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اقتصاد

الصبيح لـ ةديرجلا :.تغريمها  12مليون دينار وإلزامها ترحيل عمالتها
● «نسقنا مع الداخلية لتعميم أسمائهم وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم»
كشفت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون
ً
ً
االقتصادية هند الصبيح أن  7197حكما قضائيا صدرت بحق شركات
وهمية متورطة في تجارة اإلقامات منذ .2014
وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن إجمالي الغرامات المالية الموقعة
على تلك الشركات بلغ أكثر من  12مليون دينار ،بواقع  1.162مليون
ً
ً
دينار لــ 1015حكما صدرت عام  ،2014و 3.265ماليين لــ 2643حكما
ً
في  ،2015و 4.721ماليين دينار لـ 2679حكما في  ،2016إلى جانب 1.4
مليون لـ 550صدرت في  ،2017أما في  2018حتى اآلن فوصلت األحكام
إلى  310بغرامات  2.130مليون دينار.
وش ــددت على اسـتـمــرارهــا فــي مجابهة ومـحــاربــة تـجــار اإلقــامــات
بالطرق القانونية كافة ،حتى تتسنى محاصرتهم ،والحد من وجودهم
قدر المستطاع ،وتطهير سوق العمل منهم.
وعن آلية التعامل مع العمالة المخالفة المسجلة على ُ تلك الشركات
الــوهـمـيــة ،ذك ــرت الـصـبـيــح أن أص ـحــاب تـلــك ال ـشــركــات أل ــزم ــوا إلـغــاء
إقامات هذه العمالة ،وجرى التنسيق مع وزارة الداخلية ،ممثلة في
اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة ،لوضع هذه العمالة على قوائم
المطلوبين وإلقاء القبض عليهم وإبعادهم عن البالد.
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جورج عاطف

«الفالفل الفاسدة» تتسبب
في تسمم  ٢٨٧حالة بحولي
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األمير وصل إلى الصين
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THE WORLD AS IT IS
ِلبن رودز ()1
كاتب خطابات أوباما يروي
خفايا البيت األبيض ّ
المشوقة

ً
األمير متوسطا بعض أعضاء الوفد المرافق لدى وصوله إلى الصين أمس

البورصة مقبلة على تعامالت قوية ...بشرط استمرار السيولة وجودة توجهاتها
١٩-١٨

السعدون :ضعف األسعار
وتراجعها خلقا فرصة
حقيقية تشجع االستثمار
السلطان :جهود هيئة
األسواق والبورصة دفعت
السوق نحو الريادة
العوضي :عودة األموال المحلية
إلى األسهم من جديد بعد
بلوغها مستويات متدنية

زينل :بعد «بازل» ...ضمانات
األسهم مفضلة على العقار
ومتفائل بزيادة مستوى السيولة
السلمي :تحفيز المستثمر
المحلي يزيد السيولة أكثر وهي
مستدامة أفضل من الساخنة
الشايع :السيولة ارتفعت
بفضل «األجانب» والمالذ
اآلمن في السوق األول

الحمد :سيولة جديدة تتدفق
في النصف الثاني مدعومة
بـ«فوتسي» وترتيب السوق
العميري :صيف هذا العام
ساخن على مستوى السيولة
وهناك قوة شرائية
النمش :افتتاح بعض
ً
المشاريع والترقية أعطيا نوعا
من التفاؤل

ً
«الخدمة المدنية» :تجميد  3140عقدا للوافدين

الجسار :الديوان انتهى من دراسة «التكويت» وخاطبنا «المالية» لتجميد الوظائف
أعلن رئيس ديــوان الخدمة المدنية أحمد
ً
الجسار أن الديوان جمد  3140عقدا للموظفين
ً
غير الكويتيين في الجهات الحكومية اعتبارا
ً
مــن مطلع يــولـيــو ال ـج ــاري ،تـمـهـيــدا إللغائها
وعدم التعيين عليها في ميزانية السنة المالية
ً
المقبلة ،مبينا أنه تمت مخاطبة وزارة المالية
التخاذ الالزم بشأن هذا التجميد.
وقــال الجسار ،في رد على ســؤال برلماني

«الوطني» يواصل دعم
الجمعية الكويتية
نشاطات
ّ
الختالفات التعلم

للنائب أحمد الفضل بشأن اإلجراءات المتبعة
لتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ()11
لسنة  2017بـشــأن قــواعــد وإجـ ــراء ات تكويت
الــوظــائــف الـحـكــومـيــة ،إن ال ــدي ــوان انـتـهــى من
ً
ال ــدراس ــة الـسـنــويــة الـخــاصــة بالتكويت وفـقــا
للقرار المذكور ،الذي يلزم الجهات الحكومية
المخاطبة بأحكامه بتخفيض عدد موظفيها
ً
غـيــر الكويتيين سـنــويــا حـتــى الــوصــول بعد

خمس سنوات إلى النسب التي حددها الديوان.
وعن حملة شهادة "الحقوق" العاملين في
مؤسسات الدولة ،كويتيين وغيرهم ،حتى 31
ديسمبر  ،2017قال إن عدد شاغلي الوظائف
الـقــانــونـيــة الـعــامـلـيــن بــالـجـهــات الـحـكــومـيــة
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـن ـظــم ال ـم ـت ـكــام ـلــة لـمـعـلــومــات
ً
الخدمة المدنية يبلغ  7052كويتيا ،و1271
غير كويتي.
٠٤

كرواتيا تقصي روسيا وإنكلترا تفوز على السويد

صرخوه :مستثمرون دوليون
باتوا ينظرون إلى الكويت
كوجهة استثمارية مناسبة
الجوعان :سيولة إيجابية والعبرة
باستمراريتها وتماشي تنظيم
البورصة مع حجمها وإمكاناتها
المرزوق :طفرة السيولة ناجمة
عن بناء مراكز قبل دخول
البورصة مؤشر «فوتسي»

اختفاء ملفات قضائية لشركة
عقارية حكومية مدرجة
●

محمد اإلتربي

كشفت مـصــادر قانونية عن
اخـ ـتـ ـف ــاء  5مـ ـلـ ـف ــات مـ ــن إحـ ــدى
المحاكم لقضايا تخص شركة
عقارية حكومية كبرى مدرجة
في البورصة ،وتتضمن أصول
مستندات الدعاوى.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة"،
إن الشركة تقدمت بشكوى إلى

رئيس دائــرة الكتاب ،للتحقيق
م ــع الـمـعـنـيـيــن م ــن س ـكــرتــاريــة
ا لـجـلـســات ،مبينة أن التحقيق
خلص إلى أن الملفات مختفية،
فتم إخطار النيابة ،التي خاطبت
ر ئـيــس المحكمة ا لـكـلـيــة لطلب
التحقيق في الموضوع ،ومعرفة
ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.
وأوضـحــت أن القضايا التي
ت ـت ـض ـم ـن ـهــا ال ـم ـل ـف ــات 02

الوزير اإلسرائيلي «الجاسوس»
أبلغ طهران بتحركات حساسة

اقتصاد

١٣
«حماية المنافسة» :إلغاء
البنود االحتكارية لمنصتي
طلبات وكاريدج

سيارات

٢٥

إم جي  RX5الجديدة
إرث ملكي بتفاصيل رياضية

دوليات

٢٨

كشف تفاصيل سرية عن رؤساء حكومة وقادة أركان
●

القدس  -ةديرجلا

•

أب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة
«ال ـج ــري ــدة» بـمـعـلــومــات حصرية
ت ـف ـيــد ب ـ ــأن الـ ــوزيـ ــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الـســابــق غــونـيــن سـيـغــف ،المتهم
بالتجسس لمصلحة إيــران ،أبلغ

واشنطن مبالغ فيها
مطالب
يانغ:
بيونغ
ً
وسلوك بومبيو مؤسف جدا

را كـيـتـيـتــش يـحـتـفــل بتسجيله
رك ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ال ـتــرج ـي ـح ـيــة مــع
الحارس سوباسيتش (رويترز)

●

محمد عبدالعزيز

ابتسمت ضربات الترجيح لكرواتيا
ال ـتــي أن ـهــت م ـغــامــرة "ال ـ ــدب ال ــروس ــي"
ب ــال ـف ــوز ع ـل ـيــه بـنـتـيـجــة  ،3-4لـتـتــأهــل
ل ـلــدور نـصــف الـنـهــائــي فــي الـمــونــديــال
ً
الحالي ،ضاربة موعدا األربعاء المقبل
ً
مع إنكترا التي تأهلت أمس أيضا على

ً
اإليرانيين بتفاصيل سرية جــدا
عــن رؤس ــاء حـكــومــة ســابـقـيــن في
الدولة العبرية ،مثل إيهود باراك،
وإيهود أولمرت ،وقادة عسكريين
كـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،بـ ـيـ ـنـ ـه ــم ق ـ ـ ـ ـ ــادة األرك ـ ـ ـ ـ ــان
السابقون بيني غانتس وغابي
أشكنازي ودان حالوتس02 .

حـســاب الـســويــد بهدفين دون مقابل،
سجلهما ه ــاري مــاغــوايــر وديـلــي آلــي،
ً
ليحقق منتخب "األسود الثالثة" حلما
ً
انتظره  28عاما.
جاء فوز كرواتيا بعد مباراة مثيرة
تـ ـع ــادل ــت ف ـي ـه ــا م ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ب ـه ــدف
لكلتيهما في الوقت األصلي ،إذ سجل
للروس دينيس تشيريشيف ( ،)31بينما

س ـج ــل ه ـ ــدف ك ــرواتـ ـي ــا أن ـ ــدري
كــرامــاري ـتــش ( ،)39ث ــم تقدمت
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي الـ ـش ــوط اإلض ــاف ــي
األول عبر المدافع دوماغوي فيدا (،)101
غير أن "الدب الروسي" ّ
رد عليها بهدف
للمدافع مــاريــو فــرنــانــديــش (،)115
لتمتد المباراة إلى ركالت الترجيح،
التي تبسمت للكرواتيين٣٤-٣١ .

دمشق تؤمن طريق
ّعمان ...وإسرائيل تهدد
المنطقة العازلة

رياضة

30

«األطلسي» يحذر ترامب :بوتين سيخدعك في هلسنكي
ف ــي ضــربــة لـلـقــاء ال ـتــاري ـخــي بـيــن الــزع ـيــم ال ـكــوري
الشمالي كيم جونغ أون والرئيس األميركي دونالد
ترامب في سنغافورة الشهر الماضي ،وصفت بيونغ
ً
يانغ سلوك واشنطن بـ"المؤسف جدا" ،منددة بمطالبها
"المبالغ فيها".
وع ـق ــب م ـبــاح ـثــات أجـ ــراهـ ــا وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

األميركي مايك بومبيو على مدى يومين مع المسؤول
ال ـثــانــي ف ــي ال ـن ـظــام ال ـك ــوري كـيــم يــونــغ ش ــول ب ــدار
الضيافة في بيونغ يانغ ،هاجمت الخارجية الكورية
الشمالية ،في بيان نقلته وكالة "يونهاب" الكورية
الجنوبية" ،السلوك األميركي" ،معتبرة المواقف التي
اتخذتها واشنطن خالل المحادثات العالية 02

بعد مرور  24يومًا على
توقيع يوسف لألصفر
كاظمة يستنكر!

ةديرجلا

•
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األمير يصل إلى الصين في مستهل زيارة الدولة

صاحب السمو لدى مغادرته الكويت أمس وفي وداعه نائب األمير وولي العهد
وص ـ ــل ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
والوفد الرسمي المرافق لسموه
إ لــى جمهورية الصين الشعبية
الصديقة في زيارة الدولة.
وكـ ـ ـ ــان ف ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال س ـم ــوه
على أرض المطار ،مساعد وزير
ال ـخــارج ـيــة ل ـغــرب آس ـيــا وش ـمــال
إفريقيا تشن شياو دونغ ،وسفير
الـصـيــن ل ــدى ال ـكــويــت وانـ ــغ دي،

والمستشار بإدارة المراسم ها رو
لونغ ،وسفير الكويت لدى الصين
سـمـيــح جــوهــر ح ـي ــات ،وأع ـضــاء
السفارة.
وكـ ـ ــان ف ــي وداع سـ ـم ــوه ل ــدى
م ـغ ــادرت ــه الـ ـب ــاد ،ص ـب ــاح أم ــس،
سـمــو نــائــب األم ـيــر وول ــي العهد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،ورئ ـيــس
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم،
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو

ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،وك ـب ــار
المسؤولين بالدولة.
ويـ ــرافـ ــق سـ ـم ــوه وف ـ ــد رس ـمــي
ي ـ ـضـ ــم ك ـ ــا م ـ ـ ـ ــن :ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء وزي ــر الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ــوزراء
أنــس الـصــالــح ،ووزي ــر المالية د.
نايف الحجرف ،ووزيرة الشؤون

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ،ووزي ـ ــر ال ـت ـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاعـ ــة خـ ــالـ ــد الـ ـ ــروضـ ـ ــان،
ووزيـ ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء
والـمــاء بخيت الــرشـيــدي ،ومدير
م ـك ـت ــب صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أح ـم ــد
الـفـهــد ،والـمـسـتـشــار فــي الــديــوان
األم ـيــري عضو المجلس األعلى
للتخطيط د .يــوســف اإلبــراهـيــم،

األم ـيــر ل ــدى وصــولــه إل ــى الصين
وفي استقباله كبار المسؤولين
والمستشار في الديوان األميري
مـ ـحـ ـم ــد أب ـ ــوالـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ،ورئ ـ ـيـ ــس
ال ـمــراســم والـتـشــريـفــات األمـيــريــة
وشــؤون األســرة الحاكمة الشيخ
خالد العبدالله.
كـمــا يـضــم الــوفــد نــائــب وزيــر
الخارجية خالد الجارالله ،ورئيس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة االتصاالت وتقنية
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس س ــال ــم

األذينة ،والمدير العام للصندوق
ال ـكــوي ـتــي لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
العربية عبدالوهاب البدر ،ورئيس
ال ـ ـشـ ــؤون اإلع ــامـ ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
بالديوان األميري يوسف الرومي،
ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية بــالــديــوان األميري
الـش ـيــخ فـ ــواز ال ـس ـعــود ،وال ـمــديــر
ا لـعــام لهيئة تشجيع االستثمار
المباشر الشيخ الدكتور مشعل

الكويت تبدأ تسليم تعهداتها اإلنسانية الخاصة باليمن
دعت المجتمع الدولي إلى توفير العدالة لضمان الوصول إلى عالم آمن
أعـلــن مـنــدوب الـكــويــت الــدائــم لــدى األم ــم المتحدة
والمنظمات الدولية األخرى في جنيف السفير جمال
الغنيم ،أ م ــس ،أن ا لـكــو يــت ستبدأ تسليم تعهداتها
اإلنسانية الخاصة باألشقاء في اليمن إلى المنظمات
ً
اإلنسانية الدولية المعنية اعتبارا من هذا االسبوع.
وأضاف الغنيم في تصريح لـ"كونا" ،أن "هذا المنحى
يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ،وفي إطار ما تعهدت به الكويت
أمام مؤتمر دعم اليمن الذي دعت اليه األمم المتحدة
في أبريل الماضي بمقر األمم المتحدة في جنيف".
وأك ـ ــد أن "ال ـك ــوي ــت ت ــأم ــل أن ي ـســاهــم هـ ــذا الــدعــم
فــي تخفيف الـمـعــانــاة اإلنـســانـيــة ،وس ــد الـنـقــص في
االحتياجات اإلنسانية لما يواجهه األشقاء في اليمن
أمام مجاعة محدقة ،واحتياجات متزايدة وبنية تحتية
دمرها الصراع".
وأضاف الغنيم أن "دعم األشقاء في اليمن يؤكد دور
الكويت اإلنساني الرائد في مسيرة العطاء الدولي في

كل أرجاء العالم ،بالتعاون مع المنظمات اإلنسانية
ً
الدولية ،كما يأتي انطالقا من دور دولة الكويت كمركز
للعمل اإلنساني".
وأوض ـ ــح الـسـفـيــر الـغـنـيــم أن ال ـكــويــت سـتـتـعــاون
مــع عــدد مــن المنظمات اإلنسانية الدولية لتخفيف
الـمـعــانــاة عــن الـشـعــب الـيـمـنــي الـشـقـيــق مـثــل منظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـغ ــرض تـخـفـيــف ان ـت ـش ــار وب ــاء
الكوليرا ،وإعادة تهيئة وبناء البنية الصحية لألشقاء
في اليمن ومنظمة األغذية والــزراعــة لألمم المتحدة
(ف ــاو) ،بـغــرض تخفيف أي آث ــار للمجاعة عــن طريق
تطوير قطاع الزراعة.
ً
وش ــرح أن ال ـكــويــت سـتـتـعــاون أي ـض ــا م ــع اللجنة
الدولية للصليب األحمر في مواجهة اآلثار اإلنسانية
السلبية في مناطق وبؤر الصراع إلى جانب التعاون
م ــع م ـفــوض ـيــة األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة لـ ـش ــؤون الــاج ـئ ـيــن
والمنظمة الدولية للهجرة ،وذلك في إطار التعامل مع
انعكاسات آثار الهجرة والنزوح.

في مجال اخــر ،أكــدت الكويت أن العالقة وثيقة
بين مجلس األمــن والمحاكم الدولية ،إذ يستعين
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي بـمـجـلــس األم ـ ــن كـ ـ ــأداة إلن ـهــاء
النزاعات واالنتهاكات التي ترتكب بحق القوانين
الدولية ،فيما تعد المحاكم الدولية أداة تستعاد
بها العدالة ألصحابها.
جاء ذلك خالل كلمة وفد الكويت الدائم لدى األمم
الـمـتـحــدة ،والـتــي ألـقــاهــا السكرتير الـثــانــي محمد
العجمي ،في جلسة "صيغة آريا" حول العالقة بين
المحكمة الجنائية الــدولـيــة ومجلس األم ــن أمس
األول.
وذكــر العجمي أن العدالة ال تتحقق عند إنهاء
النزاعات المسلحة فحسب ،وخاصة تلك التي ترتكب
فيها جرائم اإلبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب،
لكنها تتحقق عند مساءلة األشخاص الذين ارتكبوا
مثل هذه الجرائم.
وش ــدد على أهمية تــوافــر الـعــدالــة أوال وأخـيــرا،

لضمان الوصول إلى عالم آمن ينعم بالسالم خاليا
من الجرائم الشنيعة التي تخلف أعدادا ال تعد وال
تحصى من الضحايا األبرياء الذين مورست بحقهم
جرائم إبادة وتطهير عرقي تخالف كل القوانين.
وأشـ ــار إل ــى م ــا تـتـعــرض ل ــه أقـلـيــة الــروهـيـنـغـيــا
الـمـسـلـمــة ف ــي م ـيــان ـمــار م ــن أع ـم ــال ق ـتــل وتـعــذيــب
وتشريد قسري جعل المجتمع الدولي يقف مذهوال
من حجم هذه األزمة اإلنسانية التي انتهكت فيها
جميع القوانين واألع ــراف ،ودعــا إلى التحقيق في
األزمة من قبل جهة دولية مستقلة نزيهة ومحايدة،
ومن ثم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
ول ـف ــت إلـ ــى أن األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة ت ــدخ ــل سنتها
الثامنة وفي سجلها العديد من الجرائم الفظيعة
التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين ،والتي ترقى
في معظمها إلى جرائم حرب ،مضيفا" :لقد ضرب
مرتكبوها بعرض الحائط جميع مــا نصت عليه
المعاهدات الدولية والقانون اإلنساني".

إزالة جسر تقاطع «السابع» وطريق الملك فهد بوقت قياسي
• سيد القصاص
أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق
والنقل البري أحمد الحصان االنتهاء من
أعمال إزالة الجسر القائم عند تقاطع طريق
الــدائــري السابع مع طريق الملك فهد بن
عـبــدالـعــزيــز أم ــس االول ،مــن خ ــال أعـمــال
مـشــروع تطوير الــدائــري السابع الجاري
تنفيذ أعماله حاليا.
وكشف الحصان عن إنجاز اإلزالة خالل
 ٧٢ساعة بحسب الخطة التي تم إعدادها
مــن فــريــق الـعـمــل بــالـمـشــروع ،وعـلـيــه قــام
رجال المرور بتوفير االمكانات ومساعدة
فريق العمل في تحويل الطريق وبدء أعمال
اإلزالة من فجر أمس األول الجمعة.
وبـيــن أن ــه تــم إت ـمــام الـعـمــل خ ــال وقــت
قـيــاســي لتخفيف الـضـغــط عـلــى مــرتــادي
الطريق ،وإعادة فتح طريق الملك فهد أمام
الـحــركــة الـمــروريــة المستخدمة للطريق،
الذي يعد من أهم الطرق الحيوية بالدولة
كونه الشريان الرئيسي الــذي يربط بين
جنوب البالد وشمالها.

جانب من أعمال إزالة الجسر
وأضاف أنه تم استخدام  ٤٥معدة ثقيلة
ومتوسطة ،وتوفير كل اإلمكانات واأليدي
العاملة لتسريع وتـيــرة العمل ،وتــم فتح
طريق الملك فهد بــن عبدالعزيز باتجاه

الـكــويــت فــي الـســادســة صـبــاح أم ــس ،بعد
 ٢٤ساعة من العمل المتواصل ،واستكمال
أع ـم ــال رف ــع األنـ ـق ــاض وتـنـظـيــف الـمــوقــع
باتجاه األحمدي.

اختيار سفير الكويت في األردن أفضل
شخصية بالعمل اإلنساني
اختارت منظمة عالمية لحقوق اإلنسان سفير
الكويت لدى األردن الدكتور حمد الدعيج أفضل
شخصية في المنطقة العربية في مجال العمل
اإلنساني.
وقـلــد األم ـيــن ال ـعــام لهيئة الـخــدمــة العالمية
والـمـنـظـمــة الـعــالـمـيــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان د .علي
خليل السفير الــدعـيــج وس ــام المنظمة "الـســام
العالمي" ،في حفل تكريم أقيم بالعاصمة عمان
لهذه المناسبة.
وقــال خليل لــ"كــونــا" أمــس ،إن "التكريم الــذي
حظي به السفير الكويتي يأتي "عرفانا" بالعطاء
المتميز له طوال األعوام الماضية ،وتقديمه الدعم
والمساعدات للمحتاجين" ،مشيدا بإسهاماته
اإلنسانية التي استحق عليها وسام المنظمة.
وثـ ّـمــن خليل مــواقــف الـشـعــب الـكــويـتــي بدعم
األنـشـطــة اإلنـســانـيــة ح ــول الـعــالــم ،الفـتــا إل ــى أن
تكريم شخصية كويتية هو "تكريم للكويتيين
جـمـيـعــا ،ولــدول ـت ـهــم ال ـتــي ل ــم ت ـت ــوان ع ــن م ــد يد
ا ل ـعــون للمحتاجين وا لـمـنـكــو بـيــن فــي مختلف
مناطق العالم".
من جانبه ،قال الدعيج لـ"كونا" ،إن "هذا التكريم

الشخصي يعد تكريما للكويت قيادة وحكومة
وش ـع ـبــا" ،مـشـيــرا إل ــى أن مــد يــد ال ـعــون وتقديم
اإلغاثة اإلنسانية للمحتاجين والمنكوبين "نهج
جبل عليه أهل الكويت على مختلف المستويات
الرسمية والشعبية".
وأكد الحرص الذي يوليه الكويتيون إلشاعة
الـســام ،واح ــال األمــن واالسـتـقــرار فــي كــل بقاع
الـعــالــم عـبــر نـشــاطــاتـهــم فــي الـمـيــاديــن الخيرية
واإلغاثية واإلنسانية ،ترجمة لتوجيهات سمو
أمير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد (قــائــد العمل
اإلن ـســانــي) .وج ــاء اخـتـيــار السفير الــدعـيــج هذا
العام لدوره في دعم أنشطة الهيئات والمؤسسات
الخيرية العاملة في مجال رعاية األيتام ،وبناء
الـمــؤسـســات الـتـنـمــويــة كــال ـمــدارس والـمـســاجــد
والمراكز الطبية ،ومشاركته في رعاية العديد من
برامج إغاثة الالجئين السوريين والفلسطينيين
بالمنطقة ،وتخفيف المعاناة اإلنسانية عنهم،
وه ــو م ــا يـعـتـبــر م ـع ـي ــارا رئ ـي ـس ـيــا ل ــدى الـهـيـئــة
والـمـنـظـمــة لـمـنــح "وس ـ ــام الـ ـس ــام" للشخصية
ً
المختارة سنويا.

يذكر أن أعمال اإلزالة تسببت في زحمة
م ـ ــرور خــان ـقــة ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ال ـم ـحــاذيــة
لمنطقة العمل امتدت حتى فجر أمس.

«المحاسبة» :رقابتنا المسبقة حققت
وفورات بـ  5ماليين دينار في شهر
أعلن ديوان المحاسبة أمس ،أن أعمال الرقابة المسبقة لموضوعات
ت ـمــت دراس ـت ـه ــا حـقـقــت وفـ ـ ــورات م ـبــاشــرة ل ـل ـخــزانــة ال ـعــامــة بلغت
( )5.748.201.089دينار عن شهر يونيو الماضي.
وأكــدت العضوة بفريق إعــداد التقرير السنوي وتقرير النشاط
لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني المدققة بإدارة الرقابة المسبقة
للشؤون االقتصادية بالديوان راحيل المرعي ،في تصريح صحافي،
ً
أن "الديوان يمارس رقابته المسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم  30لسنة
 1964لمنع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثها".
وأوضحت أن "المحاسبة" قام خالل يونيو الماضي بدراسة وبحث
 289موضوعا بقيمة  837.3مليون دينار ،ما بين مناقصة عامة أو
محدودة أو ممارسة.
وذكرت أن العقود واالرتباطات واالتفاقات التي اتخذ القرار بشأنها
بلغت  175موضوعا ،بقيمة تجاوزت  682مليون دينار بنسبة  61في
المئة من إجمالي الموضوعات قيد البحث خالل تلك الفترة.
ً
وأضــافــت انــه تــم رد أوراق  67موضوعا ألسـبــاب عــدة منها عدم
موافاة الديوان بمتطلبات التدقيق الرئيسية أو عدم الدراسة الفنية
الكافية لبعض الموضوعات قبل عرضها على الــديــوان ،مــا يحتم
إعادتها للجهات الواردة الستيفاء دراستها والعرض مرة أخرى على
الديوان ألخذ موافقته المسبقة.

«الجهاز المركزي» 2044 :رخصة
قيادة لـ «البدون» في 2017
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
إصدار  2044رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خالل
عام  ،2017بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
وقــال مدير إدارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان لـ"كونا"،
أمس ،إنه تم إصدار  1060رخصة قيادة جديدة لالناث ،و 984رخصة
للذكور تنوعت ما بين رخص قيادة خاصة وعامة ،إضافة إلى تجديد
 33118رخصة ،وذلك في الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر .2017
وأضاف الفرحان أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة األولى لناحية
عدد الرخص الجديدة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية خالل
الفترة نفسها ،بإجمالي  1254رخصة ،في حين جاءت محافظة الفروانية
ً
ثانيا بإجمالي  278رخصة ،ثم محافظة األحمدي بإجمالي  220رخصة.
وأوض ــح أن محافظة العاصمة ج ــاء ت فــي المرتبة الــرابـعــة بعدد
ً
 213رخصة ،تلتها حولي بإجمالي  41رخصة ،وأخيرا مبارك الكبير
بواقع  38رخصة.
وأشاد بالتعاون الذي يبديه المسؤولون في اإلدارة العامة للمرور
و"الداخلية" بشأن إصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية.
وذكــر أن عملية تقنين إص ــدار رخــص قـيــادة الـسـيــارات للمقيمين
ً
بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الــوزراء رقم  409لعام
ً
 2011الـخــاص بتقديم عــدد مــن الـمــزايــا والتسهيالت لهم ،مبينا أن
الـحـصــول عـلــى رخ ــص ق ـيــادة متيسر لـمــن يـحـمـلــون بـطــاقــات أمنية
سارية المفعول.

اختفاء ملفات قضائية لشركة...

الوزير اإلسرائيلي «الجاسوس»...

مقامة ضد أحد المستفيدين من خدمات وعقارات الشركة،
بعد تخلفه عن سداد ما عليه من التزامات فترات طويلة،
وص ــدرت فيها أحـكــام لمصلحة الـشــركــة ،مــؤكــدة أن هذه
ً
ّ
ستصعد الملف قانونيا ،السيما أن تلك األحكام
الشركة
ً
تتضمن حقوقا لشركات مساهمة عامة ،وتتعلق بأموال
حكومية ومساهمين أشخاص.
ورأت أن اختفاء الملفات الخمسة ،التي تتبع  3دوائر
ً
ً
إيجارات ،يمثل استهتارا بحقوق الغير وتقويضا لهيبة
القانون والنظام االقتصادي الذي يقوم على أسس سليمة
ومتينة ،وعلى ذلك ينبغي اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة
لحماية حقوق ا لـشــر كــة ،التي تملك فيها الحكومة نحو
ً
ً
 ،%49مضيفة أن النيابة تنتظر حاليا تقريرا من رئيس
ً
المحكمة الكلية ،خاصا بتفاصيل اختفاء تلك الملفات.
ً
ولـفـتــت الـمـصــادر إل ــى أن ــه فـضــا عــن تـقــاعــس الـطــرف
المحتال على الشركة ،وعدم ســداده المستحقات ،فإنه ال
يــزال يشغل العقار المستأجر من الشركة ،وتتراكم عليه
الديون ،الطمئنانه إلى أن الملفات تم تبديدها ،وسيكون
ً
من الصعب إعادة رفع قضية ،أو المضي قدما في الطرق
القانونية.
ي ــذك ــر أن ب ـي ــان ــات الـ ــدعـ ــاوى م ــوج ــودة ع ـلــى "سـيـسـتــم
المحكمة" ،إال أن الشركة غير قادرة على استصدار األحكام
وتنفيذها ،كما أن يدها مغلولة عن إعــادة رفع القضايا،
ً
بحجة أنه تم الحكم فيها سابقا.

وقالت المصادر إن المعلومات التي قدمها سيغف ،الذي
بــدأت محاكمته الخميس ،فــي جلسات مغلقة بالقدس ،إلى
اإليــرانـيـيــن دقـيـقــة وح ـســاســة ،وتـتـعـلــق بــالـحــراســة والتنقل
وتفاصيل السفر واألسماء التي تستعملها هذه الشخصيات
بالخارج ،وغيرها من وسائل الحماية.
وأف ــادت بــأن هــذا األم ــر دفــع جـهــاز األم ــن الـعــام «الـشــابــاك»،
المسؤول عن أمن الشخصيات اإلسرائيلية الكبرى ،إلى إعادة
الحراسة المشددة على هؤالء ،رغم مرور الوقت الرسمي لها،
مؤكدة أن التحقيقات مع سيغف دلت على تخطيط إيران الغتيال
أو محاولة اختطاف أحدهم ،ولم تفصح المصادر عن اسمه.

بيونغ يانغ :مطالب واشنطن...

