالث مركبات
فرنسية ،وأسفر عن سقوط عدد
من الضحايا املدنيني من بينهم
أطفال.
(باماكو ـ رويترز)

ملك البحرين :قد نتوجه
للصناعة العسكرية

بدء إقامة سياج في األنبار على الحدود مع سورية
ً
يومين من بدء اعادة فرز وعد االصوات يدويا
قبل
ُ
في الـعــراق ،قتل شخص امــس واصيب  18آخــرون،
عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب مخزن لصناديق
االقتراع الخاصة باالنتخابات البرلمانية في مدينة
ً
كركوك التي تردد انها شهدت تزويرا.
وذكرت مصادر الشرطة أن السائق فجر المركبة
التي كان يستقلها قبل الوصول إلى مدخل المخزن
بعد أن فتح أفراد األمن النار عليه .وأكدت أن المخزن
الذي يحوي صناديق االقتراع لم تلحق به أضرار.
وف ــي أوائـ ــل يــونـيــو اح ـتــرق مـخــزن يـضــم نصف
صناديق االقتراع في العاصمة بغداد.
ودعــا أمس حزب االتحاد الوطني الكردستاني،
حزب الرئيس الراحل جالل الطالباني الذي يتهمه
خصومه بالتزوير في كركوك ،مفوضية االنتخابات
الى نقل صناديق االقتراع الخاصة بالعد والفرز من
محافظة كركوك الى بغداد ،وهدد بـ"تحريك" الشارع
اذا استمرت بعض االطــراف السياسية في التهديد
بتحريك الشارع في حال قيام المفوضية بالعد والفرز.
وقــال القيادي فــي "االت ـحــاد الكردستاني" خالد
شــوانــي إن "ه ـنــاك مـجــامـيــع مسلحة تمكنت بعد
فترة االنتخابات من فتح الصناديق والتالعب بها
الطــراف وجهات معروفة لدى الجميع" ،مشيرا الى

سلة أخبار

ً
نشر موقع «السومرية» العراقي ،صــورا لالفتات ضد الــواليــات المتحدة كتب عليها
شعارات منها «الموت ألمريكا» في منطقة الغدير وشارع فلسطين شرقي بغداد أمس
الـحــدود مع سورية في غــرب الـبــاد ،لمنع عمليات
تسلل الجهاديين من الدولة المجاورة وإليها.
وقال المتحدث باسم قيادة قوات حرس الحدود
في محافظة األنبار بغرب البالد العقيد أنور حميد
نايف إن "العمل بدأ منذ عشرة أيام بوضع سور أمني،
وهو عبارة عن أسالك شائكة وأبراج مراقبة على طول
الشريط الحدودي مع سورية".
وأضــاف نايف أن هــذه هي "المرحلة األولــى
التي تمتد على  20كيلومترا ،وتفصل بين كل
بــرج وآخ ــر مسافة كيلومتر واح ــد ،مخصصة
للمراقبة وصد الهجمات اإلرهابية" ،مشيرا إلى

أن العمل "بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال".
وأكد المتحدث أنه "سيتم أيضا حفر خندق بعرض
ستة أمتار وعمق ثالثة أمتار ،إلى جانب استخدام
طائرات مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق".
وفــي مــا يتعلق بالمناطق المتبقية على طول
الشريط الحدودي الممتد على  600كيلومتر ،أوضح
نايف أن "لجانا من وزارة الدفاع ودول التحالف (الذي
تـقــوده الــواليــات المتحدة) ستقوم بــزيــارة الموقع
وف ــي حــال نـجــاح العملية
لتحديد ج ــدوى ال ـســورِ ،
سيتواصل نصب هــذا السور على كل الـحــدود مع
سورية".

أعلن العاهل البحريني امللك حمد
بن عيسى ،أمس ،أن بالده «قد
تتجه إلى التصنيع العسكري
املحلي ،إلكمال منظومة قوة
الدفاع بجيش اململكة».
وقال بن عيسى ،خالل لقاء مع
كبار الضباط في قوة دفاع
البحرين« :ما وصلتم إليه من
مستوى احترافي وتمكنكم من
التقنيات الحديثة ،يشجعنا على
التوجه إلى الصناعة العسكرية».
وأعرب العاهل البحريني عن
تقديره لجنود بالده ،الذين
يشاركون في «التحالف العربي»
بقيادة السعودية ،ضد الحوثيني
في اليمن.
(املنامة  -سبوتنيك)

«وجبة» ثانية من ً«النازحين» تعود من لبنان إلى سورية
عالوي :العرب يحملون دينا لبيروت بسبب ما تعلمناه منها
●

بيروت  -ةديرجلا

•

غادر  67نازحا سوريا ،أمس ،لبنان باتجاه بلداتهم
في ريف دمشق بمعرفة مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين.
ّ
وأقلت حافلتان سوريتان معظم هؤالء النازحين من
نقطة تجمعهم في منطقة المصنع الحدودية باتجاه
ب ـلــدهــم ،بـيـنـمــا غـ ــادر اآلخ ـ ــرون لـبـنــان ف ــي سـيــاراتـهــم
الخاصة.
وأعلن األمن العام اللبناني امس األول ،أنه سيقوم
بتأمين العودة الطوعية لعدد من النازحين السوريين
الى بلداتهم في سورية عبر معبر المصنع الحدودي.

الراعي
طالبات يشاركن في مهرجان األلوان في «المدينة الجامعية»
بمدينة طرابلس شمال لبنان (ا ف ب)

من ناحيته ،دعاالبطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي في عظة األحد أمس ،السياسيين
الــى أن "يتصالحوا ،وألن تكون أول مصالحة تأليف

حـكــومــة ب ــأس ــرع م ــا يـمـكــن ،ت ـكــون ق ـ ــادرة عـلــى إج ــراء
اإلصــاحــات المطلوبة من الــدول الداعمة ،والنهوض
بــالـبــاد عـلــى كــل صـعـيــد ،ال حـكــومــة تـقــاســم مصالح
ومغانم" .وأسف الراعي في عظته ،للنزاع المتجدد بين
أهالي اليمونة والعاقورة بشأن قطعة المشاع في جرود
العاقورة ،واالعتداء على عناصر شرطة بلدية العاقورة.

وأضاف "يجب تسليم المعتدين إلى القضاء ،والعودة
إلــى ق ــرار اللجنة التحكيمية بــرئــاســة الـقــاضــي عبدو
أبــوخـيــر الـتــي أص ــدرت فــي  1936ق ــرارا قضى نهائيا
بأن هذه القطعة المتنازع عليها تابعة إلى مشاع بلدة
العاقورة".
وتابع "قد مضى على هذا القرار اثنتان وثمانون

أسود :جنبالط طفل خائف من «أبو كيس»
رد عضو تكتل "لبنان القوي" النائبزياد أسود،
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،على كالم رئيس
ً
الحزب "التقدمي االشتراكي"وليد جنبالط ،قائال:
"يذكرني بتهديده بطفل صغير يمشي في العتمة من
غرفة الى غرفة ،وأهله في البيت ،وهو خائف من أبو
ً
كيس" ،مضيفا" :كل شوي بيلبط باألرض وبصوت

عالي بيصرخ :مين في هون مين في هون أنا جيت".
ً
وكان الحزب التقدمي ُاالشتراكي نفى أمس كالما
نشرته جريدة "الديار" ونقل عن جنبالط جاء فيه:
ً
"فليشكلوا حكومة دون التقدمي ،إذا كانوا شجعانا"،
ً
مؤكدا أن "هذا الكالم لم يصدر عن جنبالط وليس
ً
دقيقا".

ّ
ّ
المعنية في الدولة
سنة .وفي كل حال يجب على السلطة
الحدود التي رسمت
إرسال خبراء
اختصاصيين إلظهار ّ
آنــذاك ،ووضــع ّ
حد نهائي لمثل هذا النزاع الــذي يأتي
في غير مكانه".

عالوي
في غضون ذلك ،زار نائب رئيس الجمهوريةالعراقي
ايــاد عــاوي مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ
محمد عسيران ،وجــرى خــال اللقاء عــرض لألوضاع
على الـســاحــة العربية عموما وللعالقات التاريخية
بين الشعبين اللبناني والعراقي .وقال عالوي" :افتخر
بــأن نصفي لبناني ،وأشعر ان هــذا بلدي الثاني كما
العراق بلدي".
ّ
وذك ــر ع ــاوي بــأنــه "عـنــدمــا زار رئـيــس الجمهورية
ميشال عو نبغدا د صار حديث مع المجتمعين ان العرب
يحملون دينا للبنان بسبب ما تعلمناه منه ،ولذلك أنا
أبشر العرب دائما بلبنان".

ةديرجلا
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دام بسبب المياه ومخاوف من انقالب «الحرس»
إيران :احتجاج ٍ
• عدد النواب المطالبين باستجواب روحاني يزداد • توقيف  129من محتجي البازار بوصفهم «معاندين للنظام»
طهران  -فرزاد قاسمي

قمعت السلطات اإليرانية
احتجاجات شعبية في
خرمشهر وأبادان بعد انقطاع
المياه أكثر من  6أيام عن مدن
محافظة خوزستان ،التي
تصل درجات الحرارة بها إلى
 46درجة مئوية ،في حين
تزايد عدد النواب المطالبين
باستجواب الرئيس حسن
روحاني جراء تردي األوضاع
االقتصادية وسط تنامي
مخاوف من قيام «الحرس
الثوري» بانقالب للسيطرة على
السلطة.

الرئيس اإليراني
يبدأ جولة تشمل
سويسرا والنمسا
اليوم

لم تكد تهدأ احتجاجات سوق
بــازار طهران الكبير ضد انهيار
سعر صرف العملة المحلية أمام
الدوالر بعد قمعها من السلطات
اإليرانية ،حتى تحولت تظاهرات
أه ــال ــي م ــدن خــرمـشـهــر وأب ـ ــادان
مـ ــن م ـح ــاف ـظ ــة خـ ــوزس ـ ـتـ ــان إل ــى
عـنــف ف ــي مــديـنــة خــرمـشـهــر ليل
السبت  -األح ــد ،إذ قامت القوى
األمنية بإطالق النار وقتل محتج
وجرح العشرات ممن خرجوا بعد
انقطاع مياه الشرب عن مناطقهم
لنحو  6أيام.
وأك ـ ــد ش ـه ــود لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" أن
ً
حـ ـش ــودا تـجـمـعــت م ـس ــاء الـسـبــت
أمــام مقر حــاكــم مدينة خرمشهر
ال ـســاح ـل ـيــة ج ـن ــوب غـ ــرب ال ـب ــاد،
م ـط ــال ـب ــة الـ ـح ــاك ــم ب ـتــوض ـي ـحــات
عــن أخ ـبــار م ـتــداولــة عـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي مفادها بأن
ً
الحكومة اإليــرانـيــة عـقــدت اتفاقا
ً
منذ  15عاما مع الكويت لبيعها
ً
مـ ــاء ن ـهــر كـ ـ ــارون ل ـم ــدة  30عــامــا
ً
فضال عن قيامها بتحويل قسم من
مياه النهر إلى العراق في الفترة
األخيرة ،مما أدى إلى انقطاع مياه
الـشــرب ،عن مــدن المحافظة التي
ً
تصل درجات الحرارة فيها حاليا
إلى  46درجة مئوية ،وتردي جودة
الـمـيــاه فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،األمــر
الذي تسبب في تسمم سكان نقلوا
إلى المستشفيات.
لكن الحاكم الخاص للمدينة
رف ـ ــض الـ ـحـ ـض ــور أو الـ ـ ــرد عـلــى
استفسارات التجمهر األمر الذي
أدى إلــى غضب الجماهير التي
ب ــدأت بــرمــي ح ـجــارة وزجــاجــات
حــارقــة باتجاه مديرية المدينة
وقــامــت قــوى األمــن بــالــرد عليها

ب ــإط ــاق قـنــابــل مـسـيـلــة لـلــدمــوع
ً
وإط ــاق الـنــار عشوائيا لتفريق
الحشود.
وكانت وزارة الطاقة اإليرانية
نفت عقد أي اتـفــاق لمد الكويت
ب ـم ـي ــاه الـ ـ ـك ـ ــارون واعـ ـتـ ـب ــرت ،أن
مفاوضات أجريت بالفعل ،لكنها
ل ــم تـصــل إل ــى عـقــد أي ات ـف ــاق أو
تنفيذ أي م ـشــروع .لكن ال ــوزارة
تجاهلت في بيانها تأكيد أو نفي
إقفال سدود الكارون لتأمين مياه
شرب للعراق.

معارضون يبدأون اتصاالت لتوحيد صفوفهم
•

باريس  -ةديرجلا

•

اخ ـت ـت ــم أمـ ـ ــس فـ ــي بـ ــاريـ ــس م ــؤت ـم ــر "م ـج ـلــس
المقاومة اإليرانية" المعارض ،وسط مقاطعة من
قبل الحكومة الفرنسية .وفي ورشة عمل أقيمت
أمس في اليوم الثاني من المؤتمر ،ناشد رئيس
لجنة العالقات الخارجية في "مجلس المقاومة"
جميع القوى اإليرانية المعارضة تشكيل جبهة
واحد ضد النظام.
وعـلـمــت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــدر فــي "مـجــاهــدي
خلق" أن "مجلس المقاومة" بدأ بالفعل محادثات
مــع ق ــوى مـعــارضــة ،لتوحيد الـصـفــوف لمواكبة

الضغوط التي تمارس على النظام اإليراني ،بما
في ذلك قوى كردية وعربية في األهواز.
وفي كلمتها أمام المؤتمر ،قالت مريم رجوي
رئـيـســة "مـجـلــس ال ـم ـقــاومــة" ،إن "تـغـيـيــر الـنـظــام
في إيــران بــات في متناول اليد أكثر من أي وقت
مضى ...رياح التغيير بدأت تهب".
وكان عمدة نيويورك السابق ،رودي جولياني
حليف ومحامي الرئيس األميركي دونالد ترامب
قال ،أمس األول ،أمام المؤتمر إن ترامب "سيخنق
ً
حكام إيــران المستبدين" ،ملمحا إلــى أن تحركه
صوب إعادة فرض العقوبات على طهران يهدف
بشكل مباشر إلى تغيير النظام.

ضابط إيراني في الحرس الثوري رسم علم إسرائيل على أسفل حذائه خالل تخريج عسكريين في طهران أمس األول (رويترز)
ً
بتوزيع مياه معبئة مجانا على
أهـ ــالـ ــي ال ـ ـمـ ــدن خ ـ ــال األسـ ـب ــوع
الماضي وعززت خطوتها بحملة
إعــام ـيــة رسـمـيــة واس ـعــة إلب ــراز
الجهد الحكومي لكنها لم تفلح
في تخفيف الغضب العام.
وسـ ـ ـ ــاد أمـ ـ ــس تـ ــوتـ ــر بـجـمـيــع
أرجاء مدينة خرمشهر (المحمرة)
ً
بعد االشـتـبــاكــات تـخــوفــا مــن أن
تقوم عشائر المصابين بجروح
خ ـط ـيــرة ج ـ ــراء ال ـم ــواج ـه ــات مع
األم ــن ب ــردة فـعــل انـتـقــامـيــة بعد
ت ـض ــارب أن ـب ــاء ع ــن ارت ـف ــاع عــدد
الوفيات إلى  4حاالت.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ق ــال رئـيــس
لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـم ـ ـجـ ــالـ ــس الـ ـمـ ـصـ ـغ ــرة
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـتــاب ـعــة
لمجلس الشوري جواد كوليوند،
إن السلطات أ لـقــت القبض علي
 129ممن شاركوا في احتجاجات
بـ ـ ـ ـ ـ ــازار ط ـ ـ ـهـ ـ ــران وأمـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـب ـنــي
ً
ال ـب ــرل ـم ــان ،واصـ ـف ــا الـمـعـتـقـلـيــن
بأنهم "جماعات معاندة للنظام".

استجواب روحاني
فـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،أكـ ـ ــد أح ــد
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ـمـ ــؤيـ ــديـ ــن ل ـل ــرئ ـي ــس

حـســن روح ــان ــي أن ع ــدد الـنــواب
ال ـم ـط ــال ـب ـي ــن ب ــاسـ ـتـ ـج ــواب ــه فــي
ً
الـبــرلـمــان يـ ــزداد يــومــا بـعــد يــوم
ً
وانـ ــه ارت ـف ــع إل ــى  120نــائ ـبــا في
حـ ـي ــن أن ع ـم ـل ـي ــة االسـ ـتـ ـج ــواب
تحتاج إلى طلب خمسة وثمانين
ً
نائبا فقط.
ً
ً
وأضاف النائب أن عددا كبيرا
م ــن ال ـ ـنـ ــواب ،ال ــذي ــن دخـ ـل ــوا الــى
ال ـم ـج ـلــس ض ـمــن الئ ـح ــة "ام ـي ــد"
الـ ـم ــوالـ ـي ــة لـ ــروحـ ــانـ ــي ي ـخ ـشــون
ردة فـ ـع ــل ش ـع ـب ـيــة ض ــده ــم فــي
اال نـتـخــا بــات المقبلة للمجلس،
مـمــا دفـعـهــم إل ــى تغيير نهجهم
وتـبـنــي وجـهــة نـظــر معارضيها
بـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردي األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية وانهيار الريال أمام
الدوالر.
وذكـ ــر ال ـنــائــب اإلص ــاح ــي أن
رئيس المجلس علي الريجاني
ً
وعددا من نواب "اميد" يحاولون
الحيلولة دون استجواب الرئيس
في مقابل حثه على تغيير فريقه
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وهـ ــو م ــا يــرفـضــه
ال ـب ـعــض اآلخ ـ ــر وي ـص ــر ع ـلــى أن
الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي ش ـخــص
روحـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ـت ــوزي ــر

أش ـ ـخـ ــاص دون ك ـ ـفـ ــاء ة ول ـي ــس
لــديــه أي بــرنــامــج لحل المشاكل
االقتصادية للبالد.
وأكد النائب أن الريجاني أكد
لـلـنــواب أن ــه ت ـشــاور مــع المرشد
األعلى علي خامنئي ،الذي أبدى
عدم رغبته في إسقاط الحكومة
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن م ــع ض ــرورة
ت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـفـ ــريـ ــق االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
ً
مشيرا إلــى أن النواب من التيار
المحسوب على "الحرس الثوري"
ي ـصــرون عـلــى أن بـقــاء روحــانــي
حتى نهاية واليته مرهون بقيامه
بتعيين فــريــق اقـتـصــادي جديد
وتغيير نائبه اسحاق جهانغيري
وتعيين شخصية أصولية مثل
محمد باقر قاليباف ،عمدة مدينة
طـ ـه ــران ال ـس ــاب ــق ،م ــع تـفــويـضــه
بصالحيات الرئيس التنفيذية.

انقالب محتمل
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب أن ال ـض ـغــوط
األميركية والدولية على إيران
ع ـ ـ ـ ــززت م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف كـ ـبـ ـي ــر لـ ــدى
الـتـيــار اإلص ــاح ــي واألصــولــي
بوقوع انقالب عسكري يسيطر
خــالــه "ال ـح ــرس ال ـث ــوري" على

الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة بـشـكــل أو
ً
ً
بــآخــر ،وعليه فــإن ع ــددا كبيرا
من األصوليين بات اليوم يعتبر
أنهم بحاجة للتحرك للحيلولة
دون وق ـ ــوع انـ ـق ــاب ع ـبــر منح
ت ــرض ـي ــة ل ـ ــ"ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري"
ت ـت ـم ـثــل ب ـم ــوق ــع ن ــائ ــب رئ ـيــس
الجمهورية.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر ن ـ ـشـ ــرت
ع ــريـ ـض ــة ،أم ـ ــس األول ،ادعـ ــت
أن ن ـ ــواب بــال ـت ـيــار اإلص ــاح ــي
وقـعــوا عليها لدعم استجواب
روح ـ ــان ـ ــي ،ل ـك ــن ع ـ ــدد آخ ـ ــر مــن
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب االص ــاحـ ـيـ ـي ــن ق ــام ــو
بنفي وجود أي نية لديهم لدعم
أي عـمـلـيــة اس ـت ـج ــواب ف ــي ظل
الظروف الحالية للبالد وقالوا
إن الوثيقة تعود لالحتجاجات
ال ـ ـتـ ــي ان ــدلـ ـع ــت أواخ ـ ـ ـ ــر 2017
وامتدت حتى يناير الماضي.
من جهة أخرى ،يبدأ الرئيس
اإليراني زيارة رسمية بصحبة
وفد سياسي واقتصادي رفيع
ال ـم ـس ـت ــوى ،إلـ ــى بـ ــرن عــاصـمــة
سويسرا اليوم في إطــار جولة
تقوده إلى النمسا.