ال ـج ــاب ــر ،ورئ ـي ــس ج ـه ــاز تـطــويــر
مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة
بــوب ـيــان فـيـصــل ال ـم ــدل ــج ،وك ـبــار
الـمـســؤولـيــن ب ــال ــدي ــوان األم ـيــري
ووزارتي الخارجية والنفط.

ً
المستوى الجمعة والسبت "مؤسفة جدا".
وأكــدت أن "مطالب نــزع السالح النووي األحــاديــة والمبالغ
فيها تخرق روح االتفاق بين الزعيم كيم والرئيس ترامب في قمة
سنغافورة التاريخية الشهر الماضي".
وقـبــل مـغــادرتــه إلــى طــوكـيــو ،وصــف بومبيو مباحثاته مع
شول لليوم الثاني على التوالي بـ"البناءة" ،لكنه لم يوضح كيفية
االلتزام بنزع السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية مقابل
ضمانات أمنية.
ً
وقال بومبيو إنها "مسائل معقدة ،وحققنا تقدما شمل جميع
ً
ً
ً
القضايا الرئيسية تقريبا ،وأنجزنا تقدما كبيرا في بعضها في

العون يتفقد
محطة الشويخ
ق ـ ـ ــام الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لمحطات القوى الكهربائية
المهندس فؤاد العون أمس،
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة تـ ـفـ ـق ــدي ــة ل ـم ـح ـطــة
ال ـ ـشـ ــويـ ــخ لـ ـت ــولـ ـي ــد ال ـ ـقـ ــوى
الكهربائية وتقطير المياه،
لالطالع على سير العمل.
وت ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــون خـ ـ ــال
ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة ،غـ ـ ــرفـ ـ ــة ال ـت ـح ـك ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــراري ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــايـ ـ ــات
والـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــرات ،ثـ ـ ــم اج ـت ـم ــع
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــة
الـمـهـنــدس سـلـطــان الـعـنــزي،
ب ـح ـضــور م ــراق ـب ــة الـمـخـتـبــر
الـمـهـنــدســة ن ــادي ــة ال ـعــريــان،
وم ـ ــراق ـ ــب ال ـت ـش ـغ ـي ــل أح ـم ــد
بـ ـح ــروه ،وم ــراق ــب الـصـيــانــة
الميكانيكية المهندس ظاهر
ال ـس ـعــد ،لــاطــاع عـلــى سير
الـعـمــل فــي وح ــدة التناضح
العكسي.

حين يحتاج بعضها اآلخر إلى مزيد من العمل".
وغ ــادر بومبيو مقر إقــامـتــه فــي فيال تابعة لمجمع رسمي
قريب من الضريح المهيب للزعيمين الكوريين الراحلين كيم إيل
مكان أجرى
سونغ وكيم جونغ إيل ،جد ووالد الزعيم الحالي ،إلى
ٍ
ً
بعيدا عن ّ
أي مراقبة كورية شمالية
فيه مكالمة آمنة مع ترامب،
محتملة ،قبل أن يستأنف محادثاته التي استمرت  6ساعات
ً
تقريبا تخللها غداء عمل.
مــن جهة أخ ــرى ،ووســط تـحــذيــرات مــن اتـخــاذ إج ــراءات غير
منسقة أو متفق عليها ،خــرج إلــى العلن أمــس قلق دول حلف
شمال األطلسي من القمة المرتقبة بين الرئيس األميركي ونظيره
الروسي فالديمير بوتين بهلسنكي في  16الجاري.
وأبلغ منسق العالقات عبر األطلسي في االئتالف األلماني
الحاكم بيتر باير ،مجموعة "فونكه" اإلعالمية ،أنه لم يتم ضم
ً
دول األطلسي في التخطيط الجتماع هلسنكي ،مؤكدا "وجود
مخاوف متزايدة في التحالف بشأن االتفاقيات التي يمكن أن
يتوصل إليها بوتين وترامب".
وأشار باير إلى أن اجتماع ترامب مع كيم في سنغافورة أثار
مخاوف من أنه سيعطي فرصة لبوتين كي "يخدعه" في هلسنكي،
ً
مبينا أن "كيم لم يقدم سوى وعود حتى اآلن ...وال نعرف إن كان قد
توقف عن تخصيب اليورانيوم ...ترامب فقط هو الذي وصف القمة
بأنها ناجحة" .ولم يستبعد رئيس مؤتمر ميونيخ لألمن سفير
ألمانيا السابق لدى واشنطن فولفجانغ إيشينغر تكرار ترامب
ما فعله في اجتماع قمة مجموعة السبع في كندا ورفض التوقيع
على بيان اجتماع قمة شمال األطلسي بعد غد في بروكسل.
(عواصم  -وكاالت)
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محليات

الصبيح لـ ةديرجلا  12.4 :مليون دينار غرامات شركات تجارة اإلقامات
•

القضاء دان  7197شركة منذ عام  2014حتى اليوم
جورج عاطف

إلزام
المخالفين
بإلغاء إقامات
العمالة
والتنسيق مع
«الداخلية»
لوضعها
على قوائم
المطلوبين

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وزيـ ـ ــرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند
الـصـبـيــح ،أن «إج ـمــالــي األح ـكــام
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـت ــي ص ـ ــدرت بـحــق
ال ـش ــرك ــات الــوه ـم ـيــة ال ـم ـتــورطــة
في تجارة اإلقامات بلغت 7197
حكما منذ عام  2014حتى اآلن».

ً
 12مليونا غرامات

وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـب ـ ـيـ ــح ف ــي
تصريح لـ «الجريدة» أن إجمالي
الـغــرامــات المالية الموقعة على
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـخــال ـف ــة بـلــغ
ق ــراب ــة  12.444م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
مــؤكــدة االس ـت ـمــرار فــي مجابهة
ومحاربة تجار اإلقامات بالطرق
الـقــانــونـيــة ك ــاف ــة ،حـتــى تتسنى
محاصرتهم ،والحد من وجودهم
قــدر المستطاع ،وتطهير سوق
العمل منهم.
وب ـي ـنــت أن إج ـمــالــي االح ـك ــام

الـقـضــائـيــة الـخــاصــة بــالـشــركــات
الوهمية المخالفة الـصــادرة في
 2014بلغ  1015بغرامات مالية
بلغت  1.162مليون دينار ،وفي
 2015بلغ االجمالي  2643حكما
بـغــرامــات بلغت  3.265ماليين،
أمــا فــي  2016فبلغ  2679حكما
ب ـغ ــرام ــات  4.721مــاي ـيــن ،وفــي
 2017بـلــغ  550حكما بـغــرامــات
بلغت  1.4مليون ،في حين هناك
 310احـ ـك ــام صـ ـ ــادرة ف ــي 2018
بـ ـغ ــرام ــات م ــال ـي ــة ب ـل ـغــت 2.130
مليون.

تكثيف التفتيش
وقــالــت الـصـبـيــح ،إن موظفي
الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة،
وخصوصا موظفي إدارة تفتيش
ً
العمل ،يبذلون جهودا مضنية،
فــي مــاحـقــة ال ـشــركــات الوهمية
ال ـت ــي أغ ــرق ــت ال ـس ــوق بــالـعـمــالــة
ً
ً
الهامشية ،وكانت سببا رئيسيا

في الخلل الــذي أصــاب التركيبة
السكانية في البالد.
وبينت أنــه تــم إل ــزام أصحاب
هذه الشركات بإلغاء إقامات هذه
العمالة المسجلة على ملفاتهم،
إضــافــة إلــى التنسيق مــع وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة فـ ــي اإلدارة
العامة لمباحث شــؤون اإلقامة،
لوضع هؤالء العمالة على قوائم
المطلوبين وإلقاء القبض عليهم
وإبعادهم عن البالد.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـصـ ـبـ ـي ــح ،ت ـك ـث ـيــف
حمالت التفتيش على أصحاب
األع ـمــال والـشــركــات العاملة في
القطاع األهلي ،للوقوف على مدى
الـتــزامـهــم بتطبيق م ــواد قــانــون
العمل ،والتأكد من وجود العمالة
المسجلة على ملفاتهم في محل
العمل ،وأنها ال تعمل لدى الغير.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،قـ ــال م ــدي ــر الـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة اح ـمــد
ا ل ـمــو ســى ،إ ن ــه تطبيقا للقانون
ر قـ ـ ــم  6ل ـس ـن ــة  ،2010ا ل ـ ـصـ ــادر

هند الصبيح

بشأن العمل في القطاع االهلي،
وحرصا على القضاء على ظاهرة
العمالة السائبة ،أجــرت اللجنة
الرباعية المشتركة المشكلة من
مفتشي القوى العاملة والبلدية
ووزارت ـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة وال ـت ـج ــارة،
بـحـمـلــة تـفـتـيــش م ـيــدان ـيــة على
مـنـطـقــة ال ـب ـلــوكــات ف ــي محافظة

باسل الصباح يزور المرضى الكويتيين بواشنطن
زار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح المكتب الصحي الكويتي
في العاصمة األميركية واشنطن ،واطلع على اإلج ــراء ات التي يتخذها
المكتب مــع الـمــواطـنـيــن ،الــذيــن يتلقون ال ـعــاج فــي ال ــوالي ــات المتحدة،
واإلجراءات بالمستشفيات األميركية.
وقال الوزير ،في تصريح خاص لـ»كونا» ،انه التقى خالل الزيارة مع عدد
من المرضى ،واستمع الى مشكالتهم وما يواجهونه من مصاعب وعقبات،
والى خطط تجنب هذه المشكالت في المستقبل.
وأضاف انه تم توجيه المكتب الصحي باتخاذ جميع اإلجراءات لتذليل
تلك المصاعب على المرضى ومرافقيهم.
وأش ــار إلــى انــه سيقوم خــال زيــارتــه لواشنطن بجولة ميدانية على
بعض المستشفيات للقاء المرضى الكويتيين ،واالستماع الــى آرائهم
ومقترحاتهم.

باسل الصباح خالل زيارته المكتب الصحي في واشنطن ولقائه المرضى

«الصحة» تدرس إنشاء مستشفى لضغط الدم
 %25من سكان الكويت مصابون بالمرض
●

عادل سامي

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تدرس
إن ـشــاء مستشفى متخصص لـعــاج ارتـفــاع
ض ـغ ــط ال ـ ـ ــدم ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل م ــؤش ــرات
وتقارير تشير إلى أن ربع السكان في الكويت
مـصــابــون بــالـمــرض ،وأن ال ـمــرض فــي تــزايــد
مستمر ،وهو ما يمثل تهديدا وخطرا حقيقيا
يهدد حياة األفراد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،إن
المستشفى ا لـمــز مــع إ ن ـش ــاؤه سيشيد وفقا
ألحدث األنظمة الطبية تطورا ،وسوف يضم
أح ـ ــدث األجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة وعـ ـش ــرات األط ـب ــاء
والهيئة التمريضية المتطورة ،وسيشتمل

عـلــى ع ــدد م ــن وحـ ــدات وعـ ـي ــادات تشخيص
وعــاج ضغط الــدم وأمــراض القلب واألوعية
ال ــدم ــوي ــة واألم ـ ـ ــراض ال ـبــاط ـن ـيــة ،إل ــى جــانــب
عيادات التغذية الصحية.
وأكدت أن  25في المئة من الذكور واإلناث
مــن الكويتيين الــذيــن تـتــراوح أعـمــارهــم بين
 20و 49عــامــا ي ـعــانــون ارت ـف ــاع ــا ف ــي ضغط
ال ــدم ،كـمــا يـعــانــي أكـثــر مــن  60فــي الـمـئــة من
الذكور الكويتيين فوق سن الــ 50من ارتفاع
في ضغط الدم.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى وج ـ ــود ع ــاق ــة وث ـي ـقــة بين
السمنة وضغط الدم ،حيث إن مرض السمنة
يــزيــد مــن مـشــاكــل ضـغــط الـ ــدم ،م ـشــددة على
أهمية التغذية الصحية الغنية بالخضراوات

 ...وتؤكد أن عالج  Diovanسليم
نفى الــوكـيــل المساعد لـشــؤون الرقابة
الدوائي ـ ــة والغذائي ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــوزارة الصـح ـ ـ ــة
ً
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـب ــدر م ــا ان ـت ـشــر م ــؤخ ــرا عن
دواء  Diovanا لـ ـخ ــاص ل ـمــر ضــى ضغط
الدم بوجود مادة بمكوناته تسبب مرض
السرطان.
وذكـ ــر ال ـب ــدر ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ان
وجود المادة التي قد تسبب السرطان كان

في األدوية الجنيسة  Genericsمن الشركة
ً
الصينية ،وتم سحبها حاليا في االتحاد
األوروبي بناء على طلب الشركة المصنعة
باكتشافها المادة أثناء التحليل ،مشيرا الى
ان األدوية المسجلة والمتوافرة في الكويت
س ـل ـي ـمــة  ،%100داعـ ـي ــا الـ ــى عـ ــدم ال ـق ـلــق،
ّ
بتحري الدقة وأخذ المعلومات من
مطالبا
المصادر الرسمية وعدم االلتفات لغيرها.

والفواكه والحبوب الكاملة ،ومنتجات األلبان
قليلة الدسم ،مع التقليل من األطعمة المحالة
بالسكر والمالحة واللحوم الحمراء والدهون
في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
وشـ ــددت ال ـم ـصــادر عـلــى أهـمـيــة الـتـغــذيــة
ال ـص ـح ـيــة ومـ ـم ــارس ــة ال ـن ـش ــاط ال ـب ــدن ــي فــي
الحد من ارتفاع ضغط الدم وتخفيف الوزن
وال ـت ــوت ــر ،وإح ـ ــداث ت ـ ــوازن ف ــي م ـج ــرى ال ــدم
بــالـجـســم ،وبــالـتــالــي انـخـفــاض ضـغــط ال ــدم،
الفـتــة إلــى أن مــرض ضغط ال ــدم يطلق عليه
اسم «القاتل الصامت».
وأض ــاف ــت أن ض ـغــط ال ـ ــدم يـنـتـشــر بشكل
كبير بين الشباب في الكويت ،وقد يبدأ في
الـعـشــريـنـيــات مــن ال ـع ـمــر ،مــؤكــدة أن ارت ـفــاع
ضـغــط ال ــدم ق ــد يـسـبــب مـتــاعــب ف ــي ال ـمــخ أو
تضخم عضلة القلب ،و قــد يثير مشاكل في
الكلى تصل إلى اإلصابة بالفشل الكلوي.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ض ـغــط الـ ــدم يـعـتـبــر من
األمـ ـ ـ ــراض ال ـع ـص ــري ــة ال ـت ــي ت ـص ـيــب ال ـب ـشــر،
ويتسبب في اإلصابة بالعديد من األمراض،
مـنـهــا :الـسـمـنــة والـكــولـيـسـتــرول والـجـلـطــات
القلبية.
جــديــر بــالــذكــر ،أن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـغــذاء
والتغذية أوصت بعدم تجاوز استهالك الملح
للفرد  5غرامات في اليوم ،باعتباره من أهم
الـعــوامــل المسببة الرتـفــاع ضغط ال ــدم ،وما
يسببه من أمــراض للقلب والكلى تــؤدي إلى
الوفاة المبكرة.

الطيار لـ ةديرجلا  :مطار الكويت الدولي يبدل
 5آالف لمبة إلى «»LED
•

لخفض األحمال ودرجات الحرارة وترشيد االستهالك
●

سيد القصاص

أك ـ ــدت م ــدي ــرة إدارة ال ـمــراق ـبــة
الفنية وكـفــاء ة الطاقة والترشيد
بوزارة الكهرباء والماء المهندسة
إقبال الطيار سعي «الكهرباء» إلى
تحويل مباني الكويت إلى ذكية،
سواء في القطاع العام أو الخاص،
واستخدامها أحــدث تكنولوجيا
توفير الـطــاقــة ،كاشفة عــن تبديل
مطار الكويت الدولي  5000لمبة
إلى « »LEDداخل المبنى والمواقف
ال ـتــاب ـعــة ل ــه ،حــرصــا ع ـلــى خفض
األحمال الكهربائية.
وق ــال ــت ال ـط ـي ــار ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة»،
«ن ـث ـمــن ت ـع ــاون ال ـط ـي ــران الـمــدنــي
مع فريق كفاء ة الطاقة والترشيد
إلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ــوط ـ ـنـ ــي
لـلـتــرشـيــد ،بــاالسـتـجــابــة وتـبــديــل

هذا الكم الهائل من اللمبات ،األمر
ال ــذي ع ــاد عـلــى الـمـطــار بتخفيف
درجــات الحرارة التي كانت تنتج
عن اإلضاءة المتوهجة ،وتخفيف
معدالت استهالك التكييف ،ومن
ثم ترشيد االستهالك.
وأضــافــت أن «الكهرباء» تحقق
نجاحا يوما بعد يــوم ،مــن خالل
حمالت الترشيد المستمرة التي
تقوم بها ،وآخرها المقامة حاليا
فــي مـطــار الـكــويــت ،بــالـتـعــاون مع
الــدفــاع الـمــدنــي ،والـتــي تستهدف
من خاللها القادمين والمسافرين
بــال ـتــوع ـيــة بــأه ـم ـيــة «ال ـت ــرش ـي ــد»،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األج ـ ـهـ ــزة الـ ـم ــوف ــرة،
والحرص قبل السفر على سالمة
وأم ـ ــان ال ـم ـن ــزل ،م ــن خ ــال إط ـفــاء
األجـهــزة التي ال حاجة لها خالل
مدة السفر.

ولفتت إلى أن تحويل المباني
الحكومية والخاصة في الكويت
إلـ ــى م ـب ــان ذك ـي ــة ي ـت ـط ـلــب وج ــود
«مختبرات» لفحص األجهزة التي
يتم استيرادها من الخارج ،وهل
تـ ـت ــواف ــق مـ ــع الـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـتــي
تـضـعـهــا ال ـل ـج ــان ال ـم ـخ ـت ـصــة في
الهيئة العامة للصناعة «اللجنة
الــوط ـن ـيــة ل ـم ــواص ـف ــات ال ـك ـهــربــاء
والماء» أم ال.
وأف ـ ـ ــادت ال ـط ـي ــار بـ ــأن ال ـكــويــت
ب ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء م ـخ ـت ـبــرات
ع ــال ـي ــة ال ـ ـجـ ــودة ل ـف ـحــص الـ ـم ــواد
واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم مــن
قبل المستهلكين ،و فــي مقدمتها
أجـ ـه ــزة ال ـت ـك ـي ـيــف ،وهـ ــل ت ـتــوافــق
مع المواصفات الموضوعة أم ال،
مبينة أن دول الخليج كانت سباقة
في إنشاء تلك المختبرات.

إقبال الطيار

وتساءلت« :كيف سيتم تطبيق
المواصفات التي ستضعها الهيئة
العامة للصناعة على األجهزة التي
يـتــم اسـتـيــرادهــا مــن ال ـخ ــارج ،وال
توجد بالكويت مختبرات لفحص
تـلــك األج ـهــزة وم ــدى تــوافـقـهــا مع
المواصفات الموضوعة؟».

جانب من الحمالت على مكاتب العمالة الوهمية
العاصمة أسـفــرت عــن ضبط 23
ً
عــامــا مخالفا ،وعــامــل متسول،
ت ـ ـمـ ــت إحـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــم جـ ـمـ ـيـ ـع ــا إلـ ــى
اإلدارة العامة لالبعاد الستكمال
االجراءات الخاصة بذلك.
وأك ــد الـمــوســى ،فــي تصريح

صـحــافــي أم ــس ،ح ــرص الهئية
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ع ـلــى
الجميع دون استثناء ،مناشدا
اص ـ ـ ـحـ ـ ــاب االعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال وال ـ ـع ـ ـمـ ــال
االل ـتــزام بالقوانين والضوابط
الـمـنـظـمــة ل ـســوق ال ـع ـمــل ،منعا

للتعرض الي مساء لة قانونية.
وش ــدد ع ـلــى ،اس ـت ـمــرار الـلـجــان
المعنية بالتفتيش على السوق
ف ــي عـمـلـهــا دون ت ــوق ــف ،حيث
ستشمل الحمالت مناطق البالد
كافة.

«الداخلية» :ال صحة لمنع محامين
بريطانيين من دخول البالد
نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
ب ــوزارة الداخلية منع محامين بريطانيين من
دخول البالد خالل اليومين الماضيين.
وتعليقا على ما تم تداوله على مواقع التواصل
االجتماعي حــول قـيــام الداخلية بــرفــض دخــول
عدد من المحامين البريطانيين ،اعلنت الوزارة
فــي بيان لها امــس أن مــا تــم تــداولــه على مواقع
التواصل غير صحيح ،وعلى خالف الواقع حيث

سمح بدخول من وصــل إلــى الكويت وقــدم على
سمة الــدخــول في المطار بناء على الغرض من
ً
الدخول ووفقا لسمة الدخول المسموحة.
واهابت اإلدارة بالزائرين والضيوف االلتزام
بسمة الدخول وعدم تجاوز الغرض من الزيارة،
وأكدت أن الكويت ترحب بكل ضيوفها وزائريها
ما داموا لم يتجاوزا قوانين الدولة وعدم تجاوز
الغرض من الزيارة.
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قبول  6186طالبا وطالبة في الجامعة للعام الدراسي 2019/2018
تسجيل المستجدين في المقررات الدراسية ينطلق  17الجاري
أعـلـنــت الـقــائـمــة بــأع ـمــال عـمـيــد ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل
بجامعة الـكــويــت ،د .ريــم الـجــارالـلــه ،قبول  6186طالبا
وطــال ـبــة ف ــي ال ـجــام ـعــة ،مــوزع ـيــن عـلــى الـفـصـلـيــن األول
والثاني ،مشيرة إلى قبول  5209طالب وطالبات للفصل
األول ،و 977للفصل الثاني للعام الدراسي .2019 /2018
ول ـف ـت ــت الـ ـج ــارالـ ـل ــه فـ ــي ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ــس،
إل ــى االنـتـهــاء مــن عملية ف ــرز طـلـبــات االلـتـحــاق للطلبة
الـكــويـتـيـيــن وأب ـن ــاء الـكــويـتـيــات م ــن خــريـجــي الـمــرحـلــة
الثانوية المستوفين لشروط القبول ،خالل فترة تقديم
طلبات االلتحاق بالجامعة لعام  ،2019 /2018مؤكدة
قـبــول جميع الـطـلـبــة الــذيــن اخ ـت ــاروا كــل التخصصات

الفصل األول
كلية االداب  /االعالم
ابتسام فيصل حمد العلي
ابراهيم عبدالوهاب يوسف الصالح
ابراهيم غصين هادى الدوسري
ابراهيم فهد مرزوق العدوان
احمد مفلح عبد الله الراجحي
اسرار خالد ثروى حافظ
افراح زيد الضفيري
االء توفيق خلف الحوطي
الريم فهد عبد اللطيف بورسلى
المها فهد عبد اللطيف بورسلى
امينه بدر حجاب جويعد
ايمان سالم سعود العجمي
ايمان غازي جاعد مسير دريب العنزي
أبرار رياض محمد الربيع
أحمد شبيب طالل المطيري
أحمد عبد الرحيم يوسف بوكبر
أسرار سالمة علي الحربي
أسماء سعدى حديد الحسيني
أسيل جاسم عبدالعزيز التوره
أسيل عبد الله مسرع العجمي
آيه محمد ابراهيم العلى
باسمه محمد باقر عبدالحسين
بدر غسان منيف حمزه
بدر ناصر طعمه الظاهر
بدر ناصر منور العارضي
بدر يوسف السيد محمد السيد
بدريه محمد سلمان الناجم
بدور حامد عيسى العود
براك سالم مزعل نصار
بندر ناصر عشيمه ناصر
بندر ناصر ليل العنزي
تركى منصور داود الشمري
تركي خالد سعد القحطاني
ثاني جابر هنداس السعيدي
جراح محمد يوسف العسيري
جراح ناهى سفر العتيبي
حامد خالد حامد المطيري
حسين عادل حسين ابراهيم الفيلكاو
حصه جاسم محمد سلطان بن سلطان
حصه صالح عبد اللطيف الحبشي
حصه منصور محمد السهلي

المستوفين لشروط القبول فيها ضمن طلب االلتحاق.
وأوضحت أن هذا العدد ال يتضمن الطلبة المقبولين
ف ــي ال ـب ـع ـثــات ال ـخــارج ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ــذي ــن فـضـلــوا
االستمرار في بعثاتهم الدراسية بدال من جامعة الكويت،
وكــذلــك الطلبة الــذيــن اخ ـتــاروا عــددا قليال مــن الرغبات
ال يتفق معدلهم المكافئ والـحــدود الدنيا التي انتهت
إليها عملية القبول في ضوء األعــداد المحددة في هذه
التخصصات من قبل الكليات المعنية.
وأكدت إمكانية تقديمهم لطلب التحاق جديد للفصل
الثاني المقبل في الموعد الذي ستعلنه عمادة القبول
والتسجيل الحقا ،حيث إنه «وفقا لقرار مجلس الجامعة

حنان خليل مناوي العنزي
حنان محمد فالح فرحان العازمي
خالد جمال محمد اليوسف
خالد خضير عقله العنزي
خالد رشيد محمد المويزرى
خالد سالم مونس البذالى
خالد سعد عبد الله العنزي
خالد سليمان أحمد الغيث
خالد عبد الرحمن عطا الله السميران
خالد عبد الله مناور المطيري
خالد على خالد العازمي
خالد الفى حليس الحسيني
خالد نافل على الجبعه
خالد وليد محمد القطان
خلف أحمد خلف الشنفا
دانه ابراهيم عباس قلى
دانه خالد سالم العازمي
دانه سالم شديد فريج
دانه محمد عبد الله علي
دالل احمد عبدالله الهران
دالل سالم سرور العامر
دالل مشعل محمد الخميس
ديما عبد العزيز بخيت الرقم
راشد أسعد حمود الختالن
راضى خالد فريح الخيوطي
رتاج جمال راشد شتيل
رزان داود سعد العليمي
رغد محمود ابراهيم العوضي
رهف محمود ابراهيم العوضي
روان احمد صالح العسعوسى
روان بدر عبيد السويد
روان مبارك عبدالله الجنيدى
ريم على سلطان الشمري
ريم مرزوق غميض الديحاني
زهراء عالء أحمد القالف
زينب نعمه نايف شويلي
ساره عيد محمد سيف براك
ساره فرج قطوان العازمي
سجى احمد طالب المال
سعد بشير سعد العنزي
سعد صالح نزال الشمري
سعد محمد مدلول الجنفاوي
سعد نواف هالل الحربي
سعود محمد فهد المطيري
سلطان جابر سالم العنزي

سلطان مخيلف عيد الظفيري
سلطان مطلق ماطر البغيلي الرشيدي
شمايل مهنا محفوظ سعيد
شوق خالد خليفه العربيد
شوق مبارك سعد عبد الله
شوق وليد جاسم سالم الهولي
شيخه على عبد الهادى سعد
صالح حسين صليبى العنزي
صالح خالد قزار الجاسم
صالح عبدالله صالح العنزي
صنيتان فهيد صنيتان الزعبى
ضاري خالد سعد السويط
طارق عبدالوهاب فهد الفهيد
طالل خالد حسين العنزي
طالل عبد العزيز بليدان شكبان
طيبه وليد على المرزوقي
طيف محمد عناد العنزي
عاليه خالد مشعل العتيبي
عاليه عدنان عبدالوهاب التمار
عائشه رفاعى خلف الشمري
عائشه صالح محسن المصعبي
عبد الرحمن احمد مرضى السحيب
عبد الرحمن ثامر موسى الشمري
عبد الرحمن حسين جاسم العازمي
عبد الرحمن موسى محمد الجمعه
عبد العزيز فايز حامد العنزي
عبد العزيز محمد جمعه العابدين
عبد الله حامد عبد الله العنزي
عبد الله سعد عذبى الظفيري
عبد الله عبد البارى نجم الشمري
عبد الله فهد عبد الله مسيلم
عبد الله متعب ضيف الله المطيري
عبد الله محمد شويش المطيري
عبد الله محمد عبد الله الكندري
عبد المحسن محمد ضيدان المطيري
عبدالرحمن على مصبح الشبو
عبدالرحمن محمد جاسر الفضلي
عبدالرحمن محمد الفي المطيري
عبدالرحمن ناصر سليمان الحقان
عبدالرحمن نايف عطيه العنزي
عبدالعزيز خالد صالح الخالدي
عبدالعزيز فهد مثال المطيري
عبدالله خليف ملوح العنزي
عبدالله سعود عبدالله المطيري
عبدالله عبدالحميد محمد المهنا
عبدالله نايف مالبش العنزي
عزيزه حسين ساكت
علي جاسم محمد عباس
علي داود أحمد اشكناني
علي شهاب أحمد الداود
عمر بدر سعد الديحاني
عمر حمد عقله العنزي
عمر سند مروح الشمري
عمر عبدالعزيز نافل عوض الحربي
عمر عبدالله محمد السعيد
عمر فهد بدر العتيبي
عمر محمد حييان أنونه العنترى
عمر يوسف فالح العنزي
عيد حمد عيد المخيال
عيسى احمد هايف حمدان العازمي
عيسى أحمد عبد الله المطيري
غاليه جمال هايف الرشيدي
غزالن مبارك سالم العجمي
فارس ابراهيم احمد عيسى
فاطمه احمد حسن درويش
فاطمه جمال سالم الفوزان
فاطمه شهاب احمد محمد خالد
فاطمه صالح سالم هجرس سالم
فاطمه متعب بنيان غريب العازمي
فاطمه ناصر غلوم كرم
فالح فهد فالح الظفيري
فايز حمد فايز العجمي
فرح احمد حسين الرشيدي
فرح محمد خير عبد الكريم عبدالله
فالح عبدالله حسن حذيان العجمي

ال يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة
في طلب االلتحاق بعد انتهاء الفترة المحددة الستالم
الطلبات».
وذكــرت الجارالله أن قبول هذا العدد من الكويتيين
وأبناء الكويتيات للفصل األول جاء في ضوء قرار مجلس
الجامعة الماضي ،بقبول طلبات المتقدمين الحاصلين
على نسبة  75في المئة فأعلى للقسم العلمي ،و 80في
المئة فأعلى للقسم األدبي بالفصل األول ،وتأجيل القبول
للحاصلين على  74.99 – 70في المئة علمي ،و79.99 – 78
في المئة أدبي للفصل الثاني المقبل.
وعن تأجيل قبول بعض الطلبة إلى الفصل الثاني،

فهد جمال عبدالعزيز الشومر
فهد حمدان خصيوي العازمي
فهد فارس ناصر الشباك
فهد مبارك عايض الرشيدي
فهد مطلق خلف البرازى المطيري
فيصل عادل مريزيج العازمي
قيس عصام مضف المضف
لولوه فهد عبد الله السهيل
ماطر سيف ماطر العنزي
مبارك امين مبارك دشتى
محمد احمد عثمان محمد
محمد أحمد خلف الشمري
محمد جاسم محمد الفيلي
محمد حربي فاضل
محمد خالد عبدالرحمن سلطان الفضلي
محمد خالد محمد العجمي
محمد رضا علي صفر
محمد شنار محمد الرندي
محمد طالل بديوى الشمري
محمد عادل على الجريوى
محمد عبد الله قرينيص الديحاني
محمد عبد المحسن ثابت الحبشي
محمد علي سمير السالم
محمد فاضل محمد جعفر
محمد فرحان مبارك الفضلي
محمد نواف شحاذه المطيري
مرزوق خالد فهد الهاجري
مريم أنور عيسى الرويح
مريم حامد مضحي العنزي
مريم نعمه نايف شويلي
مساعد خليفه غياض الضفيري
مشارى عبدالعزيز ثابت الحبشى
مشارى الفى غالب المطيري
مشارى مساعد عوض جارد المطيري
مشاري خالد عبد الله العون
مشاري عبدالله ابراهيم الشاهين
مشاعل جمال عبد الله القليش
مشعل جمال جدى الرشيدي
مشعل فهد عبد الله الموينع
مشعل يوسف محمد العنزي
مشوط نايف العجمي
منار أحمد يوسف البحوه
منار جاسم حمد البصيرى
منار سعود محمد الفضلي
منار على ابراهيم البلوشى
منار على مبارك القناعى
موضى يوسف حسين الخنفر
موضي عامر خلف الرشيدي
ميار خالد صياح العجمي
ناصر حمود فهد الحمد
ناصر عبد العزيز عباس المناور
نورا منصور سالم العدواني
نوره طارق شاهين الشمالن
نوف صالح يوسف الشريده
نوير مفلح عيد العجرا
هاجر فهد زباران العجمي
هديل احمد حمد العازمي
هال سليمان محمد السعيد
هنوف مناور محسن العنزي
هيا فيصل خليل السعيد
وليد خالد عياد المطيري
وليد راشد عايش المطيري
يوسف صالح شارع الظفيري
يوسف عايض عايد الرشيدي
يوسف فهد يوسف الدويله

التاريخ
ابراهيم عماد راشد الطويل
احمد محمد احمد مروان
الجازى منصور شبيب العازمي
آالء وليد دويان الشمري
تحرير سعيد بريدان سعد العازمي
ثريا محمد عبد الرحمن البحري
جراح فهاد حجاج حزام المطيري
جواهر بدر سالم العازمي

أفادت« :وفقا لقرار مجلس الجامعة تم تحديد تخصصات
الطلبة المقرر قبولهم في الفصل الثاني من اآلن ،ليعلم كل
طالب الكلية المقبول فيها» ،علما بأن الدراسة بالجامعة
سـتـبــدأ بالنسبة لـهــم اعـتـبــارا مــن  27يـنــايــر  ،2019وال
يحتسب لهم الفصل األول  2019 /2018ضمن مدة الدراسة
بالجامعة ،وسيتم تحديد موعد العتماد قبول هؤالء
الطلبة الحقا خالل الفصل الدراسي األول .2019 /2018
وأعلنت تحديد العمادة فترة اعتماد القبول وتسجيل
الطلبة المستجدين في المقررات الدراسية اعتبارا من
 17حتى  12الـجــاري ،وسيخصص موعد لتسجيل كل
طــالــب ،وسـتـقــوم الـعـمــادة بــإرســال رســائــل قصيرة عبر

حسناء عبد الهادى ناصر العجمي
خالد على عطا الفضلي
دالل منيف معاشى العنزي
دالل يوسف ناصر التناك
رزان صالح سلمان الخالدي
رهف حمود عتيج العازمي
رهف فهد محمد بو حديده
روابى محمد مبارك المفرج
ريان نايف عبدالله الماجدي
ريم مبارك حمد العجمي
زهرة مصطفى محمد صالح المبارك
زيد يوسف محمد الهاجري
ساره فالح كهيد السعيدي
ساره مبارك حمد المطيري
ساره محمد عبد الهادي العدواني
عاليه عيد عياد المطيري
عائشه محمد عبد الله العاتى
عبد الله غريب عيسى المطيري
عهود مشعل مرزوق المطيري
غاليه جندل مناحى فالح العازمي
غاليه عماد يعقوب بو البنات
فاطمه حميد ياسين البناي
فاطمه شهاب حمد الشمري
فرح صالح باتل جاسر المعصب
لمياء سعود هادي الحجرف
لولوه هالل مجبل الخيوطي الحربي
مريم جاسم ابراهيم الخضر
مريم صالح سعود العازمي
مريم عبد الله عبد العزيز الكدموس
منيره عدنان سعود الشمري
منيره وسمي زايد سعد اخبيره العازمي
نزالء غانم سبيل المطيري
نوره محسن محمد عبيد عبيد
نوف عبد الله حمد العازمي
هـبــة ع ــارف عـبــد الــرحـمــن شـمــس الــديــن
عبد الرحمن
هديل مهاوش صياح الشمري
هنادى مساعد صغير سعد المطيري
ورود على مطلق الهيم
وصايف جمعان عايض العازمي
وضحه محمد عامر ارطام العجمي
ياسمين عذبى مبارك العازمي
يوسف يعقوب يوسف القديرى

الفلسفة
اسيل عادل مبارك الجالوى
البندرى حمد هالل العنزي
البندري مجبل نزال الظفيري
العنود خلف محمد المطيري
انوار حسن عبد العزيز المتروك
إنتصار صنت ضاحي الخالدي
أمينه محمد على العنزي
بخيته مبارك عبد الله العجمي
بسمه على ماطر العازمي
بنه ضيف الله ضاحى الرشيدي
تهاني حامد مبارك العنزي
جميله مطلق عبد الله الرشيدي
جورى صالح عيد الشمري
حسين حسن على القالف
حمد على عباس العنزي
خلود خضير سعدون كويعب المطيري
دانه خالد مناحى العازمي
دالل وليد خالد المسلم
رغد محمد سالم الهاجري
روان سلطان سالم العازمي
ساره عيد هدروس البذالي
ساره فهد غنام العازمي
سلمان فهد مفرج المطيري
سلمى محمد صقر الهرشاني
سناء عبد الله بداح الهاجري
شاهه عبد اللطيف محمد المحيطيب
شيخه محمد علي الهزيم
ضارى طويمى راجح المطيري
طيف مبارك عبد الله حمود
عائشه سعد محمد المطيري

عائشه سند عواض الرشيدي
عائشه نواف شبيب العدواني
عبدالرحمن غالب عبدالهادي الفضلي
على فؤاد احمد موسى المصيليخ
عليا مبارك حمد العجمي
علياء علي عبد العزيز مراد
غازى سعود غازى الشمري
غدير فالح مانع الهدبه
غزالن حسين عزيز عبد الرحمن
فاطمه عبدالله فرحان البصمان
فاطمه مشعان بدر المطيري
فجر فالح شريده الديحاني
فرح احمد حمود المطيري
فرح انفيخ سالم العازمي
فيصل ناجى سعد الرويعي
كوثر على عبدالعزيز الدريع
كوثر غازى عوض الرشيدي
محمد فهيد نصار العازمي
محمد فيصل غازى القهيدى
مرام محمد مرزوق ناصر العازمي
مريم عبدالله محمد الخزي
مريم علي علي الهويدي
مشاعل فارس مطر مسيعيد العازمي
مشاعل فهد ذعار المطيري
مضاوي سليمان هويدي البذالي
مضاوي ماجد مسعد سعد
مالك خالد عطيه براك
منى سعد عبدالله الشمري
منيره خالد سمير الحربي
نسيمه مشري غازي المشري
نورا منصور محمد الرشيدي
نوره بندر مسفر الديحاني
نوف احمد عسكر العازمي
هاجر عبدالرحمن انغيمش الشمري
هديل مجبل عبدالله الدلمانى
هيا احمد مطلق العازمي
هيا غالى فالح العازمي
هياء نايف حمود الديحاني
ورود مزعل منصور الرشيدي
وسميه محسن عوض سعود الحربي

اللغة االنكليزية
اسراء هاني زيد الزيد
اسماء مطلق محمد العتيبي
البندري عبد الله عماش شافي
البندري محمد عبد الله العجمي
الجازى محسن مبارك الحشار
الطاف سرحان عادى الهاجري
انوار نافع محمد الشتيلي
اوضاح محمد غانم مبارك
ايمان على احمد المسباح
أحمد ابراهيم عايد فرحان
أحمد حمد حمود مطلق المطيري
أحمد عماد أحمد التجلي
أحمد محمد فالح سعدون
أحمد وليد محمد الربيع
أسماء رشيد عبد الرحمن الواليتى
أسيل فهاد عوض الرشيدي
أمانى مشارى عبد الرحمن المطيري
أنفال متعب محسن الديحاني
أنهار فيصل شامان المطيري
آالء صالح عواد كمال
آمنه خليفه مبارك الصليلي
آمنه فهد ناصر الحتيته المطيري
آيه عبد الرحيم حسين الشمالي
آيه فالح عايض الرشيدي
بتول متعب حنون الشمالى
بدر جاسم محمد الرغيب
بدور حمود مطلق العويهان
بسمه خلف ابراهيم السعدون
بندر فايز عوض الحسيني
تركى سعد عبدالله الحميدى
جاسم أحمد جاسم الشمالي
جمانه بدر حبيب الجريدان
حسين برجس حسين العنزي

الهواتف النقالة للطلبة المستجدين بموعد تسجيلهم
في المقررات الدراسية.
وأشــارت إلــى أن الطلبة المقبولين بإمكانهم معرفة
موعد تسجيلهم من خــال صفحة العمادة على شبكة
اإلن ـتــرنــت ،إضــافــة إل ــى ن ـظــام تـقــديــم طـلـبــات االلـتـحــاق
اإللكتروني ،في حال عدم تسلم الرسالة النصية ،علما
بأن الطالب الذي لم يحضر في الموعد المحدد له يمكنه
إتمام عملية التسجيل في نهاية فترة التسجيل فقط.
وفيما يلي أ سـمــاء الطلبة والكليات والتخصصات
التي قبلوا فيها:

حسين علي حسين المطيري
حسين يوسف شهاب مهدي
حصه خالد عبدالله الموينع
حصه محمد عامر العجمي
حوراء حسين محمد باقر
حوراء محمد شاكر جعفر
خالد هشام غريب الغريب
خديجه حمود عيد العنزي
داود طارق محمود جمعه
دالل أحمد جازع المطيري
دالل سليمان محمد حماد
دالل عماد الدين جاسم أمير
دالل نادر عبد الله بوغيث
ديمه سلطان جوهر عبد الله
ديمه محمد سعد العجمي
رناد سلمان حمود النويعم
روان اسماعيل مندني علي
روان دايس على المرى
زهراء فاضل حاجيه محمد على حسن
زينب حسين أحمد آرتي
زينب حسين على المذكورى
زينب سلطان خلف العدواني
زينب محمد عكاش العنزي
ساره صالح يوسف بوغيث
سبيكه مهند عبد الله النفيسي
سعود رويان صالح السلطانى
سـعــود عبدالعزيز محمد احـمــد محمد
علي الصايغ
سلمى سالم مرزوق العازمي
سلوى ربيح منصور العجمي
سليمان عبد الله سليمان الحبيب
سندس بدر محمد العنزي
سيد نوح فؤاد سيد عبد الرحمن الرفاعى
شروق بدر عبد الرحمن سلمان
شيخه جاسم محمد العبيدلي
شيخه حمود جاسر العدواني
شيخه عبد الهادي صخى العنزي
شيخه معجب عبيد العجمي
صالح خالد صالح الحبشى
صالحه عشق على المطيري
صبا مساعد مطر الرشيدي
طيف عايد معتق العنزي
عاليه غالب منور الحربي
عائشه قتيبه محمود اليوسف
عبد الرحمن دمشق منصور العجمي
عبد الرحمن نايف عقيل المطيري
عبد العزيز محمد خليل مراد
عبد الله حمد عيد المخيال
عبد الله رشود راشد العازمي
عبد الله عيد مسلم الشالحي
عبدالرحمن خالد حجى العنزي
عبدالعزيز مجبل صعفك المطيري
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف فـ ـ ـ ــوزي حـ ـس ــن ع ـب ــدال ـل ــه
المعتوق
عبدالله عياد عبدالله عواد المطيري
علي األكبر عبداللطيف صالح سنافي
علي حسين علي المطيري
علي عبد الرضا رجب الصراف
عمر طالل عبد الله المطيري
عنود وليد عبيد الله الرشيدي
عيدة راشد محمد الديحاني
غاية منصور محمد الوزان
غزالن فهد مرزوق عيد
فارس على جاسم العباسي
فاطمة ناصر عبد الله البناي
فاطمه برويز هيبة الله محمودى
فاطمه خالد قصى المشري
فاطمه على إبراهيم
فاطمه فهد شجاع السبيعى
فتون عادل مشلح الشمري
فتون محمد عدنان القحطانى
فجر محمد خلف الحمداوي
فرح أحمد خلف الشنفا
فرح جمال أحمد االذينه
فرح خالد محمد الفهد

فرح خالد نايف العتيبي
فهد على بردان راضى الظفيري
في ايالن
في مطلق ضيدان المطيري
فيصل زيد على الحربي
فيصل فالح فراج السهلي
لطيفه خالد ناصر الناصر
لولوه سالم عبداالمير النصار
ليلى عبدالكريم برويز عبدالله
لين فهد عبد الرحمن السميط
محمد احمد محمد المرشد
محمد حسين حبيب خويبر
محمد ساير عفيف الشمري
محمد صالح محمد الحرز
محمد عبدالله ثامر المطيري
محمد عيد راشد الجميلى
محمد مبارك جلفيف عايد
مريم على مطر خير الله
مريم مساعد مبارك الرندي
مريم يوسف صالح بويابس
مستوره احمد نزال العازمي
مشعل بتاع خلف المطيري
منار محمود عايض سلطان
منال هيف عيدان الظفيري
منصور محمد حسن األنصاري
منى خالد عبيد الميع
منى مسعود زيد المطيري
مها زبار محمد العتيبي
موضي صالح احمد صالح الشايجي
مي ابراهيم دهيم الرشيدي
ناصر خالد مخلد المطيري
نبأ احمد مرجى المطيري
ندى خالد عبدالرحمن الحمازى
ندى عبد الله مطلق العازمي
نرجس منصور عبد النبي بن نخي
نفود سعود عبد العزيز المذن
نوال عبد الله محمد المهنا
نور ابركات عوض الرشيدي
نور بدر ناصر االحمد
نورا ثامر مسلط الديحاني
نوره عبدالله حمران خشمان
نوره فهد سعود العازمي
نوره مفرج عبدالله الهاجري
نوف محمد فهد العجمي
هاجر يوسف حمد الشطي
هبه هوسب جرجس اوقجه اوغلى
هال عدنان فارس جفين
هند عبد الله سعود المطيري
هنوف جدوع منديل العدواني
هيا خالد حمد الشبو
هيا خليل محمد الباز
وعد على سالم جدعان
يوسف أحمد محمد عمر ذياب الراجحي
يوسف خالد محمود الهدهود
يوسف زعل عزاره فرتاج سحالن
يوسف عبدالله يوسف الحمادي
يوسف محمد ذياب رخيت
يوسف محمد سعيد المطيري

اللغة العربية
اثير ضيدان عزيز المطيري
اسامه غنيم حسين الحسيني
اسماء محمد مبارك العويس
البندرى هالل جازى المطيري
البندري سعد عياد العتيبي
البيدر رخيص ساير الظفيري
الزهراء محمد احمد الشمالى
الصافى عبدالله فالح السليماني
العنود خالد على البلوي
امينه كامل سويلم الظفيري
ايام شجاع فهد العجمي
ايمان حميد عبدالمحسن المطيري
ايمان شنوف مبارك الرشيدي
أسماء جميل حمدان البذالى
أسيل سعد عبد الله العتيبي
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أيوب محمد أحمد الكندرى
بشاير سلمان عايض الديحاني
بندر سيف فرهود الظفيري
تاج عبدالعزيز على العراده
تحرير زامل عيسى الشمري
تركى سعود شامان الشمري
تركية سالم عياد الشمري
ثامر خلف محمد المطيري
ثنيان عبدالعزيز عبدالله الماجد الغانم
جابر على جابر المرى
جراح رائد فالح المطيري
جراح صبيح سعد عبدالله العنزي
جميله محمد عبد الهادى الهاجري
جميله مدب نومان راضي الظفيري
جواهر مزيد محمد مرجى
جوزاء صالح ذيبان الظفيري
حره طالل عصمان السهلى
حمد صالح شارع الظفيري
حمد نبيل حمد العتيقى
حمدان سماح عوض الهلفي الرشيدي
حمده عجاج سليمان العنزي
حمود محمد مناور الحجيالن
حميد راشد حميد المطيري
حنان عبد المحسن عطية صغير
خالد نواف مطلق الحربي
خديجه احمد طلق العتيبي
خلف نواف على الرشيدي
خلود جمال بندر الظفيري
خلود ماجد مدالله البذالى
دانه مبارك خلف السعيدي
دانه نصار عوده العنزي
دالل حسين فهد العجمي
دالل سالم حمود العميره
ديمه مشعل مبارك العازمي
ديمه نايف فالح العازمي
رفعه فهيد محمد العجمي
رهف سعود صياح الشمري
ريم طامي فيصل المطيري
ريم عبدالله سعود المطيري
ريم عيد فهد العازمي
ريم فالح محمد الهادى
زينب جابر غنيم الماجدي
زينب خلف طعمه خلف
ساره سالم سعد الحوطى
ساره سعود علوش المطيري
ساره عبد العزيز على السلطان
ساره عبد الله محمد العازمي
ساره يوسف مطلق العازمي
سعد صالح عبدالله القطان
سلطان يوسف دميثير العنزي
سلمان سلطان عائض المطيري
سلمان محمد بندر حمد الظفيري
سلمان مناور فليحان العنزي
سمير جاسم سمير اصليهم الهاجري
سهام حماد الشبيب
شاهه ماجد سلطان العلي
شيخة جاسم أحمد البالول
شيماء احمد سالم البلوشي
صالح فيصل محمد الشطي
طيبه مهدي راشد العنزي
طيف بطي عوده خليوي العنزي
طيف عابد عبدالله العتيبي
عافت سعود شامان الشمري
عاليه نايف مفرج المطيري
عايش احمد حسين الحسيني
عائشه حامد رجاء العنزي
عائشه محمد بادى العتيبي
عبد الرحمن حمود محمد رومى
عبد الرحمن فهد عبد الرحمن العبيدي
عبد العزيز حمد سعود العازمي
عبد العزيز محمد عثمان القحطاني
عبد الله انور عبد الرحمن الكندري
عبدالله بدر ناصر سعيد مهنا غربين
عبدالله جريد عبدالله الحربي
عبدالله فالح هالل المطيري
عبدالله مجبل محمد المطيري
عبدالوهاب فرحان سالم العنزي
عزيز خشمان عبدالله الحربي
على تركي على المطيري
على خالد محمد الكندرى
على سالم حميد عبد على
علي حسين عبدالله عبدالله
علي سعد ثميل الشمري
عنادل خضير سعدون المطيري
عنود سالم كريدى سلمان
عهد حمود ابراهيم العنزي
عهد مريبد محمد الديحاني
عواد صالح عواد الرويعي
عوض مبارك براك العازمي
غاليه تركي هليل الحربي
غاليه نايف مفرج المطيري
غانم ذياب غانم الشمري
غدير فوزى بديوى البذالى
فاطمة أحمد مرزوق السحيب
فاطمة مصطفى حسن ندوم
فاطمه جاسم محمد الكعبي
فاطمه حسين كاظم القالف
فاطمه حشر ظفر راشد الهاجري
فاطمه خالد مشاري الحماد
فاطمه صالح مهدي الشمري
فاطمه عبد العزيز أحمد الشطي
فاطمه عبد الكريم ماضى العازمي
فاطمه ماجد سعد فارس
فالح بندر فالح عبطان
فجر عواض سعود المطيري
فالح نايف ثامر الملفي
فهد عايش سالم العازمي
فهد فهيد حمد عبران
فهد محمد مسلط السبيعي
فهد محيسن محماس المطيري
فواز غانم الجنفاوي
فيصل جمال يعقوب المضاحكه
فيصل حمد راشد الحسيني
فيض حمد عطاالله الصلبي
ليلى ناصر احمد خميس
محمد جبر نادى الظفيري
محمد راشد جابر فرحان
محمد سلطان صقر المطيري
محمد صالح خزعل راشد
محمد عبد الله مجبل الرشيدي
محمد على حسين حاجيه
محمد علي ملوح الهزيمي
محمد عيد فالح السبيعى
مرزوقه حمود دهلوس الكريباني
مريم حمد خلف المطيري
مريم حمود فهد العازمي
مريم عبدالعزيز ماطر العتيبي
مريم مشارى عبد المحسن الجليبي
مساعد مطلق حمود العنزي
مشاري احمد مناحي الضفيري
مشاري حبيب عيسى العباسي
مشاري مساعد عشوي العازمي
مشاعل لماس سند الشمري
مشعل سعد عبد الله العنزي
مشعل فالح عامر الحسيني
معالي بعثان طامي حديد
معيوفة غافل محمد المطيري
مالك ثويمر عبد الله الرشيدي
ملوك يوسف رسام العتيبي
منال سامى مرزوق ناصر العازمي
منال عيد تركي المطيري
منال نواف حربى المطيري
مناير سالم مطني الفضلي
منيره عوض عويد المطيري
منيفه دغمى حنيان الرشيدي

مها مبارك فالح الدعيات
مها مجبل محسن العازمي
ميمونه طالل حمد الفارسى
ناديه ساير صغير العنزي
ناصر عويد سعود البلحطى العازمي
نايف طالل مطلق العتيبي
نايف نواف حسين العدواني
نجود مفرح سعد الدوسري
نوح يوسف أحمد الكندري
نوره حمد برغش الظفيري
نوره حمود محمد القحطاني
نوره عبد الله دهيران عبدالله العازمي
نوره عبد الله علي الصواغ
نوره فيصل محمد بن عيد
نوف أحمد عوض الهدية
هاجر الحميدي متعب الحربي
هاجر عبد الرحمن بركه الرشيدي
هاجر مطر شنيف الصلبى
هاشم على هاشم الكندرى
هائل شالل سعود السويط
هدى عبد العزيز فرحان الحوطي
هدى عقلة صياد العنزي
هنادى فهد محمد السعيدي الظفيري
هيا بدر سليمان السعيد
وسميه مشعل عبيد البرازي
وضحاء مقعد زيد سطام العتيبي
وضحه خالد سعود الشايع
وضحه راشد سعود العازمي
وضحه عياد عايد المطيري
وفاء فهد غريب العجمي
والء فواز رشيد الرشيدي
ياسمين مديد مسيعيد الحريجي
ياسين جاسم خنير فحمان
يوسف أحمد علي شمس الدين
يوسف بادي ضاحي الفضلي

اللغة الفرنسية وثقافتها
ابتسام فراج عبد الله الزعبي
الزهراء على حسين الصفار
الهام عبد القادر الشحيطة
امينه احمد عبد الرحمن الكندرى
أروى بدر ايوب الشداد
أريج ناصر محمد الحوشان
آالء السيد يوسف جعفر القالف
بدور فهد فالح الصليلي
بشاير فهد علي العميري
حبيبه خليفه زيد البصمان
دانا محمد عبد الله المطيري
دانه ناصر نايف الظفيري
دعاء عدنان عبدالله النجادة
رحاب عبد الصمد ابراهيم احمد
رحاب عبيد محمد الحويقل العتيبي
رزان احمد عبدالمحسن الياقوت
روان جهز خالد العتيبي
ريم مشعل غازي الحربي
ساره عبد الكريم سعود الظفيري
ساره فيصل سعود الخالدي
سعاد سعيد سعد القحطاني
سعد فالح حلوش الصانع
سميره علي أكبر البلوشي
عائشه احمد صبر الشمري
عائشه جمال عبد الله الجمعه
عائشه محسن حميدي الحربي
عائشه نواف ذعار السعيدي
عمر احمد سعد العنزي
عمشاء مخلد عبيد العتيبي
غدير عبد الله حزام السبيعي
فاطمه محمد عقيل العوضي
فرح فهد مشرف الظفيري
مجد مبارك مسفر العجمي
مروه سعود عاني الشمري
مريم حامد خلف الحربي
مريم سامى فهد الوهيب
مريم محمود يوسف العزاوي
مضاوي فايز رخيص ظاهر
مالك مسلط ثامر العتيبي
مى محمد فرهود العتيبي
نادره ضويحي مطلق الضويحي
نجد مبارك حامد المطيري
نور غنيم محمد الشهري
نورة عيد مطلق العتيبي
نوره منصور محمد العتيبي
نوف سامى هليل خليل
نوف يوسف سعد العنزي

كلية التربية  -أدبي /برنامج االبتدائي/
اجتماعيات
الشيماء مانع محمد العجمي
انفال دعيج خلف الغريب
بدور فيصل عبد الله العازمي
ديمه فالح جمعان العازمي
ريم احمد زهيم العازمي
غاليه حمد سيف البليهى
مريم محمد ناصر المطيري
منيره مصبح على العازمي
نورا محمد امريط الهاجري
هيا هايف سعد العازمي

برنامج االبتدائي/الدراسات اإلسالمية
الهنوف فواز حامد المطيري
أنوار حمود خليفه العازمي
أنوار شفيان عبد الهادي العنزي
دانه سامى محمد العازمي
ساره محمد مبارك الداهوم
شوق خالد عزيران الحجيالن
نوره عادل عيد العليوى
نوف صالح حمد حمود الحميدى
هديل مشعل رشيد راشد العازمي
هيا زيد حربى الزيد

برنامج االبتدائي/اللغة اإلنكليزية
الطيفه مطلق رجاء حليس
أريج عبد العزيز سعود الخالدي
أريج محمد قبالن العازمي
أمل علي معزي الرشيدي
أنوار محمد فهد المطيري
بسمه جابر محمد الصواغ
حصة غنيم مطلق الرشيدي
خديجه يوسف مسلم الرشيدي
دانه أحمد فالح العازمي
دانه عبد الله صالح المطيري
دالل فراج عوض العدواني
دالل محمد على عباس
دالل مشعل سالم الشريده
ديمه سعود صالح الضمير
رتاج احمد محمد العازمي
ريم صقر راشد الجويسري
ريم فالح عبيد المطيري
ريم مبارك فريح الرشيدي
زينب عبد الله غلوم محمد
سارة مبارك عبدالمحسن حمدان
ساره خالد زيد الخالدي
ساره فايز راشد العازمي
ساره فهد خليل المزين
شاهه خلف زيد الجباري
شهد خالد عوض الهبيده
شهيناز عايش سعد العتيبي
شيخه مبارك ملفي الهديه
طيف عبد الرزاق خلف العنزي
عالية طارق يوسف العوضي
عذارى سمير محمد العازمي
فاطمه حسن فهد العجمي
فاطمه محمد حماد الحسيني
مريم حمود علي بن حديد الراجحي
منال على سعود العازمي

نجود فهد سعود المرى
نور رجاء سعود النومس
نوره جمعان سعد العازمي
نوف جمال خليفه العميره
هال متعب عجاب شمروخ
وضحه خالد حمد الخضير
وضحه منيف عبيد الهاجري

برنامج االبتدائي/اللغة العربية
ابتهال أحمد عيد الهرير
ايمان مشعل ضمد العنزي
ألطاف أحمد ناصر الشليه
بشاير خالد ناشي القحطاني
خديجه على مطلق محمد الرشيدي
ديم عبد الله خالد العويهان
رهف فيصل فرحان الهاجري
ساره صالح هادي العازمي
ساره مفلح منيخر العازمي
سلوى خلف هنداس السعيدي
شوق حمود مبارك العازمي
صافيه طالب علي المري
طيف حمد عبدالله الهاجري
طيف مذود موسى المطيري
عفاف مشعل مطلق العازمي
غدير بدر فهد الغريب
غدير خليفه حمدان النصافى
فاطمه محسن محمد العازمي
فاطمه ممدوح فالح الضفيرى
فرح مساعد سعد المرشاد
ليلى سلطان فالح العميره
مريم حمود خالد دغيمان العازمي
مريم محمد عبد الله سويد
مريم مزيد عقاب الشمري
منار محمد عبد العزيز الفيروز
منيره ربيع عبد المحسن الشمري
موضى محمد مطلق المطيري
نوف شريده سعد العازمي
نوير فهد فريج الجنفاوي
هيا محسن صليهم العجمي

برنامج رياض األطفال
ابرار شريد مطلق المطيري
اريج حمد شبيب حمود العازمي
اشواق مبارك سعود العازمي
الدانه خالد راشد الهاجري
انوار مرزوق صالح العدواني
أنفال فايز نزال الديحاني
أنوار عبدالله مبارك الرشيدي
بتول فيصل هادى الغريب العازمي
بدريه جاسر المطيري
حصه خالد غزاي الرشيدي
حوراء فهد سفاح مانع
ديما معجب عبدالله الهاجري
رانيا جابر سالم الصواغ
رزان محمد مبارك الجبري العتيبي
رغد عبيد حمود الحربي
ريم حمود سعود العازمي
ريم سويحان مبارك الملعبي
زهره على عباس البكر
ساره مجبل سالم العازمي
سعاد فايز سعد العازمي
سلوى راشد عجاج العازمي
شعاع فراج عوض العدواني
شيماء عادل خليفه العميره
صديقة حسن سيد حسين
طيف عبدالرحمن صلبي المطرفي
طيف مجبل مطر مشرف
عبير مبارك مجبل المسانع
عذارى ملفى ماطر العازمي
عهد أحمد فهيد الرشيدي
فاطمه جاسم صقر بشاره
فاطمه راضى مريزيج العازمي
فاطمه عباس كرم حسين
فجر خالد مطلق راشد العازمي
فجر عبد الله نايف بين العتيبي
فرح سعود عيد العازمي
كوثر محمد حسن عبد الله
منار مطلق على سلطان
منيره سعد حمدان الهبيده
منيره يوسف سليمان القرزعي
موضى عبد العزيز مبارك العازمي
مي راشد خليفه الشحومي
نور طاحوس بتال السبيعى
نوره احمد عبد الله المطيري
هاجر جابر سعد العازمي
هيا طالل فهيد المطيري
وسمية عبد العزيز محمد البطى
وسميه احمد فالح العازمي
وسميه راشد مرزوق مبارك
وصايف أحمد سعد العازمي
وضحه خالد فالح العازمي

برنامج متوسط وثانوي/االجتماعيات/
التاريخ
البندرى هادي دغيم العازمي
دانه سعد مبارك الهيلع
رهف خليفه سلمان العازمي
ريان حامد مطلق العازمي
شهد موسى مرزوق الملحم
على حسين محمد القالف
منال محمد مفلح عقيل
نوره سعد عبد الله راعي الملحا
نوير فاهد على معتقه
هديل بدر سعود الهاجري

برنامج متوسط وثانوي/االجتماعيات/
الجغرافيا
أنفال حامد حمود العازمي
حصه غنام ابراهيم الحمود
دالل مرشد حمد العازمي
روان خالد حمد العازمي
روان عيد عوض العازمي
ريم خالد ناصر العازمي
شهد سالم غشام العازمي
لطيفه مشعل عيسى القطان
مضاوى محمد جربوع ذياب
نوره خالد محمد الحشان

برنامج متوسط وثانوي/االجتماعيات/
الفلسفة
الجادل عبدالله محمد العجمي
خلود فيصل احمد بندر
ديما بدر سعد ريحان
ريم فالح صانوت العازمي
ساره محسن شبيب الميع
سهام مرزوق دخيل العازمي
عاليه حمد سيف البليهى
فجر ماجد سويد الطريبيل
مرام مرزوق فالح الحبينى العازمي
مناير فالح سيف العازمي