ُ
قضاء مصر يعيد الضباط الملتحين إلى الشرطة
• «أكبر موازنة» تدخل حيز التنفيذ • منع دخول الصادق المهدي
•

القاهرة  -رامي إبراهيم

عادت قضية ضباط الشرطة الملتحين إلى
واجهة الجدل السياسي واإلعــامــي في مصر
مــن جــديــد ،بحكم أصــدرتــه المحكمة اإلداري ــة
العليا أمسن قضى بــإعــادة أحدهم إلــى عمله،
ً
معتبرا أن قرار فصله من وزارة الداخلية "عقوبة
مغالى فيها".
وأل ــزم ــت الـمـحـكـمــة الـ ـ ــوزارة ب ــإع ــادة الـضــابــط
الخدمة بهيئة
المفصول ،وهــو برتبة عقيد إلــى ِ
ُّ
الشرطة بــذات أقدميته السابقة ،مثلما كــان بين
ً
أقرانه ،مع مجازاته بخصم أجر  15يوما ِمن راتبه.
وت ـط ــرق ــت ح ـي ـث ـيــات ال ـح ـك ــم إلـ ــى تـ ـن ــاول آراء
الـ ـم ــذاه ــب ال ـف ـق ـه ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ح ـك ــم إع ـف ــاء
اللحى ،وأكــدت المحكمة أنــه إزاء ذلــك االختالف،
يتعين على كل مسلم أن يختار ِمن االجتهادات
الشرعية للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه
وثوابته ،وفق ما ُيناسب فطرته وثقافته وأحواله
االقتصادية واالجتماعية والوظيفية.
وذكرت المحكمة أنه يجب على المشرع في

ً
المقابل أيضا حال اختالف العلماء على ُحكم
ْ
شرعي ،أن يضع من النصوص القانونية التي
تتفق مع أرجح تلك اآلراء ،بغية تنظيم السلوك
والمظهر ا لـخــار جــي والملبس لفئات محددة
من العاملين بمرافق إدارية معينة ،مادامت ال
ً
تخالف صراحة أو ضمنا أيا من أركان اإلسالم
ُ ّ
المتفق عليها.
أو ثوابته
وأكدت أن التزام ضباط الشرطة بالتعليمات
والـ ـع ــرف الـ ـت ــزام ق ــان ــون ــي ي ـس ـتــوجــب مـعــاقـبــة
الـمـخــالــف بخصم نـصــف شـهــر مــن رات ـبــه ،مع
الغاء عقوبة الفصل.
وك ــان ع ـشــرات مــن ض ـبــاط الـشــرطــة طــالـبــوا
بعد ثورة يناير بالسماح لهم بإطالق لحاهم،
واستمرت فعاليات تظاهراتهم تثير االهتمام
حتى صــدر ق ــرار بفصلهم قبل أرب ــع سـنــوات،
وتورط احدهم في قضية اغتيال إرهابي.

الموازنة الجديدة
ب ــدأت مـصــر ،أم ــس (األحـ ــد) الـعـمــل بـمــوازنــة
السنة المالية الجديدة  ،2019/ 2018وهي األكبر

في تاريخ مصر ،حيث يبلغ حجم مصروفاتها
 1.42تريليون جنيه بزيادة  200مليار جنيه عن
الموازنة السابقة.
وحسب وزير المالية ،محمد معيط ،يرجع ذلك
إلــى زي ــادة مخصصات العديد مــن الـبــرامــج ذات
البعد االجتماعي مثل أجــور العاملين بالجهاز
اإلداري للدولة ،التي زادت بقيمة  30مليار جنيه
لتصل إلى  270مليارا لمواجهة الزيادات باألجور،
إلى جانب زيادة االستثمارات الحكومية بنسبة
 %42عــن الـعــام المالي السابق لتصل إلــى نحو
 100مليار مقابل  70مليارا بموازنة .2018/2017
وأك ــد مـعـيــط ،فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،أن
ً
ال ـم ــوازن ــة ال ـج ــدي ــدة تـشـمــل أي ـض ــا زي ـ ــادة غير
مـسـبــوقــة ف ــي مـخـصـصــات الـتـعـلـيــم والـصـحــة
لـتـصــا إل ــى نـحــو  257.7مـلـيــار جـنـيــه مقابل
ً
نحو  222مليارا فقط في موازنة العام المالي
الماضي ،الى جانب رصد مخصصات لبرنامج
الـعــاج على نفقة الــدولــة بقيمة  5.7مليارات
جنيه ،وسداد  1.5مليار اشتراكات غير القادرين
ف ــي ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـح ــي ،إض ــاف ــة الـ ــى الـتــأمـيــن

ً
المكسيك تختار رئيسا بعد حملة دموية

الصحي للطالب ،ودعــم المرأة المعيلة ،ودعم
األطفال دون السن المدرسية ،ومعاش الضمان
االجتماعي.
وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تبدأ عملها
ً
عقب بيان الحكومة الجديدة غدا ،لدراسة مقترح
تقدمت به النائبة ميرفت ألكسان ،يستحدث
شــريـحــة جــديــدة تـضــم لـقــانــون الـضــريـبــة على
الــدخــل ،وتفرض ضرائب بنسبة  25في المئة
على من يزيد دخله على  500ألف جنيه سنويا،
وتقدر موازنة العام المالي الماضي اإليرادات
الضريبية بـ ــ 624مـلـيــار جـنـيــه ،بينما تتوقع
ً
الموازنة الجديدة إيرادات بـ 770مليارا.

القمة اإلفريقية
م ــن جـهـتــه ،طــالــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ســامــح
شكري بعدم فرض أي عقوبات اقتصادية على
ً
دولة جنوب السودان ،معتبرا أن ذلك هو أحد
أسس الحفاظ على األمن والسالم في افريقيا.
وجـ ــاءت كـلـمــة ش ـكــري ضـمــن مـشــاركـتــه في
جلسة عـلــى هــامــش الـقـمــة االفــريـقـيــة الـحــاديــة

والـ ـث ــاثـ ـي ــن الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت أعـ ـم ــالـ ـه ــا أمـ ـ ــس فــي
نواكشوط ،وترأس الوفد المصري بها مصطفى
مدبولي رئيس الوزراء.
في غضون ذلك ،استنكر حزب األمة القومي
السوداني ،منع السلطات المصرية ،مساء امس
االول (السبت) زعيمه الصادق المهدي من دخول
الـقــاهــرة ،اثــر عــودتــه مــن برلين بعد مشاركته
ف ــي اج ـت ـمــاعــات نـ ــداء الـ ـس ــودان م ــع الـحـكــومــة
األلمانية والخاصة ببحث مسارات حلول األزمة
السودانية وفق خريطة الطريق ،وقال الحزب في
بيان إن "السلطات المصرية كانت قد طلبت من
اإلمام اال يشارك في اجتماعات برلين".
ووصف الخبير في الشؤون االفريقية بمركز
االهرام ،هاني رسالن ،منع المهدي من الدخول
ً
إلى مصر بـ"الخطيئة الكبرى" ،قائال :اإلمام قائد
سياسي يتسم باالعتدال والحرص على عالقات
ً
ودي ــة ومـتــوازنــة مــع مـصــر ،فـضــا عــن مكانته
لدى قومه وشعبه ،فهو ليس فقط اماما لطائفة
األنصار بل أحد قادة الشعب السوداني ورموزه،
ً
فضال عن أنه مفكر يدعو دائما لنبذ العنف".

كيم طالب شي بالمساعدة
على إنهاء العقوبات

على أنه المرشح المعارض للطبقة السياسية وللفساد ،مؤكدا
انه يريد طرد "المافيا من السلطة".
وبـ ـع ــد إخـ ـف ــاق ــه فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات س ــاب ـق ــة م ــرتـ ـي ــن ،تـشـيــر
استطالعات الرأي الى أن "أملو" يتقدم بنحو  20نقطة على
خصومه مرشحي األحزاب التقليدية .وقد نجح في االستفادة
مــن غضب المكسيكيين بعد وال ي ــة الرئيس انريكي بينيا
نييتو التي شهدت انتهاكات لحقوق اإلنسان وأعمال عنف.
وفــي المرتبة الثانية ،يأتي المحافظ الشاب ريـكــاردو انايا
الذي يشدد على "حداثته" ،ويقود تحالفا لليمين واليسار يضم
حزب العمل الوطني وحزب الثورة الديمقراطية وحركة المواطن.
وهــو يتقدم على خوسيه انطونيو ميادي من الحزب الثوري
المؤسساتي اليميني .وميادي مستقل أساسا اختاره الحزب.
وإذا تحققت توقعات استطالعات ا ل ــرأي ،ستشكل هذه
االنتخابات منعطفا في الحياة السياسية المكسيكية.
ورأى مدير "معهد المكسيك" في مركز وودرو ولسون أن
"البعض يشبهون هذا المنعطف بزلزال ،وآخرين يعتبرونه
تـغـيـيــرا ب ـن ـيــويــا .ل ـكــن م ــا ه ــو مــؤكــد ه ــو أن ن ـظــام االحـ ــزاب
التقليدية هزه صعود حزب مورينا".

هونغ كونغ :تظاهرات
احتجاجية ضد بكين

خرج اآلالف في هونغ كونغ،
أمس ،لرفض تشديد قبضة
بكين على المستعمرة
البريطانية السابقة ،مع إحياء
ذكرى مرور  21عاما على
عودتها لحكم الصين.
وكان من بين المحتجين كبار
في السن ،ومقعدون وأزواج مع
أطفالهم الرضع ،وشبان حملوا
الفتات كتب عليها "ال لحكم
الحزب الواحد؛ ال لسقوط هونغ
كونغ" .وهونغ كونغ مستعمرة
بريطانية سابقة عادت لحكم
ً
الصين عام  1997وفقا لصيغة
"بلد واحد ونظامين" ،التي
تضمن لها قدرا كبيرا من
الحكم الذاتي ،ووعد باقتراع
عام في نهاية المطاف.

النمسا :األمن ومكافحة
الهجرة على رأس أولوياتنا

أكدت النمسا التي تسلمت،
ً
أمس ،رسميا من بلغاريا
الرئاسة الدورية لالتحاد
األوروبي ،أن المحافظة على
األمن ومكافحة الهجرة غير
الشرعية عن طريق تأمين
الحدود الخارجية لدول االتحاد
ستكونان على رأس اولوياتها.
إلى ذلك ،أعطت الحكومة
اإلسبانية الضوء األخضر
لسفينة انقاذ المهاجرين
التي رفضت إيطاليا ومالطا
استقبالها بالرسو في ميناء
اسباني ،في مبادرة هي
الثانية من نوعها خالل الشهر
الماضي .وفي وقت سابق،
أعلنت "بروأكيتيفا أوبن آرمز"،
أن األشخاص الذي تم انقاذهم
ينتمون إلى  14جنسية ،فمنهم
فلسطينيون ،وسوريون،
ومصريون ،وليبيون ،وآخرون
من جنوب السودان ،وبوركينا
فاسو ،واريتريا ،والكاميرون،
وغينيا ،وبنغالدش ،وكوت
ديفوار ،وافريقيا الوسطى،
ومالي ،واثيوبيا.

قتيالن و 11جريحًا
بتظاهرات نيكاراغوا

ً
ً
•  136سياسيا بينهم  48مرشحا للبرلمان اغتيلوا
ً
ّ
• شعبوي يساري تعهد بـ «طرد المافيا» ...هو األوفر حظا
أدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم ،أمس ،في اقتراع رئاسي
يبدو مرشح اليسار اندريس مانويل لوبيز ابرادور ،الملقب بـ "أملو"،
الذي يعد "بتغيير جذري" في البالد ،األوفر حظا للفوز فيه.
وسبقت االقتراع واحدة من أعنف الحمالت االنتخابية في
تاريخ المكسيك ،شهدت اغتيال  136سياسيا على األقل بينهم
 48مرشحا ،حسب مركز الدراسات "إيتيليكت".
وهذا العدد أكبر بكثير من ضحايا العنف خالل الحملة
الرئاسية السابقة التي جــرت فــي  2012وشـهــدت اغتيال 9
سياسيين ومرشح واحد.
وإلى جانب الرئيس ،سيختار الناخبون المكسيكيون البالغ
عددهم نحو  89مليونا ،أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعددا
من أعضاء المجالس البلدية ومجالس الواليات.
وقال لوبيز ابــرادور ألنصاره في آخر مهرجان انتخابي
بحملته في استاد ازتيكا في مكسيكو إن االقتراع "سيكون
حدثا تاريخيا وانتصارا لشعب بأكمله على الفجور واالنهيار
في الفترة االخيرة".
ويقدم لوبيز ابرادور الذي يلقبه المكسيكيون بـ "أملو" (64
عاما) نفسه ،وينتمي الى "حركة اإلحياء الوطني" (مورينا)،

سلة أخبار

طلب الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ اون ،من الرئيس
الصيني شي جين بينغ،
العمل من أجل وضع نهاية
مبكرة للعقوبات االقتصادية
المفروضة على بالده .وأعلنت
صحيفة "يوميون شيمبون"
اليابانية ،أن كيم تقدم بالطلب
خالل اجتماعه الثالث بشي في
بكين الشهر الماضي ،حيث
وعده الرئيس الصيني بالقيام
بـ"أقصى ما في وسعه" لاليفاء
بذلك .وأوضحت أن كيم قال
لشي "نشعر بألم كبير من جراء
العقوبات االقتصادية .بما أننا
اآلن أنهينا القمة بين الواليات
لمتحدة وكوريا الشمالية
بنجاح ،أريد (من الصين) أن
تعمل باتجاه الرفع المبكر
للعقوبات".

تكلس وفشل
وأفــاد أحد مسؤولي مؤسسة
الـمـيــاه فــي خرمشهر بــأن نسبة
ال ـك ـلــس واألمـ ـ ــاح ووص ـل ــت إلــى
مستويات قياسية غير مسبوقة
بسبب انخفاض مستوى كارون
بعد أن منع اقفال السدود المقامة
عليه تدفق الماء العذب وهو ما
س ـمــح ل ـم ـيــاه ال ـخ ـل ـيــج الـمــالـحــة
بالتمدد على حساب مياه النهر
عند مصبه بالمدينة الساحلية.
وق ــال ال ـم ـصــدر ،إن السلطات
فتحت بعض السدود كي تسمح
لـلـمــاء ال ـعــذب بــالـتــدفــق لتعديل
ن ـس ـبــة ال ـك ـلــس واألم ـ ـ ــاح لكنها
ً
تـحـتــاج إل ــى  15ي ــوم ــا عـلــى أقــل
ت ـق ــدي ــر ل ـل ــوص ــول إلـ ــى مـسـتــوى
ي ـس ـمــح ل ـه ــا بـتـشـغـيــل مـحـطــات
مياه الشرب.
وأش ـ ــار إل ــى ال ـس ـل ـطــات قــامــت
ب ـمــد أنــاب ـيــب م ـي ــاه ن ـهــر الـغــديــر
القريب إلى مصافي مياه مدينتي
خرمشهر وآبادان لحين الوصول
إلى مستوى يسمح بإعادة ضخ
مياه كارون.
وق ــام ــت م ــدي ــري ــة ال ـم ـحــاف ـظــة

دوليات

عناصر من الجيش تؤمن أحد مقار االقتراع في المكسيك (أ ف ب)
وأكــد "المعهد الوطني المكسيكي" أن نحو مئة الف مكسيكي
يقيمون في الخارج ،يعيش  77منهم في الواليات المتحدة أدلوا
بأصواتهم .وهذه النسبة ضئيلة جدا بوجود اكثر من  12مليون
مكسيكي في الخارج اكثر من  93بالمئة منهم في الواليات المتحدة.
وسبقت االقتراع واحدة من أعنف الحمالت االنتخابية في تاريخ
المكسيك ،شهدت اغتيال  136سياسيا على األقل بينهم  48مرشحا،
حسب مركز الدراسات "ايتيليكت".

وهذا العدد أكبر بكثير من ضحايا العنف خالل الحملة الرئاسية
السابقة التي جــرت في  2012وشهدت اغتيال تسعة سياسيين
ومرشح واحد.
وتشكل مكافحة العنف والفساد أولويتين لــدى أملو ،رئيس
بلدية مكسيكو السابق ( .)2005 2000-وهو يعد بخفض الفقر الذي
يغذي العصابات ،ويريد مكافحة الفساد لتمويل برامج اجتماعية.
(مكسيكو  -أ ف ب)

شارك آالف المحتجين
بتظاهرات للمطالبة باستقالة
الرئيس دانيال اورتيغا في عدد
فيها
من مدن نيكاراغوا ،بما ُ
العاصمة ماناغوا ،حيث قتل
شخصان ،وأصيب  11آخرون
بإطالق نار على متظاهرين.
ً
وخرجت هذه التظاهرات أيضا
للمطالبة بتحقيق العدالة بعد
ً
مقتل  20قاصرا من بين ما
ّ
ال يقل عن  220شخصا لقوا
حتفهم من جراء قمع موجة
االحتجاجات .ونفت الحكومة
ّ
أي مسؤولية عن العنف.
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● ترامب :قوانين الهجرة عندنا األكثر غباء ...والديمقراطيون يضعفون الحدود
● اشتباكات «حزبية» بأوريغون ...وصعق «أسود» يثير التوتر في بنسلفانيا
خرج اآلالف في تظاهرات
عمت شوارع الواليات المتحدة،
احتجاجا على السياسات التي
ينتهجها دونالد ترامب بفصل
األطفال المهاجرين عن
ذويهم.

ع ـ ـمـ ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات ش ـ ـ ـ ــوارع
الواليات المتحدة ،احتجاجا على
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـت ـب ـعــة ف ــي دراسـ ــة
مـلـفــات الـهـجــرة ،وال ـتــي ينتهجها
الرئيس االميركي بفصل االطفال
الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن عـ ــن ذوي ـ ـهـ ــم ال ــذي ــن
حاولوا عبور الحدود بطريقة غير
قانونية.
وحـ ـم ــل ال ـم ـت ـظ ــاه ــرون الف ـت ــات
تحمل اســم منظمة «األســر تنتمي
لبعضها» ،وطالبوا بلم شمل األسر
ب ـع ــد ف ـص ــل األط ـ ـفـ ــال ع ــن ذوي ـه ــم،
واعتقال عــدد من المهاجرين غير
القانونيين على المنافذ الحدودية
الجنوبية للواليات المتحدة.

وتعهدت منظمة «األسر تنتمي
لبعضها» باستمرار االحتجاجات،
والتنديد في حــال استمر تشتت
األسر.
وخ ــارج البيت األبـيــض ،لوح
ال ـم ـح ـت ـج ــون ب ــافـ ـت ــات ت ـطــالــب
بلم شمل األســر ،وهتفوا «عــار...
عــار» ،في حين حض رجــال دين
ونـشـطــاء ،إدارة تــرامــب عـلــى أن
تـكــون أكـثــر ترحيبا بــاألجــانــب،
وأن ت ـع ـيــد ل ــم ش ـم ــل األس ـ ــر مــن
جديد.
وقالت آنييس جيرمين ،التي
كانت تشارك في االحتجاجات،
«األسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ــذي ي ـع ــام ـل ــون بــه

ً
معلمون يتدربون سرا على حمل السالح
عندما اقترح دونالد ترامب تسليح المعلمين للتصدي
لعمليات اطــاق الـنــار فــي ال ـمــدارس ،كانت أكثرية ردود
الفعل غاضبة .ومع ذلك يبادر موظفو الهيئات التعليمية
في والية كولورادو الى اتخاذ خطوات لحمل سالح غير
ظاهر داخل المدارس.
وقامت مجموعة غير ربحية معروفة باسم «فاستر»
ً
أن ـش ـئــت ف ــي اع ـق ــاب مـقـتــل ع ـشــريــن ت ـل ـم ـيــذا ف ــي مــدرســة
«ســانــدي ه ــوك» االبـتــدائـيــة عــام  ،2012بـتــدريــب أكـثــر من

األسر ،األسلوب الذي يعاملون به
المهاجرين ،هذه ليست أميركا»
في إشارة للموقف المتشدد الذي
يـتـبـنــاه ت ــرام ــب ب ـشــأن ال ـه ـجــرة،
والذي يمثل إحدى ركائز حملته
االنتخابية.
وذكرت باوال فلوريس ماركيز
( 27عــامــا) ،الـتــي شــاركــت أيضا
في االحتجاج ،أن هذه السياسة
«تتنافى مــع كــل شــيء نــؤمــن به
كبلد».
و ش ـ ـ ـ ـ ــارك آالف ا ل ـم ـح ـت ـج ـيــن
ف ــي م ـس ـي ــرات ب ـن ـي ــوي ــورك عـلــى
جسر بروكلين ،حاملين الفتات
كـتـبــوا عليها «أع ـي ــدوا ألمـيــركــا

 1300م ــن مــوظـفــي الـ ـم ــدارس األم ـيــرك ـيــة ،أغـلـبـيـتـهــم في
اوهــايــو ،على استخدام مسدسات في حــال وقــوع إطالق
نــار داخــل تلك الـمــراكــز .و 63مــن أولـئــك األســاتــذة تدربوا
في واليــة كــولــورادو ،حيث تقع ثانوية كولومباين التي
شـهــدت م ـجــرزة ع ــام  .1999وقــالــت كـيـتــي ،وه ــي معلمة
للصف األول في مقاطعة جيفرسون ،الى الغرب من دنفر
عاصمة الوالية« ،أعتقد انه من المخيف إحضار سالح إلى
المدرسة» ،لكن المعلمة البالغة من العمر  27عاما أضافت:

إن ـس ــان ـي ـت ـه ــا» ،و»الـ ـمـ ـه ــاج ــرون
م ـ ـ ــرح ـ ـ ــب ب ـ ـ ـهـ ـ ــم ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا» .وع ـ ـلـ ــى
الـحــدود بين الــواليــات المتحدة
وال ـم ـك ـس ـيــك ،أغ ـل ــق الـمـحـتـجــون
جزئيا جسرا يربط بين إل باسو
فــي تكساس وس ـيــوداد خــواريــز
في المكسيك.
وفــي شيكاغو ،تجمع اآلالف
للسير باتجاه المكاتب المحلية
لسلطات الهجرة االتحادية .وقدر
المنظمون أعداد المشاركين في
وسط واشنطن بنحو  30ألفا.
ويقول ترامب إن الهجرة غير
الشرعية تزيد معدالت الجريمة،
وطبق في مايو سياسة صارمة

ً
احتجاجا على سياسة ترامب حول الهجرة (ا ف ب)
متظاهرون في لوس أنجلس
لمحاكمة جميع المهاجرين الذين
يتم القبض عليهم بسبب د خــول
البالد بطرق غير مشروعة.
وأدى ذل ــك إل ــى فـصــل أك ـثــر من
ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم ،ما
أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر
ح ـتــى م ــن ب ـعــض ح ـل ـفــاء الــرئـيــس
الجمهوري.