برنامج متوسط وثانوي/الدراسات
اإلسالمية
جمايل عارف مرضى ضاوي العازمي
خالد طالل خلف الرشيدي
رغد مبارك مناور المطيري
رقيه حمد سالم الرشيدي
ريم احمد سعد الميع
ريم سعود فرحان العازمي
ريم على شديد المطيري
ريم فهد ناصر بن فراج الضفيري
ساره جمعان عوض العازمي
سلطان عبد الله مبارك العازمي
سلمى عبدالله محمد العتيبي
شهد شافى سعد القحطانى

لولوه حامد نزال البذالى
مرام ضيف الله غدير الشمري
مريم حمود فرحان الغريب
مريم علي خلف على خلف
مي مشعل مطلق العازمي
نافله محمد منيخر األصقه
نجود سالم سعد راشد الهاجري
نوره عيد عبد الله العازمي

برنامج متوسط وثانوي/اللغة اإلنكليزية
امثال ناصر فالح فدعوس
أسماء احمد جروان العازمي
أمينة فرحان غضبان مهنا الفضلي
أنفال مشعل عبد الهادي الشمري
بدريه ابداح عايض الهاجري
بندر طالل عيد الظفيري
حصه صالح سالم الوهيب
دانه احمد فهد الصويالن
دانه سعد صنيتان المويزري
دانه مبارك حمد الهيم
ديمه مشعل ملفى المطيري
رهف ماجد سعود الحشان
رهف محمد فهد المطيري
ريم حزام عطا الله مرزوق
ريم فايز كايد بنيه
ريوف عبيد حسن العتيبي
زينه خالد مطلق النصافي
ساره بدر مغيران المطيري
ساره مبارك ضبيب العازمي
شهد شريد فتنان المطيري
شهد عدنان عبد العزيز شاه
شيخه طامى دغيم القريفه
شيماء سعد غازي المطيري
عائشه صالح حمد الهيم
عبد الرحمن طالل عبد الهادى الحربي
فاطمه بدر ناصر الشمري
فاطمه سالم رجعان الداهوم العازمي
فاطمه شاكر حسن أمين العوضي
فواز خالد صالح الحاتم
لولوه فيصل عبد الله المذن
لولوه يوسف عبداللطيف الشويطي
مبارك ضيدان عواد الخالدي
محمد خلف احمد العنزي
مرام فيصل صالح المطيري
مريم خلف زيدان الرشيدي
مريم عبد الله محمد مجلعد العجمي
مريم مبارك حميد العازمي
مريم منصور ناصر الهاجري
مها مسعود عبد الله العجمي
مها ناصر غزاى العتيبي
مهند احمد عبد الرحمن الملحم
ميمونه غنام فهد المطيري
ناصر مشعل عيد جلوى رخيص العنزي
نور يوسف أحمد العلي
نوره أحمد محمد صليهم الهاجري
نوره سرور زيد المطيري
نوره سعد غبن الشمري
نوره عبدالله مبارك بداح
نوره مطلق محمد الكفيدي
نوف عيد شبيب مبارك العازمي

برنامج متوسط وثانوي/اللغة العربية
اريج سالم احمد السنان
أسماء محمد راشد العازمي
أسيل حاتم مهلي مبارك الرشيدي
تهانى فالح مرزوق الحبينى
خولة صالح حسين الفريحان
دانه زيد سعيد الرشيدي
رغد غالب ضحوي الظفيري
رهف أسعد عامر أبوقذيله
روان فالح ظاهر الفضلي
ريم احمد سعد العازمي
ريم سعد ضبيب الهوله
سارة وليد ابراهيم الماجد
ساره احمد سعد سالم
ساره محمد على المرتجى
شوق عادل خالد العازمي
شوق مهدي ثجيل سالم
شيخه حمد ناصر الفريج
ضحى مشعل مطر الشمري
طيبه مشعل علي المجرن
عبدالله محمد ضويحي المطيري
عال عصام عزت ياقوت
علي حسن أحمد مهدي
فاطمه عبداللطيف عبدالكريم الضفيرى
فرح عايض فالح العنزي
لطيفه على سعد بوعوينه العازمي
لولوه يوسف محمد أحمد
ليلى فهد على الشطي
مرام سمران ردينى الحربي
مريم ملوح عشوي السعيدي الظفيري
مضاوى مبارك هاجد العازمي
مضاوى محمد عبد الرحمن العازمي
منار سالم فالح المرتجى
منيره رجعان فالح العازمي
موضى وليد ابراهيم على
نوره جمعان مصبح العازمي
نوف هالل سلطان
هاجر دهش عبد الرحمن المهمل
هديل صالح مروى العازمي
هديل فالح فهد العازمي
هديل محمد عبد الله محمد العتيبي

برنامج متوسط وثانوي/علم النفس -
علوم اجتماعيه
أبرار براك حسين العجمي
دالل عمر عثمان محمد
ريان عدنان عوض العازمي
ساره عبيد خنيفر الرشيدي
فجر على سعد زريج
منار مساعد حمد العازمي
منار نايف على المطيري
مها محمد مطلق قبالن حمود العازمي
ميثه على هادى الهاجري
نوره احمد عياد العازمي

كلية التربية  -علمي /برنامج االبتدائي/
الرياضيات
أروى مشعل محمد المطيري
أسيل محمد فالح العازمي
أميره عبد الله عوجان الرشيدي
آريج عدنان ناصر العازمي
بشاير صباح زيد السهيل
بنان عبد العزيز صباح الفضلي
حصه سعد منصور السبيعى
حصه عبد الكريم محمد المطيري
دالل بدر ناصر الغانم
دالل يوسف هجاج العازمي
رهف خلف حديد العنزي
ريم ناصر تركي الرشيدي
سارة عتيق حمود القحطاني
ساره حجاج رفيد العالطى
ساره خالد سالم المجرن
ساره نهار سعود جديع
ساره يوسف على حسين
شوق فهد اعجمي المطيري
شيخه غنيم هذال العيبان
ضحى عطا الله عيد مسعود
ضى موسى محمد العنزي
طيف محمد عوض الرشيدي
عاليه محمد عبدالله الظفيري
عايده طلق صقر الهيم
عايشه سعود علوش المطيري
عائشه احمد متعب الرشيدي
عائشه ماطر حمد العازمي

غدير فهد معتق حمود الضعينه
فاطمة حسن احمد محمد
فاطمه مجبل سفاح مانع
فجر مشعل سعد مناحى القحطانى
فرح محمد ناصر هميم
في فهد سليمان المطيري
فيء بدر عبدالله الحربي
لولوه ياسر جاسم الحبيل
مريم فالح جابر جازي
مشاعل سالم مطلق الضويحي
مضاوى حمود مرزوق العازمي
منيره عبد الله بندر المطيري
منيره مشعل سلطان المطيري
موضى خالد محمد العتيبي
نجود فالح ساير الظفيري
نوال فالح فهد الهاجري
نوره ابراهيم مرزوق العتيبي
نوره حمد راشد العجمي
نوره محمد جديع الوشيتان
نوره منصور صالح المنصور
هاجر مبارك فالح العازمي
وديان ياسر محمد على الكندرى
وسميه طارق فرحان البصمان
وضحه سعيد سعد الهاجري

برنامج االبتدائي/العلوم
ابتهال بدر مطر الرويعي
البندري فهد سعد العازمي
الجوهره عبد العزيز سعود الفجي
أمل شامان محمد عيد العتيبي
أنفال مفلح عبد العزيز المطيري
آمنه طارق عبيد المسعود
بشاير محمد زامل العازمي
بينه أحمد جابر العنزي
حنان راشد مبارك العازمي
دانة عبدالعزيز مفضى مشعان
دانه محمد هايف العازمي
دانه نبيل حسين الراشد
دالل محمد ناصر العتيبي
رغد زبن ملفي المطيري
رغد فايز عايض الرشيدي
ريانه خالد عويد الرشيدي
ريـ ـ ـ ــوف غـ ــانـ ــم ش ـ ـجـ ــاع غـ ـ ـ ــازي ص ـف ـيــان
العتيبي
سارا سالم علي مفرح
ساره جمعان نومان العازمي
ساره سعد مرزوق عوينان العازمي
ساره عبداللطيف عبدالله المهمل
سالمه سعود محمد العجمي
ضحى مساعد سعد المانع
طيف هادى مطلق المفرج الهاجري
علياء محمد فزاع العنزي
فاطمه بدر سيف بن عميره
فاطمه عادل سعود العازمي
فاطمه فهد ارشيد العازمي
فاطمه مساعد معوض الرشيدي
في مفلح مدغم العازمي
لولوه على خليفه الدهام
مرام شبيب فهد المعتقه
مي فارس زاهى العازمي
نوره سعود عيد العازمي
نوف انور جدعان عباس
هاجر فارس خالد الرشيدي
هديل على صنت الغضورى
هند مفلح عبدالعزيز المطيري
هيا جفين عبد الهادى الهاجري
ياسمين سعد سعود الرشدان

برنامج متوسط وثانوي/الرياضيات
احمد الحميدى معجون الحسيني
اسماء فوزى على البناء
الطاف خالد سالم النشوان
امثال اسعد فراج الحربي
امنه ناصر محمد الهاجري
أبرار مخلد جوفان البذالى
أمينه خالد ادريس السعد
آمنه محمد شايع الجيماز
بدور فالح حمد الشمري
بريق هانى خليل العرادى
بشاير خالد حسين العنزي
جميله عبدالله احمد موسى
دالل سعد عابد المطيري
دالل سلمان مطلق الشمري
ريم مجبل عيد الرشيدي
ساره جاسم محمد مراد
ساره خلف عامر مانع
سعد نايف عوض العنزي
سمراء عبد الحميد مياح على
شيماء جاسم رجا الماجدي
عاليه مرزوق حداد الظفيري
عبدالله متعب عبدالله الحربي
عذوب مشعل سالم العتيبي
عهود مطر بصرى حسينى
غدير خشمان مرزوق طويق
فاطمه عبد العزيز برجس الشمري
فايزه سعيد مبارك الهاجري
قيروان على خالد سوباط
كامل حمود حزول العنزي
محمد الهيلم زبار شقير الظفيري
محمد عايض ضبيب الحربي
مضاوى عبدالله عذاب العنزي
منى عالوى صبيح
موضي مانع عبد الله المطيري
نصره نايف مفلح الرشيدي
نور خالد حريميس العازمي
نوير سعيد ناصر العجمي
هبه محمد تومان حسين الشمري
هيا سعود عبدالله الهاجري
وسن خالد صياح المطيري

برنامج متوسط وثانوي/علوم/البيولوجيا
أسماء فهاد عيد الركيباني
آالء خالد طرقى العازمي
خزنه خالد صالح النتيفي
دانه عبد الله فهاد العازمي
دانه عوض ظاهر العازمي
ديمه دواس محمد العجمي
رغد نشاء محمد هادي فالح القحطانى
روان راشد حسيان المطيري
زينب عبد العزيز ناهى جبر الفضلي
ساره خالد فالح العازمي
ساره صالح عويضه العجمي
ساره مشعل سعود الهدبه
شيخه سعد عيد الخالدي
طيف فهاد عبدالله البرجس
عائشه فهيد محمد العازمي
عواطف محمد عطا الله الفريش
فاطمه شنيف ماجد المطيري
مريم سالمه حمدي العازمي
مريم محمد عبد الله البواردي
مستوره سعود سالم الفعم
مشاعل مشعل محمد العازمي
منار سعد عناد العنزي
منى سالم منور الصليلى
مها نزال اعجمى الهاجري
نور حمود ضحوى العنزي
هند على حسين العبيد
هيا فالح سالم الميع
وضحه فهد نومان الخالدي
وضحى على عبدلله العازمي
يسرا مطلق مبارك الرشيدي

برنامج متوسط وثانوي/علوم/الجيولوجيا
ابتهال صالح رضوان الشمري
أريج أحمد حمود العازمي

أسماء بدر مطلق العازمي
أمانى سائر فرحان العازمي
أماني سالم مرزوق العازمي
آالء عبد الهادى سالم الجداوى
جمالء احمد مرزوق العجران
جواهر عوض ظاهر العازمي
حوراء حمد جاسم الصايغ
دالل عبد الله صقر الجمهور
ساره ناصر فايز الهاجري
سلمى محمد عويض الديحاني
شوق سالم جاسم العازمي
شيخه مرجى محمد العازمي
شيمه ناصر نايف أبوخوصة العتيبي
عائشه عيد محمد الحجيالن
فاطمه حسن قبالن العازمي
فاطمه صالح مكى ابراهيم القالف
فاطمه مشعل حمود اللميع
فجر نبيل عبيد العازمي
في الفى محمد الحربي
مريم اسماعيل تميم الدوسري
مريم سعيد يوسف سعيد السليم
مريم فالح غشام العازمي
مضاوى فالح سبيل العازمي
مالك مشعل مجيد الحمد
منار احمد شكحان العازمي
مناير مزيد طلق العازمي
منى سرحان محمد العازمي
مها دغيمان عايض الرشيدي
نور محمد جابر الفضلي
نوره ثالب سالم الدوسري
نوره نايف محمد الشمري
هاجر بدر سليمان المطر
وضحه سالم تراحيب العجمي

برنامج متوسط وثانوي/علوم/الفيزياء
البندرى عزيز عبيد العجمي
بشاير مشعان رخيص البرازى
حسن محمد سالم القحطانى
حصه مشارى محمد السعيدي
خالد حمود مصلح العتيبي
رتاج بدر ذعار المطيري
رهف جابر منيزل السعيدي
ريم فالح عدم بصيص الجبري
سبيجه صباح حمود الهويدى
شهد مناور فهد العازمي
صيته مهيدى حمد العنزي
عبد الرحمن راضي شنيف الظفيري
عبدالعزيز منصور ثامر العنزي
علي سعد ابراهيم السعد
عهد بداى تركى المطيري
غدير محمد موسى العتيبي
كــوثــر ســامــي سـيــد هـ ــادي سـيــد محمد
علوى
محمد هايل راضي العنزي
مشاري هزاع هزاع المطيري
مكيه عدنان محمد البزاز
منال مبارك عبد الله العازمي
مناير ثامر عقله العالطى
منيره خليفه عايد الحريص
منيفه جاسم نادر
نورا محمد فالح المطيري
نورا مطيلق مزعل الظفيري
نوره ناصر سعد الدوسري
هنوف برجس محمد المطيري
يحيى حمود حماد الصليلى
يعقوب يوسف عقيل الحربي

برنامج متوسط وثانوي/علوم/الكيمياء
اسماء ناصر فهد مانع العجمي
البندرى مشعل شبيب العازمي
ايمان حسين حمود العازمي
أسماء حمود مزهر الشمري
أمانى عيد فراج الكفيدي
أمثال محمد محمد كميخ صغير العجمي
جواهر بداح فهد العجمي
حسنه خالد مرزوق الغريب
حسين عبد االمير اسماعيل مراد
دانه عقل كياد الخالدي
ديمه احمد على العنزي
رزان عبد الرحمن سعد العتيبي
روان حامد ياسر الفضلي
ريم عبد الله خضر العدواني
ريما خالد غزاي العتيبي
زينب على حاجى الحسين
ساره فالح ضويحى الهاجري
شهد حمد رجا الرويعي
شيماء ابراهيم أحمد حسين
عبد الله موسى عايش الرشيدي
عبدالله مشعل عبدالله الخراز
غاليه باسم سفاح الفضلي
فرح مشعل فالح العازمي
في فرحان الهليم العنزي
مريم فهد عايد فالح
مريم ناصر محمد ناصر السهلى
مساعد شجاع ماجد المطيري
منيره سعود مدعج الديحاني
ناصر نايف حجرف الهرشانى
نوال ناصر على الرشيدي
نوال نحيطر محمد الجميلي
نور سادات سيد احمد رضوي
نورا فالح صنيتان المطيري
هاجر نايف سوهج الشمري
وجدان فيصل مفلح العازمي

كلية الحقوق
احمد رائد عبداللطيف الديولى
احمد عبد الله احمد الرحمه
احمد محسن عطاالله المطيري
استقالل موسى سالم الشمري
اصايل سعد عطيه المهيني الشمري
االء جمال منصور الدالل
البندري ماجد صالح الضفيري
الجازي عبدالله مجاهد المطيري
الجوهره عبد الله فيصل الدويش
الحور رشيد عبد الله المعصب
الزينه جمال عبد الله الحبيل
العنود علي مدغم العازمي
العهد جاسم محمد الشمري
اليمامه محمد فرحان مخلف
امينه مطر سعدون الحسيني
انتظار نايف محمد العنزي
انفال عبد المحسن مبارك العتيبي
انفال مبارك على العازمي
انوار راشد سعد العراده
انوار محمد عبد الله الهاشمي
ايالف سعود سعد ابوصليب المطيري
ايمان عادل طاهر بوحمد
ايمان محمود غلوم عبد الله
أبرار صالح الدين عبدالله عبدالله
أحمد محمد أحمد الوقيان
أرام احمد محمد الموسى
أرزاق على ناصر العازمي
أرزاق مشاري حمد العلبان
أريام صالح مصلح الرشيدي
أريج سلمان جعيثن الجوزانى
أريج محمود صالح المكيمي
أسماء حمد غازي عراده
أسماء راضي شحيتان الشحيتاوي
أسماء محمد نايف العنزي
أسماء نواف شجاع العتيبي
أسيل سليمان محمد سليمان
أشواق حمد مطلق الرشيدي
أضوى عبدالله مفلح الجديع
أفراح فيصل فهد الرشيدي
أمانى نافل مسلى الهرشانى

٥
أمل صاحب أحمد الرشيد
أمل غنيم عبد الرحمن الهاجري
أمل محمد عبد الله الخنين العجمي
أمل محمد مزعل عوض
أمل ناشى عبد الله العازمي
أميره أحمد حابس السعيد
أمينه عبدالله احمد ابراهيم الفيلكاوي
أمينه يوسف على يوسف
أنفال جاسم مصطفى صادق
أنوار عادل عوض المطيري
آالء جمال ناصر العصيمي
آالء محمد حمدان العازمي
آمنه سمير خليل بوحمد
آمنه عمر فهد الرشيدي
آمنه ياسر خليل محمد
بادي فهد بادى المطيري
بداح عبدالله الهاجري
بدريه مبارك ضحوى الظفيري
بدريه مهدي عبد الصمد عبادى
بدور محمد عبدالله محمد الرويح
براك رشيد محمد مبارك الرشيدي
بشاير فهاد محمد الزعبى
بشاير وليد صالح الطواش
ب ـن ــدر ع ـي ــد ح ـم ــود ض ــوي ـح ــي الـتـيـســي
السعيدي
تركي سعيد غانم الميع
تـسـنـيــم حـســن عـبــد ال ـلــه مـحـمــد شــريــف
العوضي
تهانى مطلق شبيب الهرف
ثمينه مهاوش راضي يونس
ثنيان عبدالعزيز سعود الجاسم
جراح بدر علي المطيري
جنان أحمد خالد عباس كرم
جنان صباح محسن عامر
جنى عبد المحسن جاسم القصار
جنى محمد شمالن البحر
جوان عبدالعزيز جاسم بن يوسف
جواهر فرحان جابر العنزي
جوري عبدالله عثمان جوهر
حامد الفى حامد الفى
حسن حامد محمد الصراف
حسن عيسى عبدالله الدريع
حسين عبد الحميد عبد الصمد حسين
حصه عالء عبدالعزيز الصرعاوي
حصه فاضل ادهيم شبيب الفاضل
حصه يوسف فهد الغريب
حمد احمد عباس الرشيدي
حمد خالد حمد الصانع
حمد خالد محمود داود العبد الله
حنان خالد عبد الله حبيب
حنين احمد على الكندرى
حور يوسف صلف المطيري
حوراء حسين قاصد الشمري
حوريه عبد الله عامر المطيري
خالد عبدالرحمن عوض الشويب
خالد محمد عبدالهادى المطيري
خالد مشعان فايز المطيري
خالد وليد مبارك المزعل
خديجه عبدالرضا عبدالله الحرز
دارين مشعان عيسى الحربان
دانه اسامه حبيب الشيخ
دانه أحمد شجاع المطيري
دانه أحمد عبد العزيز الفليح
دانه حماد علي العميري
دانه ساكت شويت السعيدي
دانه سامى صالح الخليفه
دانه على عجالن الشمري
دانه فارس بركه الجسار
دانه محمد حسين العنزي
دانه محمد ناصر العثمان
دانه مطلق سالم الجميعه
دعاء ماجد بانى الدوسري
دالل أحمد الغنيم
دالل براك ملفى الهديه
دالل خالد عبد الرحيم العوضي
دالل طارق احمد العبدالهادى
دالل غريب خلف الديحاني
دالل فيصل خليل عبد الله
ديما سعود عطيه الظفيري
ديما مبارك الهيبي الهاجري
ديما مناحي محسن المطيري
ديمه ناهض فراج العجمي
ديمه وليد العثمان
رانيه يوسف الشايع
راويه بدر صالح الصليهم الهاجري
رائد هذال سعد المطيري
رتاج جمال فتحي خورشيد
رتاج رجا ضاحى ساير
ردينه ناصر ذعار العتيبي
رزان شهاب عبد اللطيف الخراز
رزان مبارك سلطان المطيري
رزان محمد ابراهيم الرباح
رزان محمد سلطان محمد العجمي
رشيد فواز رشيد الرشيدي
رغد خالد بندر المطيري
رغداء طالل علي عبد الرحمن
رند عبد الله سيف الهاجري
رهف طالل محمد الجسار
رهف مبارك فهيد العازمي
رهف مساعد سعود الحربي
رهف نايف غازي المطيري
رهف نبيل عبدالله الكندري
روابي راضي سلمان الجنفاوي
روان جمال يعقوب محمد
روان سليمان فهد العنزي
روان محمد فالح ابو غنيج
رؤيا بدر محمد العوضي
ريان جمال عبد العزيز المسعود
ريم تركي شباب المطيري
ريم خالد تركى الوزان
ريم ذياب ظاهر الجنفاوى
ريم صقر عبد الله الغرير
ريم عبداللطيف العنزي
ريم فرحان على الرشيدي
ريم مبارك حامد العازمي
ريم نواف حمود الديحاني
ريم يوسف ساحب الشمري
ريما مسفر عبد الهادي القحطاني
ريهام راشد على الرقاص
زايد عبد العزيز زايد العنزي
زمزم بدر محمود علي دشتي
زهراء عدنان عاشور ليري
زينب الحوراء قاسم محمد حسين
زينب بدر عبد الرسول سعد
زينب عبد الله جودى درويش
سارة عويد اسود فرحان حسان العنزي
ساره بدر شريده المزين
ساره بدر علي البصيري
ساره حامد حسن العنزي
ساره داود محمد الجميعان
ساره ذياب خالد المطيري
ساره رجا مدغم الداهوم
ساره سيف خليفه العازمي
ساره صالح أحمد صالح
ساره طالل عبد المحسن الوطري
ساره عادل نعمان الريس
ساره عبد العزيز دهش الفضلي
ساره عبد الله حاجي حسين
ساره عبد الله عيد مبرج العازمي
ساره عبدالله محمد االبراهيم الفيلكاوي
ساره على احمد الكندرى
ساره على زيد الزعبى
ساره محارب عيد العبكل
ساره محمد فهيد العجمي
ساره محمد الفي العازمي

محليات
ساره منصور برقى العنزي
ساره ناظم محمد الحديبي الدوسري
سالم فيصل سالم العازمي
ساميه حسين على العنزي
سبيكه حمد خلف السميري
سعد مبارك سعد الرشيدي
سعود عبد الله نجم المنصوري
سعود نايف حمود العتيبي
سلطانه سالم مفلح الجسار
سلمان عبد الله مناور المطيري
سلمان فواز عواض المطيري
سمر فرج نصيب عنبر
سميحه خالد راشد العازمي
سهام فيحان كردي فيحان
شجن جاسم محمد الخالد
شروق عبدالمحسن سعد المرى
شريفه عبد الله سعد القديرى
شريفه منذر ابراهيم الراشد
شهد راشد فهيد الحيمر المري
شهد طارق محمد المطوع
شهد عبد الله عبد المجيد الهندى
شهد على مطر المطيري
شهد علي عباس دشتى
شهد غانم فرحان المحيسن
شهد الفى حسن الحربي
شهد ماجد صالح الديحاني
شهد مبارك محمد الهولي العازمي
شهد محمد مروى الهديه
شهد نافع عوض الرشيدي
شوق خالد خليل الفيلكاوي
ش ـ ــوق ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ش ـع ـيــل ال ـقــاس ـمــي
الظفيري
شوق فاضل عثمان عمر
شوق مبارك عايض المطيري
شوق محمد نزال العازمي
شيخه جاسم محمد غنيم مبارك البركه
شيخه حامد بدر المرزوق
شيخه خالد سعد أبو صليب المطيري
شيخه خالد منصور البصارة
شيخه خليف عيد الظفيري
شيخه عبد الله تركى الهاجري
شيخه محمد ناصر الهاجري
شيخه محمود جواد الحسين
شيخه ناصر ناشي المطيري
شيخه وليد خليل الراشد
شيخه يوسف محمد الكندري
شيماء خلف ضيدان العارضي
شيماء فاضل عبدالله يوسف
شيمه راشد نايف المطيري
صادق صالح رضا على
صالح خالد احمد الصرعاوي
صالح خالد أحمد الجريوي
صالح مجبل صالح المطيري
صقر حمد وادي العنزي
صيته حسين فهيد احبيط العجمي
ضارى عبد اللطيف على الرشيدي
ضارى مشعل محسن الالمي الشمري
ضاري جاسم محمد الخشاب
ضاري عبدالله مطيران السويط
ضحى رياض محمود االبراهيم
ضحى عماد جاسم القشطي
طارق فايز أحمد المفرج
طالل فهد ثنى العنزي
طيبه أحمد سعيد خميس البدر
طيبه عدنان محمد سالمين
طيبه ناصر خليفه الجاسم
طيف صالح مرزوق المطيري
طيف منصور فهد الديحاني
عاليه سعود سعيد الهاجري
عاليه طالل عبد الله الرشيدي
عامر عمر عايض طويرش
عائشه حصبان ادجين العنزي
عائشه عايض فهد القحطانى
عائشه عبد العزيز ناصر المطيري
عائشه عيد سند الشمري
عائشه فالح عبدالله العجمي
عائشه مطلق فالح معتوق
عائشه وليد عبدالله الصانع
عبد الرحمن جمال محمد العتيبي
عبد الرحمن فهد سعود العبيدان
عبد الرحمن منصور منوخ البدينى
عبد العزيز محمد جابر الشمري
عبد العزيز مناحى سرور المطيري
عبد العزيز هانى محمد الشعيب
عبد اللطيف ربيع سعد العدسانى
عبد الله جاسم عبد الله القطان
عبد الله سعد عبد الله البليس
عبد الله سعد عبد الله الظفيري
عبد الله صالح خلف مضحى
عبد الله عبد المحسن سعد السهلي
عبدالرحمن جاسم محمد الدخيل
عبدالرحمن فواز مطلق شهاب
عبدالعزيز اسماعيل حسن اشكناني
عبدالعزيز خالد فهد الحمدان
عبدالعزيز سعد قعيمان الظفيري
عبدالله حزام ابداح المطيري
عبدالله عادل عبدالخالق الشايع
عبدالله عيسى عبدالله الوقيان
عبدالله مساعد حسين العجران
عبدالله هشام عبدالصمد جمعه الفودري
عبير جابر عيد العازمي
عبير محمد مثيب العتيبي
عثمان جاسم عثمان االمير
عذاري سالم عبدالعزيز المناعي
عروب احمد عبدالله الديحاني
عزيزه عبدالصمد علي علي
علي سعد على دغمى المويزرى
علي ناصر علي السبيعي
علياء على سالم جدعان
علياء علي محمد الدوسري
عمار ابراهيم جاسم الصيرفي
عمر عبد العزيز خليفه الشنفا
عمر على حمود الخرينج
عمر فهد فيحان العتيبي
عمر محمد حمود المطيري
عهود حمود عوض الرشيدي
غاده حمد برجوس رتيبان العجمي
غرام عايض الفي المطيري
غرام مشارى سعود ابراهيم
غال راشد دليم الحسيني
فارس محمد سعود الجويان
فاطمة بدر صالح المزيد
فاطمة فيصل أحمد أشكناني
ف ــاطـ ـم ــه ابـ ــراه ـ ـيـ ــم س ـل ـي ـم ــان اب ــراهـ ـي ــم
عبدالعزيز العبيد
فاطمه ثامر بديوى عرفج
فاطمه جمال حسين محمد
فاطمه جواد أحمد علي
فاطمه حسين عبدالمجيد عبدالسيد
فاطمه حسين مندني محمد
فاطمه حمد عيسي البلوشي
فاطمه سالم عبد الله العجمي
فاطمه سعد سلطان المزعل
فاطمه صالح سعد العتيبي
فاطمه عبد الله عبد الهادي الشالحي
فاطمه علي حسين العتيبي
فاطمه فالح دهام الصليلي
فاطمه فايد محمد الرشيدي
فاطمه محمد حسين العطار
فاطمه محمد عوده الخالدي
فاطمه مشعل عواد السهو
فاطمه منصور حمد الرشيدي
فاطمه نواف نايف العتيبي
فاطمه هادي سالم الشريع العازمي
فالح أحمد فالح البصمان
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فجر خالد عبد الله البحيري
فجر فالح فهد المطيري
فرح بسام عمر أمين
فرح عبد الله عيد مبرج العازمي
فرح محمد زايد عامر العازمي
فرح محمد سعد العنزي
فهد جمال الخليفي
فهد مشعل محمد الركيبي
فهده ناصر محمد الهزاني
فواز عبدالله احمد العون
فواز نجم يوسف النجم
فواز نواف يوسف الضاعن
فوز حسين حميدى الحريجي
فوزيه ابراهيم سلطان الحديب
فيصل على ابراهيم الشطي
لجين هاني حسن قاسم
لولوه انور محمد الشعيل
لولوه سامي عبد الله الدريعي
لولوه سليمان محمد العنيزي
لولوه فالح محمد العنزي
ليلى جاسم سبتى حسن الكندري
ليلى عبد الحكيم علي الشواف
لين علي عبد الرحمن الشايع
ماجد سالم بندر الديحاني
مبارك خليف مبارك المطيري
مبارك فهد فديع العدواني
محمد أحمد جاسم الحربان
محمد جمال الخليفي
محمد جمال محمد العتيبي
محمد حبيب ظاهر دهش
محمد حمد سيف الحريص
محمد خالد دينار جاروب
محمد خالد محمد المطيري
محمد خلف عبد الهادى مازن المطيري
محمد ذياب فهد الهزانى
محمد سعد مساعد الختالن
محمد سعدى محمد الشبلى
محمد سمير خليل بوحمد
محمد شاهين محمد الرشيدي
محمد شجاع غازي المطيري
محمد نايف محمد العتيبي
محمد نجيب ابجاد الشامى
محمد يوسف يعقوب مال الله اليوسف
مرام رفاع سعود العنزي
مريم أحمد فرحان الضفيري
مريم حسن عبدالله السعيد
مريم حسين سلطان الشجاعى
مريم حمدان سعود الدغيم
مريم راشد حميدي البركه
مريم سامي علي المسباح
مريم طالل خليفه القربه
مريم عادل حماد زايد الزايد
مريم عامر عقيل المطيري
مريم عباس خليل القبندي
مريم عبد الله شاكر دشتي
مريم عدنان محمد بعركى
مريم فرج نهار الشمري
مريم فالح براك الصعفاك العازمي
مريم محمد جمعان العتيبي
مريم مطلق فالح الحسيني
مريم نصار عليج المطيري
مزيد فيصل مزيد المطيري
مستوره هزاع فهد الحمد
مسك خليفه عبدالعزيز البطى
مسيره مشعان شحاذه الرشيدي
مشارى عادل عبدالرحمن الكندرى
مشارى غالب سائر العنزي
مشارى فهد جاسم احمد
مشاعل فالح شافي العجمي
مطلق محمد حسن العجمي
معاذ خالد عبيد العتيبي
معالى ثقل سعد العجمي
معالى فهد ناصر الجنفاوى
معالي سعود عليان المطيري
مالك سالم مبرد المطيري
منار انور سليمان الحداد
منار سعود بالى الشمري
منار شنوف محمد الماجدي
منار صالح غنام العنزي
منار عامر مبارك سالم همل العجمي
منار عبدالله معاشى الفضلي