ترامب
«يرون الجانب السلبي ال اإليجابي لعمل السالح في انقاذ
األرواح» .وكانت من بين «الطالب» الذين شاركوا األسبوع
الماضي ،في دورة استمرت  3أيــام بكلفة الــف دوالر في
مدينة كوميرس سيتي قرب دنفر.
وحسب أرقام صحيفة «واشنطن بوست» ،فإن عمليات
اطالق النار في أميركا تودي بحياة  33ألف شخص تقريبا
كل عــام .وأكثر من  214ألف تلميذ شهدوا حادثة إطالق
نار في الواليات المتحدة منذ .1999

وفــي تـغــريــدة لــه على «تــويـتــر»،
انـتـقــد تــرامــب مــرة أخ ــرى الـقــانــون
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـهـ ـج ــرة،
وك ـت ــب« :ع ـنــدمــا ي ـصــل أنـ ــاس إلــى
دولـتـنــا بشكل غير شــرعــي ،يجب
أن نـطــردهــم ف ــورا ،مــن دون قضاء
سنوات لتنفيذ إجــراءات قانونية.
إن قوانيننا هــي األك ـثــر غـبــاء في
العالم».
وأش ــار إلــى أن «الديمقراطيين
األميركيين ،الذين يؤيدون الحدود

الـمـفـتــوحــة ،يـظـهــرون ضـعــف هــذه
الحدود أمــام المجرمين ،في حين
يسعى الـجـمـهــوريــون إل ــى تعزيز
الحدود ومنع دخول المجرمين».

اشتباكات
من ناحية أخرى ،ذكرت وسائل
إع ـ ـ ــام أن م ـن ــاه ـض ـي ــن ل ـل ـفــاش ـيــة
اش ـت ـب ـك ــوا م ــع ن ـش ـط ــاء يـمـيـنـيـيــن
ف ــي ب ــورت ــان ــد ب ــوالي ــة أوريـ ـغ ــون
ليل السبت  -األحــد ،عندما اندلع
العنف خالل مسيرة تأييد لمرشح
جمهوري محافظ لمجلس الشيوخ.
وذكرت صحيفة «أوروغينيان»
أن مـ ـش ــاج ــرات ان ــدلـ ـع ــت ب ـع ــد أن
رشـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـن ــاهـ ـض ــون ل ـل ـف ــاش ـي ــة
اليمينيين مــن جماعة «بيتريوت
براير» بالبيض وزجاجات المياه
واأللعاب النارية.
ورشــح مؤسس الجماعة جوي
جيبسون نفسه لعضوية مجلس

ال ـش ـيــوخ .وأض ــاف ــت الصحيفة أن
السلطات ألقت القبض على عدد
محدود من الجانبين.
في غضون ذلك ،يخضع ضابط
شـ ــرطـ ــة ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا
للتحقيق ،بعد أن ظهر في مقطع
ف ـي ــدي ــو وه ـ ــو ي ـس ـت ـخ ــدم صــاع ـقــا
كهربائيا ضد رجل أسود أعزل كان
يجلس على الرصيف.
وصـ ـ ــور أحـ ــد ال ـ ـمـ ــارة ال ـف ـيــديــو
بالنكستر في بنسلفانيا ،ونشره
على «فيسبوك» ،وشاهد الفيديو
منذ ذلك الحين  2.4مليون شخص،
وه ــذه أح ــدث واق ـعــة تـثـيــر غضبا
عــامــا ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة من
استخدام الشرطة للقوة المفرطة
ضد السود.
و قــا لــت رئيسة بلدية النكستر
دان ـي ــن س ـ ــوراس إن ـهــا «مـنــزعـجــة»
مما شــاهــدت ،وإن تحقيقا يجري
في الواقعة.
(واشنطن  -وكاالت)
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رياضة
االتحاد السوري يوافق على إقامة مواجهة
سورية واألزرق  19نوفمبر في الكويت

باختصار
«الكرة» يوافق على زيادة
أندية «الممتاز» إلى  10فرق

«الفنية» تسابق الزمن لالنتهاء من ملف المدربين
يلتقي منتخبنا الوطني األول
لكرة القدم مع المنتخب السوري
يوم  19نوفمبر المقبل في
الكويت ،بعد وصول موافقة
االتحاد السوري على موعد
ومكان المباراة.

وافق االتحاد السوري لكرة
القدم على لعب منتخب بالده
األول مع منتخبنا الوطني يوم
 19م ــن شـهــر نــوفـمـبــر المقبل
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ك ـت ــاب
رسمي أرسله إلى مجلس إدارة
االتحاد أمس.
وتـ ـس ــاب ــق ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
بــرئــاســة عـضــو مجلس إدارة
االتحاد علي حسين الديحاني
الــزمــن ،مــن أج ــل االت ـفــاق على
عدد كبير من المباريات الودية
والدولية التي تقام تحت مظلة
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
"ف ـي ـفــا" ،وذل ــك مــن أج ــل ضــرب
عصفورين بحجر وا حــد كما
ي ـق ــول ــون ،األول ه ــو االرتـ ـق ــاء
بمركز المنتخب الوطني األول
في التصنيف الشهري الصادر
ع ــن "فـ ـيـ ـف ــا" ،والـ ـث ــان ــي تــوفـيــر
االحتكاك للفريق مع مــدارس
كروية مختلفة ،من أجل صقل
خ ـبــرات الـعــديــد مــن الالعبين
مــن أص ـحــاب األع ـمــار السنية
الصغيرة.
وت ـس ــاب ــق ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة،
التي تحولت إ لــى خلية نحل
وورشة عمل ال تهدأ ،من أجل
وضع اللمسات األخيرة على
م ـل ــف ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع م ــدرب ـي ــن
أ جــا نــب للمنتخبات الوطنية
األول واألولـ ـمـ ـب ــي وال ـش ـبــاب
ً
والـ ـب ــراع ــم ،ع ـل ـمــا أن منتخب
الناشئين الوحيد الــذي تقرر

منتخب الكويت في اللقاء االخير امام مصر
أن يـ ـق ــوده ال ـ ـمـ ــدرب الــوط ـنــي
إبراهيم عبيد.

سير ذاتية لمدربين أجانب
وهناك آلية تم االتـفــاق عليها
داخــل االتـحــاد تتمثل في دراســة
اللجنة الفنية للعديد من السير
ال ــذات ـي ــة ل ـمــدرب ـيــن أج ــان ــب ،على
أن تـتــم تصفيتها ،ثــم تــرفــع إلــى
مجلس إدارة االتحاد للمفاضلة
بينها واختيار األفضل واألنسب.
وتـتـجــه الـنـيــة كـمــا هــو معلوم

للتعاقد مع مدربين من مدرسة
كـ ـ ــرويـ ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن
األولمبي والشباب ،بغية توحيد
الفكر في أسلوب التدريبات
الس ـي ـم ــا أن األع ـ ـمـ ــار الـسـنـيــة
لالعبي المنتخبين متقاربة ،كما
أن االتحاد يعمل في الوقت الراهن
على بناء منتخبات جديدة ،بعد
رفع تعليق النشاط الرياضي.

تصفية في الشباب
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن

يقوم الجهاز الفني للمنتخب
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـش ـب ــاب تـ ـح ــت 19
سـنــة خ ــال األس ـب ــوع ال ـجــاري
بتصفية الالعبين ،إذ سيقرر
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـسـ ـلـ ـم ــان
ع ـ ــدد ال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن سـيـتــم
استبعادهم من التدريبات في
المرحلة المقبلة.
ووضـ ــع الـسـلـمــان ومـســاعــده
ً
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــزب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
ال ـم ـعــاي ـيــر ل ــإب ـق ــاء ع ـلــى بعض
الــاع ـب ـيــن واس ـت ـب ـع ــاد الـبـعــض
اآلخـ ــر ،وأه ـم ـهــا اسـتـيـعــاب فكر

الجهاز الفني وااللـتــزام بتنفيذ
التعليمات بالحرف الواحد.
وت ـ ــم االت ـ ـفـ ــاق داخـ ـ ــل ال ـج ـهــاز
الـفـنــي عـلــى أن الــاعـبـيــن الــذيــن
سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــدون م ـ ـ ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة
س ـت ـكــون ال ـفــرصــة قــائ ـمــة بشكل
مستمر لعودتهم للمنتخب في
حــال الظهور بمستوى جيد مع
أنديتهم في البطوالت المحلية
المقبلة.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن
تستقر اللجنة الفنية على الملعب
الـ ــذي سـيـسـتـضـيــف ال ـتــدري ـبــات

ف ــي ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،إذ ي ـتــدرب
ً
الـمـنـتـخــب حــال ـيــا ع ـلــى الملعب
الفرعي رقم  3بنادي النصر ،الذي
تـقــرر أن يـتــدرب عليه المنتخب
األولمبي ابتداء من يوم األربعاء
المقبل.
وهناك أكثر من ملعب مرشح
الستضافة تــدر يـبــات المنتخب
منها ملعب المرحوم عبدالرحمن
الـبـكــر بــاالتـحــاد وأح ــد المالعب
الفرعية بنادي اليرموك ،على أن
يتم حسم مصير الملعب اليوم أو
ً
غدا على أقصى تقدير.

السيد يطلب عودة معاري العربي الختيار األفضل «سلة الجهراء» تضم السيسي
أفاد نائب مدير الكرة بالنادي العربي خالد عبدالنبي
بأن الفريق األول لكرة القدم بالنادي سيستعيد خالل
الصيف الحالي خدمات جميع العبيه المعارين ألندية
أخ ــرى خــال منافسات الموسم المنصرم ،ولــن تكون
هناك أي إعارة جديدة إال بموافقة الجهاز الفني الجديد
لألخضر بقيادة المدرب السوري حسام السيد.
وقال عبدالنبي" :طلب المدرب حسام السيد عودة
جميع الالعبين المعارين إلى الفريق ،والمشاركة مع
بقية الالعبين في التدريبات تحت إشــرافــه ،حرصا
على مصلحة ا لـفــر يــق ،وليتسنى لــه متابعة
جميع الالعبين واختيار القائمة النهائية
وفــق رؤيـتــه الفنية لــاعــب االنـســب فنيا
واالجهز بدنيا".
واردف" :نحرص على توفير جميع
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـت ــي يـطـلـبـهــا ال ـطــاقــم
ال ـف ـن ــي الـ ـ ــذي س ـي ـق ــود األخ ـض ــر،
وت ــوفـ ـي ــر كـ ــل األدوات ال ــازم ــة
لـ ـع ــوام ــل الـ ـنـ ـج ــاح س ـع ـيــا وراء
مصلحة الفريق".

وأوضح أن إدارة الفريق انتهت مؤخرا من إصدار سمة
دخــول البالد "فـيــزا" ،الخاصة بالمدرب السوري حسام
السيد ،ومعاونة محمد عقيل ،ويتبقى بعض اإلجراءات
الروتينية قبل الـبــدء فــي حجز الـتــذاكــر الخاصة بهما،
تمهيدا لــوصــولـهـمــا ال ــى ال ـبــاد وب ــدء مهامهما بشكل
رسمي مع الفريق.
وأشار عبدالنبي الى أن الهيئة العامة للرياضة وافقت
ع ـلــى إق ــام ــة مـعـسـكــر خ ــارج ــي إعـ ـ ــدادي لــأخ ـضــر خــال
الـصـيــف الـحــالــي ،وسـيـكــون فــي تــركـيــا ،عـلــى أن يتحدد
مــوعــده الحـقــا ،وفــق ال ـجــدول الـتــدريـبــي لـلـمــدرب حسام
السيد.
مــن جــانــب آخ ــر ،تنطلق مـســاء الـيــوم تــدريـبــات فريق
الـعــربــي لتحت  20سـنــة ،تـحــت إش ــراف مــدربــه الوطني
الجديد أنور يعقوب ،استعدادا النطالق منافسات الموسم
الكروي المقبل.
وستكون التدريبات بدنية في أحد األندية الصحية
الخاصة لرفع المعدل البدني تدريجيا لــدى الالعبين،
وسيستمر ذلــك مــدة أسبوعين ،قبل البدء في التدريب
على أرضية مالعب النادي.

●

جابر الشريفي

تعاقدت إدارة نــادي الجهراء مــع المصري
محمد نبيل السيسي ،لتدعيم صفوف الفريق
األول لكرة السلة استعدادا للموسم الجديد.
ويعد السيسي مكسبا إلدارة نادي الجهراء،
فــي ظــل مــا يملكه مــن امـكــانــات ،حيث يشارك
الالعب في الدوري الكويتي بصفته العبا من
مــوالـيــد ال ـكــويــت ،وس ـبــق لــه الـلـعــب مــع أنــديــة
القادسية والنصر وكاظمة،
ويأتي تعاقد الجهراء مع السيسي لتعويض
انتقال احمد فالح لنادي القرين.
ويفاوض الجهراء حاليا عدة العبين لتدعيم
صفوف الفريق ،استعدادا للموسم المقبل ،ومن
المتوقع أن يعلن النادي يوليو الجاري تعاقده
مع العبين على األقل إذا نجحت مفاوضاته مع
االندية لضم الالعبين الذين يفاوضهم.
ك ـم ــا أنـ ـه ــى م ـج ـلــس ادارة نـ ـ ــادي ال ـج ـه ــراء

اج ــراء ات التعاقد مع الـمــدرب الصربي زوران
كريكوفيتش ،بعدما اعتمدت هيئة الرياضة
عقده.
وس ـي ـصــل كــريـكــوفـيـتــش ال ــى ال ـب ــاد مطلع
اغسطس المقبل ،الستالم مهمته رسميا ،خلفا
لليتواني لوكاس مندوجاز ،الذي غضت إدارة
الـنــادي النظر عن تجديد التعاقد معه ،نظرا
لمبالغته في طلباته من اجل التجديد.
جدير بالذكر أن الصربي زوران كريكوفيتش
درب المنتخب الــوطـنــي  5س ـنــوات ،كما درب
ال ـج ـهــراء مــوسـمـيــن قـبــل  4س ـن ــوات ،ث ــم ذهــب
بعدها لتدريب السد القطري.

وافق مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم خالل
االجتماع الذي عقده
مساء أمس ،على مقترح
األندية الخاص بزيادة
عدد الفرق المشاركة في
الدوري الممتاز إلى 10
فرق ،وبالتالي إقامة دوري
الدرجة األولى من  5فرق
فقط ،وزيادة المحترفين
الى  5العبين ابتداء من
الموسم المقبل ،على
أن يوجد  6العبين على
البساط األخضر وفئة غير
محددي الجنسية.
وتقرر أن يهبط فريقان
من الدوري الممتاز في
الموسم المقبل ،ويصعد
فريقان من دوري الدرجة
األولى.

الرائد السعودي صرف النظر
عن صفقة المالي إليو
نفى "الرائد السعودي"
التكهنات المثارة حول
تقدم النادي بعرض لضم
المالي اليو ديانغ العب
مولودية الجزائري مقابل
مليون دوالر.
النادي بأنها
إدارة
وأفادت
ً
ً
قدمت عرضا رسميا
للمولودية لضم لالعب
المالي دون الكشف عن
قيمته المالية ،لكنه قوبل
بالرفض من قبل النادي
الجزائري.
وقرر مسؤولو الرائد
صرف النظر عن الصفقة
واالنسحاب منها بسبب
مغاالة إدارة مولودية
الجزائري.
ً
ونشر "الرائد" بيانا عبر
حسابه على "تويتر"
يكشف خالله كواليس
مفاوضاته لالعب وناديه:
"أكدت إدارة النادي عدم
صحة األخبار المتداولة
عن تقديمها مبلغ مليون
دوالر ،للتعاقد مع المالي
اليو ديانغ العب مولودية
الجزائري".
(د ب أ)

 ...والحزم يضم البرازيلي
لويز فليبي

الزمالك يستبعد سكوالري من الترشيحات فليطح ينعى فقيدي الرياضة الكويتية
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ــزم ــال ــك مــرت ـضــى
منصور نيته عقد مؤتمر صحافي بعد غد
األربعاء ،لكشف العديد من األمور المتعلقة
بالقلعة الـبـيـضــاء خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـح ــدي ــث ع ــن خ ــري ـط ــة طــريــق
الموسم الجديد.
وأك ـ ــد م ـن ـصــور أن ال ـمــؤت ـمــر الـصـحــافــي
سيشهد مفاجأة كـبــرى مــن العيار الثقيل،
ً
رافضا اإلفصاح عنها قبل الموعد المحدد.
وشـ ـه ــدت ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ال ــزم ــال ــك
ً
أحــداثــا على رأسـهــا الـتـفــاوض مــع عــدد من
ال ـم ــدرب ـي ــن األج ــان ــب
ل ـق ـي ــادة ال ـف ــري ــق في
ً
الموسم الجديد بدال
م ــن خ ــال ــد جــال
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي

الحالي للقلعة البيضاء ،إضافة إلى زيادة
حــركــة بـيــع وش ــراء الــاعـبـيــن وعـلــى رأسـهــا
قضية بيع الثالثي علي جبر وطارق حامد
ومحمود عبدالرازق "شيكاباال".
إلــى ذلــك ،خــرج البرازيلي لويس فيليبي
سـكــوالري المديرالفني السابق لمنتخبي
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل وال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ون ـ ـ ـ ــادي ج ــوان ـج ــز
وإيفرجراند الصيني من حسابات الزمالك
بسبب مغاالته في طلباته المادية ،ومازال
األوروغ ــوي ــان ــي خ ــورخ ــي داسـيـلـفــا الـمــديــر
الـفـنــي األس ـبــق للنصر ال ـس ـعــودي يتصدر
بورصة الترشيحات.
عـلــى جــانــب آخ ــر ،أرس ــل الــزمــالــك قائمته
األول ــى للموسم الـكــروى  2019 – 2018إلى
االتحاد المصري لكرة القدم أمس.

ن ـع ــى الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
العامة للرياضة د .حمود فليطح
الـفـقـيــديــن الـعــم جــاســم السبتي،
وال ـ ــاع ـ ــب الـ ـس ــاب ــق ع ـب ــدال ـك ــري ــم
اللقمان.
وقــال فليطح ،في بيان صادر
ع ــن ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة،
"نعزي أنفسنا واألسرة الرياضية
وأهـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ــامـ ــة ب ــرح ـي ــل
الفقيدين العزيزين ،اللذين تميزا
بعطائهما وإخالصهما ودماثة
خ ـل ـق ـه ـمــا وح ـب ـه ـم ــا لــوط ـن ـه ـمــا،
وتاريخهما المشرف في الرياضة
الكويتية ،لذلك فإنهما سيبقيان

مـ ـعـ ـن ــا بـ ــذكـ ــريـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ـط ـي ـب ــة
وبصماتهما ا لـتــي لــن يمحوها
الزمن".
وأض ـ ــاف" :ل ـق ــد رح ــل ع ـنــا الـعــم
جــاســم الـسـبـتــي ،الــرمــز الــريــاضــي
الكبير واإلنسان الخلوق الذي التف
حــولــه الـجـمـيــع خ ــال ف ـتــرة عمله،
العـبــا ومــدربــا وإداري ـ ــا ،س ــواء في
النادي العربي أو في المنتخبات
ال ــوط ـن ـي ــة ،ولـ ــم ي ـت ــأخ ــر ي ــوم ــا عــن
القيام بدوره كواحد من المخلصين
للرياضة الكويتية ،لتبقى مكانته
محفوظة عـنــد أه ــل الـكــويــت عامة
وأبناء القلعة الخضراء خاصة".

كـ ـ ـم ـ ــا نـ ـ ـع ـ ــى فـ ـلـ ـيـ ـط ــح الـ ـفـ ـقـ ـي ــد
عـبــدالـكــريــم ال ـل ـق ـمــان ،الع ــب ن ــادي
كاظمة السابق ،الــذي زامـلــه العبا
لسنوات ،حيث كان مثاال للتفاني
واإلخ ـ ــاص ودم ــاث ــة ال ـخ ـلــق ،ولــم
ينقطع عـطــاؤه لبلده حتى وافته
المنية.
وت ــاب ــع" :ن ـعــزي أنـفـسـنــا بصفة
خاصة واألســرة الرياضية بصفة
ع ــام ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـص ــاب ال ـج ـلــل،
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد
ال ـف ـق ـيــديــن ب ــواس ــع رح ـم ـت ــه ،وأن
يسكنهما فسيح جناته ،وأن يلهم
أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

حمود فليطح

«الجبالية» يمنح رينارد مهلة جديدة للرد
قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة منح
الفرنسي هيرفيرينارد المدير الفني للمنتخب المغربي
مهلة أخيرة مدة أسبوع كامل من أجل الرد النهائي على
قيادة الفراعنة خلفا لألرجنتيني هيكتور كوبر ،الذي تم
توجيه الشكر له عقب الخروج المبكر من مونديال روسيا
والخسارة في جميع مباريات الدور األول.
وفتح مسؤولو اتحاد الكرة المصري خط المفاوضات
ً
مع رينارد مجددا بعد أثار مدرب أسود األطلسي الغموض
ح ــول اس ـت ـمــراره فــي الـمـغــرب عـقــب نـشــره ص ــورة لــه مع
العبي المنتخب المغربي عبر حسابه الرسمي على موقع
التواصل االجتماعي "تويتر" ،وعلق عليها" :أشكر جميع
الموظفين والجهاز الفني الــذي عمل معي طــوال الفترة
ً
الماضية ،وستكون دائما ذكريات سعيدة في ذهني".
ويقضي رينارد إجــازة قصيرة في بلده يــدرس فيها
حسم مصيره النهائي مع المغرب أو قبول أحد العروض
ً
ً
المقدمة له ،خصوصا أنه يمتلك عرضا آخر من الجزائر
ً
لقيادة الخضر خلفا لرابح ماجر.
ً
ً
ويعقد مجلس الجبالية اجتماعا مهما خالل أيام قليلة

لحسم خليفة هيكتور كوبر ،وبخالف رينارد ،فإن هناك
العديد من األسماء المقترحة من أجل االختيار ،أبرزها
البوسني وحيد خليلوزيتش والبرتغالي جيسوالدوا
فـيــريــرا ،والفرنسي آالن جيريس والبرتغالي كــارلــوس
كيروش ،واأللماني جيرنوروهر.
عـلــي جــانــب آخ ــر ،ي ــدرس مجلس إدارة ات ـحــاد الـكــرة،
مخاطبة االتحاد اإلفريقي "كــاف" ،لالستفسار عن نظام
ال ـب ـطــوالت اإلفــريـقـيــة فــي الـنـسـخــة الـمـقـبـلــة ويــرغــب
مسؤولو الجبالية في التأكد من حقيقة عدم
مشاركة طرفي نهائي دوري األبطال أو
الكونفدرالية فــي األدوار التمهيدية
للنسخة الجديدة المقرر أن تبدأ في
شهر نوفمبر المقبل.
إلى ذلك ،يعقد االتحاد المصري
ً
ً
اجـتـمــاعــا مهما الـيــوم مــع أندية
ال ــدوري الممتاز لتحديد شكل
المسابقة المحلية في الموسم
الجديد.

أعلن نادي الحزم
السعودي أمس تعاقده
مع البرازيلي ًلويز فليبي
موراليا ،قادما من نادي
سيونجنام الكوري
الجنوبي.
لالعب صاحب
وسبق ً
الـ 25عاما تمثيل صفوف
عدة أندية برازيلية أبرزها
فالمنجو ،وبورتجيزا،
وبراجانتيو.
وتأهل الحزم إلى دوري
األضواء والشهرة
السعودي بعد احتالله
المركز الثاني في ترتيب
جدول دوري األمير محمد
بن سلمان ،برصيد 53
نقطة.
ونشر الحساب الرسمي
للنادي عبر "تويتر"" :بدعم
وتكفل المستشار تركي
آل الشيخ ،الحزم يكسب
خدمات النجم البرازيلي ً
لويز فليبي موراليا قادما
من نادي سيونجنام
الكوري الجنوبي ،ليكون
سادس الالعبين األجانب
في الفريق".
(د ب أ)
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البرازيل لمواصلة الزحف والمكسيك لفك النحس
سيكون المنتخب البرازيلي
ً
مطالبا بمواصلة المشوار في
مونديال روسيا ومحو خيبة
 ،2014عندما يواجه نظيره
المكسيكي اليوم في الدور ثمن
النهائي من مونديال روسيا
.2018

يـسـعــى الـمـنـتـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم إلــى
مــواصـلــة زحـفــه نحو اللقب ال ـســادس فــي تاريخه
عندما يخوض اليوم الدور ثمن النهائي لمونديال
روس ـي ــا أمـ ــام الـمـكـسـيــك الـطــامـحــة إل ــى ف ــك نحس
ال ـم ـبــاراة الــرابـعــة فــي آخ ــر ســت مـشــاركــات لها في
كأس العالم.
وأنهى المنتخب البرازيلي الــدور األول بعرض
ج ـيــد وف ـ ــوز مـقـنــع أم ـ ــام صــرب ـيــا ب ـهــدف ـيــن لــاعــب
وسطها باولينيو وقـطــب دفــاعـهــا تياغو سيلفا
بعدما استهل البطولة بتعثر أمام سويسرا ()1-1
وفــوز بشق النفس على كوستاريكا (-2صـفــر) في
الوقت بدل الضائع.
ً
وتـعــول الـبــرازيــل كـثـيــرا على "ص ـحــوة" نجمها
"المدلل" نيمار ،الــذي لم يظهر حتى اآلن بالوجه
الـمـنـتـظــر مـنــه واك ـت ـفــى ب ـهــدف وت ـمــريــرة حاسمة
والكثير من الــدمــوع ،التي طرحت أكثر من عالمة
اسـتـفـهــام ح ــول قـ ــدرة نـجــم ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الفرنسي على رفع السيليساو نحو القمة واستعادة
الـلـقــب الـعــالـمــي الـغــائــب عــن ال ـخــزائــن مـنــذ ،2002
ً
وخ ـصــوصــا مـحــو ال ـخ ــروج ال ـكــارثــي مــن النسخة
األخيرة ،التي استضافها على أرضه بسقوط مذل
أمام ألمانيا  7-1في نصف النهائي ،ثم أمام هولندا
صفر 3-في مباراة المركز الثالث.

ويـ ــأمـ ــل الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــون فـ ــي أن ي ـس ـلــك نـجـمـهــم
ومنتخبهم طــريــق الالعبين الكبار والمنتخبات
ً
ذات الخبرة في النهائيات ،والتي دائما ما تبرز في
األدوار اإلقصائية.
فاإليطالي باولو روسي لم يهز الشباك في الدور
األول لمونديال  1982قبل أن يقود منتخب بالده إلى
ً
اللقب ،ويتوج هدافا للبطولة مع ستة أهداف (بينها
ثالثية فــي مرمى الـبــرازيــل  2-3فــي ال ــدور الثاني)،
وتــوج بالكرة الذهبية ألفضل العب في العالم في
العام نفسه .أما األرجنتيني دييغو مارادونا فاكتفى
بهدف واحد في الدور األول لمونديال  ،1986قبل أن
يتألق ويقود بالده إلى لقبها الثاني في تاريخها،
واألمر ذاته مع الفرنسي زين الدين زيدان الذي زرع
الشك في بداية مونديال  1998قبل أن يمنح فرنسا
لقبها التاريخي األول بثنائية في مرمى البرازيل
(-3صفر) في النهائي.
يعاني نيمار ،أغلى العب في العالم ،والذي غاب
قبل النهائيات ثالثة أشهر نتيجة خضوعه لعملية
جراحية إثر كسر في مشط قدمه ،يحاول الجميع
تخفيفها عنه ،وفي مقدمهم مدربه تيتي الذي أشار
إلى أن نجمه "في مرحلة التعافي ويحتاج الى المزيد
من الوقت ليستعيد مستواه السابق".
وشدد تيتي على أن نيمار "العب موهوب لكنه

بعيد عن معاييره االعتيادية ،وإال لم نكن لنراه يلعب
بهذه الطريقة .هو في مرحلة التحسن .ال يجب أن
نضع كامل المسؤولية على كتفيه".
ول ـح ـســن ح ــظ ال ـب ــرازي ــل أن صـفــوفـهــا مدججة
بــالـنـجــوم والــاعـبـيــن ال ـقــادريــن عـلــى قـلــب نتيجة
المباراة في أي وقت ،على غرار العب وسط برشلونة
اإلس ـبــانــي فيليبي كوتينيو ال ــذي سـجــل ثنائية
وصـنــع تـمــريــرتـيــن حاسمتين مــن أص ــل األه ــداف
البرازيلية الخمسة حتى اآلن.
ً
ً
ً
كما أن تيتي يملك فريقا متوازنا ومنضبطا حيث
الجميع يدافع ويهاجم في الوقت نفسه والدليل أن
مسجلي هدفي الفوز على صربيا العب وسط مدافع
(باولينيا) وقطب دفاع (تياغو سيلفا).
وي ـقــول ال ـمــدرب الـمـســاعــد للمنتخب الياباني
ً
ً
سابقا جاكي بونيفاي "لــم أر أبــدا البرازيلي بهذا
االنضباط الدفاعي ( )...إذا حافظوا على ذلك فسيكون
لهم شأن كبير بغض النظر عن األسماء التي تضمها
صفوفهم".

المهمة لن تكون سهلة
لكن البرازيل تــدرك أن مهمتها لن تكون سهلة
ً
أمام المكسيك ،التي وقفت ندا أمامهم في النسخة

كاسيميرو :الجميع يجب أن يدافعوا
قد يكون نيمار النجم الذي يعلق عليه البرازيليون آمالهم في الظفر
بلقب كــأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخهم ،لكن في
حال نجاح السيليساو في تكرار إنجاز نسخة  ،1958عندما توج في
األراضي األوروبية ،ثمة احتمال كبير أن يكون الفضل في ذلك...
إلى دفاعه الصلب.
في أي نسخة من نسخ كأس العالم ،تبقى إنجازات الهدافين
خالدة في األذهان .لكن الحقيقة هي أن الكأس عادة ما يفوز
بها المنتخب الذي يتمتع بأفضل دفاع .في مونديال ،2014
لم تستقبل شباك ألمانيا سوى أربعة أهــداف في سبع
مباريات ،ولم تسمح إسبانيا بدخول سوى هدفين فقط
في مرماها في نسخة  2010في جنوب إفريقيا ،وهو
العدد ذاته الذي سجل في مرمى إيطاليا المتوجة
باللقب العالمي عام  2006في ألمانيا.
وقال العب الوسط المدافع كاسيميرو" :في كرة
القدم هناك دائما العب واحد يتحدث عنه الجميع
ً
ً
كثيرا .لكن يجب أن يكون لديك فريق جيد جدا".
وأضاف العب وسط ريال مدريد اإلسباني:
"مـ ــن ال ـم ـح ـتــم أن ي ـق ــول الـ ـن ــاس أن الــاعــب
(النجم) لدينا هو نيمار ،لكننا يجب أال
ننسى أن لدينا العبين بــارز يــن
آخرين".
أم ـتــع الـمـنـتـخــب الـبــرازيـلــي
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ـ ـع ـ ــروض ت ـش ـك ـي ـل ـتــه

الرائعة في نهائيات كأس العالم عامي  1982و 1986والتي ضمت في
صفوفها العديد من النجوم أمثال زيكو وسقراطيس ،بيد أنهم فشلوا
ً
في النهاية في رفع الكأس ،خالفا لما حصل بعد ذلك عندما استبدلوا
أسلوب اللعب االستعراضي بالواقعي.
في مونديال  2002في كوريا الجنوبية واليابان ،وحده المنتخب
اإلنـكـلـيــزي هــز ش ـبــاك ال ـبــرازيــل فــي األدوار االق ـصــائ ـيــة ،وتمتع
المنتخب األميركي الجنوبي بخط دفاع قوي وفر األساس للنجم
الـســابــق رونــالــدو لتسجيل األه ــداف الـتــي ساهمت فــي تتويج
منتخب بالده باللقب الخامس في تاريخه.
تم بناء المنتخب البرازيلي الحالي على أساس خط
دفاعي رائــع مماثل ،حيث استقبلت شباكه ثمانية
أهداف فقط في  28مباراة متتالية حتى اآلن.
وقال كاسيميرو "في المواقف الدفاعية ،األمر ال
يتعلق فقط بأربعة مدافعين فقط باإلضافة إلى
ً
العــب خــط وســط مــدافــع واح ــد" ،مضيفا "الـقــوة
الــدفــاعـيــة لـلـبــرازيــل ت ـبــدأ مــن (ق ـلــب الـهـجــوم)
غابريال (جيزوس) ،ثم مع نيمار وويليان،
الالعبون الـ  11يدافعون والالعبون الـ 11
يهاجمون".

األخيرة  2014عندما أرغمتهم على التعادل السلبي
فــي الجولة الثانية مــن دور المجموعات ،كما أن
ممثل الكونكاكاف فجر مفاجأة من العيار الثقيل في
النسخة الحالية بتغلبه على ألمانيا حاملة اللقب
-1صفر في المباراة األولى.
عــامــل آخ ــر يـصـعــب مـهـمــة الـسـيـلـيـســاو ه ــو أن
المكسيك تأمل فك لعنة فشلها في بلوغ الدور ربع
النهائي (المباراة الخامسة) في النسخ الست األخيرة
ً
وتحديدا منذ مونديال الواليات المتحدة عام .1994
ولم تتجاوز المكسيك الــدور ثمن النهائي منذ
 1986على أرضها حين تغلبت على بلغاريا -2صفر
قبل الخروج من ربع النهائي على يد ألمانيا الغربية
بركالت الترجيح ،وكانت المرة الثانية في تاريخها
ً
تبلغ ربع النهائي بعد األولى على أرضها أيضا عام
 1970عندما خسرت أمام إيطاليا .4-1
ولـلـمـصــادفــة فــالـمـكـسـيــك ت ــواج ــه ال ـب ــرازي ــل في
النهائيات العالمية للمرة الخامسة إذ خسرت 3
مــرات مقابل تعادل واحــد صفر-صفر في النسخة
األخيرة ،بالتالي فإنها تسعى لتكون الخامسة ثابتة
ً
أيضا في تاريخ مواجهاتها للسيليساو في العرس
العالمي وتحقق الفوز األول.
ورب ـمــا يتحقق ذل ــك ه ــذا ال ـعــام بـقـيــادة مدربها
الكولومبي خــوان كــارلــوس أوســوريــو ،الــذي يرى

ً
الكثير من المراقبين المكسيكيين أنه يملك "جيال
ً
عظيما" مــن الالعبين "عـلــى األرج ــح أنــه األفـضــل"
في التاريخ.
وتـعــول المكسيك على نجومها الــذيــن صقلوا
موهبتهم في الـقــارة العجوز في مقدمتهم القائد
خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" الــذي تألق في
صفوف مانشستر يونايتد اإلنكليزي وريال مدريد
اإلسباني وباير ليفركوزن األلماني ،كارلوس فيال
مع أرسنال اإلنكليزي وريال سوسييداد اإلسباني
والقائد ىندريس غواردادو (فالنسيا وريال بيتيس
اإلسبانيان وايندهوفن الهولندي وباير ليفركوزن).
يضاف إليهم الجناح هيرفينغ "تشاكي" لوسانو
ً
ً
( 22ع ــام ــا) ،الـمـتــوج بـطــا ل ـلــدوري الـهــولـنــدي مع
ً
ايندهوفن في أول موسم له في أوروبا ( 17هدفا).
ً
وحيا أوسوريو شجاعة العبيه قائال" ،إن أحد
أه ــم مـمـيــزات العـبــي ك ــرة ال ـقــدم المكسيكيين هي
ً
أنهم يتمتعون دائـمــا بالشجاعة فــي اللعب ،إنها
هوية أسلوب لعبنا" .أما القائد رافايل ماركيز الذي
يخوض المونديال الرابع في مسيرته االحترافية فقد
تجرأ على القول قبل انطالق المونديال أن المنتخب
المكسيكي "لن يذهب إلى روسيا بفكرة الوصول إلى
المباراة الخامسة ،ولكن لكتابة التاريخ ،وهذا يعني
ً
أن ينهي المسابقة بطال للعالم".

جوادرادو يحذر من نيمار
وجه اندريس جوادرادو ،قائد المنتخب المكسيكي،
تحذيرا إلــى المسؤولين عن الرجل األكثر أهمية في
صفوف المنتخب البرازيلي ،قبل مواجهة الفريقين
الـيــوم فــي دور الـ ــ 16لـمــونــديــال روس ـيــا ،قــائــا" :نحن
جميعا نعرف نيمار ،األمر ال يرجع لي أو لنا للحكم،
لكن للحكام والفيفا".
وأضاف جوادرادو ،في مؤتمر صحافي" ،اآلن لديهم
تقنية حكم الفيديو المساعد ،عليهم أن يشاهدوا طريقة
لعبه والحكم عليه أن يكون في قمة حالته ،ألننا نعرف
أنه يجيد المبالغة للحصول على مخالفات ،إنه يحبذ
السقوط على األرض كثيرا".
وأردف" :لكني أكرر ،إنها طريقة لعبه ،من يملكون
ال ـ ـقـ ــرار ع ـل ـي ـهــم أن ي ـض ـع ــوا ح ـ ــدا لـ ـه ــذا األمـ ـ ـ ــر ،وه ــم
المسؤولون وليس نحن".
وسيدفع المنتخب المكسيكي الثمن غاليا عندما
ي ـخــوض م ـبــاراتــه أم ــام ال ـب ــرازي ــل ف ــي س ـم ــارا ،بسبب
هزيمته في الجولة األخيرة من دور المجموعات.
الهزيمة أم ــام الـســويــد ص ـفــر ،-3األرب ـعــاء الماضي
لــم تطح بالمكسيك مــن الـبـطــولــة ،بفضل فــوز كوريا
الجنوبية على ألمانيا 2-صفر ،لكنها وضعت الفريق
في وصافة المجموعة السادسة ليقع في مواجهة نارية
مع المنتخب البرازيل متصدر المجموعة الخامسة.
وقال العب الوسط المكسيكي ماركو فابيان ،بعد
مـبــاراة الـســويــد" ،علينا أن نضع ذلــك خلف ظهرنا"،
مضيفا" :لقد قضينا كأس العالم ،ونفكر في المنافس

التالي في نهاية كل مباراة ،ولدينا سبب أقوى في فعل
ذلك مرة أخرى".
وس ـج ــل ال ـم ـك ـس ـيــك أم ـ ــام الـ ـب ــرازي ــل ل ـيــس نــاصـعــا
البياض ،حيث فازت  10مرات فقط خالل  40مواجهة
أمـ ــام ال ـســام ـبــا ،لـكـنـهــا ل ــم تـفــز أبـ ــدا خ ــال مــواجـهــات
الفريقين بكأس العالم.
لكن هذا األمر ال يعني أي شيء بالنسبة لجوادرادو،
الــذي قــال" :لــم يسبق لنا الفوز على ألمانيا في كأس
الـعــالــم أي ـض ــا ...نـحــن هـنــا مــن أج ــل صـنــاعــة الـتــاريــخ
واألمر بأيدينا".
(د ب أ)

أوسوريو :علينا
تصحيح أخطائنا
ق ـ ـ ـ ــال خ ـ ـ ـ ـ ــوان كـ ـ ــارلـ ـ ــوس
اوســوريــو مــدرب المكسيك
ً
إن فــري ـقــه أص ـب ــح مـطــالـبــا
بـتـصـحـيــح الـ ـص ــورة الـتــي
ظـهــر عليها ام ــام الـســويــد،
بـ ـع ــد ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ب ـث ــاث ـي ــة،
وذلك عند مواجهة البرازيل
ف ــي دور ال ـس ـت ــة ع ـش ــر مــن
مونديال روسيا .2018
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف اوس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــو
"لـ ـق ــد ت ــأه ـل ـن ــا ألنـ ـن ــا ف ــزن ــا
عـ ـ ـل ـ ــى ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وكـ ـ ــوريـ ـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة .ل ــم نـتـمـكــن من
إنـهــاء خطواتنا ،وسمحنا
لهم بالتحكم في المباراة.
بــا لـتــأ كـيــد علينا تصحيح
أخطائنا".
وأشار "ال أتفق مع طريقة
اللعب التي اتبعتها السويد
لكني احترمها".

sports@aljarida●com

«الشياطين الحمر» تواجه الساموراي الياباني الباحث عن اإلنجاز
يتطلع المنتخب البلجيكي المتألق إلى تحقيق خطوة
جديدة على الطريق الصحيح من خالل التأهل لدور الثمانية
لكأس العالم ،وذلك عندما يواجه نظيره الياباني اليوم في
درو الستة عشر.
وارتقت بلجيكا منذ بداية النهائيات الروسية إلى مستوى
التوقعات بنيلها العالمة الكاملة في الدور األول ،وتصدرت
المجموعة السابعة أمام إنكلترا بالفوز على األخيرة -1صفر
في الجولة الثالثة بفضل هدف لعدنان يانوزاي.
وبتصدرها المجموعة ،تجنبت بلجيكا مواجهة كولومبيا
في ثمن النهائي ،وستلتقي اليوم في روستوف مع اليابان
التي حلت ثانية في المجموعة الثامنة بعد خسارتها أمام
بولندا (صفر )1-في الجولة األخيرة.
لكن ما ينتظر "الشياطين الحمر" بعد اليابان ،السهلة
على الــورق ،نظرا للفوارق الفنية بين الطرفين ،هو
ً
أكثر تعقيدا ...تصدرها للمجموعة وضعها على
مسار منتخبات عمالقة مثل فرنسا التي أطاحت
بــاألرج ـن ـت ـيــن ول ـيــون ـيــل م ـي ـســي  3-4الـخـمـيــس،
والبرازيل في حال تفوقها على المكسيك في ثمن
النهائي ،واألوروغــواي التي أقصت كريستيانو
رونالدو والبرتغال (.)1-2

تكرار سيناريو 2016

اللقاء االول تعادل

لكن على العـبــي الـمــدرب اإلسـبــانــي روبــرتــو
مارتينيز التفكير أوال بما ينتظرهم
فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
ف ــي م ــدي ـن ــة روسـ ـت ــوف،
وهـ ـ ــذا م ــا ش ـ ــدد عـلـيــه
مرتنز المتخوف
مـ ــن ت ـك ــرار

اوساكو

سيناريو كأس أوروبا  ،2016حين خرج "الشياطين الحمر"
من ربع النهائي على يد ويلز ( )3-1رغم أنهم كانوا األوفر
حظا.
وب ـعــدمــا أجـ ــرى  9ت ـعــديــات ع ـلــى تـشـكـيـلـتــه األســاس ـيــة
في المباراة ضد إنكلترا ،سيعود مارتينيز الــى التشكيلة
التي اكتسحت بنما (-3صفر) وتونس ( )2-5في المباراتين
األولـ ـيـ ـي ــن ،ع ـلــى أمـ ــل م ــواص ـل ــة الـ ـع ــروض ال ـق ــوي ــة وق ـي ــادة
"الشياطين الحمر" الــى ربــع النهائي للمرة الثانية تواليا،
ومحاولة الذهاب بعيدا والتفوق على انجاز  1986حين حلوا
في المركز الرابع.
ويعول مارتينيز على تألق مهاجم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي روميلو لوكاكو صاحب األهداف األربعة ،وتلقى
زخما إضافيا بعودة مدافعي برشلونة اإلسباني توماس
فيرمايلن ومانشستر سيتي اإلنكليزي فنسان كومباني.
وبــدأ فيرمايلن مـبــاراة إنكلترا أساسيا بعد تعافيه من
اصابة عكرت تحضيراته للنهائيات وحرمته المشاركة في
المباراتين األوليين ،فيما دخــل كومباني في ربــع الساعة
األخ ـيــر ب ــدال مــن فـيــرمــايـلــن ،مـسـجــا مـشــاركـتــه األولـ ــى في
النهائيات الحالية بعد تعافيه من اصابة تعرض لها أوائل
يونيو الماضي.