منار فيصل على الميمونى
منار محمد احمد السند
منار مسفر محمد العجمي
منار وليد ناصر الرشيدي
منال سالم فالح العازمي
منال مفرح حمد الدوسري
منصور محمد بطيحان المطيري
منى أحمد مناحي الفزير
منى حمد حمدان العتيبي
منيره ثامر عناد العنزي
منيره حمد مبارك المطيري
منيره سالم فالح سالم العجمي
منيره سامي محمد الدخيل
منيره سعد ناصر الطراروة
منيره سعود عايد المطيري
منيره صاهود مطلق العتيبي
منيره عواد فرحان العنزي
منيره فايز طريد محمد
منيره محمد أحمد السهو
منيره محمد منصور الحريتي
مها عايد الفى الهرشانى
مها غالب دحيم المطيري
موضي أحمد محمد الوعالن
موضي فهد مبارك علي الحوطي
موضي مسعد فيحان الديحاني
موضي مشعل زيد العميره
مي متروك مفيز العتيبي
ناديه أحمد خالد المسيكان الرشيدي
ناديه موسى سالم الشمري
ناصر احمد عبد الله الونيان
ناهد أحمد جابر المسعود
نايف فيصل راشد ذيب الهاجري
نجاة سامى سالم الرشيدي
نجد فارس هادي العجمي
نواف محمد تركي المطيري
نور احمد حسن عبد الله
نور جمال عذبى ميال
نور خالد علي المنصوري
نور سلمان مرضى البغيلي
نور علي حسين القالف
نورا عايد درهم السعيدي
نورا مبارك هادى النمران
نورا مرزوق الفي المطيري
نورة عبد الرحمن محمد الخميس
نوره احمد حماد اللهو
نوره أحمد ابراهيم سعد مريخي
نوره ثامر مطلق العبيد
نوره حمد محمد العجمي
نوره ضيدان ظاهر متعب الشمري
نوره عباس سليمان العجمي
نوره عبد الرحمن ضايف الشمري
نوره عبد الرحمن فهد البديوى
نوره عبد الله بطي العدواني
نوره عبد الله حسين العجمي
نوره عبد الله مبارك الدوسري
نوره عبد الله مجبل المطيري
نوره عقيل مجيبل العنزي
نوره عيد نايف العتيبي
نوره فيصل عبد الله الخميس
نوره محمد راجح المخيال
نوره منصور مجبل العصيمى
نوره نزال عقاب الهاجري
نوف درزى على العازمي
نوف صالح الدين مناور العنزي
نوف عيد على الرشيدي
نوف غازى هابس الشمري
نوف هاضل عوض هاضل المطيري
هاجر احمد عيد العنزي
هاجر جاسم علي الكندري
هاجر حسين خالد على
هاجر سعود عشوى السعيدي
هاجر سليمان حسن مجبل
هاجر فالح غنيم المطيري
هاجر فيصل حمدان المطيري
هاجر محمد عوض العنزي
هبه سالم بدر الظفيري
هدوى محمد طرجم علي الهاجري
هدى فهد دخين العدواني
هديل خالد حمد زايد
هديل خالد محمد العازمي
هديل عبدالله رابح الرشيدي

هنادى خالد عيد الهرير
هند جمال عبد الرحيم العوضي
هنوف محمد مطلق السنافى
هيا احمد حمد المصيريع
هيا جمال سليمان المصرى
هيا فاضل سلطان الحسيني
هيا مبارك حماد العازمي
هيا محمد مبارك الخشاب
هيا ناصر خليفه الهاجري
هيا يوسف عبد الله المعيوف
وجدان فهد نصار العجمي
وصال دعيج خليفه الموسي
وضحه راشد مبارك الهاجري
وضحه محمد غالب المراغي
وضحه ناصر صقر العتيبي
وليد محمد مطلق الختالن
ياسمين جمال عايد العازمي
يحيى رفيق فرعون مزعل
يوسف ثنيان سليمان الخشان
يوسف صالح على الجطيلى
يوسف فؤاد حسن على حسن
يوسف محمد يوسف جعفر

كلية الشريعة والدراسات االسالمية /
التفسير والحديث
ابراهيم خالد محمد العجمي
اروى فهد هديرس العنزي
اسماء خميس سايج تركي
الجازي محمد فهد العجمي
العنود حمد ناصر الهاجري
امثال فهد هويدي الهرشاني
امنه عوده حسن الجالسي
أريام هادي صالح الرشيدي
أسيل مشعل عقيل المطيري
أطياف خالد دخين العدواني
أمل أحمد نومان العجاجي الفضلي
أنفال متعب عيد المطيري
بدر منيف سليمان الرشيدي
بدور فؤاد سعيد شهاب احمد
ترف صباح ربيع محمد
تهانى ناصر مبارك ناصر العازمي
تهاني حمود راشد العجمي
ثامر سعيد عيد العازمي
جاسم عبدالملك جاسم الطليحي
جمال جاسم محمد رشيد الظفيري
جنا مشعل علي صالح ناصر الحداد
جواهر غافل مطلق الصليلى
جيهان حمدان محمد مطلق العتيبي
حزام راشد حزام الدوسري
حمدان نايف صالح الحريجي
حمود فهد حمود الديحاني
حمود محمد حمود سعد الرشيدي
حنان عزيز صالح المهيني
خالد مساعد مجبل الخياط العازمي
خالد نوار جازى العتيبي
خديجه مرزوق محمد العازمي
خوله محمد عيد نصار
دانه محمد فالح الهاجري
دالل بدر راشد الراشد
ديمه ناصر حمود المطرفي
روان مصبح مطلق العازمي
ريم سالم فالح النامي
زينب حامد سويد العازمي
ساره احمد عايض الرشيدي
ساره بطي سراح العازمي
ساره حسين عبد الله العجمي
ساره سبات سالم عجمى
ساره غربى خلف مبارك العازمي
سالم عبدالله صالح الجروان
سعد النوري محمد الهذال
سعد أحمد سعد العازمي
سميه محمد عواض راشد المطيري
سند عبدالعزيز سند المطيري
شالح سويد شالح سويد
شهد بندر مطلق المطيري
شهد عبد العزيز ناصر الشميم
شهد مشعل شالش الديحاني
شهد معزى فهد سعد العازمي
شوق شعالن فهد الهاجري
شيخه جلوي مبارك الجميعه
صالح الفى سعود العنزي

صالح حمد على العازمي
ضارى سعود حنيف الظفيري
طالب عبد الله فوزان العجمي
عامر محمد شارع العجمي
عايد غانم عايد غانم العراك المطيري
عائشة عبد الله شليويح الهيلم
عائشه حمد نادر العجمي
عائشه سالم محمد السهلى
عائشه صالح محمد الخضر
عائشه فالح سلطان المطيري
عبد الرحمن عيد ندي الرشيدي
عبد العزيز أحمد خلف النويشري
عبد الله حمد عبد الله العجمي
عبدالعزيز صالح مصلح عماش الحربي
عبدالكريم عبدالله صنيدح الديحاني
عبدالله براك رفاعي العازمي
عبدالله مبارك جمعه محبوب مبارك
عبدالله يوسف عبدالله العنزي
عماد خالد ابراهيم السميط
عمر عبد العزيز عبد الله المخلف
عنود عبد الله فالح المطيري
غدير فايز فهاد العازمي
غصون عايد باتع العتيبي
فاطمة عبدالعزيز احمد الكندرى
فاطمه مبارك فالح النامي
فايزه هادي فالح امبيريك الرشيدي
فتون بندر حسن العنزي
فرح عبدالله محمد العنزي
فهد أحمد نايم العازمي
فهد بدر حمود اللميع
فيصل زيد دغيم العميره
فيصل عامر محمد أبو قذيلة
فيض مجلى كفيدان المطيري
لمياء حمد سعد الهاجري
محمد عادل جاسم الدمخي
مرزوق سعود مبارك العازمي
مريم شريده على الدماك
مريم مبارك سعود الشريان
مريم محمد احمد الخباز
مريم محمد نافع السعيدي
مريم ناصر محمد المطيري
معاني نعيم وائل عزوز
مناير عواض عايد المطيري
منيره احمد عيد العازمي
منيره حمدان محمد عبد الله العميرى
مها فايز عبد الله الهاملي
ميثه ردعان شباب الهاجري
ندى مبارك عبدالله الشعالن
نوار محمد سليمان الرشيدي
نوال حمد ناصر الهاجري
نورا عيسى مزيد المطيري
نوره حمود سعد العجمي
نوره سعد راجح البوص
نوره عبد اللطيف عايض العتيبي
نوره على فهيد الحيمر
نوره محمد صالح المطيري
نوره ناصر فالح ناصر الهاجري
نوض مبارك غالب المطيري
نوف راشد عبد الله الوطري
نوف مشعل عبد الله العازمي
نوير راشد زويد المطيري
هاجر حسين رضا
هاجر سالم سعيد الشريجه
هاجر عيد دليم الرشيدي
هاجر مرضى سعد فالح العازمي
هنادى احمد مرزوق العازمي
وسام فالح محمد الفويضل الهاجري
وضحه راشد غازى المطيري
يوسف حبيب ظاهر الشمري

العقيدة والدعوة
البندري خالد معيفى المطيري
العنود فهد حسن درعان العجمي
امل عبدالله محمد عراده
انوار سعيد عواد محمد
أسماء بدر محمد مهنا
أمل نايف غازى العتيبي
أميره محمد حمد العجمي
أنفال نايف براك العنزي
بدور حجر خالد العنزي
بدور سعود عقيل الدوسري
بشاير مجبل مجبل العازمي
جميله مدعج عبيد المطيري
حبيب بريك حبيب السليماني
حذام حمد عبدالرحمن الكوس
خالد مطلق فالح العازمي
خليفه حمد خليفه الجناع
دالل محمد فالح الهاجري
ديمه خالد صالح الرشيدي
ديمه راشد رشيد العازمي
راشد دخيل راشد العجمي
راشد نايف صالح العدواني
رهف قطيم عواض العازمي
روان أحمد طفيل العازمي
ريان بدر ناصر العازمي
ريم مبارك فالح العازمي
ريم يوسف فرحان الحربي
زيد طالل ابراهيم الظفيري
ساره احمد سعود فالح العازمي
ساره بدر تركى العتيبي
ساره محمد رشيد حبيليص
سامى عبد المحسن خلف اللوغانى
سعده عويد مبارك الرشيدي
سعود بارود دغيم عبدالله الهاجري
شهد حمود عبدالرحمن المطيري
شيخه شافي ابداح العجمي
شيماء حبيني فهاد المطيري
ضحى سالم سيار العنزي
طيف خليفه سعود القرضام
عائشه نواف سعد العازمي
عبد الرحمن ثامر مبارك العامر
عبد الرحمن فهد سالم الماص
عبد الرحمن نصر حمد الوهيبي
عبدالرحمن محمد مبارك الدوسري
عشبان عايد عشبان العنزي
على ضيف الله متعب الحربي
علي عبد الله فهيد المري
غرسه عبد العزيز عبد الله العجمي
غزالن مفرح زوير السبيعى
فاطمة مرزوق مبارك الغضوري
فجر خالد رابح رباح
محمد عبد الرحمن محمد الحسينان
مرام خالد عنيزان الرشيدي
مريم احمد محمد الربيعان
مريم حمود سعد العازمي
مريم عبد الهادي شمالن المطيري
مضاوى يوسف صالح العنزي
مفرج نواف مفرج المطيري
مناي عبدالرحمن محمد المطيري
مناير شريده صلبى المطيري
نجالء حمود زنيفر العازمي
نوال سعد محمد الرمثان
نور محمد حمد العازمي
نور محمد عبد العزيز الكندري
نورا سعد خلف الحربي
نوره حمدان محمد السبيعى
نوره طالل حسن عبيد العتيبي
نوره فالح فالح الهاجري
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نوره نقا رجعان العازمي
نوف مطلق محماس العتيبي
نوف منصور حمد الدوسري
هند على هايف العازمي
هيا خلف سلمان الحسيني
وضحاء مطلق محياء المطيري
وضحه صالح داخل الفضلي
ياسمين عايض حمد المرى

الفقه المقارن والسياسة الشرعية
ابراهيم سعد اسماعيل الكندرى
احمد حمود حسن سعد المطيري
اسماء نايف سعد العتيبي
البندري فهد سعود الحربي
الجوهره فهد غنيم الظفيري
العنود فهاد عوض المطيري
امل ناصر عبد الله العجمي
انوار غنيم مناور الظفيري
انوار فالح هادى الرشيدي
أحمد سامي أحمد العمير
أروى فيصل عباس الرشيدي
أريج حبيب عبد الله المطيري
أسماء ثامر جلوى الشمري
أمانى سليمان عابر الخالدي
أمجاد محمد مطلق الزعبى
أمل صالح محمد حزيم السهلى
أنفال فهد ساير المطيري
أنوار عادل حميد العازمي
أنوار محمد خزعل العنزي
بدر عوض ضويحي العنزي
بدور راضي رفحان السليماني
بشاير بدر صالح الغريب
بشاير عيد مبارك العازمي
بشاير مجبل عبدالله ابورميه
تهانى محمد شويمان العتيبي
جنان فهد محمد امهمل
حسن منصور العتيبي
حسناء فالح حمد العازمي
حسين جاسم أحمد عنان
حور ماجد سعد الرشيدي
خالد زامل نايف الديحاني
خالد صالح محمد الظفيري
خلود عبد الهادي شمالن المطيري
دانه زبن محمد العجمي
دالل عبد الله عوض العنزي
ديما مرزوق ارشيد العازمي
ديما مشعل ضحوى الشمري
ديمه حمود سلمان العازمي
ديمه نايف معيبر الظفيري
رحمة مفضي عرنان مشعل العنزي
زهره عبداللطيف مزعل الهاجري
زينب نادر فالح العازمي
ساره خالد غازى المطيري
ساره ظاهر محمد السعيدي
ساره عواض عبدالله المطيري
ساره فيصل عبد الله منير السهلى
ساره يوسف نزال الصليلى
سالم مبارك حمود المزيني
سعد عبدالله سعد المرشاد
سعد مطلق قحيصان المياس
سعود عبد العزيز الصواغ العازمي
سعود ناصر سعود بن جامع
سلطانه خاتم محمد العجمي
شاهر صالح محمد العتيبي
شده طالل مطلق السحلول العازمي
شروق مشعل سعيد العازمي
شهد فالح عايض العازمي
شهد نايف سعد الحضيرى
شوق بدر محمد حامد المطيري
شوق نايف صلبى الظفيري
شيخه يوسف ابراهيم المزروعي
شيماء مرضي راشد العنزي
ضحى سالم صيوان الخالدي
طارق احمد سليمان العنزي
طفله يوسف صقالن الشميالن
طيف فهد جابر الظفيري
عائشه يوسف سيف الصابرى
عبد الرحمن خالد عبد الكريم االصقه
عبد العزيز حاتم يونس الحاتم
عبد الله خالد عبد الله شبيكان
عبد الله خالد مفرح الرشيدي
عبد الله يوسف عبد الله الجداوى
عبدالعزيز سعود ضيدان العجمي
عبدالله صقر سعيد شهاب احمد
عبدالله فايز بندر المطيري
عبدالله نواف مفرج المطيري
عبدالوهاب فايد محياء الرشيدي
عبير مبارك زعال العازمي
علي نواف علي الربيع
عمر حمد شعيل المطيري
عمر شارع ناصر العجمي
عمر عادل جاسم الجاسم
عهد خالد نشمي الرشيدي
غاده احمد هاضل الجالوى
غدير عبدالله مرضى الرشيدي
غزوه محمد معيض العتيبي
غال سلطان عجمي المطيري
فاطمة عانم سلطان حاتم
فاطمه حمود حمد العجمي
فاطمه عدنان خلف العنزي
فاطمه غازي حسين الجدعي المطيري
فاطمه يوسف أحمد مال علي
فايز عيد زايد المطيري
فايزه جديع كليب العنزي
فجر بجاد جهاد العازمي
فرح منصور بنيه العرف
فلوه عبد الهادي محمد العجمي
في حمود نزال العنزي
فيصل صالح تركى الشمري
فيصل نافل فرحان العازمي
ليان فيصل بندر المطيري
محمد ابراهيم محمد الخليل
محمد احمد سعود الوزان
محمد عبد الحميد عوده السعيدي
محمد غالب هليل المطيري
محمد فهد سلطان صالح الحسيني
محمد مانع محمد العجمي
محمد مبارك فنيطل الديحاني
محمد مساعد ناصر العازمي
محمد وبران علي السيحان
مرضى أحمد مرضى العازمي
مريم جمال محمد العتيبي
مريم حسن راشد الدوسري
مريم شايم مرضى الشمري
مضاوى ماجد نهار الشمري
مالك عبدالعزيز مطلق المطيري
مالك الفى راهي الضفيرى
منال بداى غالب الديحاني
منال مشعل عيد العازمي
مها جاسى محمد المطيري
مها سعد فالح العجمي
مها ناشى عايد العازمي
موضى غنيم عبد الله الزعبى
ناصر جمال فرج المطيري
نرمين مرزوق مناحي المطيري
نور جاسم عبد الله المطر
نورا ضويحي على السهلي
نورا مبارك عيد العازمي

نوره عبد العزيز محسن حسن العجمي
نوره محمد سعود المطيري
نوره محمد عيد العازمي
نوره مزيد صاطى العارضى
نوره معيض مطلق العازمي
نوره نواف عواد الشمري
نوف سعود بشير الشمري
نوف مبارك محمد البصيري
هاجر برجس ذاير المطيري
هاجر عايض حنيف العتيبي
هاجر فيصل عبد الله العازمي
هبه شايم هزاع العنزي
هدى ايمن احمد معروف
هديل محمد سعيدان العازمي
هديل محمد فالح العجمي
هنادى سعدي محمد المطيري
هند زايد سعيد سالم الهاجري
هنوف نايف حمد العازمي
هيا مبارك فالح الملعبى
وجدان فيصل حبيب العازمي
ياسمين محمد فضي الرشيدي
يوسف هاني يوسف الفصام

الفقه وأصول الفقه
ابتسام هادي محمد بخيت المري
ابراهيم محمد دليم العتيبي
اصايل محمد شالش العازمي
الحارث محمد احمد الحسن
الطاف جاسم عبدالعزيز المير
العنود طالل فارس الهاجري
الهنوف غنام شلهوب المطيري
امال سليمان عبدالله المطيري
ايمان نواف احمد الصقر
أحمد حمود اوقيان حمود
أسماء سعد عبد الله النومس
أسيل حمد راشد علي العازمي
أماني عيشان سعود المطيري
أنوار عبد الله الطرقي الرشيدي
أنوار محمد هادى العازمي
آالء جمال حسين الصانع
آالء سليمان جاسم بوغيث
باسمه عبد الرحمن غالب الفضلي
تهاني محمد خالد احماده
تيجان فيصل محمد العنزي
جمانه مرزوق مسعود الرشيدي
حصه جلوى مبارك الجميعه
حصه محمد خلف العنزي
حمد على حمد ابوعرقوه
حمود محمد حمود القحطاني
حنان عبد الله سالم الجنفاوي الشمري
خالد سعد مطلق العتيبي
خلود سعود سعيد الهاجري
دانه ثالب سالم الدوسري
دانه عادل جزاع العنزي
دانه الفى غازى الحربي
دالل بدر ابراهيم العتيبي
دليل جايز صالح الهاجري
ديما خالد حبيب العازمي
ديما فهد سعد جالل السهلى
رزان على رميض العنزي
رهف عبيد سالم العجمي
روان عادل علي العازمي
ريانه عوض مجبل الديحاني
ريم حمود فالح البيدان
ريم رفاعي خلف الشمري
ريم عادل مرزوق الشحيتاوى العازم
ريم عمر جامع العازمي
ساره محمد ذيب العجمي
ساره مشعل مياح المطيري
ساره ناصر على العتيبي
سراء خالد مطلق الحربي
سعود سعد علوش خصيوي العتيبي
سندس احمد ناصر العتيبي
شهد عبيد حمود الحربي
شهد مطر منير جهيمان المطيري
شوق عبد الله خالد المطيري
شيخه بدر راشد حنيف سند
شيخه مشعل مضحي الصليلي
شيماء عماد يوسف البكر
صقر صالح ابراهيم الفرح
صنهات عبد الله مطلق المطيري
طالل فهد محمد العتيبي
طيبه أنور شعيب العبدالسالم
عائشه سيف رمضان العنزي
عائشه عبد الله فهد المطيري
عائشه مبارك هادي الهاجري
عائشه نافل ناهض العجمي
عبد الرحمن منصور دمشق العجمي
عبد العزيز عبد الرحيم عبد الله
عبد الله خالد عبد الله المطوطح
عبد الله عبدالرحمن حمود المطيري
عبد الله مونس مبارك المونس
عبد المحسن عدنان فالح العازمي
عبد الوهاب سامي أحمد العمير
عبدالرحمن حثالن مبارك الرشيدي
عبدالرزاق محمد عبدالرزاق الدعي
عبدالعزيز عبد الله محمد الدمخي
عبدالعزيز عبدالله عايض العجمي
عبدالله خلف حويل العازمي
عبدالله عايض عبدالهادي الشالحي
عبيد ناصر نشاط العتيبي
عبير حزام مزيد العصيمي
عبير سعود فالح عماش العجمي
عثمان علي أحمد االنصاري
عثمان وليد عثمان الدخيل
عفراء ناصر محمد الهاجري
عمر علي أحمد االنصاري
عمشه غصين مهدي
عنود مناحي مطلق فالح
عهد عبيد حمود الحربي
غاده عبد المحسن فهد العجمي
غاليه رجعان مناحي النصافي
فاطمه راشد سعد المطيري
فاطمه سليمان عواض المطيري
فاطمه فهد ضيف الله الرشيدي
فاطمه هادي رميح العنزي
فالح سعد فهيد العجمي
فالح عبدالله فالح الهاجري
فجر يوسف مطلق العنزي
فهد احمد صالح العنزي
فهد تركي سعد العتيبي
فهد راشد محمد الحديبي
فهد عايض كليب العجمي
فى تركى هليل الحربي
لطيفه علي سمير المطيري
لولوه عبد الرحمن سالم الصميعي
مبارك موسي علي اللوغاني
محمد حمد سالم كليب
محمد زايد عجران العازمي
محمد عيسى مسلم الرشيدي
محمد هانى منصور المزيدى
مريم احمد فهد العازمي
مريم حسين محمد الوهيب
مريم سعود مبارك العازمي
مريم عادل جاسم الدمخي
مريم مطر سالم العازمي
مريم مفلح حمود الرشيدي
مريم هادى رميح العنزي

مريم هادي جعيثن المطيري
مريم يونس صالح الشمري
مشاعل احمد راشد محمد
مطره شامان دليم العازمي
منار غنيم بريجان الحيص
منار مشاري زياد المطيري
منى شقاء سليمان السويط
منيره خالد سلطان المطيري
منيره سامى سعد الميلس
منيره سعد ماجد العتيبي
منيره مانع مسفر العجمي
منيره نايف حمود المطيري
منيه عبد الله فهيد العجمي
مها عبد الله حماد العجمي
مها مطلق غانم المطيري
مها نواف عقاب المطيري
موضي مجبل زبن الصانع
نايفة عبد الله محمد العجمي
نجد صالح محمد الشمري
نشميه ناصر هزاع خلف العنزي
نوره عبد الرحمن سعد السلبود
نوره فالح عنيزان العجمي
نوره فايز سند السعيدي
نوره نايف مبارك الجميعه
نوضه محمد سويد العتيبي
نوف مساعد حسن العجمي
هاجر مبارك طرقى العتيبي
هاجر نجم عبيد الشمري
هدى عبد الله دخيل
هديل سالم عياده العنزي
هيا جمال محمد الغضوري
هيا عادل عبد الله الشمروخ
هيا عبد الله شاجع العجمي
هيا على مسعود العجمي
وعد عبيد حمود الحربي
وليد خالد سالم العازمي

كلية الصحة العامة
العنود نواف محمد الخس
ايمان عماد ابراهيم حسن
أسماء راشد مسيعد العازمي
أنفال خميس ناصر جبر
بتول عباس محمد عبدالحسين محمد
بلقيس جاسم محمد فريح
جميله محمد عبدالرضا بوفتين
جنان عبداللطيف محمد البصيري
حنان حامد محمد الصراف
حيدر حسين مهدي على حسين
خديجه جعفر عبدالرضا قاسم
دانه فواز عبد الله الديحاني
دانه معجب محمد المطيري
دالل خالد الديحاني
ديما رجعان سعد الهاجري
رغد هاني فالح العنزي
رفعه ابراهيم عبد الهادي العجمي
ريناد محمد عايض الرشيدي
سارا رجا محمد السعيد
سارا علي خليف المطيري
ساره حمدان نهار المطيري
ساره نزال عقاب الهاجري
سعاد نواف حزام المطيري
شاهه صالح العليوة
شدن صالح الدين طعمه الشمري
شروق ماطر جابر الضفيري
شهد بدر ابراهيم الجعفر
شهد سعود سعد الحويله
شوق خلف عايد العنزي
شوق عبد الله مرشد الدويله
عاليه على عواد اليحيى
عائشه على عبد الله الدهش
فاطمه حسن مبارك العجمي
فاطمه فهاد محمد العجمي
فاطمه ماجد مجيد الصيرفى
لطيفه عبداللطيف الحميدى القحص
لولوه ثامر بهلول الظفيري
مريم تركي رجاء الديحاني
مريم جاسم على الشطي
مريم صادق ثجيل سالم
مريم مبارك عوده الرويعي
منيره سيف على العجمي
مها لطيف شريف الخالدي
نور عبد الله شهاب الخالدي
نورا جمال محمد العويهان العنزي
نورا عبد العزيز نايف العتيبي
نوره عبد اللطيف صلفيج الشمري
نوره الفي عوده الشمري
هاجر حمود مبرك العازمي
هناء سعد تركى الرشيدي
هيا جمال عبدالمحسن الوهيب
هيا عبد الرحمن عيد المجيبل
وهج حمدان منيخر العنزي
ياسمين ماضى شباب الهاجري
يوسف هادى رميح الظفيري

كلية الصيدلة
اسراء امان محمد المسعودى
الجود بدر احمد الشرهان
الحوراء محمد عبد الرضا بن صفر
الزهراء عبد الله عيسى سناسيري
انوار خالد عوض العازمي
أبرار جبران حماد الونده
أسيل عبد العزيز سعود العدواني
آالء بدر عبد الرسول علي
بشاير جاسم محمد الشطي
بشاير خالد متعب العارضي
تسنيم عبد العزيز جاسم المسعد
جنان أنور جاسم الزيد
جنى فيصل الهاجري
جود عبد الله عبد الرحمن اليوسف
حسين محمد رضا قايدي
حصه سامي الصالح
دانه احمد دويحان الرشيدي
دانه أحمد راشد خلف مبارك الهيفي
رابحه ابراهيم سالم الحاي
رباب عبد الله دريس مشعان
رفعه مسلط قويعان الشريف المطيري
ريم خالد قصر الشمري
زهراء بدر موسى خسروه
ساره رفاعي فهيد المطيري
ساره سالم جابر المطيري
ساره فارس مزيد الوعالن
ساره وليد علي العوضي
سعود فهيد سعود العجمي
سلمى هاني عبد المنعم ابو الفضل
شاهه عثمان معجب الهاجري
شريفه محمد جاسم العباسى
شهد عادل عبد الخضر خداده
شهد نايف ضحوى المطيري
ضاري على ناصر راشد
ضحى محمد احمد الضويحى
طيبه فوزي يوسف عبدالعزيز اليماني
عائشه على حسن الجناعى
عبدالعزيز وليد صالح التنيب
غال سعود دغش بجاد
فاطمه بدر حمود اللميع
فاطمه حسين جاسم الصفار
فاطمه سليمان عايد الشرهان الشمري
فاطمه عادل محمد النجاده

فرح عبد الرضا عبد الرسول األربش
ليلى حامد فرج حاجي
محمد علي عبداألمير دشتي
مرام يعقوب يوسف كندري
مروه عبيد عبدالله الرشيدي
مريم ابراهيم يوسف السالم
مريم محمود محمد الصراف
مالك صقر محمد المطيري
منار صالح عبدالرزاق العبدالرزاق
منال عبد الله ضبيب الرشيدي
منيره راشد حمد العازمي
منيره مفرج مقعد العتيبي
مي فوزي عتيق الماجد
ميرفت فهاد حسين محسن العجمي
نواره احمد وديد الهاجري
نورا مصطفى على التميمي
نوره حسين قويعان المطيري
نوره خالد عبدالرحمن المطيري
نوره عبد الله محمد العجمي
نوره مبارك هاشم الحربي
هبه بدر عبد الله الكندري
هيا خالد ابراهيم الهاجري