هوندا

وسيعود المنتخبان بالذاكرة
إلى عام  2002حين تواجها للمرة
األول ـ ـ ـ ــى وال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة ف ـ ــي ب ـطــولــة
رس ـم ـي ــة ،وك ــان ــت ف ــي الـ ـ ــدور األول
لمونديال كوريا الجنوبية واليابان.
وانتهت تلك المباراة بتعادلهما
 2-2وتأهلهما معا لثمن
الـنـهــائــي حـيــث انتهى
مـشــوارهـمــا :الـيــابــان

على يد تركيا (صفر )1-وبلجيكا على يد البرازيل (صفر)2-
التي توجت الحقا باللقب على حساب المانيا.
لـكــن الـمـنـتـخـبـيــن تــواج ـهــا قـبــل سـبـعــة أش ـه ــر ،ف ــي إط ــار
استعداداتهما للنهائيات وفــازت بلجيكا (-1صفر) بهدف
للوكاكو.

اليابان إلنجاز تاريخي
وستحاول اليابان أن تخلق مفاجأة أخرى
ف ــي ه ــذه ال ـن ـهــائ ـيــات ال ـتــي ش ـهــدت ت ـنــازل
الـمــانـيــا ع ــن الـلـقــب وخــروج ـهــا م ــن ال ــدور
األول ،ثم خروج ميسي ورونالدو من ثمن
النهائي في اليوم نفسه.
ولـكــي يحقق "ال ـســامــوراي األزرق" هذا
األم ــر ويـبـلــغ رب ــع الـنـهــائــي لـلـمــرة األول ــى
ف ــي ت ــاريـ ـخ ــه ،ع ـل ـيــه أن ي ـظ ـهــر بـمـسـتــوى
أفـضــل بكثير مــن ال ــذي قــدمــه فــي مـبــاراتــه
األخيرة ضد بولندا حين أحجم حتى عن
م ـحــاولــة إدراك ال ـت ـعــادل ف ــي رب ــع الـســاعــة
األخـيــر ،بعدما علم بتقدم كولومبيا على
ال ـس ـن ـغــال ،وكـ ــان ذل ــك كــافـيــا لـلـتــأهــل على
حساب األخيرة بفارق نقاط اللعب النظيف،
ً
وتحديدا بفارق إنذارين ( 4بطاقات صفراء له
مقابل  6للسنغال) .وواجه رجال المدرب اكيرا
نيشينو صــافــرات االستهجان فــي الملعب ثم
الكثير من االنتقادات ،نتيجة إضاعة الوقت
وتمرير الكرة في منطقتهم ،السيما من
المشجعين اليابانيين الذين اعتبروا
ان منتخب بالدهم استخدم قاعدة
اللعب النظيف بطريقة غير نظيفة.
وأقر مدافع المنتخب غوتوكو
س ــاك ــاي "بــال ـط ـبــع ،ل ــم ي ـكــن األم ــر

ّ
مرتنز يحذر من االستهتار

جميال في نهاية المباراة عندما أطلق الجمهور صافرات
االستهجان ،لكن بالنسبة لنا األمر األهم هو أننا تأهلنا".
وأشار قائد المنتخب ماكوتو هاسيبي إلى أن "الشعور
كان غريبا ،لكني أعتقد أن كل ما فعلناه كان صحيحا".
أكان صحيحا أم ال ،فما فعلته اليابان ضد بولندا ،أبرز
المفاجآت السلبية فــي النهائيات ،لــن يتكرر ضــد بلجيكا
وسـيـكــون على ممثل ال ـقــارة اآلسـيــويــة الـتـفــوق على نفسه
لمحاولة ايقاف الترسانة الهجومية الحمراء( .أ ف ب)

باتشواي

ايدين هازارد

حذر العب وسط نابولي اإليطالي درايس مرتنز زمالءه في المنتخب
البلجيكي لكرة القدم من االستخفاف بالمنتخب الياباني الباحث عن
إنجاز تاريخي ،وذلك عندما يلتقيان اليوم في ثمن نهائي مونديال
روسيا .2018
وقــال مرتنز" :أتذكر مباراة ويلز ،الجميع اعتقد أننا سنتأهل من
دون أي مشكلة ثم فجأة ،نحن خــارج البطولة" ،مشددا على أنــه "لن
نستخف باليابان ألنهم فرق قوي .وصولهم الى حيث هم اآلن ،يعني
أنهم فريق جيد".

توقيت المباراة
ناغاتومو

 9:00م

اينوي

هازارد

الديرويريلد

منير

شيباساكي
يوشيدا
كاغاوا
كاواشيما

اوساكو
شوجي

المدرب:
نيشينو

دي بروين
لوكاكو
ويتسل

هاسيبي

ساكاي

هاراغوشي

بوياتا

كورتوا

مرتينز

فيرتونغين
كاراسكو

المدرب:
مارتينيز
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الدب الروسي يقضي على الماتادور اإلسباني
ل ـحــق مـنـتـخــب روس ـي ــا بــركــب الـمـتــأهـلـيــن
ل ــدور الثمانية فــي بطولة كــأس الـعــالــم لكرة
القدم المقامة حاليا في أرضه ،عقب فوزه على
نظيره اإلسباني  3 /4بركالت الترجيح أمس
في دور الـ 16للمونديال.
وانتهى الوقتان األصلي واإلضافي بتعادل
المنتخبين  1 /1ليحتكما إلى ركالت الترجيح،
التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب
الروسي.
وبــادر المنتخب اإلسباني بالتسجيل في
الدقيقة  13عن طريق المدافع الروسي سيرجي
ايجناشيفيتش ،الذي سجل بالخطأ في مرمى
فريقه ،ليصبح الــاعــب العاشر فــي النسخة
الحالية للمسابقة الذي يحرز هدفا عكسيا.
ولم يهنأ المنتخب اإلسباني بتقدمه كثيرا،
ب ـعــدمــا أحـ ــرز أرت ـي ــم دزي ــوب ــا ه ــدف ال ـت ـعــادل
لروسيا في الدقيقة  41من ركلة جزاء.
ورغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات
الوقتين األصلي واإلضــافــي ،عجز المنتخب
اإلسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي ،ليصال
بــال ـم ـبــاراة إل ــى ركـ ــات الـتــرجـيــح ال ـتــي تــألــق

خاللها إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا،
ال ــذي تـصــدى لركلتي ج ــزاء ،ليقود أصحاب
األرض لـمــواصـلــة الـمـغــامــرة فــي الـمــونــديــال،
واإلطاحة بالمنتخب اإلسباني ،الفائز باللقب
عام .2010
وواصلت لعنة مواجهة المنتخبات صاحبة
األرض فــي الـمــونــديــال مطاردتها للمنتخب
اإلسـبــانــي ،ال ــذي تلقى هزيمته الــرابـعــة أمــام
المنتخبات المضيفة لـكــأس ا لـعــا لــم ،بعدما
خسر أمامها أعوام  1934و 1950و.2002

في اللقاء في الدقيقة  36عن طريق أليكسندر
جولوفين ،الذي سدد من داخل المنطقة ولكن
الكرة مرت بجوار القائم األيسر.
وتــابــع أرتـيــم دزيــوبــا الركلة الركنية التي
ن ـفــذهــا ألـيـكـسـنــدر س ــام ـي ــدوف م ــن الـنــاحـيــة
ال ـي ـم ـنــى ،ل ـي ـســدد ض ــرب ــة رأس ،ول ـك ــن ال ـكــرة
ارتدت من يد المدافع اإلسباني جيرارد بيكيه،
ليحتسب الهولندي بيورن كيبرز ركلة جزاء.
ونفذ دزيوبا الركلة بنجاح ،واضعا الكرة
ع ـلــى ي ـس ــار دي ـف ـيــد دي خ ـي ــا ،حـ ــارس مــرمــى
إسبانيا ،الــذي ارتمى في الناحية المقابلة،
مسجال هدف التعادل لروسيا في الدقيقة.41

بدأت المباراة باستحواذ من جانب منتخب
إسبانيا ،الذي استغل لجوء المنتخب الروسي
للدفاع مبكرا ،ليترجم الضيوف سيطرتهم
على اللقاء ،بتسجيل هــدف مبكر عــن طريق
سيرجي ايجناشيفيتش ،الذي سجل بالخطأ
في مرمى فريقه في الدقيقة .13
بمرور الوقت ،بدأ منتخب روسيا التخلي
عــن ح ــذره الــدفــاعــي ،وسنحت لــه أول فرصة

الشوط الثاني

استحواذ اإلسبان

هييرو يثير الغموض بشأن
مستقبله مع المنتخب
لم يرغب فيرناندو هييرو ،مدرب منتخب إسبانيا لكرة
القدم ،في كشف النقاب عن مستقبله مع الفريق ،عقب خروجه
المفاجئ من دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم
المقامة حاليا بروسيا ،إثر خسارته بركالت الترجيح أمام
المنتخب الروسي أمس ،غير أنه بعث برسالة ربما يراها
البعض أنها بمثابة رسالة وداع .وقال هييرو ،الذي تولى
قيادة المنتخب اإلسباني قبل يومين من انطالق البطولة،
خلفا للمدرب المقال جولين لوبيتيغي ،في تصريحات
إعالمية عقب المباراة" :إنه لمن دواعي سروري
االستمرار في العمل مع الفريق ،لكن القرار
النهائي ليس بيدي ،بعد الـخــروج من
المونديال" .ورغم الخروج المبكر ،أصر
هييرو على توجيه الشكر لالعبيه على
المجهود الــذي بذلوه خــال البطولة.
وأوض ــح "ك ــان جهد الالعبين مذهال،
قلنا إنه مع دخول البطولة إلى مرحلة
األدوار اإلقصائية ،فإنه يتعين علينا
عـ ـ ــدم ارتـ ـ ـك ـ ــاب أي أخـ ـ ـط ـ ــاء .ت ـصــرف
الالعبون بطريقة احترافية وأبلغتهم
بأنه ال يوجد أي لوم عليهم".

أج ــرى منتخب روس ـيــا تبديله األول قبل
انطالق الشوط الثاني بنزول فالديمير جرانات
بدال يوري زيركوف.
واص ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ن ـش ــاط ــه
الهجومي ،وأضاع جوردي ألبا فرصة معاودة
التقدم فــي الدقيقة  ،47حينما تابع تمريرة

عرضية من الناحية اليمنى ،ليسدد مباشرة
من داخل المنطقة على يسار أكينفييف ،الذي
أمسك الكرة بثبات.
طالب العبو إسبانيا بالحصول على ركلة
جزاء في الدقيقة  ،83بعدما لمست الكرة كتف
ايجناشيفيتش داخل منطقة جزاء روسيا ،لكن
الحكم أشار باستمرار اللعب.
ووق ـ ــف أك ـي ـن ـف ـي ـيــف ح ــائ ــا دون تـسـجـيــل
إسبانيا لهدف قاتل فــي الدقيقة  ،85بعدما
تصدى بصعوبة بالغة لقذيفة زاحفة من خارج
المنطقة من قبل إنييستا ،لترتد الكرة من يده
لتصل إلى أسباس ،الــذي سدد مباشرة دون
رقابة من أحد ،ليواصل الحارس الروسي تألقه
ويبعد الكرة ،لينتهي الشوط الثاني والوقت
االص ـل ــي بــال ـت ـعــادل  ،1 /1ليحتكم الـفــريـقــان
لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة على
شوطين.

التبديل الرابع
بدأ الوقت اإلضافي األول بهجوم من جانب

تشيرتشيسوف :اإلعداد النفسي
هو مفتاح االنتصار

الصحافة اإلسبانية تهاجم
منتخبها بعد اإلقصاء
هاجمت الصحافة االسبانية بـحــدة أبطال
العالم  2010في كــرة الـقــدم ،بعد خروجهم من
ثمن نهائي مونديال  ،2018على يد المضيفة
روسيا بركالت الترجيح ،متحدثة عن "منتخب
مدمر" ،و"فشل باألحرف الكبيرة".
وك ـت ـبــت صـحـيـفــة "م ــارك ــا" الــريــاض ـيــة على
موقعها االلـكـتــرونــي "ضــربــة قــاضـيــة فــي ثمن
النهائي هي صفحة سوداء أخرى في تاريخنا"،
متحدثة عن حصول "فشل بــاألحــرف الكبيرة"
للمنتخب الــذي أقيل مــدربــه جولن لوبيتيغي
قبل يوم من انطالق النهائيات ،وأوكلت مهامه
لفرناندو هييرو.
وكـ ـت ــب الـ ـصـ ـح ــاف ــي روب ـ ــرت ـ ــو بـ ــالـ ــومـ ــار أن
"المباراة ( )...كانت رعبا .لعبت بطريقة سيئة،
تم التخطيط لها بطريقة سيئة" ،مشيرا الى انه
عند ركالت الترجيح "وصل فريق مدمر ،من دون
رغبة في مواجهة مصير يحمل الكثير من الحظ،
لكن أيضا (يتطلب) حضورا ذهنيا".

إسبانيا ،حيث قاد أسباس هجمة من الناحية
اليسرى فــي الدقيقة  ،92ليمرر كــرة عرضية
زاحفة إلى كارفخال ،ولكن الدفاع الروسي أبعد
الكرة في الوقت المناسب.
دفع المنتخب الروسي بتبديله الرابع ،في
ً
الدقيقة  97بنزول أنطوان ميراتشوك بدال من
دالير كوزياييف.
وتنص الئحة البطولة على إمكانية إجراء
تبديل رابع ،خالل الوقت اإلضافي بمباريات
األدوار اإلقصائية للبطولة ،وهو أمر جديد لم
تشهده بطوالت كأس العالم من قبل.
أجــرى المنتخب اإلسـبــانــي تبديله الرابع
في الدقيقة  114بنزول رودريغو مورينو بدال
من أسينسيو ،وتابع بيكيه ركلة حرة نفذت
عرضية من الناحية اليسرى ،ليسدد ضربة
رأس في يد الحارس الروسي ،وينتهي الوقت
اإلضافي األول بالتعادل.
وفي الوقت اإلضافي الثاني ،قاد مورينو
هـجـمــة عـنـتــريــة إلسـبــانـيــا فــي الــدقـيـقــة ،109
حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى حتى
وصل بها إلى منطقة الجزاء ،ليطلق تسديدة

مفاجئة ،لكن أكينفييف أبعدها ببراعة ،لتصل
إلــى كــارفـخــال ال ــذي ســدد مـبــاشــرة مــن داخــل
المنطقة ،لكن الكرة اصطدمت في المدافعين.
وس ـ ــدد م ــوري ـن ــو م ــن داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة فــي
الوقت الضائع ،ولكن ذهبت الكرة سهلة إلى
أكينفييف ،ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية
ويلجأ المنتخبان لركالت الترجيح.
وفي ركالت الترجيح ،أحرز فيدور سمولوف
وسـ ـي ــرج ــي اي ـج ـن ــاش ـي ـف ـي ـت ــش وأل ـي ـك ـس ـن ــدر
جــو لــو فـيــن ود يـنـيــس تشيريشيف لمنتخب
روسيا.
في المقابل ،أحرز إنييستا وبيكيه وراموس
إلسبانيا ،في حين تصدى أكينفييف لركلتي
كوكي وأسباس ،لينتهي اللقاء بفوز تاريخي
لمنتخب روسيا.
(د ب أ)

وانتقدت الصحيفة أيضا لوبيتغي ورئيس
ن ــادي ري ــال مــدريــد فلورنتينو بيريز ورئيس
االت ـح ــاد االس ـبــانــي لــويــس روب ـيــال ـيــس .وك ــان
األخ ـيــر قــد أعـلــن إقــالــة لوبيتيغي غ ــداة كشف
ريال مدريد انه سيتولى تدريبه بعد النهائيات.
واعتبر بالومار أن "االعتقاد أن اجــراء مثل
تـغـيـيــر ال ـم ــدرب ل ــن ت ـكــون ل ــه ت ـب ـعــات ،يـنــم عن
سذاجة مربكة".
من جهتها ،رأت صحيفة "آس" بقلم مديرها
أل ـف ــري ــدو ريــان ـيــو أن "ال ـم ــون ــدي ــال ل ــن يــأســف
لغيابنا" ،معتبرا أن إسبانيا " لــم تلعب جيدا
في أي مباراة".
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى م ــدي ــر صـحـيـفــة "س ـب ــورت"
الكتالونية ارنست فولش ،ان التشكيلة االسبانية
كانت "تحصل على الـكــرة لكن مــن دون فــرص،
من دون عمق ،وعلى الخصوص تترك خصمها
يـعــادل النتيجة فــي م ـبــاراة كــانــت تعتقد أنها
فازت بها منذ اللحظة التي سجلت فيها الهدف".

هنأ المدير الفني للمنتخب الروسي األول
لـكــرة ا لـقــدم ستانيسالف تشيرتشيسوف،
الع ـب ـي ــه ع ـل ــى ن ـجــاح ـهــم ف ــي ال ـت ــأه ــل ل ــدور
الثمانية بمنافسات كأس العالم.
وقال تشيرتشيسوف عقب المباراة أمس:
"ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم أي ش ــيء يـمـكــن أن يـحــدث،
ليس دائما أن تفوز أقوى الفرق على الفرق
الضعيفة".
وأكـ ــد أن اإلعـ ـ ــداد الـنـفـســي لــاعـبـيــن هو
مفتاح االنتصارات التي يحققها المنتخب
الــروســي ،موضحا "أظهرنا حماسنا خالل
المباراة ،وهذا ما نريده في المباراة المقبلة".
وأش ــار إلــى أنــه تحدث مــع كــل العــب على
حدة خالل فترة االستعداد لمباراة إسبانيا،
وطالبهم بالتحكم في مشاعرهم.
وأضاف "لقد علمنا الالعبين كيفية الدفاع،
لم نكن نريد أن نقع في األخطاء مثل رؤية
البطاقات غير الضرورية ،وكلنا تفهمنا هذا،
لقد دافعنا بشكل جيد جدا خالل المباراة ،لم
نتمكن من شن هجمات كثيرة ،ولكن الباقي

فعلناه بشكل جيد جدا".
واخ ـت ـت ــم حــدي ـثــه ق ــائ ــا" :أع ــددن ــا لـكــأس
الـعــالــم بـشـكــل ج ـيــد .فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
كانت لدينا القدرة على العمل على عدة طرق
فنية ،واختبار الالعبين في مراكز متعددة،
وتشكيل طــرق دفــاعـيــة مـخـتـلـفــة ...نضجنا
ك ـث ـيــرا ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،واالن ـت ـص ــارات
تساهم في نضوجنا أكثر".

الركالت الترجيحية تؤهل
كرواتيا لربع النهائي
ضمن مباريات الدور الثاني من
مونديال روسيا ،فاز منتخب
كرواتيا على نظيره الدنماركي
أمس ،بركالت الجزاء الترجيحية
بعد تعادلهما في الوقتين
األصلي واإلضافي بهدف
لكل منهما ،ليتأهل للدور ربع
النهائي.

فـ ــاز م ـن ـت ـخــب ك ــرواتـ ـي ــا عـلــى
نظيره الدنماركي أمس ،بركالت
الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما
في الوقتين األصلي واالضافي
بهدف لكل منهما ،ضمن مباريات
ال ـ ــدور ال ـثــانــي م ــن ك ــأس الـعــالــم
في كرة القدم ليتأهل للدور ربع
النهائي.
وجــاء ت المباراة التي أقيمت
على ملعب "نيجني نوفغورود"
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـحـ ـك ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ن ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــور ب ـ ـي ـ ـتـ ــانـ ــا م ـت ــوس ـط ــة
المستوى ،رغم أنها بدأت بقوة،
ولــم يستطع أي مــن المنتخبين
فرض سيطرته ،أو حسم النتيجة،
لتقوم ركالت الترجيح بهذا العمل
للمرة الثانية بعدما أعطت الفوز
لروسيا على إسبانيا.
وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـ ـمـ ـب ــاراة ،لــم
ي ـح ـل ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ــدنـ ـم ــارك ــي
ببداية أفضل ،حيث سجل هدف
ال ـت ـقــدم قـبــل أن تـنـتـهــي الــدقـيـقــة
األولــى ،وتحديدا في الثانية 57

عــن طريق ماتياس يورغنسون
الــذي استغل ارتباكا في الدفاع
ال ـك ــروات ــي الـ ــذي ف ـشــل بتشتيت
كرة من رمية التماس ،فسدد بين
أقدام الالعبين والحارس دانيال
سوباسيتش داخل المرمى.
لكن فرحة الدنماركيين لم تدم
طــويــا ،حيث سجل فــي الدقيقة
ال ــراب ـع ــة م ــاري ــو مــانــدزوك ـي ـتــش
هــدف التعادل لكرواتيا من كرة
ارتــدت اليه بالخطأ من المدافع
أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس كــري ـس ـت ـن ـســن داخـ ــل
المنطقة ،في حين كان على بعد
أمـ ـت ــار ق ـل ـي ـلــة ف ـق ــط م ـن ــه ،ف ـســدد
فــي قلب شباك الـحــارس كاسبر
شمايكل.
ه ـ ـ ــذان الـ ـه ــدف ــان ب ـ ــدال مـ ــن أن
يكونا مؤشرا على اإلث ــارة التي
ستليهما ،أعطيا نتيجة معاكسة،
حـيــث أن ــه عـلــى إث ــر ه ــذه الـبــدايــة
ال ـصــاروخ ـيــة ل ـل ـم ـبــاراة ل ـجــأ كل
منتخب الى اللعب بحذر لعلمهما
بمدى خطورة الخصم ،وبالتالي

خ ـفــت وتـ ـي ــرة ال ـل ـعــب وســرع ـتــه،
وانعدمت الفرص على المرميين.

شوط بطيء
وب ـ ــدأ الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي بـطـيـئــا
نـسـبـيــا ف ــي ظ ــل أفـضـلـيــة بسيطة
ل ـم ـن ـت ـخــب الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ال ـ ـ ــذي مـنــع
الـ ـك ــرواتـ ـيـ ـي ــن م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ك ـمــا
ي ـ ــري ـ ــدون ،وحـ ـ ـ ــاول شـ ــن ه ـج ـمــات
خطيرة ،منها واحــدة في الدقيقة
 56عـ ـن ــدم ــا تـ ـهـ ـي ــأت ال ـ ـكـ ــرة أمـ ــام
يــوســف بولسن الــذي ســدد بعيدا
عن المرمى.
وع ـبــر ال ـش ــوط اإلض ــاف ــي األول
ح ــاول راكـيـتـيــش تغيير النتيجة
من خالل تسديدة أخيرة من جديد
لعلها تصيب ه ــذه ا ل ـمــرة ،لكنها
م ـ ــرت ال ـ ــى ج ــان ــب الـ ـق ــائ ــم تـبـعـهــا
تسديدة مماثلة من الجهة المقابلة
من بريثوايت.
وقـبــل نـهــايــة ال ـشــوط اإلضــافــي
األول ب ــد قـ ـيـ ـق ــة سـ ـنـ ـح ــت ف ــر ص ــة

العبو المنتخب الكرواتي يحتفلون بالفوز
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـك ـ ــروات ـ ــي أبـ ـع ــده ــا
شـمــايـكــل مــن تـحــت عــارض ـتــه الــى
رك ـن ـيــة ،بـعــدمــا ارت ـط ـمــت عرضية
كرواتية بمدافع دنماركي وحولت
طريقها.
وق ـب ــل س ــت دق ــائ ــق م ــن نـهــايــة
ال ـم ـبــاراة سنحت فــرصــة الـمـبــاراة
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي
ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل عـ ـل ــى رك ـ ـلـ ــة ج ـ ــزاء

ع ـق ــب ت ـع ــرض ري ـب ـي ـتــش لــإعــاقــة
داخ ــل الـمـنـطـقــة ،وه ــو فــي طريقه
منفردا نحو المرمى بعدما انسل
خلف المدافعين ،ليقابل تمريرة
متقنة فـتـصــدى لــوكــا مــودريـتــش
لـلـكــرة ،وس ــدده ــا فـتــألــق شمايكل
فــي صــدهــا ،ون ـجــح فــي التقاطها
دون أن يــدع أي فــرصــة لكي ترتد
لـمــودريـتــش أو غـيــره م ــرة أخ ــرى،

لتضيع الـفــرصــة ويـبـقــى الـتـعــادل
م ـس ـي ـطــرا ،ولـيـلـجــأ ال ـفــري ـقــان إلــى
ركالت الجزاء الترجيحية.
فـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــات ت ـ ــأل ـ ــق
ال ـحــارســان ،وسـجــل لـكــرواتـيــا كل
م ــن أنـ ــدريـ ــه ك ــرام ــاريـ ـت ــش ول ــوك ــا
م ــودري ـت ــش وإيـ ـف ــان راك ـي ـت ـي ـتــش،
بينما صــد شمايكل كرتي ميالن
ب ــادي ـل ــي وج ــوس ـي ــب ب ـي ـفــاري ـتــش،

فــي حـيــن سـجــل لـلــدنـمــارك كــل من
سيمون كيار ومايكل كرون ديلي،
ب ـي ـن ـمــا أه ـ ــدر ك ــل م ــن كــريـسـتـيــان
إري ـك ـس ــون الـ ــذي س ــدد ف ــي الـقــائــم
والسه شون ونيكوالي يورغنسون،
بعدما صد سوباسيتش كرتهما،
ليفوز المنتخب الـكــرواتــي بثالث
ركالت مقابل ركلتين.

sports@aljarida●com

الصحافة العالمية تتغنى بـ «الطلقة» مبابي
حظي النجم الفرنسي كيليان
مبابي بإشادة معظم وسائل
اإلعالم العالمية ،بعد دوره
الكبير في تأهل منتخب بالده
لدور الثمانية بمونديال 2018
على حساب األرجنتين.

أشادت الصحافة العالمية بما
قدمه نجم فرنسا الشاب كيليان
م ـب ــاب ــي أم ـ ــس األول ،وق ـي ــادت ــه
منتخب ب ــاده إلقـصــاء ليونيل
م ـي ـســي ورفـ ــاقـ ــه ف ــي الـمـنـتـخــب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدور ثـمــن
النهائي لمونديال روسيا .2018
وانتظر الجميع من ميسي أن
يرتقي بمستواه ،وأن يضع خلفه
معاناة الدور األول وتأهل بالده
إلى ثمن النهائي بشق النفس،
لكن من خطف األضواء في قازان
كــان حامل الرقم  10في الفريق
المنافس ،واسمه مبابي.
وبـحـســب م ـجــريــات ال ـم ـبــاراة
والنتيجة النهائية التي أودت
بميسي خارج كأس العالم بعد
الـ ـخـ ـس ــارة  ،3-4ب ـ ــدا ك ـ ــأن نـجــم
برشلونة اإلسباني يمرر شعلة
النجومية الى جيل جديد ،على
غرار غريمه في ريال مدريد قائد
البرتغال كريستيانو رونالدو،
الــذي ودع المونديال في اليوم
ذاتــه بالخسارة أمــام ادينسون
كافاني واألوروغواي (.)1-2
سـ ــرعـ ــة "الـ ـطـ ـلـ ـق ــة" م ـب ــاب ــي
قـ ـ ـض ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ح ـل ــم
مـ ـيـ ـس ــي ب ـ ــإح ـ ــراز
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب أ و ل ف ــي
بطولة كبرى مع
المنتخب ،وثبتت
مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع فـ ــرن ـ ـسـ ــا
ضمن المرشحين
الجديين للفوز
باللقب العالمي
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ف ــي
تاريخها ،بعد
ا ل ـ ــذي حققته
على أرضها
ع ـ ـ ــام 1998
ب ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة
زي ــن الــديــن
زيدان.
وس ـ ـ ـجـ ـ ــل

نجم باريس سان جرمان البالغ
 19عــامــا ،هــدفـيــن وص ـنــع ركلة
ج ــزاء لمنتخب ب ــاده ،ليصبح
أول العــب شــاب منذ األسـطــورة
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة بـيـلـيــه عـ ــام ،1958
يـسـجــل هــدف ـيــن ع ـلــى االق ـ ــل في
مباراة اقصائية في المونديال،
ويـمـكــن فــرنـســا مــن بـلــوغ ال ــدور
رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
تواليا.
ولـعــل الـعـنــوان ال ــذي خرجت
ب ــه ص ـح ـي ـفــة "ص ـ ـنـ ــداي تــاي ـمــز"
البريطانية كــان األكـثــر تعبيرا
على صراع األجيال ،حيث كتبت
َ
"تنح جانبا يا ميسي ،لقد ولد
ن ـج ــم ع ــال ـم ــي ج ــدي ــد فـ ــي ك ــأس
العالم".
وبالنسبة لصحيفة "ليكيب"
الــريــاضـيــة الـفــرنـسـيــة "ف ــي هــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ه ـ ــو ك ـ ـ ــان م ـي ـس ــي"،
م ـض ـي ـفــة "لـ ـق ــد أظـ ـه ــر مــوه ـب ـتــه
ل ـل ـع ــال ــم وطـ ـغ ــى عـ ـل ــى ل ـيــون ـيــل
ميسي".
أم ـ ـ ــا زمـ ـيـ ـل ــه فـ ـ ــي ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ب ــول بــوغـبــا فــأقــر بـعــد الـمـبــاراة
أن مـبــابــي "أك ـثــر مــوهـبــة مـنــي"،
مضيفا "لن يتوقف هنا .يتمتع
بالكثير من الموهبة".
وعكست مباراة السبت صراع
األجيال بامتياز ،ألن مبابي لم
يكن اليافع الوحيد الذي يخطف
األنظار بل سجل زميله المدافع
بنجامان بافار ( 22عاما) هدفا
رائ ـ ـعـ ــا قـ ــد يـ ـك ــون األف ـ ـضـ ــل فــي
النهائيات ،وربما حسم الصراع
ع ـل ــى جـ ــائـ ــزة ب ــوشـ ـك ــاش ال ـتــي
يمنحها االتحاد الدولي "فيفا"
ألفضل هدف في السنة.
وحـتــى أن م ــدرب األرجـنـتـيــن
خـ ــورخـ ــي س ــامـ ـب ــاول ــي أق ـ ــر أن ــه
"عـ ـن ــدم ــا يـ ـك ــون ل ــدي ــك الع ـب ــون
يختبرون يوما من الذي اختبره
م ـبــابــي (الـ ـسـ ـب ــت) ،س ـي ـكــون من
الصعب جدا إيقافهم".

مبابي نجم المنتخب الفرنسي
وب ـم ـع ــدل أعـ ـم ــار ال ي ـت ـجــاوز
الـ 25عاما ،مع العبين يفتقدون
خ ـبــرة ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى ،كــان
مـ ــدرب فــرن ـســا ديــدي ـيــه دي ـشــان
جريئا في خياراته .وبتجاوزه
األرج ـن ـت ـيــن ال ـس ـبــت ف ــي قـ ــازان،
أسكت الذين انتقدوه على أداء
المنتخب فــي مـبــاريــاتــه الثالث
في دور المجموعات.
عندما توجت فرنسا بلقبها
ال ـع ــال ـم ــي األول واألخ ـ ـيـ ــر ع ــام
 1998بقيادة كتيبة المدرب ايمي
جاكيه ،لم يكن مبابي قد أبصر

غريزمان جاهز لتحدي غودين
يستمتع أنطوان غريزمان مهاجم
مـنـتـخــب فــرن ـســا بــال ـمــواج ـهــة الـتــي
ستجمعه ب ــاألوروغ ــوي ــان ــي دييغو
غ ــودي ــن زمـيـلــه ف ــي أتـلـتـيـكــو مــدريــد
اإلسباني ،في دور الثمانية لمونديال
روسـ ـي ــا ،كــاش ـفــا أنـ ــه م ـش ـجــع كبير
لمنتخب أوروغواي.
وب ـ ـعـ ــد إط ـ ــاح ـ ــة ف ــرنـ ـس ــا مـنـت ـخــب
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن مـ ــن دور الـ ـسـ ـت ــة ع ـش ــر،
وفوز أوروغــواي على البرتغال ،يلتقي
الفريقان يوم الجمعة المقبل ،حيث تجمع
مــواج ـهــة م ــن ن ــوع خ ــاص ب ـيــن غــريــزمــان
وغودين.
وق ــال غــريــزمــان" :ديـيـغــو صــديــق رائ ــع،
أنــا معه كــل يــوم فــي غرفة خلع المالبس،
وأيـضــا خ ــارج الملعب ،إنــه األب الــروحــي
البنتي الصغيرة".
وأضاف" :ستكون مباراة مؤثرة للغاية،
لكنها رائعة أيضا".
وت ــاب ــع" :ع ـنــدمــا انـتـقـلــت إل ــى أتلتيكو
مدريد اتصلت به ،وتحدث بشكل جيد جدا
عن النادي ،مما شجعني على التوقيع".

ع ـنــدمــا ان ـت ـقــل غ ــري ــزم ــان إل ــى أتلتيكو
ف ــي  2014ك ــان مـشـجـعــا ك ـب ـيــرا لمنتخب
أوروغواي ،نظرا للعالقة القوية التي كانت
تربطه بكارلوس بوينو خالل فترة احترافه
في ريال سوسيداد.
وكـ ـ ــان ب ــوي ـن ــو هـ ــو ال ـس ـب ــب فـ ــي إق ـن ــاع
غــريــزمــان ب ـت ـنــاول م ـش ــروب "م ـي ــت" ،وهــو
الشاي التقليدي في أميركا الجنوبية ،كما
دفعه لتشجيع نادي بينارول.
وكـ ــان غ ــري ــزم ــان ي ـت ـنــاول م ـشــروبــا مع
غودين ،وعلق على هذا بالقول "إنه مشروب
شعبي أحبه".
وت ـح ــدث ع ــن صـعــوبــة ال ـمــواج ـهــة أم ــام
أوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ف ـ ــي دور الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ق ــائ ــا:
"سيلعبون بتأن ،سيفرضون الضغوط على
الحكم ،هذا ما نفعله في أتلتيكو مدريد".
وتابع" :علينا أن نعتاد على هذا الوضع،
المباراة ستكون مخنوقة ،علينا أن نتحلى
ب ــال ـه ــدوء ،ول ـكــن م ــع ف ــرض الـضـغــط على
دفاعاتهم".
(د ب أ)

النور ،فابن العاصمة باريس ولد
في  20ديسمبر من ذاك العام.

مباراته الدولية األولى
ومن يرى تأثير مبابي ومكانته
في تشكيلة المدرب ديشان يعتقد
أن الع ــب مــونــاكــو دول ــي مـنــذ 10
أعوام ،لكن يجب العودة بالذاكرة
الــى أشهر مـعــدودة فقط ،للبحث
عن مباراته الدولية األولى ،وذلك
في  25مارس الماضي.
كانت المباراة ضد لوكسمبورغ

بيليه يهنئ مبابي بعد
معادلة إنجازه
تقدم األسطورة البرازيلي بيليه بالتهنئة
إلى النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي،
بعدما عادل رقمه القياسي.
وتأهل المنتخب الفرنسي لــدور الثمانية
لكأس العالم لكرة القدم في روسيا ،بعد فوزه
المثير على نظيره األرجنتيني  3-4أمس األول
على ملعب كازان أرينا في دور الـ 16للبطولة.
وبات مبابي نجم باريس سان جرمان أول
العب صاعد يسجل هدفين خالل مباراة في
كأس العالم ،منذ أن فعل األسطورة البرازيلي
بيليه الشيء ذاته في شباك السويد بمونديال
.1958
وكـتــب بيليه ،عـبــر حـســابــه عـلــى "تــويـتــر"،
"تهاني كيليان مبابي ،هدفان في كأس العالم
وأنــت صغير جــدا يضانعك في مكان رائــع"،
مضيفا" :أتمنى لك حظا موفقا في المباريات
المقبلة ،باستثناء أمام البرازيل".
وتلتقي فرنسا أوروغــواي الجمعة المقبل
في دور الثمانية ،وفي حال عبرت هذه العقبة
فإنها قد تواجه البرازيل في المربع الذهبي.
(د ب أ)

غالف ص

أكد إدينسون كافاني ،نجم منتخب أوروغواي ،أن
فريقه من حقه أن يحلم بالمزيد بعد التأهل لدور
الثمانية لمونديال روسيا عبر الفوز على البرتغال
 ،1-2أمس األول ،على ملعب فيشت في سوتشي ،ضمن
فعاليات دور الستة عشر للبطولة.
وي ــدي ــن مـنـتـخــب أوروغ ـ ـ ــواي بــالـفـضــل ف ــي ه ــذا الـفــوز
لكافاني نجم باريس سان جرمان الفرنسي ،الذي سجل هدفي
الفريق في الدقيقتين السابعة و 62وتكفل بيبي مدافع بشكتاش
التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة .55
وقال كافاني وهو يبكي "إنه أمر مثير .ال توجد كلمات
تعبر عما بداخلي ،أنا سعيد ،سعيد ،سعيد ،علينا أن
نواصل الحلم" ،مضيفا "سنرى كيف ستسير األمور
وسنقوم بواجبنا .نأمل أن تستمر مسيرتنا".
وتــابــع "لـقــد حققنا الـتــاريــخ وه ــذا أمر
مهم"" ...أوروغــواي دولة صغيرة
لكنها سعيدة".
(د ب أ)

أك ــد الـنـجــم الـفــرنـســي الــدولــي
السابق فلوران مالودا أن كيليان
مـبــابــي ،الـنـجــم الـصــاعــد بسرعة
ال ـص ــاروخ فــي منتخب الــديــوك،
ال ي ـق ــل ب ـ ــأي ح ـ ــال مـ ــن األحـ ـ ــوال
عــن األرجنتيني ليونيل ميسي
ه ــداف بــرشـلــونــة ،أو البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو نجم ريــال
مدريد.
وقال مالودا امس في موسكو
"ل ــدي ــه اإلمـ ـك ــان ــات ال ـت ــي تــؤهـلــه
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى م ـس ـتــوى ميسي
ورون ـ ــال ـ ــدو .إذا أظ ـه ــر اإلص ـ ــرار
واستغل ابداعه فسيكون بإمكانه
أن يفعل مثلهما".
وأوض ــح مــالــودا "األجـ ــواء في
روسيا تساعد مبابي على إخراج
أف ـضــل م ــا ل ــدي ــه ،ف ــي ه ــذه الـســن
الصغيرة يريد أن يثبت أنه واحد
من بين األفضل".
(د ب أ)

أكد المدافع األلماني جيروم بواتينغ أنه ال يفكر في اعتزال اللعب الدولي
ً
في أعقاب خروج الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا ،مشيرا
إلى رغبته في المساعدة على استعادة هيبة الفريق.
وقال بواتينغ ( 29عاما) لصحيفة "فيلت ام سونتاج" أمس "لم أفكر في
األمر أبدا .ال أعتقد أنني وصلت إلى ذروة األداء بعد".
وأض ــاف مــدافــع بــايــرن ميونيخ صــاحــب  73م ـبــاراة دول ـيــة "ســويــا مع
اآلخرين أريــد أن أمثل منتخب ألمانيا الــذي نعرفه ،ألمانيا القوية،
منتخب وطني قوي".
وشــدد بواتينغ على أن االنتقادات التي شملت زميله
مسعود اوزيل قبل كأس العالم ،عقب لقاء بالرئيس التركي
رجب طيب اردوغان ،كانت قاسية ،مضيفا أنه يرغب في
بقاء المدرب يواخيم لوف.
(د ب أ)

تاباريز :لدينا فريق قوي
استحوذت بشكل أكبر على المباراة ،وكان اللعب
منحصرا في نصف ملعبنا ،وكان سيصبح من
األفضل بالنسبة لنا أن نستحوذ على المباراة،
وأن نلعب بالقرب من مرماهم بشكل أكبر".
وخ ـت ــم ب ــال ـق ــول "ل ــدي ـن ــا ف ــري ــق قـ ــوي وسـعـيــد
بالفوز".
(د ب أ)

حيفة ليكيب الفرنسية

مالودا :كيليان ال يقل
عن ميسي ورونالدو

بواتينغ ال يفكر في اعتزال
اللعب الدولي

كافاني :علينا مواصلة الحلم

أكد أوسكار تاباريز مدرب منتخب أوروغواي
سعادته بتأهل فريقه إلى دور الثمانية لمونديال
روسيا عبر الفوز على البرتغال  ،1-2أمس األول،
على ملعب فيشت في سوتشي ضمن فعاليات
دور الستة عشر للبطولة.
وقـ ــال ت ــاب ــاري ــز "أهـ ــم م ـي ــزة ف ــي ال ـم ـب ــاراة هي
الـتـصـمـيــم الـ ــذي أظ ـه ــره الــاع ـبــون داخـ ــل أرض
الملعب .هذه هي كرة القدم الحقيقية".
وأض ـ ــاف "ال ـم ـب ــاراة كــانــت صـع ـبــة ،الـبــرتـغــال

( )3-1فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات م ــون ــدي ــال
روس ـ ـيـ ــا ،ودخـ ـ ــل الع ـ ــب مــونــاكــو
ال ـســابــق وب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الـحــالــي فــي الــدقـيـقــة  78ب ــدال من
ديميتري بــا يـيــت ،ليصبح ثاني
أصغر العب يشارك مع "الديوك"
عن  18عاما و 3أشهر و 5أيام.
يـخــوض مـبــابــي الـجـمـعــة ضد
زم ـي ـل ــه اديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي (ف ــي
حـ ــال ت ـم ـكــن ت ـعــاف ـيــه م ــن اصــابــة
تعرض لها ضد البرتغال السبت)
ومنتخب األوروغ ـ ـ ــواي ،مـبــاراتــه
الدولية العشرين فقط ،وفي حال

ض ـ ــرب م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ،ضــد
دفاع يعتبر األقوى في
النهائيات ،وقاد بالده
ال ــى ن ـصــف الـنـهــائــي
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـنــذ
 ،2006سيرتقي باكرا
إلـ ــى مــرت ـبــة العـبـيــن
ك ـ ـبـ ــار مـ ـث ــل ت ـي ـيــري
ه ـ ـن ـ ــري أو ز ي ـ ـ ـ ــدان
ودافيد تريزيغيه.