كلية الطب
احمد بدر عبدالله الكندري
الطاف عبدالله معاشى الفضلي
الغاليه خالد أحمد بعركي
امنه سعد احمد
اوضاح فرحان محمد العنزي
ايمان عبد الله نورى الراشد
أحمد أبوبكر محمد
أمنيه على دحيم المطيري
أنوار علي عبد الله العوضي
آالء عقيل حسين االبراهيم
بدريه خالد الدوسري
بدور عوض طليحان الشمري
بشاير حسام غانم الهزيم
جنى أحمد عثمان الضبيعى
جود رائد ابراهيم البغلي
حصه طالل خليفة الخليفة
حصه وليد السالم
حمد مشعل جاسم الوقيان
حنين عمار محارب الفضلي
حنين فهد عبد الله المسكتي
حوراء جعفر محمد العبد الله
حوراء عبد الرضا سيد سليمان أكبر
خالده خالد احمد المطاوعه
خوله حبيب مهدي الشمري
دانه سعد سالم الرشيدي
دانه طالل مانع بندر
دالل خالد راشد سالم المويزري
دالل عبد الله سعد السعيدي
ديمة وليد خالد عبداللطيف الشايجي
دينا مهلهل الياسين
رقيه حسن أحمد دشتي
روان بدر غازي المطيري
ريم أنور عبد الله العالطي
ريم بسام عيدان العيدان
ريم خالد صنهات المطيري
ريم سيف سعد الرشيدي
زهراء جابر احمد محمد
زهراء صادق عيسى بوعليان
زهراء محمد غلوم على
سارة أحمد ثواب المطوطح
سارة هاشم عيسى الهاشمي
ساره بندر شباب المطيري
ساره طالل فاخر صالح
ساره عبد الرحمن سعيد الرشيدي
ساره فالح محمد الهاجري
سعد محسن ابراهيم السليمان
سليمان عادل سليمان الطريفي
شهد حسن احمد صالح
شهد طارق عبدالله الصطام
شيخه حسن محمد العجمي
شيخه ندى العنزي
طيف متعب مطلق العتيبي
عايشه يوسف عبد الوهاب الهويدي
عائشه مبخوت محمد مبخوت الدوسري
عائشه نزيه عبد الله المخيزيم
عبد الله طارق عبد الله الخميس
عبدالله مبارك المطيري
عبدالمحسن على ناصر سيف
عبدالوهاب محمد الكندري
عذاري عبد الله جاسر الشمري
عزيزه سليمان محمد ملك
علي أمين علي معرفي
علي صالح علي الرومي
علي عبدالصمد عزيز وحيديان
غدير ناصر علي
فاطمة حسين اسامة الكاظمي
فاطمة عمار عبود المنصور
فاطمة فاضل بهبهانى
فاطمة محمد هادى محمد صالح الخضر
فاطمه علي رمضان محمد على
فجر على عبد الرحمن عبد الله
فجر محمد عبدلله علي العيسى
فرح عبد الرحمن مبارك مبارك
فرح يوسف عبد الله مطيران العازمي
فضيله علي العلي
في عبد الله صالح الخزي
كادي باسم بدر الذكير
كوثر عادل اسماعيل عبدالله
لطيفه مروان مدوه
لولوه جمال علي الكندري
لولوه سعد عبد الرحمن الزامل
ليلى محمود كاظم
محمد خالد عبد المجيد النقي
مريم جابر أحمد حسين
مريم سمير سلمان اليعقوب
مريم طارق ياسر العنزي
مريم عبد الرحمن عبد الخالق فرج
مريم محمد معزي المطيري
مزنه مفرح محمد العجمي
مالك غانم حمد الشمري
مالك غانم مطير
منار عبدالرضا عبدالله حسين
منيره حامد عبد العزيز الحميميدي
منيره طارق راشد الطرموم
منيره محمد  .الديحاني
مها عطا الله ثنيان الدلمانى
مها فراج اللعجمي
موضي نايف الحساوي
نور عواد فرحان محمد العدواني
نوره انور اللحدان
نوره حمد شبيب العجمي
نوره صالح أحمد النمش
نوره صالح الرباح
نوره عبدالمحسن المهيني الشمري
نوره فيصل ماجد الحربي
نوره مسعود دهش المطيري
هبةالله هشام ابوالجبين
هديل عبدالعزيز أحمد الكندري
هيا طالل بدر المنصوري
هيا عادل الشالل
وسن سعود صاهود المطيري
وضحه خالد محمد الهاجري
يعقوب ناصر يعقوب عبد النبى
يوسف أحمد الماجد
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كلية العلوم االجتماعية /الجغرافيا
اثمان مبارك معيوف العنزي
اسماء سلمان طامى الهاجري
الطاف صالح محمد فرحان
العنقاء على جابر علي المرى
أبرار صياح عبدالله العجمي
أماني مجبل عوض مجبل
آيه طارق سعد فرج
باسل فايز فرحان مرزوق الهاجري
بدر برجس مفرج الدوسري
ثامر بدر عوض العدواني
جميله على حمد الصويلح
حسين باسم عبد الرسول دشتى
خالد وليد فاضل الفارسي
خلود محمد سعود المطيري
دانه على عناد العنزي
دالل بدر صقر الجمهور
دالل سعود عناد الخالدي
رزان حامد حديد العنزي
روى مهنا علي العدواني
ريم ناصر جمعان الحجيالن
زينب أحمد قاطع الشمري
ساره عبدالرحمن نفل العجمي
ساره عبدالله تركي المطيري
ساره محمد غنام العازمي
سعد فيصل عبد الله السعيدي
سعدون عبد الله سعدون العازمي
سعود ناصر مرزوق الرشيدي
شهد جاسم محمد الدشتى
شهد يعقوب عبد الله ابو غيث
شوق سعد سعيد المطيري
شوق مطلق مبارك العازمي
شوق منصور جطلى العازمي
شيماء عبد العزيز عايض الشباك
ضي هادي متعب المطيري
طيبه ايوب ثابت صالح
طيف موسى فرحان الرشيدي
عبد الله عادل عبيد العصيمى
عبير أحمد محمد الشاعر
عهود الحميدى حدجان المطيري
غدير بدر عايض صقر مرشاد
فاطمه خالد فالح العازمي
فاطمه سليمان محمد جمالى
فاطمه على صالح العنزي
فاطمه محمد سالم الدماج
فهد عيسى محمد عيسى حماده
في سالم محمد الديحاني
في محسن علي السعيدي
لجين محمد نشمى العنزي
لطيفه مشعل ميزر مجبل السهلى
لمياء عليان حالف الحربي
محمد عبد اللطيف سليمان الخبيزي
مزيد سعد مزيد الحسيني
مشارى فهد محمد الديولى
مضاوى عايد خلف الشمري
مضاوى عباس سعود الشمري
مضاوي مرزوق حسن العرادة
معالى حمدى محمد الرشيدي
منار شبيب مرزوق معتقه
منار محمد مطلق الزعبي
منال الفى فالح العازمي
منيره مبارك عبد الله المطيري
منيره محمد سالم الحميده
منيره مشعل جابر الهاجري
مها خميس عوض العازمي
مها منير عبدالله السبيعى
موضى ناصر سالم الحضينه
موضي جندل دغيليب المطيري
نصره راشد خنيفر الرشيدي
نوال عيد فرحان الرشيدي
نورا عادل حميد العازمي
نوره حمود مبرك الحيص
نوره طالل مطلق العتيبي
نوف عبد الله محمد العتيبي
نوف عبداللطيف سعد سعد العازمي
نوف محمد سالم الشمري
نوف ملفى ردن المطيري
هاجر بدر عبد الله عبد العزيز
هاجر صباح حمد العنزي
هديل محمد حمود الرشيدي
هيا منصور فهيد العجمي
وضحه بداح فرج الهاجري
وعد عبد الله مجبل درنكس العازمي
يوسف فؤاد سعيد احمد
يوسف محمد عبد العزيز ذياب

الخدمة االجتماعية
احمد عبدالفتاح مرزوق عبدالفتاح
احمد عوجا ن عقا ب علو ش العتيبي
احمد مفرح فهد الزعيبى
ارتاج أحمد مبارك العازمي
اسماء فالح سالم العازمي
البندرى بدر حمود ابوشيبه
البندرى فيصل فهد العويهان العنزي
الجازى شويرب فالح العجمي
الجوهره نواف دخيل العنتري
الدانه سعيد جابر المري
انفال حمد فالح العازمي
ايمان حسن مطيع الرشيدي
ايمان ضفير لطيف حبيل الظفيري
ايمان هادي ثامر العازمي
أسماء مبارك محمد العازمي
أصايل مشرف مشيلح الديحاني
بدور مهدي عبد الرحمن محمد الهاجري
بشاير أحمد بطاح المطيري
جمانه على عبدالحميد حسين
حامد عبدالهادي راشد الشالحى
حصه وليد عبدالعزيز الهدلق
حنان أحمد محمد العازمي
حنان عدنان خالد الحبيب
داليا عوض سعد المطيري
دانه رجعان سعد الهاجري
دانه سعد محمد العنزي
دانه عبد الهادى احمد ماتقى
دانه مشعل سعيد العنزي
ديمه ناصر فهد الجمهور
ريم ابراهيم سمين الفضلي
ريناد على سعد العازمي
زينب ابراهيم محمد جمعه
ساره سعود حسن العجمي
ساره عوينان اذعار عمار العازمي
ساره فيصل غازى المطيري
ساره مشعل تركى العنزي
شدى منصور ذعار البقمي
شروق احمد دهام العنزي
شريفه مشعل عبد الله مال الله
شهد جاسم محمد المانع
شهد سالم ابراهيم العتيبي
شهد سفر هالل العتيبي
شهد مطلق سعدون الرشيدي
شوق عيسى عيد الرشيدي
صالحه احمد منور الرشيدي
صالح عطا عبد الرضا سلمان
طيف فايز فراج عبد الله فارس السبيعي
عايد صليبيخ هذاب العنزي
عائشه جاسم محمد النويشير
عائشه عيسى صقر المطيري
عبد الله يوسف عبد الله المعصب
عبد الوهاب مساعد خزام الحمدان
عبد الوهاب مشعل احمد الوهيب
عبدالعزيز مطير عواد العنزي
عبدالله النور هديان الرشيدي
عبير خلف عواد حسين

على عبد الخالق عبد الله نجم عبد الله
على قاسم سالم الشمري
عمر فؤاد عبد العزيز الفليح
غدير حامد مبارك الجناعي
فاطمه ابراهيم حسين سبتى
فاطمه حامد حمد الهاجري
فاطمه محمد عايد الرشيدي
فاطمه يونس عبد الله الفارسى
فتون مطلق مذكر المطيري
فجر سعود عبد الله المطيري
فرح فهد نومان الحسيني
فرح مهنا جلوي العدواني
فوزيه عبد الله سعد الحديب
مثايل محمد مخلف المطيري
محمد حجى فالح البادى
محمد سعود محمد الشتيلى
مريم دعيج خليفه العازمي
مريم فالح سعد عبيد العازمي
مشاعل ناصر دخيل العنترى
مضاوى محمد عبيد الرشيدي
معالى فارس سلمان الشمري
منصور نصار منصور الركيبي
منيره خالد زيد السهلى
منيره فهد عبداللطيف السعيد
منيره ناصر عبد الهادى الهاجري
مها خالد حسين السوارج
موضي ضيدان عبدالله السبيعي
مياسه عبيد خلف العنزي
ناديه عبدالله عوض المطيري
نورا عبدالله محمد الحشاش
نوره سالم راشد فالح العجمي
نوره شريده امعرى العازمي
نوف حمود حمد العجمي
نوف عبد الله شلهوب المطيري
نوير حمدان ابراهيم عويض البطحانى
هاجر خالد فراج المطيري
هبه عبدالله عيسى عبدالله
هدى فاهم شفاقه الضفيرى
هيا مطلق فهيد العازمي
هيا ناصر ابراهيم العساف
وسميه خالد محبوب شهاب الحقان
وصايف طالل صالح العتيبي
وضحه نداء نما الديحاني
يوسف محمد حجي مصب

العلوم السياسية
اسراء محمد عبد الله المزيني
افراح صقر عويض الشالحى
ايمان ظافر مسعود العجمي
أحمد عبدالله احمد روح الدين
أريج جاسم محمد الغنام
أريج عماد حسن العسعوسى
آيه رشيد سالم الناصر
بتول عبد الكريم ابراهيم القطان
بدر ناصر محسن المطيري
بدريه نبيل خالد العبدالغفور
بسام محمد عبد الله المطيري
تركى مطلق عيد المطيري
تغريد محمد حطاب العجمي
حبيب منصور عمر محمد امين
حصه صالح سالم هجرس سالم
حمد جوهر ياسين الشعيب
حنان محمد علي المرى
حنين فيصل نمر ظاهر
خالد بدر نعمه الشمري
خالد عادل الفي العازمي
دانه خالد حسن مال الله
دانه سعد حمود المطيري
دانه مشعل حمد الحسن
رتاج مشعل ثامر الملفي
رحمه جابر عويضه المري
رزان سعد محمد الفوزان
رغد احمد فهد القريني
رهف يوسف سعد المرشاد
روابي عادل عبد الله المطيري
ريما وليد ابراهيم حمود الغنام
زهراء عبد العزيز عبد الله هندال
زينب حسين ابراهيم البالم
ساميه غازى مشعان العازمي
شهد سالم فهد سالم فهد
شهد فؤاد قاطع الشمري
شوق خالد ابراهيم الدوسري
شيخه حمد سعود الخالد
شيخه خالد ياسين مال الله
شيماء عبد الله مذكر الهاجري
ضاري يوسف عبد الله العتيبي
طالل بخيت مانع غليس
عامر فهد عامر العازمي
عائشه خالد حمد بن حسين
عبد الله طالل مسلم الغضورى
عبد الله منير عبد الله السبيعي
عبد الهادي فهد عبد الهادي الردعان
عبدالعزيز بدر علي الحمادي
عبدالوهاب عادل عبدالله العسعوسي
عبدالوهاب محمد مريغ العنزي
عبير عبد المحسن مكى الجمعه
عثمان خالد مبارك السالم
علية مشعل عبد الله الفيلكاوى
فاطمة فيصل عبدالله الشمالى
فاطمه سلطان علي سهيل
فجر جاسم محمد الرغيب
فجر طارق خليل الشرهان
فهد طالل فالح سعيد
لولوة نواف علي بو زبر
لولوه عبد الله أحمد اللوغاني
محمد وليد خالد االبراهيم
مستوره عايد زيد الهاجري
مشارى أحمد عبد الله بدو
مصطفى ابراهيم كرم
مضاوي تركي مشلح العتيبي
منال عبدالله محمد الرويح
منال فهد محمد الموعد
منال محارب عواد العازمي
مناير ضحوي بركات الديحاني
منيره محمد سعد شايع
موضى خالد ابراهيم حذيفه
موضى عبد الرزاق عبد اللطيف الربيع
نور هاشم حسين الغربللى
نورا فيصل عبد العزيز البالول
نوره عبد العزيز عباس شويب
نوره فهد ضاوي العصيمي
نوره فهد الفي محمد المطيري
نوره محمد هذال العتيبي
هاجر عبد العزيز خليل المونس
هديل خالد زقم الظفيري
هيا مطلق عبد الله المسيلم
وجدان مساعد مجلي المطيري
يوسف جمال عيسى الفيلكاوى
يوسف ضويحى عوض العنزي
يوسف على احمد ياسين الشايجى
يوسف محمد طالب المال

علم االجتماع
اسماء عايض عياد الرشيدي
افراح احمد رشيد العازمي
الجود مليجان سماح الرشيدي
امل احمد عبد العزيز الحمد
امنه حمد دهلوس الكريبانى
أحمد محمد أحمد المطوطح
أروى فالح صالح المطيري
أسماء هبيس عويض المطيري
أمل فهد جفين العازمي
حصه سعود عبد الله الشمري
حنان عبدالله جابر الشمري
حنان نشمي سمران العنزي

حوراء محمود حبيب عباس
دانه فائز الفي شرار
دانه قابل عبد الله العنزي
دعاء محمد عبد الله الهاشمي
دالل خالد حمد العون
رتاج مهنا فالح الشمري
رهف خالد محمد الهاجري
رهف موجع عياد المطيري
رواسي عوض بندر مطر
روان حميدى عايض الرشيدي
روعه انور خالد العياف
ريانه ماجد مانع الفضلي
ريم حمد حمدان السعيد
ريم سعد مبارك الهبيده
ريم عبدالكريم مبارك الصليلى
زينه مسفر على العجمي
ساره حمود مكمى الذايدي العنزي
ساره خالد عذال العنزي
ساره محمد ابراهيم عبدالعزيز بوحيي
شيخه عبد الله محمد العجمي
شيخه مفلح فهيد العجمي
شيماء جمعان راشد محمد الهديه
شيهانه عامر سلطان المطيري
شيهانه على عبد الله المطيري
ضحى باتل رشيد العراده
طيف زيدان هليل الظفيري
عبد الرحمن منير عبد الله السبيعي
عبد العزيز ناصر امير صباغ
عبد الله رمحان سعيدون السليماني
عبد الله طه مطر الشمري
عبد الله مشعل سالم الشمري
عبدالله فرحان مرجى العنزي
عذال فاهم بندر عفيصان
عمر احمد عقله راضي العنزي
غدير عبد الله اسماعيل السلطان
فاضل مهدي نايف الفضلي
فاطمه صالح دليم الحربي
فرح الفي ضحوي العازمي
فهد سعود سعد الحويله
فهد عبد الكريم غالى العنزي
فهد ناشى خلف الشمري
في عادل فالح الهيفي
في فواز حميدى العميرى
محمد علي يوسف النجم
محمد فيصل عبد الملك محمد عبد الملك
مريم حمود صالح العنزي
مريم مرشود سلمان البطحاني العازمي
مريم مفلح عطاالله الصليلى
مشارى صالح سالم العازمي
مشاعل حسين على الخرينج
مشعل عادل مجبل المطيري
معالي احمد محمد الرشيدي
منار حريبى مطلق الرشيدي
منيره سالم ناصر الحامد
منيره فالح محمد الرشيدي
ميار خالد دخيل اظبيه
نها مشعان على العتيبي
نوال محمد شيحان العنزي
نوره خليفه دهيسان بو شيبه
نوره زيد محمد المطيري
نوره فيصل عبدالرحمن العبدالعزيز
نوف بدر صنت الديحاني
نوف بدر متعب المطيري
نيره بليه مسفر العجمي
هاجر احمد خالد الصليلى
وضحى محمد عبد الرحمن العجمي
وليد نمر فالح الشمري
يوسف جابر عطيه شويحان

علم النفس
احالم عبيد حمود العنزي
اسراء حسين علي القالف
اسراء مطلق سعدي الشمري
البندرى عبدالعزيز سعود العنزي
الجوري هذال هزاع الديحاني
الدانه خالد فهد القحطانى
العنود سالم جهاد العازمي
ايمان عبدالله صيوان الخالدي
أسيل رائد عادل حسين
آمنه محمد شيحان العنزي
بتول مصطفى عبد الرسول الوزان
تهانى محمد جريبه حسين
جواهر مفلح على العازمي
جود خالد ابراهيم الشرف
حور حامد على الفيلكاوي
خالد حبيب كايد العنزي
دانه منصور مياح المطيري
دعاء حسين مختار غلوم
دالل بدر سالم الحريص
ديمه عايض محماس المطيري
ديمه فهد مبارك العجمي
ديمه متعب عواض العازمي
رانيا فهد نزال اباالقلوب
رغد سلمان رجعان عميره
رغد عبد الكريم محمد المطيري
روان جاسم عبدالمحسن الشريم
روان عبد الله سعيد الرشيدي
روان مزيد حماد العالطى
ريم هزاع جامع الرشيدي
ساره جمال مبارك القحطاني
ساره سعود على السهلى
ساره عباس حسن الخياط
ساره فارس مبارك الشيتان
ساره فالح فهد المطيري
سلطان فيحان بجاد العتيبي
سلمى بدر شعف عليان
شاهه عبد الله محمد فهد نفل
شريفه سويد ناصر محمد الدوسري
طيبه مانع ضيدان الشمري
طيف على محمد العنزي
عائشه سعيد علي العجمي
عائشه عبد الله مبارك الرشيدي
عبد الله ناصر محمد الجيران
عذوب سلطان جزا العتيبي
علي خلف علي العنزي
علي محمد مصطفى صادق
عنود راشد هالل الصليلي
غدير عبدالرحمن منوخ الخالدي
غال محمد عايض العجمي
غنيمه سليمان محمد الرفاعى
فاطمة مصطفى أبو سعد
فاطمه فهاد قعيد العازمي
فاطمه محمود كاظم باقر محمد
فاطمه وائل جاسم الفضاله
فتون بدر عبد الله العتيبي
فجر جاسم محمد العازمي
فرح بدر صياح الرشيدي
فرح ضويحى فالح سويرى العجمي
فضة عدنان مبارك جاسم العماني
في الحميدى سعود العازمي
في براك اعقيل العازمي
لجين عدنان حسن المهنا
لطيفه مطلق محمد العتيبي
محمد عدنان يعقوب الغريب
محمد عقال شارع الظفيري
مريم جمال عبد الله الجاسم
مريم حسين خليل العلي
مريم سعد ذعار الرشيدي
مريم سفر علوش العتيبي
مريم عادل حسين الصايغ
مريم غنيم مناور الظفيري
مضاوي مشعل مبارك الهبيده
منار خالد محمد عبد الرحيم
منار سالم عيد المزرم
منار منصور أحمد المحارب الحمود

منيره خلف برد منيف
مها مبارك سعد الخنين
موضى عايد شامان الشمري
ميس احمد عبد الله العبيدان
ناديه مصلح يحيى الرشيدي
نجود ضيدان متروك محسن العتيبي
نوال محمد ذياب الرشيدي
نور علي يعقوب الهولي
نوره احمد سعد العازمي
نوره أحمد ماطر الحربي
نوره جدعان فالح منيف
نوره سليمان زيد اخريص
نوره فالح مرشد الشالحي
نوف حمد علي بن حديد الراجحي
نوف مساعد محمد غريب
هاجر عابد عبدالله المضيبري
هاجر علي عبد الرحمن المطيري
هيا فالح محمد الهاجري
هيا محمد عبدالله الرشيدي
وضحه سعود خالد المطيري
وضحه محمد مزعل الحسيني
وضحه مسفر سعود العجمي
وعد منصور رجا الماجدي
وهج نواف غنام العنزي
يوسف حامد أحمد العوضي

كلية العلوم االدارية /االدارة العامة
اسراء عمير سعد راجح العجمي
العنود حميدي صالح البرازي
انجود سعد صعفق السقيانى
ايمان طارق محمد حجي محمد الكندري
أمل عبد الله فهد المطيري
آالء أحمد عبد الله الفودري
آالء طالل منديل المنديل
بشاير سعد روباج العازمي
بشاير مبارك سالم الخرينج
حليمه أحمد سبت الحيدري
حمد نعمان محمد المبارك
حنان صالح مرزوق الحبيل
حنان عبد الله عبد المحسن السبيعي
رزان احمد على حميدان
روان بدر بخيت الرقم
ريم صباح علي اليوسف
زهره جابر مزعل الهاللى
ساره سامي مطرد العنزي
شيخه عصام خلف العنزي
صالح مشعل على الجمعه
طيف سالم حزام االذينه
عادل صالح سالم الخشتى
عائشة فايز صالح العمير
عائشه احمد محمد الخضر
عبد الله زيد ماجد الفغم
عبد الله يوسف عبد الله الحبيب
عهود ناصر شداد العجمي
فاطمه طارق حسن الفيلكاوي
فجر علي عبد الحسين بهمن
لطيفه حسن كرم شهاب
لمى عبد الله عبد العزيز الملحم
لولوه وليد خليفه الصقر الدوسري
محمد على حسين الحسيني
ناصر مطلق سعد المطيري
نوره محمد نهار العتيبي
وضحه صالح غانم الخالدي

االقتصاد
احمد مساعد حمد الشبو
االء يحيى جاسم التركماني
أحمد عادل يوسف المسيليم
أحمد مشعل حثالن العجمي
أصايل وليد خالد العنزي
أنوار صالح دغيم المطيرات
أوضاح طالل محمد العجمي
آالء عايد مدالله العنزي
آيات جاسم محمد العلى
بدور اسماعيل عبدالله البصري
بدور نزار بدر العبد الرزاق
حصه على محمد المنير السبيعي
حصه محمد حميد العنزي
خالد ملفى مبارك الشمري
دانه ناصر حمد بليهيس
ديما عبدالعزيز عقله الشمري
رغد اسماعيل يوسف محمد
ريم بدر تركى المطيري
شيخه طارق يوسف الراشد
عائشه فهد سند الشطي
عبد العزيز ناصر عسكر العتيبي
عبد الله بدر عبد الله المطر
عبدالرحمن مفرح سعود باني
علياء محمد بدر هايف شرار المطيري
غدير سالم فهد الضفيرى
فاطمة محمد على عباس
فاطمه خالد عبدالرضا مال الله
فاطمه عيد محمد الرشدان
فتون سامى سعد الحربي
فهد عبدالمحسن احمد العبدالكريم
في خالد أحمد النصر الله
قمره حامد عبد العزيز المعجل
لطيفه فايز مدوخ المطيري
لولوه مساعد عبدالله العريفان
مبارك على برجس الشمري
مبارك يوسف يعقوب السابج
مجرن عادل محمد الخليفي
مريم جعفر يعقوب أبو الحسن
مساعد احمد مساعد المدعج
مشاري أسامه صالح بوبشيت
نواف محمد على المطيري
هاجر عبدالله نجم الشمري
هبه حسين كريم النومسي
هدى نبيه عبد الله شعبان
وضحه محمد علي العجمي
يوسف طارق محمد الرميح

اإلدارة
ابراهيم سمير ابراهيم الخالدي
اجياد خالد على المخيزيم
احمد عبد الله احمد الحمد
اسماء احمد موسى احمد
اصايل يوسف ذياب الخالدي
اضوى محمد فهيد المطيري
افراح احمد عبدالله حماده
البندري مرزوق مقعد العتيبي
المهى صالح عباس المطيري
أبرار عيد محمد العازمي
أبرار مبارك صعفق الخشاب
أسماء عواد طراد الدلمانى
أنوار وليد علي الرمضان
باسل غنيم عبيد الصانع
بدرية عادل عثمان الرباح
بدريه ناصر بدر العنجرى
تركي عبد الله خالد العنزي
حصه طالل عبد العزيز العنزي
حصه عبد العزيز سعود الهنيدي
حوراء عبد االمير رجب العابدين
خالد جمال ذياب الصقر
دانه خالد احمد مندى
دانه عبدالله الحيان
دالل جاسم محمد الحجي
ديمة منصور عبدالله الديحاني
ديمه صالح على الهبيشي
ديمه منصور ثابت العتيبي
رتاج فالح حمود الحتيته المطيري
رهف صالح عايش المطيري
روان أحمد عبد الله الفودري
روان بدر احمد العوضي
رؤيا بسام الجزايري المهدي

زينب يوسف سويد القالف
ساره أحمد محمد المطيري
ساره عبد الله مرزوق المعتوق
ساره محمد جديع العنزي
سليل يوسف محمد دشتي
سليمان هيثم العيبان
سند فالح سند العجمي
شوق ثفنان حسن العجمي
شوق سالم عبد الله البشر
شيخه خالد سعيدان الشمري
صفيه عبد الرحمن احمد الطوارى
ضحى فيصل سعود السعيدي
طيبه محمد على السلطان
عايشه محمدهاشل العجمي
عائشه أحمد خليل الراشد
عائشه خالد عبد الله الفارس
عائشه عايد جلفان الذايدى
عائشه فهد الفي المطيري
عبد الله عبد العزيز محمد الرشيد البدر
عبدالرحمن على عطيه الفضلي
عبدالعزيز عامر عبدالعزيز المانع
عبدالعزيز عصام سعود الراشد
عبدالله منصور محمد العنزي
عبدالله وليد حسن بذال الرشيدي
عبدالوهاب احمد عبدالله الروقي
عروب سعد محمد الرميح
على محمد دخان عقله
عنود عبد الله ذعار العتيبي
عيسى سالم قناص النمران
فاطمه هادي محمد العجمي
فتون سالم فهد الديحاني
فجر علي سعيد البطحاني العازمي
فدك احمد محمد القالف
فرح خالد يوسف الرويح
فرح محمد عبدالعزيز الماص
لينه سلطان مكراد المكراد
محمد عبدالناصر محمد المسفر
محمد مسفر عبد الله مسفر العتيبي
مريم امين طباجه
مريم حماد بدر البسام
مريم على شعبان غلوم
مريم ناصر ثابت العتيبي
مزون أسامه عبد الرحمن الدعيج
مشارى نايف شليل المطيري
مشاعل جالل عبد الله العتيبي
مشعل هزاع محمد العنزي
منار عبد الهادي حسين الوهيب
منال فالح ناصر العجمي
موضي بنيان محمد المطيري
موضي مبارك مستور المستور الجعيد
ميار خالد سعد المطيري
ناصر بدر صالح العدواني
ناصر نواف علي التويس
نور نجيب حمد القحطانى
نور نواف فالح الشمري
هاجر مالك سعود السبيعى
هيا نواف راشد أباالصافى
وديان خالد محمد الفضلي

التسويق
اسماء سعد عبد الله المطيري
أبرار مبارك حاجون العتيبي
أحمد عادل العتيبي
أحمد عبدالوهاب عبدالله المنصوري
أفنان ابراهيم خلف الحوطي
أمينه عبدالله حسن الفارس
أنفال نايف ياسين الظفيري
بتول يوسف محمود محمد عابدين
بزه عبد الله عبد اللطيف الخياط
جميله أحمد سالم البذال

حسين فيصل عبد الله الحمر
حصه عبد العزيز محمد العنزي
ديما سعود صنت المطيري
ديمه خالد سرور الديحاني
رزان علي جاسم الوهيب
رواء جاسم أحمد العامر
زينب أحمد محمد جمالي
ساره احمد عبيد الونده
ساره خالد عيسى الحربان
ساره محمد عبدالوهاب الصانع
ساره محمد نوح المسباح
ساره منتصر يوسف المناعي
سعود ابراهيم عبدالكريم االصقه
سلمى فيصل سعود العتيبي
شاهه بدر محمد الغمالس
شوق يعقوب عبد العزيز البنوان
طالل عبد الهادي صالل القاشوط
عبدالعزيز عبدالله ناصر العساكر
عبدالعزيز محمد علي االنصاري
عبدالله احمد محمد القضيبى
عبدالله حمد فاضل عبدالرحمن الفاضل
علي أحمد المسري
عمر عالء القطان
غيداء حسن طالب الحديدى
فهد سليمان محمد دغيمان المطيري
فهد فريد أحمد عبد السالم
ليال مرضى جاسم الهاجري
مبارك محمود هويج سعود العجمي
محمد خالد عبيد العصيمى
محمد عايد محمد دغيمان المطيري
محمد وليد عبدالرحمن سنان
منار حمود مطلق العتيبي
منال محمد سعود المذن
موضي عبد الله صعفك العتيبي
ناصر أنور عبدالرسول الخياط
نوره احمد عيسى العجيل
نوره علي عبد الله الشهاب
نوره محمد ابراهيم النفجان
نوف حمد عبدالله الحسيني
هاجر سلطان مبارك الرشيدي
هبه حسين احمد بن يوسف
هناء خالد عبد الله الخالدي
هيا خالد أحمد االحمد
وضحه جديع فالح العجمي
يوسف خالد احمد العمر

التمويل والمنشآت المالية
اسراء عادل عبد الرسول االمير
اسماعيل يوسف حسين الفيلكاوى
الجورى سلمان علي الهيفى
الزينه طالل عباس معرفى
الهنوف ابراهيم عبد الرحمن الباز
ايمان حسين عباس البلوشي
أحمد خالد حمد الرشود
بدر عبدالرحمن حمد الثنيان
بدريه بدر خالد الرويشد
حصه عبد المحسن حمد البراك
حصه نجيب خليفه الشطي
حمد عياد حمد العيسى
خالد فيصل الغانم
دالل عادل يونس الجوهر
دالل عوض رجا المطيري
دالل مبارك على العتيبي
رانيا ابراهيم علي القاضي
ريما بدر سعود الوزان
ريما عواد فهد شبيب
ساره بسام محمد العبيدي
ساره على محمد القطان
سعد جابر صالح الخنه
ضحى خالد محمد الياسين

٧
ضحى سعود محمد المطيري
عبد الله هاشم صالح الذويخ
عبدالعزيز أحمد الصرعاوي
علي عكام منير جهيمان المطيري
عنود سلمان راكان حمد المكراد
غاليه باسل محمد السالم
غنى فهد نهار المطيري
فاطمه محمد صلبي العنزي
فجر أحمد حمد اسماعيل
فرح سامى خلف الدويهيس
فنن احمد محمود النجار
في فهد محمد المجلي
لين مشاري عبد الله الدخيل
محمد جميل عبيد المطاعني
محمد زياد محمد الربيعه
محمد عارف يوسف الزواوي
محمد ناصر محمد رومي الفهد
مريم عويد ساري الثويمر
مضاوي حسن راكب الرشيدي
منار جمال محمد الخليفى
موضي عبد العزيز خليفه القصار
ناصر حامد عبد الله العوده
نبيله رباح صلبى العتيبي
نور زياد البراك
نوره مبارك العصيمي
هنوف سعد رشيد الرشيدي
وضحه ناصر محمد العجمي

المحاسبة
البتول حبيب حجى الرامزي
أحمد عادل البنوان
حصه جمال شريده المجدلي
حصه عبدالله عبدالوهاب السنين
حور عبدالعزيز الفواز
خالد وليد حمد الحبشى
دانه عادل أحمد الوقيان
دانه عبد المحسن الطبطبائي
رزان حمد نافل حمود العازمي
ريم وائل الصالح
ريمه مسفر سالم العجمي
ساره خليف نهير العنزي
ساره مشعل فراج اسميران
سجى بدر خالد الهدلق
سعود غازي حامد العنزي
شدن رشيد عبد المحسن الرشيد البدر
شيخه غازى شارع الديحاني
طيبه عزام الفليج
عبد العزيز أنور جمعه الفهد
عبدالرحمن علي ابراهيم االبراهيم
عبدالمحسن عبدالرحمن البابطين
عبدالوهاب حمد عبدالوهاب العدواني
عذراء محمد عبدالله أيوب فتح الله
عليا راكان الحمد
غصون وليد عبدالله المريخي
فاطمه عبد العزيز عطيه صغير
فاطمه عدنان محمد صفر
فاطمه محمد على العدواني
فاطمه منور جزال الشمري
فاطمه وليد يوسف الهاشل
فجر فهد محمد األحمد
فرح مرزوق سليمان المطوع
في عبدالرحمن العليان
لولوه خالد جاسم عبدالعزيز السبيعي
لـ ـ ــولـ ـ ــوه ع ـ ـمـ ــر مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـمـ ــر عـ ـب ــدالـ ـل ــه
المقيصيب
لولوه وليد صنهات المطيري
مريم جابر عبدالله الطراح
مريم فهد عبيد الفضلي
مريم فيصل عبدالعزيز السمحان
مريم محمد البعيجان

محليات
مريم وليد محمد الرباب
معالي الفي محمد المطيري
منار بشار عذبى المزينى
منال سليمان خالد المسما
منيره بدر يوسف الصقر
منيره حامد احمد العمار
منيره سلطان جاسم الدبوس
منيره عبد الله ناصر العدواني
مها عزام فرج السعيدي
ندى خالد عبد الله الخليفى
ندى فهد محمد الشايع
نوال فهد مرزوق المطيري
نور بدر عبد الله الهالل
نور فضاله عبد الله الفضاله
نوره ضيدان صحن العجمي
هند فضاله الجري
هيا سعود مناحي العنزي
وسن صالح طامى المطيري
يوسف طالل الصباح
يوسف وليد خالد الغيث

إدارة العمليات واإلمدادات
الفجر عادل طالل الفضلي
جمايل عبد الله على المسباح
ساره محمد فرج فهاد النويعم
غدير راجى براك حويل العازمي
مريم عيسى صالح الطواش
نواف بندر تركي السعدون

نظم المعلومات اإلدارية
أبرار خالد يوسف الشطي
أصايل راشد عبد الكريم المطيري
بدر تركي سلطان الخصيوي
بدر عبدالرحمن علي الخليفي
تهاني فالح محمد مشيلح
دنيا عدنان علي العزران
راشد علي عبدالله الهاجري
رباب محمد خضير هندال
زينب هاني ابراهيم بوزيد
ساره صمعان عبد الله الهاجري
سبيكه داود أحمد الحمدان
شيخه خليفه ناصر طميان مخلف
صباح عادل أحمد الصباح
ضحى عبد العزيز مبروك الديحاني
عبد الرحمن صباح لفته الضفيرى
عبد الرحمن محمد عبد الله السبيعى
عبدالعزيز سعد عبدالعزيز اللوغانى
عمر سعيد فرج المهنا
فاطمه حسين على الرشيدي
فاطمه صالح محمد العزران
قيروان عادل فيحان الجميلى
محمد نادر محمد الغيث الطيار
مريم خلف الطرقى الذايدى
مشارى نايف حماد العدواني
مشعل عبد الله هويران الصليلي
منار بدر ضيدان العتيبي
منى يوسف سعد الحمدان العازمي
منيره خالد محمد الغانم
موضى فالح محمد الديحاني
نوال محمد محماس المطيري
نور علي يوسف محمد
نوره خالد فهد الثليث
يوسف راشد كريم النومسي

كلية العلوم الحياتية /اضطرابات
التواصل
اريج محمد سليمان الرشيدي
الجازى محمد سعود العجمي
الرتاج يوسف جبر مغير
العنود خالد فهد الشمري
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المها علي عبد الله شامان
الهنوف خالد جدعان العتيبي
الهنوف مشعل عايض فراج العتيبي
انوار ناصر مسفر الديحاني
أثير ناصر حمد المهندى
أسماء هادى صالح بوصلحه
أمل اسماعيل ابراهيم محمد
آالء محمد فهد العجمي
جنان صالح نعمه حايف خلف العنزي
حبيبة محمد حبيب العنزي
حسين على جاسم امير
ديمه عبد الرحمن عياد العتيبي
رغد حسين غثوان المطيري
رهف ظافر بشير منيف الدوسري
روان احمد جاسم العنزي
روان علي حسين درويش
روان مجبل مبارك العراده
روعه محمد منور وقيت الشمري
ريم احمد الفى الشمري
ريم محمد عواد البرازى
ساره احمد نجم المطيري
ساره فهيد مجبل العنزي
سلمى زيد فارس المطيري
سميحه مهدي نصار المحرول
سهام ابراهيم حمد الهرشانى
شهد عبد الله محمد ابريك العتيبي
شهد منير عبيد العنزي
شيهانه سعد زيد المطيري
صافيه فالح سعد العجمي
طيف محمد عبد الله العجمي
عاليه عبد الحكيم عبد الرحمن اسد
عبد الرحمن نايف عبد العزيز العنزي
عبدالرحمن محمد ساجر العنزي
عزه سالم عواد الهاجري
غاليه سالم دريول الشمري
غاليه مبارك سعدون الجفيره
غزالن مبارك صالح الشمري
فاطمة علي ابراهيم الجعفر
فاطمه حزام بالدى الظفيري
فاطمه علي حسين الخراز
فاطمه مبارك فيحان المطيري
فجر ضيدان محمد المطيري
فرح سابج عيد سابج
فنار نزال عيد المطيري
فواز هزاع مطلق المطيري
فوز خليفه محمد العنزي
في فيصل محمود حسين
كوثر جابر محمد حسين انكي
كوثر محمد عبدالكريم عبدالكريم
لولوه راشد سعود المذن
لولوه يوسف عبدالله البناي
ماريا براك ضاري الشمري
مرام أحمد مرزوق المطيري
مرام ماضى عتوان العازمي
مروه محمد ابراهيم المرشود
مريم ثامر غالى العنزي
مريم حمدان سعود الشمري
مريم خالد عبد الوهاب الشرف
مريم خالد عبدالرحمن الدويسان
مريم خالد مجبل العجيرب
منار حامد فايز العنزي
منار عيد مفلح المسيلم
منال مشعل ضيدان العارضى
مناير جاسم محمد يحيى
منى مرضى مبارك العازمي
منيره سعد عبدالعزيز الذويخ
منيره مبارك مسفر العجمي
مها فهد ماجد جعدان العتيبي
مهيه مفرح مبارك العجمي
نوال غانم برجس الشمري
نوره بدر سالم مرزوق
نوره عيسى صالح عياده غيث
هاجر ماجد عبد الله المطيري
هنوف مفرج راجح جعيفن العبد الله
هيا ابراهيم متعب العصيمي
هيا مبارك ضيرمان العجمي
وضحه عيد محمد الخالدي
وعد سعد خلف العازمي
يوسف يعقوب حمزه الجميعى

إدارة التقنية البيئية
احالم نواف خالد المطيري
الغدير بدر محمد الصراف
الهنوف عوض مبارك النصافي
تركي سعود الفي الظفيري
حسين محمود خضير التركمانى
حصه أحمد مطلق المطيري
حفصه يحيى اسماعيل الشهابي
ديما هادي سعد الهاجري
ريما هادى زايد الدويله
ساره سالمه عبدالله العنزي
سالم يوسف سالم الدقباسي
سعود عبد الله هالل ناشى الحربي
شاهه أسامة عبدالمحسن الروضان
شريفه عصام يوسف الزعابي
طالل ضيف الله منديل القحص العنزي
عبدالرحمن صغير كويكب الظفيري
فرح رشيد زهيان الشالحي
محمد خالد ابراهيم الماجد
محمد سالم مزعل السعيدي
ناصر عايد جياد الشمري
نشمى سعود نشمى الحريجي
نور صالح مشوط العجمي
نوره احمد سيف السيف
وعد مزيد شجعان العتيبي

علم التغذية
استبرق قصي السنعوسي
اسماعيل سامر إسماعيل بالل
الجازى ناصر زايد الهرشانى
الهنوف ثامر سعود المطيري
ايالف خليفه عبد الله المطيري
ايمان فيحان عايد العازمي
أحمد جدعان خلف الهذال العنزي
أحمد حسين عبدالغني المطوع
أحمد محمد أحمد بوحمد
أسماء احمد عبدالله المليفى
أسيل غسان سعود الحجي
أشواق علي محمد الرشيدي
آالء عبدالرحمن مغيدر دايش
بتول حسين على المهنا
بدر حايف بدر الفضلي
تسنيم صالح عبد الرحمن الهندى
جواهر ساير مبارك المطيري
جواهر هادي هزاع الرشيدي
جورى عيد عكاش العنزي
حصه فيصل دخيل العنزي
خديجه احمد ابراهيم العوضي
خديجه بدر ناصر الشمري
دانه قاسم محمد على
دالل ماجد محمد الحربي
دالل ياسر علي بن رجب
ديم عادل سالم العبد الرزاق
ديمه حمود غازى الحربي
رتاج عبد العالى شبيب الخالدي
رزان خالد سعيد الحربي
رهف جزا سعد المطيري
روان رائد سالم احمد ادريس
ريتاج بدر ناصر العدوان
زهراء عدنان عبد الحميد فرج
زينب براك علي خليل بوحمد
زينب علي عبد الرضا عبدالله قاسم
سارا الحميدى محمد المطيري
ساره ثامر فرج الشمري
ساره عبد الله راشد الهاجري
سعود مشعان سعود الضفيرى
سميره فهد مبارك الضويحي
سهام طارق محمد المجرن
شاهين هاني أحمد النجار
شهد بندر مجول المطيري
شوق خالد خليل ابراهيم عبد الله
شيخه عادل عبد العزيز المذكور
شيخه عماد صالح الماص
شيخه غازى ناصر المطيري
شيخه يوسف عيسى النومس
صالح مسفر مانع دواس العجمي
صالح سالم خميس سالم السعيدي
ضحى ماطر خالد الجنفاوى
ضياء عبد العزيز خليفه القصار
عائشه وليد يعقوب الجناع

عبد العزيز سليم مزعل محمد
عبدالعزيز محمد عساف الظفيري
عبير مزعل محمد العنزي
عهد محمد شالح العتيبي
غالية احمد طه الحربي
غاليه صالح رجعان الجسار
غزوه رجا خزام القصير
غنيمه مبارك ناصر منصور المطيري
فاطمه ابراهيم عبدالمحسن الخميس
فاطمه على سالم الخالدي
فهد صبحي محي الدين محمد
فوز محمد غويزى العويد المطيري
قيروان ناصر غويزي العويد المطيري
لطيفه مجلعد محمد العجمي
لولوه نواف ناصر صالح الجطيلي
محمد فواز محمد العوضي
مريم تركى مطر الشمري
مريم حمود خلف العنزي
مريم عبد الرحمن محمد البذالى
مريم على خلف العنزي
مريم محمد ابراهيم الريحان
مشارى نبيل محمد شمس الدين
مضاوى مشهور بجاد السعيدي
مطلق مسلم مطلق السبيعي
معصومه عبد الواحد جمعه العلي
منار محمد فجر الشمري
منيره جاسم محمد الغانم
منيره خالد محسن الحسيني
منيره عباس عبدالقادر صالح
منيره فيصل محمد العجمي
ميساء عادل احمد الكندرى
ناصر عمر ردن المطيري
نرجس روضان منشد رشيد
نور جالل محمد ملحم
نوره حمد علي المري
نوف احمد راشد الرشيدي
نوف عجيج طارش العالطى
نوف ماجد مطلق الدويش
هديل مبارك محمد الهرشانى
هنادي محمد فجري العجمي
هند اسماعيل عبدالله المال
هيا جاسم محمد الحى
يوسف عبد الله شعف الظفيري

علوم األغذية
ابتسام على راشد سليمان الجطيلى
احمد حسن سعد الحجرف
البندرى عبدالعزيز محمد العنزي
الهنوف محسن سمهور العجمي
آيات فؤاد يوسف الشوارب
حصه فالح سلطان السبيعي
حوراء عادل شاكر سباع
ديمه منصور مفرج العدواني
سدن حمد حسن المهنا
سعود محمد خليف العنزي
شوق عبد العزيز عوض نمر الرشيدي
ضاري نصار مزعل السرهيد
طيف عبدالعزيز حامد المشيعيب
عبد الله سعد مدلول الشمري
عبدالله علي رشيد العراده
عمر فارس محمد الديحاني
غاده فيصل عامش الديحاني
فوزيه ناصر ابراهيم المقهوى
لجين عبد الواحد عبد الله درويش ناصر
مازن مسعود سعود النومس
نوير بدر شليويح العتيبي
نوير محمد مذكر الهاجري

كلية العلوم الطبية المساعدة /ادارة
المعلومات الصحية
العنود محسن منصور الشمري
ألطاف مساعد سعود المطيري
أمل احمد احمد الخباز
تهانى محمد غازى العتيبي
جوزه راجح سعد البوص
حصه محمد عبد الله العتيبي
دانه صالح صاهود الرويلى
ديما يوسف هليل الحربي
ديمه عبد الله سعود العازمي
ريم كديميس محسن نقاء السقياني
زمزم صالح جدوع مبارك

ساره خالد احمد الحساوى
ساره عبد الله غازي العتيبي
شيخه علي عبد المحسن الفضلي
طيبه نصار قناص الخصيلى
عبدالله صباح جابر شوكان
فجر عبد الله ارشيد العازمي
فهد محمد خلف عطيه
كوثر فيصل عجيل خلف
كوثر مشاري خليل القطان
مشاعل مطلق مذكر المطيري
موضى منصور شامان المطيري
ناديه عدنان عبيد العنزي
نوره سليمان حسين العنزي
نوف سعود عمر العتيبي
نوف عبدالعزيز غنيم السعيدي
هديل خالد هليل العنزي
هيا مبارك سكران السهلي
وجدان عبد الله اعجمى المطيري
ياسمين سلطان ضحوي الراشد

العالج الطبيعي
اسماء محمد عبيد شبيب
الزهراء اسعد مهدي طاهر
الزهراء عبد العزيز فيصل خلف الشمري
أنفال عبد الرحمن أحمد الشايجى
ترف فالح مزيد ابو شيبه
جوري جاسم سعود المفرح
حصه عمر مبارك الضويحى
حصه محمد خزام القصير
حليمه صالح يعقوب طالب
حوراء احمد محمود غلوم
ديما عايض مبخوت العجمي
ديمه نهار ناصر المطيري
روان مطلق سويدان الجميلي
ريم طالل مبارك العازمي
سارا محمد فهد العجمي
ساره داود سليمان النامي
ساره ماجد هايف المطيري
شيخه زايد غازي الديحاني
شيخه عبد الكريم عبد الله العبد الكريم
شيماء عبيد عبدالله الرشيدي
طيف فهيد فالح العازمي
عايشه محمد غالي الرشيدي
عائشه هادي عياف العجمي
عريب فهد مبارك الدويلة
فاطمه أحمد خلف العنزي
فاطمه سالم بديوى عرفج
فجر حمود عبد الله الشمري
فجر عبيد محمد العصيمي
لمى عبد العزيز محمد الفارس
لمياء سالمه عجاج العنزي
مريم حسين راشد المطيري
مريم رشيد خلف الشمري
مريم عبد الله عيسى الكندري
مريم فيصل سعود العضيله
مريم مبارك مسفر المطيري
مريم ناجي مرزوق العميره
مضاوي ماجد حابس المطيري
مها حجاب سعدون الرشيدي
مها عبد الله نايف الدوسري
نوف صالح محمد الشمري

العالج المهني
اسراء عباس خليف العنزي
اسيل بدر ابراهيم العتيبي
الهنوف حجيالن ماطر المطيري
آيات عادل حسين كرم
دالل شعبان سليمان احمد
دينا محمد ساجت
رتاج معتز سعود العمانى
ريم عبد الله فالح بدهان المطيري
زينب فيصل فليح الظفيري
ساره يوسف أحمد المحمد
سبيكه صالح عبد الله البسام
شوق جاسم راضى المطيري
شيخه فالح جاسر المطيري
طيبه يونس محمد النيباري
عائشه يحيى محمد الحمادي
فاطمه ابراهيم دخيل الله المطيري
فاطمه سعد براك العازمي
فاطمه سعود عبد العزيز القطان
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فاطمه علي مال الله العوضي
في احمد خليفه الشحومي
مريم عبدالعزيز ضحوى الظفيري
مضاوي ماجد خلف الفضلي
منوه عبدالله عبيد الشمري
نورا ضيف الله محمد القحص
نوضى عبدالرحمن عبدالله العجمي

تكنولوجيا األشعه التشخيصية
ابتسام مبارك حصان الزعبي
اسراء محمد احمد الشرع
اسماء سالم خالد المرى
الدانه مرزوق هادي محمد العجمي
اميمه وليد عبد الله العصفور
انوار بندر يوسف المطيري
أسماء محمد مبارك بو ورعين
أمثال فايز نزال الديحاني
أنوار على حسين السند
آمنه راشد فليفل الداهوم
آمنه يعقوب مهنا الهاجري
جمانه جاسم نورى الرامزى
جنان يوسف عبد الرزاق حسن الوزان
دانه عادل علي الشيخ حسين
دالل أحمد مبروك الديحاني
دالل مشارى عبدالكريم الدريويش
ريم بنت محمد بن عطيوي الظفيري
ريم طامى ناجم الهاجري
ساره محمد احمد سليمان
شمايل حبيب ضايف عوده
شهد شاهين ياسين الحواج
شهد ماجد عوض العنزي
عاليه مهل عبيد الرشيدي
فاطمه اسماعيل كاظم شويرد
فاطمه فاضل ودعان
فاطمه فرحان سميح الخالدي
فاطمه فيصل حمد الهوالن
فاطمه هاشم عبد الله الحربي
فرح ناصر بكاي المطيري
مريم خليل على كريمى
مريم شرشاب نايف الخالدي
مريم مشعل مرزوق الرشيدي
مناي ماجد مرزوق عايض
منى بدر ناصر المشاري
نغم عبد الهادي عبد الله هادي العجمي
نور فيصل عايد الشمري
نوره بدر مرزوق العنزي
نوره يوسف المطيري
هيا محمد ندا المطيري
هيا هيف حجرف هيف

علوم المختبرات الطبية
اسماء عوده عوده الرويعي
البندري يوسف خلف السويط
الصانع باسل علي دالل
امل مياح بردى المطوطح
أفنان محمد سعد الحربي
أمل احمد ضاهر الصليلى
آالء عبدالكريم فريح العبدالله
بدريه حسين على ابراهيم
حسين كريم ديحان ساكت
دانه عبد الله بدر المنيع
دالل عادل بدر المضف
رقيه عبدالله ريكان
ريان بدر ناصر العدواني
ريم سليمان احمد مبارك المطوع
زهراء حمد علي السليمان
زهراء حيدر جعفر المسرى
ساره معتق عبدالله العازمي
سلمي ناجي مرزوق العميره
شيخه منصور عبد الله الحربي
طيف منيف مطر الرشيدي
عبير بشير محمد الصائغ
عذوب احمد رجا العازمي
عيده هادي فهد الرشيدي
غاليه محمد حسن الكندرى
فاطمه حمد مجيدل السليماني
كوثر عثمان بدر مكى
لطيفه جاسم راشد آل بن علي
محمد يعقوب عبد الله السعودى
مريم عبد اللطيف خلف الشمري
مريم على محمد القحطانى

منيره مطر عبدالله الديحاني
مها خالد صقر الجمهور
نوران أحمد عبد الله خضير الحربي
نوره محمد براك العازمي
هاجر عدنان عوض العنزي
هاجر عمر هالل المطيري
هاجر محمد برغش حركان
هاجر مفلح مطلق العازمي
هديل عبد الرحمن علي العدواني
وضحه عيد محمد فالح العجمي

كلية العلوم /العلوم البيولوجيه/بيولوجيا
النبات
امانى مبرك يوسف العازمي
أمينه عبدالله غالى العنزي
آمنه محمد مبارك مذخر
بتول علي حسين خسروه
بشاير عبيد محمد عراده
ساره فهاد عبدالله البرجس
شوق سعيد محمد الهاجري
شيماء موحان عبيد طهمير
عاليه حمود سعود النومس
عائشه مطلق حمد المطيري
فاطمه ماجد عبدالكريم الزلزله
فتون عايد عبد الرحمن المطيري
منيره محمد زيد المطيري
هند مرزوق مقعد العتيبي

العلوم البيولوجيه/علم البيولوجيا
الجزيئية
ابرار فهد غزاى المطيري
اسراء صالح عبد الهادي المطيري
أالء عبدالله فهد سلمان الدوسري
آالء يوسف حسن الحربي
آيه حميد فنيخر العنزي
بتول محمد شاخى
جوري عادل شعيب المطيري
حصه عبدالله حسن حسين حسن
حنان طالل أحمد الفودرى
حنين عريف عبد الرضا أسود
خديجه اديب عيد العنزي
دالل فهد فالح الزعبى
ديما بدر متعب زايد المطيري
ديمه فاضل مناحى المطيري
راشد محمد حمد المري
رزان سمير عبدالرزاق السجاري
روان صالح عبد الله عبد العزيز
ريم رشود رمضان السعيدي
ريمه ترحيب لهاب المطيري
سلوى جاسم حسن
شاهه حسين عمبر فرحان
شمايل الفى حمود الظفيري
شموخ مدالله هايف الظفيري
شيماء عادل حسن على
طيف نايض خبنان الرشيدي
عائشه خالد عبدالله االبراهيم
عائشه عبدالكريم خضر حسين
عائشه عيسى ناصر العتال
عائشه محمد صالح السعيد
فاطمة عبدالله محمد عبدالله
فاطمة ياسر حسن العوض
فاطمه محمد جاسم الشيخ
لطيفه خالد عبد العزيز البناي
لولوه عبد الحكيم محمد السنان
لولوه عبدالله حليحل الرميثان الصليلي
محمد عيد سعد العازمي
مريم طالل عبد الله الحسينان
مريم وليد محمد الحشاش
منار منصور فيحان المطيري
نجاح سعيد علي العتيبي
هاجر نشمى مونس جويعان
وضحه جامع رفاعي العازمي
وضحه فواز غالب المطيري

العلوم البيولوجيه/علم الحيوان
ابتسام طالل عبدالحميد احمد
احمد بندر محسن العنزي
البندرى حسين جابر الشمري
امنه علي عيد الطويرش
أحمد علوش معدى العتيبي
أسيل راشد عواد الفضلي

أمار سعيد عبد الهادي العجمي
أنوار علي عيد الرشيدي
بشاير محمد خلف شريف
بشاير محمد سليمان الحداد
بشائر منصور محسن الشمري
بندر برجس عطاالله العصلب الظفيري
تسليم زاهد سعدى الشمري
حسن باسل عبد المجيد سالم النصار
حنان سعد سالم العازمي
خالد شمالن مفرح العازمي
خالد عبد الله عمر العتيبي
خزنه عيد فالح الهاجري
دانه سعد مطلق القمالس
دانه عادل خليل الفودرى
دانه فالح ابراهيم الشمري
دلما ناصر عايض الهاجري
ديما بدر محماس عمر العتيبي
رهف سالم سارى العازمي
روان سالم ناصر المسند
روان عادل حسن صادق
ريحانه صالح سمير الشالحي
ريم سعود قاطع الشمري
ريم مطلق غالي الفرحان
ساره احمد عيد رمضان الحربي
ساره اسامه يوسف الفرحان
ساره على نهار على
سالم فايد سالم النومسي
سعد صالح عذال العنزي
سعد على عيا المطيري
سهام مساعد مسفر المطيري
شاهه أحمد محمد الخباز
شهد ياسر حسين البدر
شيماء دلى محمد العنزي
صالحه محمد ناصر العجمي
صالح ناصر نهار العنزي
عائشه عبدالله سعيد العنزي
عبد العزيز حسن حسين الزعابي
عبد العزيز صالح عبد الله فتح الله
عبد العزيز ناصر فالح الجسار
عبد الله علي عبيد الغربه
عبدالله مجيد ساجد الشمري
عبدالله منديل سعد الهدب
عبدالله نشمي عطالله العصلب الظفيري
عبدالهادي فهد عبدالهادي تركي
على مبارك مبارك الرشيدي
عواد فالح عواد الشمري
عيده فرج حمدان النويعم
غرام خالد خلف المطيري
فاطمه حسين ناصر العازمي
فاطمه عباس بدر عاشور
فرح مبارك مصلح الحربي
فهد مطلق صفوق المطيري
في رشيد محمد الرشيدي
كوثر هاني علي الحمر
لطيفة داهوم سعد الهاجري
مبارك محمد حامد على الشمري
محمد علي عبيد الغربه
مرام عادل عبد الله العصفور
مريم سابح مجبل العنزي
مريم مبارك جلود
مشارى عوض نحيطر العنزي
مالك جابر عبد الله محمد
منصور نواف دخيل العنزي
مها فارس سياف المطيري
موضى جبر معجب الهاجري
ناصر طالل ناصر الطخيم
ندى براك فالح العازمي
نواف محمد مزيد المطيري
نورا سعدي الفي المطيري
نوره عبد العزيز عايش الرشيدي
هادى على هادى الدوسري
هديل األسود أحمد الماجدي
وضحه عبد الله فهد السبيعى
يوسف عدنان عبد الله مزعل عبد الله

العلوم البيولوجيه/علم الكيمياء الحيوية
ابتسام جمال عريبى السعد
البراء محمد رحيم الردعان
البندرى سعود ضارى العنزي
أبرار وليد يوسف مراد
أسيل سالم أحمد السنان
بشاير على سعد الهاجري
بشاير محمد عبدالحميد محمود
جمانه حسين على اسد احمد
جوزه سلمان صغير البغيلي
دالل حمد عبد الرحمن العسعوسي
ديانا فالح كنيان الهرشانى
ديمه سلطان مساعد المجرن
رتاج راشد ناصر العنزي
رتاج مشعل احمد المرهون
روان بدر منصور حسين
ريان وليد أحمد السندي
سارا عبد الرزاق سالم الوهيب
ساره عبدالعزيز حمود السعيدي
ساره عواد عون الرشيدي
ساره وخيضر عبدالعزيز الهاجري
سلطانه مشعل متعب الشمري
سلمان بدر ناصر الحسيني
شريفه ناصر فهد السعيد
شهد طارق سعيد المحمد
شهد محمد سالم مرزوق
عبد العزيز مشعل احمد المرهون
عبد الله مسحل سليمان العتيبي
عبدالله محسن سعد العجمي
غدير خالد مرزوق الفجرى
فاطمه فهد شمخى الهندال
فجر عبد الله عبد الله الحضرم
فواز شافي سعيد الرشيدي
كوثر حسين جعفر االربش
كوثر نعيم مزهر جابر
لولوة علي حسين الفيلكاوي
لولوه محمد حسن الشامري
م ـح ـم ــد س ـي ــد احـ ـم ــد س ـي ــد ش ـب ــر سـيــد
عبدالحسين
مريم عبد العزيز صالح العبوه
مشاري أحمد عوض الحربي
منار سعود على الرشيدي
منيره سعود على العتيبي
موضي بدر العجمي
نورا سند مطر الجميلى
نوره حماد ضيدان ابوعدل
نوره فرحان عويض العنزي
هدى ملحان عويضه العجمي
وضحه محمد فهد العجمي
وعد خالد شريم العتيبي
يوسف احمد عبد الله الشمري
يوسف يعقوب يوسف القطان

العلوم البيولوجيه/علم الميكرو بيولوجيا
ابرار محمد حمد العجمي
اسماء محمد عكاش العنزي
اطياب طالل نايف الشمري
البتول حبيب عبد الرسول بوعباس
انوار على حسين القطان
أحمد حسين جاسم الهولى
أحمد محمد زيد الزيد
أسماء خالد مرزوق العنزي
آيه خلف جوده الفضلي

بتول محمد حسين المويل
بدر ناصر حسين رشيد
بدور صالح سلمان الفيلكاوي
بشاير عبد الرزاق محمد االحمد
جميله حسن يعقوب مؤمن
حسن علي عبد الله العباد
حمود عادل حمود البحيري
حمود محمد فرحان الشمري
حنان خالد عبد العزيز المرتجى
حوراء احمد عبدالله ابراهيم الفرحان
حوراء مختار علي الصراف
دالل جراح مسير الخالدي
دالل عصام خليفه النصف
ديما محمد فهد الهاجري
ديمه صالح سعد العازمي
رهف طالل ثواب المطيري
روان مشعل نشمى العنزي
زهرة عبود العيسى
ساره علي حسين مطر
ساره متعب نهار المطيري
ساره وليد حمد السريع
سجى حمد عبد الله الهمالن
سلمان فهد عبيد العجمي
سناء بشير خليف العنزي
سندى هنيدى حباب الرشيدي
شريفه بدر محمد الفيلكاوى
شهد طالل جاسم البلوشى
شيخه فهد منصور العتيبي
شيماء عبد الحميد محمد العبد الله
صالح عبد الحكيم سليمان الصقعبي
صبيحه سليمان حمد الديكان
طيبه راشد حمد جاسم البصرى
طيف بدر ناصر الرشيدي
طيف خلف عبد الهادي الحسيني
طيف سعود مروى المطيري
طيف صالح عيد الشمري
عائشه عايض حمدان السبيعى
عائشه هانى عبد الرضا غلوم
عبد العزيز حجى مفرح القصبا
عبد الله فيصل عبد الله الشريده
عبدالوهاب مبارك مطير فالح
عبير فارس صنت المطيري
عذبي مطلق جديع الديحاني
علي مبارك عايض الشالحى
فاطمه حمد محمد المهنا
فاطمه على حسين عبدالله
فاطمه فالح عبار سعود
فاطمه مصطفى موسى شعيب
كبرى علي حسين خسروه
لطيفه حسين ناصر العجمي
لولوه انور جار الله الحبيب
متعب مشعل متعب الشمري
محمد خالد هاشم الشخص
محمد ناصر احمد يوسف
مرام مشعل عبدالعزيز العنزي
مريم محمد سعد عبد الله
مكيه عبد الرسول عبد الجبار المتروك
منار راضى شاكر شديد
ندى محمد فهد العتيبي
نشميه فالح مبارك العجمي
نوره يوسف أحمد السعيد
هاجر محمد فهيد العازمي
هدى حامد مطنى مطلق
هديل احمد فانخ مناور
هديل عبد الناصر على شريف
هديل فالح محمد الدوسري
هند سعد فالح أبوتمر المطيري
يوسف سالم نزال غافل العنزي