كريستيانو يرفض
الحديث عن مستقبله

رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ك ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــان ـ ــو
رونالدو التطرق إلى الحديث
بشأن مستقبله مع المنتخب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،إال ب ـعــد م ــرور
وقت كاف عقب الخروج من
دور الستة عشر لمونديال
روسيا.
وقال رونالدو هداف ريال
مدريد اإلسباني" :ليس هناك
وقت للحديث عن المستقبل،
سواء للمدرب أو لالعبين".
وأضــاف "أنــا واثــق تماما
من أن الفريق سيستمر كأحد
أفـ ـض ــل م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـع ــال ــم،
لدينا مجموعة من الشباب
بـ ـطـ ـم ــوح هـ ــائـ ــل ل ـل ـن ـج ــاح"،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن "الـمـنـتـخــب
س ـ ـيـ ــواصـ ــل االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات،
وس ـ ـيـ ــواصـ ــل مـ ـن ــح ال ـش ـعــب
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
السعادة".
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جدول مباريات كأس العالم
a

مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

تعادل هزيمة له
5
0
0
٨
1
0
2
٢
0
2
3
0

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

تعادل هزيمة له
3
0
١
2
٠
٢
٢
٢
٠
2
٢
1

عليه
1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز
2
3
1
3
١
3
٠
3

تعادل هزيمة له
5
0
1
5
0
2
2
2
0
2
2
1

عليه
1
4
4
5

الفريق
بلجيكا
إنكلترا
تونس
بنما

لعب فوز
٣
٣
٢
٣
١
٣
٠
٣

تعادل هزيمة له
٩
٠
٠
٨
١
0
٥
2
0
٢
٣
٠

عليه
2
٣
٨
١٣

روسيا
مصر
املغرب
البرتغال
فرنسا
األرجنتني
بيرو
كرواتيا
كوستاريكا
أملانيا
البرازيل
السويد
بلجيكا
تونس
كولومبيا
پولندا
روسيا
البرتغال
أوروغواي
إيران
الدنمارك
فرنسا
األرجنتني
البرازيل
نيجيريا
صربيا
بلجيكا
كوريا الجنوبية
أملانيا
إنكلترا
اليابان
پولندا
أوروغواي
السعودية
إيران
إسبانيا
الدنمارك
أستراليا
نيجيريا
أيسلندا
املكسيك
كوريا الجنوبية
صربيا
سويسرا
اليابان
السنغال
بنما
إنكلترا

5
0
0
3
2
1
0
٢
0
0
1
1
٣
١
١
١
٣
١
١
0
١
١
0
2
٢
1
5
1
2
6
2
1
٣
٢
١
٢
٠
٠
1
1
0
2
٠
٢
٠
٠
1
0

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

تعادل هزيمة له
6
0
2
5
٠
2
2
1
1
2
2
1

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

تعادل هزيمة له
٧
0
0
٣
١
1
٣
٢
0
٢
٢
1

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

تعادل هزيمة له
٥
1
0
3
1
0
٣
2
٠
2
٢
٠

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

تعادل هزيمة له
٥
١
٠
4
١
1
٤
١
١
٢
2
٠

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

c

مجموعة

مجموعة

مجموعة

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
7
5
٣
1

g

d

مجموعة

النقاط
٧
٥
٣
1

e

b

النقاط
5
5
4
1

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة

النقاط
٩
٦
٣
٠

h

النقاط
٦
4
٤
٣

الدور األول
مباراة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

املجموعة
A
A
B
B
C
D
C
D
E
F
E
F
G
G
H
H
A
B
A
B
C
C
D
E
D
E
G
F
F
G
H
H
A
A
B
B
C
C
D
D
F
F
E
E
H
H
G
G

املباراة

0
1
1
3
1
1
1
٠
1
1
1
0
0
٢
٢
٢
١
٠
٠
1
١
٠
3
٠
٠
2
2
2
1
1
2
3
٠
١
١
٢
٠
٢
٢
٢
3
0
٢
٢
١
١
2
1

السعودية
أوروغواي
إيران
إسبانيا
أستراليا
أيسلندا
الدنمارك
نيجيريا
صربيا
املكسيك
سويسرا
كوريا الجنوبية
بنما
إنكلترا
اليابان
السنغال
مصر
املغرب
السعودية
إسبانيا
أستراليا
بيرو
كرواتيا
كوستاريكا
أيسلندا
سويسرا
تونس
املكسيك
السويد
بنما
السنغال
كولومبيا
روسيا
مصر
البرتغال
املغرب
فرنسا
بيرو
األرجنتني
كرواتيا
السويد
أملانيا
البرازيل
كوستاريكا
پولندا
كولومبيا
تونس
بلجيكا

الوقت
 6.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 1.00م
 4.00م
 7.00م
 10.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م

التاريخ
 14يونيو
 15يونيو
 15يونيو
 15يونيو
 16يونيو
 16يونيو
 16يونيو
 16يونيو
 17يونيو
 17يونيو
 17يونيو
 18يونيو
 18يونيو
 18يونيو
 19يونيو
 19يونيو
 19يونيو
 20يونيو
 20يونيو
 20يونيو
 21يونيو
 21يونيو
 21يونيو
 22يونيو
 22يونيو
 22يونيو
 23يونيو
 23يونيو
 23يونيو
 24يونيو
 24يونيو
 24يونيو
 25يونيو
 25يونيو
 25يونيو
 25يونيو
 26يونيو
 26يونيو
 26يونيو
 26يونيو
 27يونيو
 27يونيو
 27يونيو
 27يونيو
 28يونيو
 28يونيو
 28يونيو
 28يونيو

الدور 16
مباراة

الفريق املتأهل

٤٩

فرنسا

C1

نتيجة املباراة
A1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح B1 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

4
2
1
1

3
1
1
1

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

البرتغال

 9.00م

 30يونيو

 A2ركالت ترجيح ٤

روسيا

 5.00م

 1يوليو

 C2ركالت ترجيح ٢

الدنمارك

 9.00م

 1يوليو

D2
B2

53

البرازيل

E1

F2

املكسيك

 5.00م

 ٢يوليو

54

بلجيكا

G1

H2

اليابان

 9.00م

 ٢يوليو

55

السويد

F1

E2

سويسرا

 5.00م

 ٣يوليو

56

كولومبيا

H1

G2

انكلترا

 9.00م

 ٣يوليو

الدور ربع النهائي
57
58

W53
فرنسا

59
60

روسيا

W54

W49

W50

W55

W56

W51

W52

 5.00م
األوروغواي

كرواتيا

 ٦يوليو

 9.00م

 ٦يوليو

 5.00م

 ٧يوليو

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
61

W57

W58

 9.00م

 10يوليو

62

W59

W60

 9.00م

 11يوليو

63

L61

64

W61

مباراة المركز الثالث
L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

35
فيرشتابن يتوج بلقب جائزة النمسا ...وفيتل يستعيد صدارة السائقين
ةديرجلا

•
العدد  / 3824االثنني  2يوليو 2018م  18 /شوال 1439هـ

sports@aljarida●com

رياضة

هاميلتون اضطر إلى االنسحاب في اللفة 64
أحرز ماكس فيرشتابن سائق
فريق ريد بول لقب جائزة النمسا
الكبرى ،المرحلة التاسعة
م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم
لـ ـلـ ـف ــورم ــوال واحـ ـ ــد،
امس.
وتقدم فيرشتابن،
الـ ـ ــذي اج ـ ـتـ ــاز م ـســافــة
ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــاق (  71ل ـ ـفـ ــة)
بــوقــت إجمالي قــدره
 1،21،56،024ساعة
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدل س ـ ــرع ـ ــة
ب ـ ـ ـلـ ـ ــغ 224،415
ك ـل ــم/س ــاع ــة عـلــى
ســائ ـقــي ف ـي ــراري
الـفـنـلـنــدي كيمي
راي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ،الـ ـ ــذي
حل ثانيا متأخرا
بفارق  1،504ثانية
فـقــط وح ـقــق أس ــرع
ل ـف ــة خ ـ ــال ال ـس ـبــاق
بوقت قدره 1،06،957
دقيقة ،فــي وقــت وصل
اال ل ـمــا نــي سيباستيان
ف ـي ـتــل ث ــال ـث ــا م ـتــأخــرا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــارق 3،181
ث ـ ـ ـ ــوان ع ـ ــن الـ ـف ــائ ــز،
واسـ ـتـ ـع ــاد صـ ــدارة
تــر تـيــب السائقين
بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة عــن

أثناء التتويج

ال ـبــري ـطــانــي ل ــوي ــس هــامـيـلـتــون
(م ــرسـ ـي ــدس) الـ ـ ــذي اضـ ـط ــر إل ــى
االن ـس ـحــاب فــي الـلـفــة  64بسبب
مشكلة فــي ضـغــط الــوقــود (146
مقابل .)145
وم ـ ـ ــع ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ه ــام ـي ـل ـت ــون
تنتهي سلسلة من  33سباقا على
التوالي ،وهــو رقــم قياسي ،دخل
خاللها سائق "األسهم الفضية"
ترتيب النقاط.
وحـقــق فـيــرشـتــابــن فــي سباق
امــس ،اول انتصار لــه هــذا العام
والــرابــع في مسيرته ،على أرض
فريقه ،وصعد الى منصة التتويج
للسباق الثالث على التوالي بعد
ك ـن ــدا وف ــرن ـس ــا ح ـيــث ح ــل ثــالـثــا
وثــان ـيــا ت ــوال ـي ــا ،لـيـسـكــت ألـسـنــة
منتقديه في بداية الموسم بسبب
قيادته المتهورة أحيانا.
وقــال فيرشتابن ،الــذي حصل
على تشجيع من "جيش برتقالي"
ق ـ ــدر ع ـ ـ ــدده ب ــأك ـث ــر مـ ــن  20أل ــف
متفرج" ،من الرائع الفوز في عقر
دار ريد بول على حلبة ريد بول
رينغ".
وم ـ ـ ــع ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ه ــام ـي ـل ـت ــون
تنتهي سلسلة من  33سباقا على
التوالي ،وهــو رقــم قياسي ،دخل
خاللها سائق "األسهم الفضية"
ترتيب النقاط.

فيرشتابن لحظة وصوله إلى خط نهاية السباق
وشهد السباق ايضا انسحاب
زمـيـلــه فــالـتـيــري بــوتــاس ،حامل
اللقب العام الماضي على الحلبة
ال ـن ـم ـس ــوي ــة والـ ـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق مــن
المركز األول ،بسبب تعطل علبة
التروس في نهاية اسبوع كارثية
لفريق مرسيدس الــذي فشل في

بيتر تشيك
يرفض
عرض نابولي

حصد النقاط للمرة االولــى منذ
 44س ـبــاقــا .وه ــي ال ـم ــرة االول ــى
التي يعاني فيها الفريق األلماني
انـسـحــابــا م ــزدوج ــا مـنــذ جــائــزة
إسبانيا الكبرى عام  2016عندما
اصطدم هاميلتون بزميله حينئذ
نيكو روزبرغ في اللفة األولى.

ولـ ــم ي ـح ــال ــف الـ ـح ــظ ســائــق
ريـ ــد بـ ــول ال ـث ــان ــي االس ـت ــرال ــي
دانـ ـي ــال ريـ ـكـ ـي ــاردو ف ــي ذك ــرى
عيد ميالده الـ 29الذي صادف
مع عطلة نهاية اسبوع السباق
ال ـن ـم ـس ــوي إذ اضـ ـط ــر ب ـ ــدوره
لالنسحاب في اللفة  45بسبب

إشبيلية يتعاقد مع الفرنسي أمادو
والكرواتي كاليتا كار

سيرجي يسعى لتحقيق
األلقاب مع بايرن ميونيخ

وضع نادي إشبيلية اإلسباني أمس ،الرتوش األخيرة على صفقتي
العب الوسط الفرنسي من أصل كاميروني إبراهيم أمادو ،والمدافع
الكرواتي الشاب دويي كاليتا كار ،في انتظار اجتيازهما الكشف الطبي.
ً
ووفقا لمصادر من داخل النادي األندلسي في تصريحات لـ(إفي)،
ستدفع اإلدارة نحو  13مليون يورو لنادي سالزبورغ النمساوي من
ً
أجل الحصول على خدمات المدافع الكرواتي الشاب الموجود حاليا
مع منتخب بالده في مونديال روسيا ،بينما ستدفع نحو  3ماليين
يورو لنادي ليل للتعاقد مع العب الوسط الفرنسي.
ً
وعلى الرغم من سنه الصغيرة ( 21عاما) ،فإن كاليتا كار يمتلك خبرة
المشاركة في دوري األبطال والدوري األوروبي مع ناديه النمساوي.
ً
أم ــا بالنسبة ألم ــادو ( 25ع ــام ــا) ،ال ــذي نـشــأ فــي صـفــوف نانسي،
فسيوقع على عقد ألربعة مواسم مقبلة ،بعد ثالثة مواسم دافع خاللها
عن قميص ليل وارتدى شارة قيادته ،كما أنه خاض معه أكثر من 100
مباراة في جميع المسابقات.

يرغب سيرجي نابري في الفوز بلقب واحد على األقل مع بايرن
ميونيخ هذا الموسم ،حيث تبدأ مسيرته مع النادي البافاري بعد
انتهاء فترة إعارته إلى هوفنهايم.
وقــال العــب الوسط نابري للموقع الرسمي لبايرن" :بــايــرن ناد
يعرفه الجميع منذ الطفولة ،ناد يتمتع بنجاح رائع ،إنه لشرف لي
أن ألعب في بايرن".
وانتقل نابري ( 22عاما) إلى بايرن الصيف الماضي قادما من
فيردر بريمن ،لكن تمت إعارته إلى هوفنهايم.
ويبدأ نابري مسيرته مع بايرن اليوم ،عندما يبدأ الفريق تدريباته
للمرة األولى تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش.
وتعرض نابري إلصابة عضلية في نهاية الموسم الماضي ،مما
حرمه من المشاركة مع ألمانيا في مونديال روسيا.

بيتر تشيك
أعلن الحارس التشيكي بيتر تشيك أمس األول
أنه رفض عرضا من نابولي اإليطالي لكرة القدم،
رغ ــم أن نــاديــه أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي وق ــع عـقــدا مع
حارس باير ليفركوزن األلماني بيرند لينو.
وقال تشيك للصحافيين في زروك ،مسقط رأسه،
"يبقى عام من عقدي مع أرسنال .األمر الوحيد الذي
استعد له هو القتال من اجل الحارس رقم واحد".
وتابع" :نابولي كان مهتما" ،من دون أن يعطي
م ــزي ــدا م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،مـضـيـفــا" :مـسـتـقـبـلــي في
أرسنال ،ولم أفكر في تغيير النادي".
وانضم تشيك ( 36عاما) الى ارسنال عام 2015
بعد  11عاما مع غريمه اللندني تشلسي خاض
خاللها  500مباراة في صفوفه.
وخـ ــاض الـ ـح ــارس الـتـشـيـكــي  114مـ ـب ــاراة مع
منتخب بالده قبل أن يعتزل اللعب دوليا في .2016

ولعب تشيك أكثر من  110مباريات مع أرسنال،
جميعها تحت إشــراف الـمــدرب الفرنسي أرسين
فـيـنـغــر ،الـ ــذي ت ــرك مـنـصـبــه ف ــي ن ـهــايــة الـمــوســم
الماضي .وحل اإلسباني اوناي اومري خلفا له.
مــن جهته ،خــاض ال ـحــارس الـجــديــد لينو (26
ع ــام ــا)  230م ـب ــاراة ف ــي سـبـعــة م ــواس ــم ب ــال ــدوري
األلماني ،ومثل منتخب بالده في  6مباريات ،لكنه
لم يكن ضمن المنتخب الذي فقد لقبه في مونديال
روسيا بخروجه من الدور االول.
ولدى أرسنال ايضا ديفيد اوسبينا ( 29عاما)
الحارس االساسي لمنتخب كولومبيا الذي وصل
ال ــى ال ــدور الـثــانــي لـمــاقــاة انـكـلـتــرا فــي مــونــديــال
روسيا.
(أ ف ب)

تعطل علبة التروس على متن
سيارته.
وأكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي روم ـ ـ ـ ــان
غ ــروج ــان س ــائ ــق هـ ــاس وزمـيـلــه
فـ ــي الـ ـف ــري ــق ال ــدنـ ـم ــارك ــي كـيـفــن
ماغنسون والـفــرنـســي إستيبان
اوك ــون وزميله فــي فريق فــورس

إنديا المكسيكي سيرجيو بيريز
واإلسـ ـب ــان ــي ف ــرن ــان ــدو ألــون ـســو
(مـ ــاكـ ــاريـ ــن) وال ـف ــرن ـس ــي ش ــارل
لــوكـلـيــر ،ســائــق ســاوبــر وزمـيـلــه
ال ـس ــوي ــدي م ــارك ــوس إري ـك ـســون
المراكز العشرة األولى.
(أ ف ب)

بورنموث يضم الويلزي بروكس

كاليتا كار

فشل صفقة انتقال توريس إلى اليابان

أعلن نادي بورنموث اإلنكليزي أمس ضم العب الوسط الويلزي
ديفيد بروكس من صفوف شيفيلد يونايتد.
ووق ــع بــروكــس ( 20عــامــا) عـقــدا يمتد أربـعــة أع ــوام ،بعد عامين
قضاهما مع شيفيلد يونايتد .وتــردد أن قيمة الصفقة بلغت 11.5
مليون جنيه إسترليني ( 15.2مليون دوالر).
وقال بروكس للموقع الرسمي لبورنموث" :القدوم واللعب بنادي
في الدوري اإلنكليزي الممتاز بمنزلة فرصة رائعة" ،مضيفا" :عندما
تنظر إل ــى اي ــدي ه ــوي ك ـمــدرب فــإنــك تــرغــب فــي االش ـت ــراك فــي هــذه
التجربة ،لديه طموح كبير ويجيد تطوير الالعبين الشباب بشكل
جيد ويعمل على منحهم الفرصة".
من جانبه ،ذكر هوي "انه (بروكس) جيد للغاية من الناحية الفنية،
لديه إمكانات هائلة ،وسيالئم فلسفتنا" ،متابعا" :لقد شاهدنا ما
يكفي لكي نقتنع بأنه قد يصبح مذهال في المستقبل إذا تطور على
النحو المناسب ،وهو مستعد للتعلم والتطور".

أعلنت تقارير صحافية امس فشل صفقة انتقال
المهاجم الدولي اإلسباني السابق فرناندو توريس
إلى نادي ساغان توسو لكرة القدم.
وذكـ ــرت صـحـيـفــة هــوتـشــي الــريــاض ـيــة ،دون أن
تنسب الخبر إ لــى أي مـصــدر ،أن الطرفين اقتربا
من توقيع عقد لعدة سنوات بقيمة  800مليون ين
سنويا ( 7.2ماليين دوالر) ،لكن المحادثات فشلت
بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مالي نهائي.
وأشارت التقارير إلى أن المحادثات أخذت مجرى
آخــر ،بعدما ذكــرت الصحيفة اليابانية الجمعة أن
العديد من المصادر أكدت أن الطرفين توصال إلى
اتفاق نهائي ،وأن توريس في طريقه الــى اليابان

"بشكل شبه مؤكد" .في المقابل ،لم يصدر أي تعليق
رسمي عن النادي الياباني.
وارتبط اسم توريس ( 34عاما) ،الذي ترك ناديه
السابق أتلتيكو مدريد بعد نهاية عقده في يونيو
المقبل ،باالنتقال الى الدوري األميركي لكرة القدم
مع شيكاغو فاير أو الدوري الصيني مع بايجينغ
(بكين) رينهي.
وتنظر الجماهير اليابانية إلى إمكانية انتقال
توريس إلى اليابان كخطوة إضافية من أجل تعزيز
قوة الــدوري المحلي ،بعدما انتقل مؤخرا مواطنه
أندريس إنييستا ،العب برشلونة السابق ،إلى فريق
فيسل كوبي.

فيدرر يبدأ حملة دفاعه عن لقبه في «ويمبلدون» أمام اليوفيتش
وليامس تستهل مشوارها بمواجهة أرانتشا روس
يبدأ السويسري
روجيه فيدرر
ً
المصنف أوال وحامل
اللقب حملة دفاعه عن لقبه
في بطولة ويمبلدون في
مواجهة الصربي دوشان
اليوفيتش ،في حين تلعب
األميركية سيرينا وليامس مع
الهولندية أرانتشا روس.

س ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــد
الـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري
روج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدرر
المصنف أوال وحامل اللقب نفسه ،اعتبارا من اليوم،
ٍّ
امام تحد هائل في بطولة ويمبلدون االنكليزية لكرة
المضرب ،ثالث البطوالت االربــع الكبرى ،بوجود
مجموعة كبيرة مــن الطامحين ،السيما مــن جيل
الشباب يتقدمهم االلماني الكسندر زفيريف.
وال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــروح هـ ـ ـ ــو :هـ ـ ــل س ـي ـس ـت ـط ـيــع
"المايسترو" السويسري المحافظة على لقبه وقد
قارب السابعة والثالثين (في  8اغسطس) بعد ان
حــدد بنفسه ولنفسه هــذا التحدي الكبير الــذي لم
يستطع تحقيقه في بطولته المفضلة منذ افضل
سنواته مسيرته؟
وستطأ قــدمــا الـســويـســري الـيــوم ارض الملعب
الرئيسي "المقدس" بالنسبة إليه بطموح احراز لقب
تاسع ورقــم قياسي في  15يوليو الجاري .وبلوغ
هذا الهدف يعني قبل كل شيء نسيان عبء السنين،

سجل الفائزين في السنوات الخمس األخيرة
الرجال

السيدات

 :2017اإلسبانية غاربيني موغوروتسا
 :2017السويسري روجيه فيدرر
 :2016األميركية سيرينا وليامس
 :2016البريطاني اندي موراي
 :2015الصربي نوفاك ديوكوفيتش  :2015األميركية سيرينا وليامس
 :2014الصربي نوفاك ديوكوفيتش  :2014التشيكية بترا كفيتوفا
 :2013الفرنسية ماريون بارتولي
 :2013البريطاني آندي موراي

وأيضا تكذيب االحصاءات.
ول ــم يـنـجــح صــاحــب  20لـقـبــا في
ب ـطــوالت ال ـغــرانــد س ــام فــي احـ ــراز لقبين
مـتـتــالـيـيــن مـنــذ  2007حـيــث ف ــاز حـيـنـئــذ بلقب
خامس في الحديقة االنكليزية المفضلة لديه ،وأنهى
الموسم بثالثة ألـقــاب كبيرة (ملبورن االسترالية،
ويمبلدون وفالشينغ ميدوز االميركية) للسنة الثالثة
على التوالي.
وبدأت تحضيراته على المالعب العشبية بشكل
ممتاز مــن خــال اح ــراز اللقب فــي شـتــوتـغــارت ،هو
الــ 98في مسيرته ،واستمرت على االرض االلمانية
من خالل المشاركة في دورة هاله ،بيد ان الكرواتي
بورنا كوريتش حرمه من رفع الكأس للمرة العاشرة
فيها ،وأف ـقــده اللقب والـمــركــز االول فــي التصنيف
العالمي الــذي كــان استعاده قبل اسبوع من نــادال
بعد مشاركته الناجحة في شتوتغارت.
وق ــال ف ـيــدرر مخففا مــن وط ــأة الـخـســارة "اعتقد
بأنه من الطبيعي ان تفقد قدرتك كما حصل اليوم
عندما تلعب كثيرا مــن المباريات بأعلى مستوى
خالل  12يوما متتاليا" ،لكنه لم يكن "متعبا جدا"
حسب ما ذكر.

يومية سياسية مستقلة

سيرينا تواجه أرانتشا
األميركية سيرينا وليامس
ووضعت قرعة ويمبلدون الشاب الكرواتي (21
عاما ومصنف  21عالميا) في طريقه مجددا حيث من
المحتمل ان يواجهه في ثمن النهائي اذا نجح االخير
في بلوغه ،ألن مهمة السويسري تبدو سهلة نظريا
في االدوار الثالثة االولــى التي يبدأها في مواجهة
الصربي دوشان اليوفيتش (مصنف  57عالميا).

انسحاب موراي لعدم جاهزيته
أعـلــن البريطاني ان ــدي م ــوراي انسحابه مــن بطولة
ً
"ويـمـبـلــدون" ،التي تنطلق الـيــوم لعدم جاهزيته بدنيا
للمنافسة فيها.
وقــال مــوراي في بيان أصــدره أمــس "بكل اســف ،اعلن
انسحابي مــن ويـمـبـلــدون" .وأض ــاف "لـقــد حققت تقدما
ملموسا في التمارين ،وفي المباريات في األيام العشرة
األخيرة ،لكن بعد مشاورات مطولة مع فريقي ،أعلن بقلب

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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م ــن ه ــم ال ــاعـ ـب ــون ال ــذي ــن ي ـس ـت ـط ـي ـعــون اح ـب ــاط
مخططات فـيــدرر؟ هــل يكون ن ــادال مــن ه ــؤالء؟ بين
تتويجه باللقب ال ـحــادي عـشــر فــي روالن غــاروس
وويبملدون ،لم يشارك متصدر التصنيف العالمي
في اي دورة على المالعب العشبية غير المفضلة
لديه ليحذو بذلك حذو السويسري على التراب.
ومــع انــه اح ــرز اللقب مرتين ( 2008و ،)2010لم
يستطع "الماتادور" االسباني تجاوز ثمن النهائي
منذ خسارته في نهائي  2011امام الصربي نوفاك
ديوكوفيتش.

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

حزين ان خوض خمس مجموعات قد يكون سابقا ألوانه
في ما يتعلق بعملية التعافي" .ولم يخض البريطاني سوى
ثالث مباريات منذ عودته الى المالعب قبل اسبوعين.
وأضاف "لقد بذلنا كل ما لدينا لكي نكون جاهزين على
الموعد .سأبدأ التدريب على المالعب الصلبة اعتبارا من
الغد ومتابعة عملية التعافي ،واتطلع إلى موسم الدورات
األميركية على هذا النوع من المالعب".

اإلعالنات:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون 1828111 :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

حرمت االصابة سيرينا وليامس من عودة ناجحة
في روالن غاروس الفرنسية ،ثاني البطوالت االربع
الكبرى لكرة المضرب ،لكن االميركية لــم تقل بعد
كلمتها االخ ـيــرة وتطمح الــى اح ــراز لقب ثــامــن في
ويمبلدون االنكليزية التي تنطلق اليوم ،مع فرصة
كبيرة باعتالء منصة التتويج اذا لم تخنها لياقتها
البدنية.
ه ــل تـعـتـبــر االم ـي ــرك ـي ــة مــرش ـحــة ف ــي م ـع ـبــد كــرة
المضرب ،البطولة االولــى في تاريخ هذه الرياضة
وال ـتــي انطلقت ع ــام 1877؟ انـهــا بطلة ســابـقــة هي
مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا التي تقول ذلك.
وكتبت نافراتيلوفا ،الفائزة بتسعة ألقاب في لندن
على موقع رابطة الالعبات المحترفات.
وسـتـبــدأ سيرينا الـتــي اح ــرزت ع ــددا مماثال من
االلقاب في بطولة استراليا المفتوحة ،مشوارها على
اعشاب ويمبلدون في مواجهة الهولندية ارانتشا
روس المصنفة  ،107وتبدو المهمة سهلة في تخطي
الدوري االول.
(أ ف ب)

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

ةديرجلا

•
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تأسيس مجلس
االستثمار الكويتي

إيران...
إلى أين؟!

أ .د .غانم النجار

لم يكن ما توصل إليه الطرفان الكويتي والبريطاني مجرد اتفاق على تنظيم
عملية استثمارات ألموال في بورصة لندن ،بل تجاوز األمر إلى وضع األسس
لتنظيم عملية االستثمار الخارجي الكويتي.
كــان يــوم  ٢٣فبراير  ١٩٥٣نقطة انطالق تاريخية بالنسبة لالستثمار،
ً
واق ـتــرح عـلــى هيئة االسـتـثـمــار أن تتخذ مــن  ٢٣فـبــرايــر يــومــا لالستثمار
الخارجي ،خاصة أنه ،بمحض المصادفة ،قريب من األعياد الوطنية ،وقد
يكون مناسبة للتأمل والمراجعة وتحسين األداء .الوثائق الكويتية كانت
ً
ثالثا ،األولى هي رسالة توطئة (صفحتان) ،حدد فيها الشيخ عبدالله السالم
اإلطار العام لالستثمار ،وحتمية استثنائه من أي قيود ضريبية ،وبالذات
ً
ضريبة الدخل ،وضريبة التركات ،انطالقا من أن ملكية تلك األموال تابعة
للدولة وليست ألشخاص .أما الوثيقة الثانية ،وهي ذات أهمية تاريخية،
حيث جاء فيها تأسيس وبناء مجلس االستثمار الكويتي ،وهو مؤسسة
من النادر أن يأتي أحد على ذكرها ،فقد تضمنت هيكل وبنيان المجلس،
وكانت بمنزلة مرسوم أميري بدأ بديباجة "نحن عبدالله السالم الصباح
نيابة عنا وعمن يخلفنا نعلن إنشاء وتشكيل مجلس االستثمار الكويتي"،
ولم أعثر خالل بحثي المضني على نسخة باللغة العربية ،وأظن لو أنه كان
ً
قد تأسس في أواخر  ١٩٥٤لوجدناه منشورا في الجريدة الرسمية "الكويت
الـيــوم" ،التي صــدرت في سنة  .١٩٥٤تكونت الوثيقة من  ٣٦مــادة أساسية
وفرعية ،وحددت صالحيات وواجبات المجلس ،إال أنه جعل مرجعية القرارات
الرئيسة لدى الشيخ .كما بينت أنه ال يزيد عدد أعضاء المجلس على  ،٥كما
سمى أول أعضاء للمجلس ،لورد بيرسي ،ولورد كينيث ذي دين ،والسيد
اتش تي كمب (مستشار الشيخ في بريطانيا والذي كان عليه العبء األكبر)
الذي يرأس المجلس ،والسيد سي بي إل وياشو ،كما حدد المرسوم/القرار
أن صالحيات التعيين واإلعفاء بالنسبة لألعضاء مطلقة بالنسبة للشيخ،
كما اشترط تعيين مكتب محاسبة معتمد يتم تعيينه من قبل الشيخ على
أن يرفع تقاريره مباشرة للشيخ وليس للمجلس .أما الوثيقة الثالثة فكانت
عبارة عن توجيهات عامة من الشيخ لمجلس االستثمار ،يحدد فيها للمجلس
كيف يعمل ويقوم بمهامه ،مع ضرورة رفع تقرير ربع سنوي للشيخ عن سير
أعماله ،كما قام بتسمية مكتب محاسبة معتمد لتدقيق حسابات مجلس
االستثمار ،وهو مكتب بوست ومارويك وميتشل .أما الوثيقة البريطانية
ً
ً
استثناء استثماريا
فكانت الموافقة على طلبات الشيخ ومنح الكويت كدولة
ً
مازال مستمرا حتى اليوم.
مجلس االستثمار بلندن ظهر للوجود في فبراير  .١٩٥٣ومن ثم تحول في
وقت الحق إلى ما نعرفه اليوم باسم هيئة االستثمار ،والتي تعتبر موجوداتها
ومحافظها وعوائدها ثاني مصدر للدخل بعد النفط .أما اليوم فقد تحولت تلك
الهيئات إلى ما يسمى بالصناديق السيادية ،وهو مصطلح جديد في ساحة
االقتصاد السياسي الدولي ،األمر الذي أدى إلى تأسيس هيئة دولية معنية
بالتنسق وتنظيم وتقنين تلك الصناديق السيادية ووضع معايير لعملها.
الثابت في األدبيات المتخصصة في هذا المجال هو أن أول صندوق سيادي
في العالم هو الصندوق الكويتي ،وهو أمر إيجابي ،أما اآلن فقد تنوعت مسألة
ً
االستثمار الخارجي ،وتعددت المؤسسات التي تستثمر خارجيا ،وتعددت
المنطلقات ،وفيها ما هو إيجابي وما هو سلبي ،ولكن لذلك حديث آخر.

الوالدة في الماء
«أمان» لألم والطفل

كاتب وسياسي أردني

تتحدث بعض الـمـعـلــومــات ،الـتــي يـجــري تناقلها على
نطاق واســع ،عن أن الواليات المتحدة باتت مهتمة بدعم
بعض المجموعات القومية اإليرانية المسلحة ،المناهضة
لما يسمى نـظــام "الـمــالــي" فــي ط ـهــران ،كــاألكــراد والـعــرب
و"البلوش" وغيرهم ،وهذا يعني أن واشنطن أصبحت معنية
بإسقاط هذا النظام ،واستبداله بآخر ديمقراطي ،وأن األمر
ً
ً
قد يكون جديا وجادا هذه المرة!
ولعل ما يستدعي التوقف عنده وبكل جدية واهتمام أنه
ُينسب إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب أن هدفه ليس
تغيير نظام "الماللي" ،وإنما إجباره على تغيير سلوكه،
وهذا يفسره ويعتبره حتى بعض من كانوا كبار المسؤولين
ً
في اإلدارة األميركية ،أنه يعني عمليا إسقاط هذا النظام،
ألن تغيير السلوك يعني تغيير المستهدف ،وإجبار حتى
ً
اإلنسان العادي على تغيير سلوكه يعني عمليا استبداله.
وحقيقة إن هــذا قــد جــاء خــال الفترة التي عقدت فيها
حركة "مجاهدي خلق" المقاتلة ،السبت الماضي ،مؤتمرها
الـسـنــوي فــي بــاريــس ،بـمـشــاركــة بـعــض كـبــار المسؤولين
األميركيين واألوروبيين السابقين الذين يعكسون مواقف
بلدانهم الرسمية ،والذين طالبوا بإسقاط النظام اإليراني،
واستبداله ببديل ديمقراطي يستطيع التعايش مع الدول
المجاورة.
وي ــاح ــظ ف ــي ه ــذا ال ـم ـج ــال ،وهـ ــذا ج ــرى ال ـحــديــث عنه
والتنديد به في مؤتمر ،أو تجمع ،مجاهدي خلق المشار
إليه ،الــذي شــارك فيه ما يقدر بربع مليون من اإليرانيين
الذين يعيشون في الخارج في أوروبا والواليات المتحدة
ودول أخـ ــرى ،أن ه ـنــاك ،كـمــا ج ــرى الـحــديــث عـنــه فــي هــذا
ً
التجمع الهائل حقا ،محاوالت يبدو أنها جادة للمراهنة على
نجل الشاه السابق رضا بهلوي ،ليكون البديل لكل أطراف
المعارضة اإليرانية ،وليلعب الــدور الذي كان لعبه والده،
والقيام بانقالب عسكري ضد األطراف التي توصف بأنها
ديمقراطية ،وعلى غرار ما حدث في عام  1953مع المصلح
والديمقراطي محمد مصدق ...لكن هناك من يستبعد هذا،
ً
عـلــى اعـتـبــار أن ال ـظــروف الـحــالـيــة تختلف كـثـيــرا عــن تلك
الظروف القديمة.
فــي كــل األح ــوال يـبــدو أن األم ــور جــديــة هــذه الـمــرة ،وأن
الواليات المتحدة غدت مقتنعة بضرورة التخلص من هذا
ً
النظام الذي لم يعد مقبوال في إيران ،وأدخل هذه المنطقة
فــي كــل هــذه "الشيطنة" الـمــدمــرة ،ويــرفــض االنـسـحــاب من
ً
ال ــدول الـتــي يتدخل عسكريا فــي شؤونها الــداخـلـيــة ،ألنه
ب ـهــذا ال ـتــدخــل ي ـقــوم بـتـصــديــر مـشــاكـلــه الـمـتـفــاقـمــة ،وهــي
مشاكل معقدة وكثيرة تسببت فــي كــل هــذه االنتفاضات
المتالحقة الجدية.

الكآبة لدى المسنين ...زيادة
تـشـيــر دراس ـ ــة هــول ـنــديــة إل ــى أن الـمـسـنـيــن
المصابين باالكتئاب تــز يــد لديهم احتماالت
م ـع ــان ــاة أع ـ ـ ــراض حـ ـ ــادة وم ـس ـت ـم ــرة ،م ـقــارنــة
ً
بالبالغين األصغر عمرا ممن يعانون المرض
نفسه.
وفحص الباحثون في الدراسة بيانات 1042
ً
بــالـغــا لــديـهــم اضـطــرابــات اكـتـئــابـيــة ،وتـتــراوح
أع ـمــارهــم بـيــن  18و .88وك ــان مـعــدو الــدراســة
يحاولون معرفة كيف يتطور االكتئاب بمضي
الوقت بمقارنة األعراض في بداية الدراسة مع
األعراض بعد عامين.
وخلصت الدراسة ،التي نشرت في دورية "ذا
النسيت سايكايتري" أمــس ،إلــى أن احتماالت
اسـتـمــرار التشخيص بــاالكـتـئــاب بـعــد عامين
واسـتـمــرار األع ــراض طــوال مــدة الــدراســة زادت
ً
لدى من تبلغ أعمارهم  70عاما أو أكثر بمثلين
أو ثــاثــة أم ـث ــال م ـقــارنــة بــالـمـشــاركـيــن الــذيــن
ً
تتراوح أعمارهم بين  18و 29عاما.
(أ ف ب)

صالح القالب

ً
«الميد» في يومه األول بـ  47دينارا

خ ـل ـص ــت م ــراجـ ـع ــة بـحـثـيــة
جــديــدة فــي بــريـطــانـيــا إل ــى أن
الغمر في الماء أثناء المخاض
وال ـ ـ ــوالدة آمـ ــن بــالـنـسـبــة لــأم
ومــولــودهــا ،والسـيـمــا عندما
يجرى في مستشفى.
ويتزايد عدد النساء الالئي
يخترن قضاء وقــت المخاض
وال ــوالدة في الماء ،خصوصا
فــي حــالــة االستعانة بقابالت
خـ ــارج الـمـسـتـشـفـيــات ،ولــذلــك
ف ـ ـمـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــم ف ـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـن ــاف ــع
والمخاطر المحتملة على األم
والطفل.
ّ
وقيمت الدكتورة إليزابيث
آر .ك ـ ـلـ ــويـ ــت وزم ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا فــي
ج ــامـ ـع ــة سـ ــاوثـ ــام ـ ـب ـ ـتـ ــون فــي
بــريـطــانـيــا آث ــار الـغـمــر بالماء
خــال المخاض أو ال ــوالدة أو
كليهما استنادا إلى معلومات
م ــن  15دراس ـ ــة ش ــارك ــت فيها
 3663امرأة.
وت ـب ـ ّـي ــن أن ال ـن ـس ــاء الــاتــي
ق ـض ـيــن ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى مــن
ّ
ال ـم ـخ ــاض ف ــي الـ ـم ــاء كـ ــن أق ــل
حــا جــة لتخدير فــوق الجافية
مقارنة بغيرهن.
(أ ف ب)

ً
دشن "الميد" موسمه ،أمس ،بأسعار مرتفعة نسبيا ،تراوحت بين
ً
 38و 47دينارا للسلة الواحدة في مزاد سوق شرق.
وأشــارت معلومات اتحاد الصيادين لـ "الجريدة" إلى أن كميات
الصيد لم تكن كبيرة ،واقتصرت على نحو  60سلة فقط ،السيما
ً
ً
أن عــددا كبيرا من الصيادين آثر عدم الخروج للصيد بسبب ُبعد
المسافة المسموح بالصيد فيها ،بعد منع الصيد في منطقة الجون.
ً
وتــوق ـعــت م ـص ــادر ال ـص ـيــاديــن أال يـتـحــرك س ــوق "ال ـم ـيــد" كـثـيــرا
خالل اآلونة المقبلة ،نتيجة إحجام كثير من الصيادين ،ومخاوف
البعض من مخاطر اإلبعاد في حال ارتكابهم أي مخالفة بمناطق
حظر الصيد.

وفيات
مطيرة عبدالهادي العازمي

مواعيد الصالة
الفجر

03:17

 107أعوام ،شيعت ،رجال :صباح السالم ،ق ،12الشارع األول ،مقابل جادة  ،5ج ،56نساء:
صباح السالم ،ق ،12الشارع األول ،ج ،6م ،5ت98883959 ،67785225 :

الشروق

04:52

 25عاما ،شيع ،رجال :جابر العلي ،ق ،7ش ،39م ،29نساء :مبارك الكبير ،ق ،8ش ،16م10

الظهر

11:52

العصر

03:26

المغرب

06:52

أحمد عبدالسالم صالح العلي

هاشم محمد هاشم الهاشمي

 70عاما ،شيع ،رجال :كيفان ،ق ،4ش ،49م ،21نساء :الفنطاس ،ق ،2ش ،18م ،29ت،97866072 :
97866021

أحمد ياقوت الفرحان

 64عاما ،شيع ،رجال :القصور ،ق ،3ش ،13م ،17نساء :القرين ،ق ،1ش ،33م ،18ت،94464958 :
99080036

العشاء

 42عاما ،شيع ،رجال :الصباحية ،ق ،3ش ،6م ،351نساء :الفحيحيل ،ق ،1ش ،10م ،236ت:
96666784 ،67000074

الطقس والبحر

أحمد عليان عبدالله الطينان العنزي

زهراء أحمد عباس محسني

 23عاما ،شيعت ،رجال :سلوى ،حسينية سيد محمد ،ق ،3شارع األقصى ،نساء :بنيد القار،
حسينية عاشور ،ت50060606 :

سعد محمد مطلق بن خريص الرشيدي

 52عاما ،شيع ،رجال :العمرية ،ق ،4ش ،3م ،27نساء :العارضية ،ق ،2ش ،5م ،19ت50074548 :

عبدالله علي سعد آل سعد

 61عــامــا ،شيع ،رج ــال :مـبــارك الكبير ،ق ،2ش ،83م ،39نـســاء :ال ـعــدان ،ق ،7ش ،16م ،7ت:
66663651

بدر براك عبدالمحسن البابطين

 54عاما ،شيع ،رجــال :النزهة ،شارع دمشق ،ديــوان البابطين ،نساء :قرطبة ،ق ،4الشارع
األول ،ج ،5م ،23ت22550650 :

08:23

العظمى

44

الصغرى

30

أعلى مد

ً
 03:08صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:25ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

ً
أدنى جزر  08:10صب ــاحـ ـ ــا
 09:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