العلوم الرياضية والطبيعية/االحصاء
التطبيقي
دانه أحمد محمد بورسلي
ديمه سلمان سلوم العنزي
شهد بداح مطلق الرشيدي
عامر مفلح عامر العازمي
مشعان محمد سالم فرحان

العلوم الرياضية والطبيعية/االحصاء
وبحوث العمليات
رقيه خالد عبد الشمري
زهراء بدر طاهر الهزيم
طيف موسى غايب الرشيدي
مبارك براك بريك العتيبي
محمد جمال عبد الله البناى
منيره عماش عبد الله المطيري
نايف سالم حمد العجمي

العلوم الرياضية والطبيعية/الجيولوجيا
اسيل محمد حسين غلوم
الجازى فواز فالح المياس
الجورى ناصر فارس السبيعى
الجوري مبارك شارع الديحاني
العنود الفى صالح العنزي
انفال عادل نواف المسلم
انوار بدر صقر العنزي
أحمد ناصر أحمد العتيبي
أروى محمد حمد الهرشانى
آيه صالح جاسم اللنقاوي
باسل أحمد فريج السليماني
جمانه نجف محمد على
جنان عالء على الصدى
جنى يوسف عبد الرحيم العوضي
حبيب عبد الله حبيب العازمي
حسين خالد عبد الوهاب الدشتى
حسين علي بدر الحداد
حسين محمد حسين احمد
حسين يوسف داود الشمري
حصه عايض دهيم الرشيدي
حصه منصور محمد الغصاب
خالد عبيد فهيد العجمي
خالد منصور فهيد العجمي
دانه محمد حسن الكندرى
راشد راشد عبد الهادى الهاجري
رتاج انور عمر الرفاعي
رتاج عادل غلوم حسين
رتاج عصام مرشد الجميلي
رند محمد فالح العدواني
رهام فهد عبدالرحمن الحسينان
روان راشد سعد شايع
روان سعد ناجي الخضاري
روان طالل نايف المطيري
ريم قاطع ناصر الرشيدي
زهوه دغيم جليعب السعيدي
ساره سامى عيد الديحاني
ساره محمد فهد الحسيني
سلمان سالمه عبدالله الشمري
شاهه محمد عبدالحميد الحميد
شجاع نايف شجاع العتيبي
شهد ضيدان حمد الرشيدي
شهد عبد العال سلطان طارش
شوق فيحان احمد الفيحان
شوق مشعل محمد العنزي
ضاري مفلح عايف العازمي
طالل مناور على الشمري
عائشه غنيم شنار الزعبى
عبد العزيز خالد محمد القطان
عبد الله عمر عبد الله الشهابى
عبدالرحمن فواز عبدالرحمن الرشيدي
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عبدالعزيز فرحان عماش العنزي
عبدالله فهد سليم الديحاني
على عبدالله احمد احمد
عمر مزعل عطيه ربيع
عيد علي عيد القربه
غدير خلف مطر الشمري
غدير غانم سلمان الطويلع
غدير فهد عبد الله على
غدير هليل محمد العازمي
فاطمه حسين اسد حسن احمد
فاطمه عادل محمد العلي
فاطمه عدنان علي علي
فاطمه مرشد منيف المطيري
فرح خالد مناور وقيت الشمري
فالح حمد حسين العجمي
فهد علي مطر العازمي
فواز محمد عطاالله العصلب الظفيري
محمد ابراهيم جمعه مهدي
محمد احمد هادى وادى
محمد سويلم قبالن الشمري
محمد عبدالكريم مصطفى العبدالله
محمد فهد مطلق العازمي
محمد يوسف طاهر البحراني
مرام خالد هليل الظفيري
مرام سعود فرج الشمري
مرزوق عباس رشيد الرشدان
مريم فيصل محمد العوضي
مضاوى ناصر الحميدى المطيري
مناير عوض سعدان العازمي
منيره قاطع ناصر الرشيدي
مها خالد عبد الله الراجحي
موسى صالح موسى محمد
ناصر عبدالعزيز مطر الشمري
ناصر عبدالله محبوب الدوسري
نايف نافع خلف الحربي
نجالء أحمد حسين السحيب
نجود عبدالرحمن سالم الرشيدي
نرجس عباس محمد حسن ميرزا
نورا محمد هندى الشمري
نورا هندي حماد العجمي
نوره هزاع خالد المطيري
نوره هزاع عماش المطيري
نوف سلمان حمود الرشيدي
نوف مطر غنيم الظفيري
نوير حميد حمود المشحن العازمي
هند بدر عبدالله البرازى
هويج سلمان مسفر العجمي
هيا عدنان عبدالله خضير
هيا ناصر مفرح السبيعى
ياسمين فهد زعال العازمي

العلوم الرياضية والطبيعية/الرياضيات
المالية
ابراهيم احمد على الهاجري
أوراد مشعل نايف الشمري
جاسم فهد حمود اللميع
جواهر صباح ترف فجرى
خالد سامى سعد الغريب
خالد نور شاكر العتيبي
دالل عيد فهاد العنزي
رقيه فالح جمعان الحميدي
سليمان جاسم خليفه العميري
عبد العزيز سعود فرج الشمري
عبدالله جبل محمد العجمي
مريم مشعل ملحاق المطيري
منيره عادل حمود سالم

العلوم الرياضية والطبيعية/الرياضيات
ابراهيم عادل كساب الماجدي
ابراهيم مطلق خالد بوحواس
اسامه محمد بدر الهندي
الجفول سعدون شاهر الشمري
الجوهره سعود مطر الرشيدي
ايمان خالد بدر المطيري
أبرار صالح يحيى الرشيدي
أسماء خلف سالم العازمي
أسيل عبدالرحمن مزاح العنزي
أنوار منيف صحن الهاجري
بدر ناصر مبخوت الدوسري
بدور فهد هداد الرشيدي
بشاير سالم حمد الحربي
حامد غانم جمعان البريعص
حياة خليل مفضى العنزي
خالد بدر صالح التويجرى
خالد عبد الله دغيم الحربي
دالل عبد الله محمد الغمالس
دالل على عايد الشمري
رقيه حسين على المتروك
ريم مسيفر محمد المطيري
ساره حمود مناحى العتيبي
سالم عبد الله فهد المطيري
س ـيــد يـحـيــي حـسـيــن س ـيــد مـسـلــم سيد
مصطفى
شروق احمد مرزوق العازمي
شهد جابر رويان الظفيري
شهد عواد محمد العنزي
شهد فواز عواد العازمي
شوق فهد غانم السرحان
شوق يوسف زايد سعدون
شيخه صباح ماجد الجعفري
صالح بدر يوسف الشعبان
طيف حمود مطلق عبدالله
عادله صالح خليف العنزي
عبد الرحمن حمد محمد الزعبي
عبد الرزاق جاسم مسير الخالدي
عبد الله راشد عبد المجيد الفودرى
عبد الله عبيد فراج المطيري
عبد المحسن غنام ذياب الحربي
عبدالعزيز فزاع راشد العنزي
عبدالله سالم عبدالله الرشيدي
عبيد خالد عبيد المطيري
على عسكر محمد العجمي
عهود تركى احمد كريديس
عيسى فهد عيد الرشيدي
غازي نجيب سليمان العبار
فى حمود هايف العتيبي
لجين عبد الله فاضل الصراف
متعب مسعود عبد الله مسعود المسعود
محسن حسن بطى العتيبي
محسن ناصر حسن بوصخر
محمد خالد مجبل علي فجحان الجبيري
محمد سعد مهل الهاجري
محمد مبارك عبد الله العازمي
منيره الحميدي شرار المطيري
منيره نايف حمدان فجحان الجبيري
مها فواز فهد العنزي
مي سلطان مناور العالي العتيبي
ناصر خالد محمد بن عيد المطيري
نوره محمد على الرشيدي
نوره هانى عواد فالح
وضحه فهد سالم العجمي
يوسف محسن صالح زيدان

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
االساسية
آيه محمد على منصور
حسين على حسين المصيليخ
رهف عيد مروى المطيري
شيخه فيصل محمد العنزي
صالح زياد شاكر عبد الله الشطي
عثمان حسن عايد موسى الشمري
عفراء معجب فهد العجمي
غنيمه عادل خالد الجرى
فاطمه أمير صالح العوضي
فرح عايد سعين باطح

فرح منصور سعود الظفيري
محمد عبدالله فالح المطيري
محمد منصور سهيل العتيبي
مالك مبارك محمد الحربي
نور عبد الكريم عليان الحربي
نوره زيد مزيد الهاملي

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
الهندسية/االستشعار عن بعد
ساره خالد عبد الله خليفه الشطي
سلسبيل جراح سعد المطيري
عائشه سعدون سعود العازمي
مريم عبد الكريم محمد الدويله

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
الهندسية/الليزر واالتصاالت البصرية
حنان عواد عطيه الشمري
دانه عايض مرزوق محمد
فرحان مطر هزاع العنزي
هاجر شايع سالم الضفيري

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
الهندسية/نظم رقمية
دانه فارس ذريان العنزي
عبدالرحمن فايز صالح السلطانى
معاذ مشعل تركى الضفيرى

العلوم الرياضية والطبيعية/الكيمياء
التطبيقية
اسماء محمد مبارك العازمي
أنفال يوسف سليمان الهاملي
حمد علي عبد االمام محمد
زهراء اسماعيل احمد محمد
زهراء عدنان ابراهيم الصالح
سالم راشد سالم الخضر
ضاري خالد عيسى عبد الله عيسى
عبد المجيد فراج صالح الماجدي
عهود شعوان صقر عوض العتيبي
متعب تركى مكراد المكراد
نوره مسلط عبدالله الهاجري

العلوم الرياضية والطبيعية/الكيمياء
اريج خليفه مطر الشمري
أحمد ناصر محمد العتيبي
أريج خالد بندر يوسف
أصايل يوسف مبارك المطيري
بدور مسعد محمد المطيري
بندر فراج خالد العازمي
خالد محمد ساير سلطان
خلف سمير خلف صنهات
ديما جالل شبيب الرشيدي
زينب عبد المحسن حمزه الصفار
سارا أحمد عبد الرحمن الفضلي
ساره احمد خلف السعيدي
ساره ثامر قيس بوناشي
سالم عماش سالم المطيري
سعود بدر راشد الشحومى
سليمان حسن احمد الرشدان
شهد خالد نشمي الرشيدي
شهد هويدى نهار المطيري
ضي مخلد زايد المطيري
طالل محمد راشد الراشد
طالل ميالن سعود النومس
طيبه محمد طويان الحسيني
عبد الله سالم عبد الله الهاشمي
عبد الله فيصل يوسف العمر
عبد الوهاب محمد يوسف عبد الله
فجر ناصر عبدالله صالح العنزي
لطيفه عبد الهادى سالم الجداوى
محمد علي محمد المطيري
محمد عواد جمعان الهرير
محمد عوده مطشر فاضل
مريم صالح الدين احمد شبكوه
مريم محمد حمد المضحي
مشاري جميل مطر المطيري
مناحي نايف مناحي الديحاني
منى فيصل محسن عمر
نجود هذيل نافع الرشيدي
نور حمدان عوفى البذالى
نوف عبدالرحمن محمد الهاجري
نوف نمر قائد أباذراع الظفيري
نوف نواف الفي الرشيدي
هدى يوسف عبد الله ساير
هيفاء نايف مساعد العنزي
وليد مناور محمد العتيبي
ياسمين قاسم احمد خالد

العلوم الرياضية والطبيعية/علوم البحار
ابرار محسن عباس دشتى
بندر سعد متعب الشمري
حسين حامد حسين كمال قاسم
حمود عيد حمود الرشيدي
حوراء محمد محمود دشتي
خديجه عبد العزيز حاجى احمد
دينا عبد الهادي عبد المحسن الشمري
رغد جاسم محمد الفضلي
روابي راشد محمد الخطاف
ريم ابراهيم حسين كاويانى
زهراء محمد محمود دشتى
ساره هديبان ناصر الدوسري
سالم زايد عبيد العتيبي
سليمان ابراهيم يوسف مراد
سليمان حسن عطيه المهيني الشمري
سليمان ناصر احمد الهزاع
شهد عبد العظيم حسين فالح
شيخه فايز فهد الحربي
طيبه حمزه عباس اسماعيل
عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز مـ ـ ـب ـ ــارك عـ ـب ــد ال ـم ـح ـســن
العظيمان العجمي
عبدالرحمن محمد صالح الدين حسن
عبدالعزيز يوسف ابراهيم ابوحمزه
عواطف جمعان ناصر الصانع
غدير متروك محمد المتروك
فاطمه الزهراء عارف عباس المحمد علي
فاطمه طارق محمد القالف
فرح محمد ناصر الجفيره
فهد اسامه محمد الياقوت
فهد فيصل جابر الشمري
لولوه عبد الله عبد الرحمن الكندري
مريم بدر ناصر الهاجري
منار عبيد فرحان فرحان
منيره مزيد قاصد الجفيره
منيره مساعد مبارك سالم سليم
نوره محمد جابر المري
نوف احمد فارس الخالدي
هدى عيسى عبد الله فيروز
وضحه راشد محسن المرى

كلية العمارة/العمارة الداخلية
امل اسماعيل احمد الكندري
امل محمد عبدالرحيم علي
بدريه عبدالله عبدالعزيز العرفج
حصه محمد فالح العجمي
دالل عيسى عبد الكريم النومس
رغد ماهر ناصر المطوع
رهف محمد غنام المطيري
روان وائل محمود عبد العظيم
زينب فهد عبدالله تقي
ساره يوسف عبد الله الربيع
سلمى يوسف حسن العنزي
طيبه يوسف أحمد الصقر الزايد
ظالل عصام عبد العزيز العبود
غدير أحمد عبد الواحد عبد الرحيم
فرح محمد ابراهيم الكندري
فرح مساعد محمد السعيد

فوزيه وليد محمد العلي
مريم عبدالرحيم الهاشمي
مريم نايف مناحي القحطاني
منيره بدر على الجبرى
منيره جاسم محمد السعد
منيره مشعل محمد الملهوف العازمي
مي محمد سلطان العتيبي
نور عذال صالح العاكول
نوره محمد العنزي
هاجر فهيد فهد المطيري
هيا حسين علي المانع
وضحه منصور فهد الدوسري
وفاء ماطر عياد العصيمي
ياسمين عواد عنتر الفكر الظفيري

كلية العمارة/العمارة
احمد عبداللطيف المطوع
أروى علي المنصوري
آية علي محمد
بسمه مساعد الجديمي
جود وليد أحمد محمد صالح العجيري
حمود راشد سعود العميري
حوراء خالد صالح أحمد بوخمسين
ريم فليج الفليج
سارة على يوسف الخميس
سندس سلمان هزاع المطيري
شيخه صالح خليل عياده
ضحى طالل عبد الله الحوطي
طيبه وليد خلفان العلوي
عايده سليمان الرفاعي
عائشه مبارك حمود الرشيدي
عبدالعزيز غسان محمد الخنيني
غاليه جمال حسين
غزالن سعود عبدالله المشعان
غال خالد الفضاله
فاطمه عدنان محمد العوضي
فرح يحيى يوسف علي ابراهيم المناعي
فطومه درباس عمر العمر
لولوه زياد أحمد العوده
مجد حسام الخرافي
محمد عبدالله محمد الجيسى
مرام حسين سلمان الهيفي
مريم باسم ابراهيم الرويح
نهى فالح محمد الشالحي
نورة ابراهيم محمد النصار
نوره عادل يعقوب المضاحكه

كلية العمارة/علوم التصميم المرئي
أريج أحمد يوسف محمد الفيلكاوي
جاسم محمد جاسم بودي
دانه حمد مسفر المطيري
دانه طالل عبدالسالم الهزاع
ديمه فايز حميدي المطيري
رزان فايز عقله العنزي
رغد نواف خلف المطيرات
ريم خالد البديوي
ريم سعد ناصر السامح
ريوف يوسف فهد الدويله
ساره ابراهيم صالح حمد
ساره بدر محمد العدواني
ساره محمد عبدالله الشطي
سدن يوسف محمد الشتيل
سيد علي يوسف سيد مهدي الرضوي
شيخه صقر راشد الصقر
شيخه عادل عبد الله الفضاله
شيماء خالد عايض الحربي
صبا عدنان على بوارحمه
طيبة محمد فهد الخميس
فاطمه داود سالم الكندري
فاطمه ياسر احمد الكندرى
فالح خالد فالح الخالدي
فهد مشعل عطيه الفضلي
لولوه جمال زيد فهيد العازمي
مريم اسامه علي الرمضان
مناير ناصر خلف الرشيدي
نشور زياد يوسف الهاجري
نوره ابراهيم محفوظ الرشيدي
هاجر نواف حمدان فجحان الجبيري

كلية الهندسة والبترول /الهندسة
الصناعية والنظم االدارية
افنان عبدالله جاسم الدمخي
الجوهره وليد فهم المطيري
أوضاح على زيد الزعبى
آمنه رضا موسى محمد رضا
بتال محمد مضحى الرشيدي
بشاير حسين عوض مطر
جود جواد الغريب
خالد عبد الله خالد الهاجري
دانه خالد محمد اليحيى
دانه محمد عبدالمحسن الشايجي
رتاج حمدان عبد الله المطيري
رتاج طالل عبد الله الفضل
رتاج مبارك دليم المطيري
رفعه منيف صحن الهاجري
رهف عبد الله سعد المطيري
رهف مهدي محمد العجمي
روان حمد بطيحان الرشيدي
رؤى فهد سحمي الهاجري
ريم مبرج محمد العازمي
زهراء داود اسماعيل رمضان
سلمان خالد سعد محمد المنيفي
سليمان أمان مصطفى أمان عبدالله
عائشه فوزى على الطواش
عبدالله على مجبل المسانع
عذوب علي الوسمي
عنود حمد فاضل جابر
غاليه أحمد حسين علي القناعي
غدير خالد فاضل عبد علي
غنيمه حسين على الياسين
فاطمه شايع فرحان الشايع
فاطمه محمد عبد الله الصايغ
فجر فواز السمار
فرح سامي عيد المزرم
فهد هيف عيدان الظفيري
ليان أنور عبد العزيز الشايجي
م ــري ــم مـهـلـهــل ج ــاس ــم اب ــراه ـي ــم مضف
المضف
منيره شريعان أحمد الشريعان
منيره نافل عبد الله الركاكه
موضى خالد مسعود المطيري
نوال احمد مطلق المطيري
نور صالح النمران
نور نبيل مسلم اسيرى
نوفة عبدالله على بن سعد الزمانان
هاجر مشعل حمود اللميع
هيا عامر محمد الخشم
وجدان راشد حسين العجمي
يوسف وائل الفرحان

الهندسة الكهربائية
الدانة حمدان عوض الحربي
أحمد حمد مطلق العازمي
أحمد محمد زكى عبدالله
أسماء خالد عبد الرحمن العلى
أسماء خالد محمد العجمي
أمل خالد حشر العازمي
أميره محمود فرج بخش
أنفال خالد على شمس الدين
بشاير جمال مفرح الشمري
تركي مسفر صالح القحطاني
حسنه محمد رباح المطيري
حنان حسن احمد الكندرى
حنين سعود عبد العزيز الباوى
خديجه خالد خلف الرامزى

خديجه عبد األمير حسين درويش
خوله أحمد حمد الشطي
دانه صالح مهنا الزيان
دانه محمد سلطان المطيري
دانه يوسف على بوزبر
دالل داثان قبالن العازمي
ديمه فهد هايف العازمي
رغد قبالن فهد العازمي
رهف عبد الله منور المطيري
رهف محمود محمد بعركى
روابي جمال مزيد المطيري
روان سلمي نايل الرشيدي
رؤى عبدالله عبدالرزاق الفوزان
ريم ابراهيم حمد الشبال
ريم سعود فهد الوهيب
ريم نواف يوسف خريبط
زمزم عبد الرحيم عبد الكريم العوضي
زهراء خلف معيوف الهندال
زينب حسين عبد الله حيدر
ساره اسامه حامد عبدالعزيز المير
ساره فاضل محمد المجبل
سدن احمد عبد الله العطار
سلطان ظافر حمد العجمي
سلمان مخلف بنيه العرف
سليمان داود سليمان المحيطيب
شذى هشام ابوالجبين
شهاب أحمد عبدالرضا بولند
شهد عابد عبد الله مسفر العتيبي
شهد محمد فاضل نجم الشمري
ضارى سعد محيل العنزي
ضحى فايز صالح الحباج العازمي
طيف محمد الحميدي المطيري
عاليه نواف عواض المطيري
عائشه على عطيه الفضلي
عبد العزيز نائل يوسف العميره
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق عـ ـ ــادل ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق س ـعــود
عبدالعزيز التوره
عبدالعزيز جاسم محمد المال
عثمان انور يوسف ناصر يوسف اللهو
عثمان جاسم عبد الله الحمود
عثمان فالح خضير الشمري
عهد سعد مشعل العتيبي
فاطمة محمد عبد العزيز المطوع
فــاط ـمــه اح ـم ــد س ـل ـي ـمــان أحـ ـم ــد محمد
الرضوان
فاطمه امير فاضل الكوت
فاطمه على سعود الصويلح
فاطمه فيصل فليح الظفيري
فاطمه وليد خلوف العنزي
فتون محمد نهار محمد حزام العجمي
فجر مبارك محمد الفجي
فرح أحمد حمدان الصويان
فرح نايف رحيل العنزي
فهد فالح مفضي الرشيدي
محمد أحمد حمدان الحربي
محمد جواد ابراهيم الدريع
محمد عبد الله حسين بوحمد
محمد عبدالعزيز فيصل المطوع
مـ ـ ــرام ح ـم ــود م ـح ـمــد أرشـ ـي ــد ال ـق ـف ـيــدي
الكعمي
مرام عمش فهاد الشمري
مرام محمد مشعل المطيري
مروه بدر رجا العنزي
مريم طالل سلمان العازمي
مريم عبد الله أحمد الشريده
مريم محمد خضير بوعباس
مضاوي مبارك سلطان المطيري
منار مساعد زيد المطيري
ندى بدر فهد الرشيدي
نور فايز محمد اللميع
نور محمد عبدالوهاب يعقوب القناعي
نورا عادل عبد الله الغربه
نوره محترش فالح المطيري
هديل سعدي سالم العازمي
هند سالم دويح العجمي
هيا احمد المسعود
هيفاء غانم محمد المطيري
يوسف فهد سعد الرشيدي

الهندسة الكيميائية
الدانه غنيم حمد العجمي
انوار علي موسي بلوشي
ايمان جديع زعيل مصطفى المطيري
أحمد عبد المحسن عبد الله العوده
أحمد عبدالله سليمان العصيمي
أريج محمد دحيالن الحربي
أنفال محمد حسين على
آمنه عبدالوهاب ابراهيم الكندرى
بدر صالح الرمضان
بدور بدر فالح العازمي
بسمه بدر سالم الشطي
بندر منيف سليمان الرشيدي
جاسم عبد الله جاسم الصالح العبدالله
جواهر جابر حمد فاضل المري
جوى بنت بدر بن عبدالله العطيشان
حسين عادل علي األمير
حوراء محمد احمد اصغر
خالد محمد سعد العجمي
خلود عبد اللطيف عاشور العربيد
دانه سالمه مطيران العنزي
رباب علي عبد الحميد المحمد علي
رتاج عيسي منصور الحداد
رهف حمدان احمد الحمدان
رهف عبدالله عبدالرحمن الحساوى
رهف نواف مبارك الحزمى
ريم أحمد غانم الخالدي
ريما حمد مناحي المبارك
زينب طالل احمد اقطامى
زينب قصي موسى الدرويش
ساره جابر عبد الله العجمي
ساره خليفه سلمان الصباح
ساره راكان رمضان الهيشان
ساره عبد الله سعد الرشيدي
ساره عماد حبيب الحداد
ساره فهد سعود الكهيدى
ساره فهد مبارك العجمي
ساره محمد نافل العازمي
ساره مطلق خالد المطيري
ساره ناصر راجح العجمي
سالم عبد الله محمد العجمي
سندس طارق مهدي فيصل
شروق محمد سعود المطيري
شهد محمد فهد السبيعى
شوق محمد فريان العنزي
شيخه فيصل على الكندرى
صالح دانيال ماسترز
ضاري فهد ابراهيم الحميدى
ضحى احمد خلف الراجحي
ضحى محمود حبيب بولند
طيبه رياض ناصر العلي العبد القادر
عائشه عبد العزيز سعود الرشدان
عائشه يوسف على النجار
عبد الرحمن سعد راشد سعد العنزي
عبد الرحمن مرزوق قعيد العتيبي
عبد الله محمد حمود الجنيدل
عبد المحسن عبد اللطيف العبيد
عبدالرحمن محمد صالح محمد التويم
عبدالعزيز يوسف عتيق العنزي
عبدالله حمدان العجمي
عبدالله مسعود ابراهيم نصر مفتاح
عبير محمد عمار العجمي
عمر عبدالعزيز عبدالحي الشاهر
عمر متعب حسن حصيبان العتيبي
غاليه مبارك محمد الدغيم
فاطمه حبيب عبدالرسول العكري

فاطمه ماضى فهد العازمي
فاطمه يوسف محمد المهنا
فرحان مسعود محمد العجمي
فضه عمار يعقوب غلوم
فى على مانع
فيصل دحام حميد الشمري
فيصل عبد الله سلمان الشعيب
كوثر منصور عبد الله الشطي
لطيفه عبد الرحمن محمد العلي
لولوه فيصل عبدالمحسن الطبيخ
محمد وليد نادى العنزي
محمد يوسف محمود محمد عابدين
مريم عامر محمد الجعيدى
مريم نسيم محمد البلوشى
مريم يوسف صالح بوجروه
مسك يوسف فيصل الرويح
منار صقر زبن عماش الشمري
منار محمد نايف العنزي
مناير حمد حسين العجمي
منيره راشد محمد الحساوي
مها عطا الله على حريش
ناصر بدر عباس العنزي
ناصر بدر عبد الله البراعصي
نور فهد مرزوق العازمي
نورا زيد طعمه الشمري
نورا عيد ناشى الرشيدي
نوره عمار سعود العجمي
نوره عمر فالح العازمي
نوره غازي فيصل الطواري
هاجر مشعل طليحان الحربي
هدى وليد أحمد الموينع
هيا صالح عبد الله البراك
هيا على زايد العدواني

الهندسة المدنية
ابتهال سالم عايض الرشيدي
ابرار حمد مجبل العازمي
احمد نايف سعيد الوهبي الشمري
اروى ناصر حامد الفضلي
اريام فايز سعد الشالحى
الدانه حسن ذيب ناصر فهد
الدانه عبدالله حمد الشتيلي
العنود مهل مهل الرشيدي
المها محمد على العازمي
امال حيدر الحرز
انفال اياد عبد الله المطيري
أبرار ماجد عبد الله عبد الرحمن
أسماء خالد سالم صالح الحيمر المرى
أصايل غنيم مروى العازمي
أمانى مجبل مفلح العازمي
أمل مبارك شبيب المرجي
أمل متعب العتيبي
أميره طالل الفي الكريباني
أنفال وليد صالح الصالح
آمنه علي غازي العازمي
بتله سعد مطلق الرشيدي
بدر عادل سعد الشريعان
بشاير بجاد غالب الديحاني
بشاير ضيدان محمد المطيري
بيبي جمال عبد الله جمال
تفاني جمال ناصر الرويح
جوري حامد الجبر
حصه منيف سداح الحويله
خديجه أحمد محمود القطان
داليا طارق غريب بن غريب
دانه خالد بدر الردعان
دانه خلف خالد كنيفذ
دانه ضاحى بردى العالطى
دانه فهاد سحاب المطيري
دانه محمد سالم الحربي
دانه مزيد عبد اللطيف المزيد
دانه منيف سليمان الرشيدي
دالل أحمد عبد الله زمانان
دالل سعد صفران الرشيدي
دالل صالح عبد الله المعتوق
دالل عبد الجليل يوسف الكندرى
دالل فالح مهدي الرشيدي
دالل مساعد سيف العتيقي
دنيا ناصر سلطان الفضلي
ديما أحمد ابراهيم المفرج
ديمه خالد عبد الله العجمي
ديمه سعد على العازمي
ديمه علي عبد الرحمن سليمان
رتاج بندر علوش العتيبي
رتاج محمد مشعان العتيبي
رزان طارق عبد الرحمن البدر
رغد خالد عبد الله السبيعي
رغد فهد سعود العازمي
رفيف بندر بعيجان الحربي
رقيه مطلق على سيحان
رهف عادل أحمد الدوسري
رهف فراس محمد الشطي
رهف مشعل سفاح مطارد خشمان
روابي محمد غالب الرشيدي
روان صالح عيد المطيري
روان عبد العزيز أحمد البغلي
روان محمد سعد المطيري
ريم بدر عبد الله المطيري
ريم حمد عبد الله العبد الجليل
ريم خضير حليس الحربي
ريم سامي العتيبي
ريم عبد الله جابر المرى
ريم نايف عبدالله الحربي
ريما محمد عبيد عراده الرشيدي
زهراء ضيف الله عطيه الشمري
زهره جاسم يحي سيدجاسم القالف
زينب احمد محمد الحبابي
زينب عدنان يوسف حيدر
سارا بدر بداح المشعان
سارا نواف مزيد المطيري
ساره حسين على الشحومى
ساره سالم جاسر الرشيدي
ساره سعد عايد الجويخ
ساره على مطلق منيجل العازمي
ساره عوض عيد المرتجى
ساره فهد صالح الخنه
ساره مبارك محمد البادي
ساره محمد حمد العجمي
ساره مشاري عبد الرحمن المطيري
ساره ناصر غنيم ابو عنيج
سعود خالد عبد الله السهو
سعود عايض العتيبي
سعود عبد العزيز راشد خلف
سلطان سعد مطلق نعير الهاجري
سلمى ضيف الله فريح الرشيدي
سلوى نواف هشام الغربللي
شذر عبد الرحمن سعود المنيع
شهد خالد سليمان السنين
شهد راشد محمد الرويشد
شهد علي عبد العزيز الحصان
شيخه احمد سعود صنيدح
شيخه بداح جربوع ذياب
شيخه سالم العدواني
شيماء خزعل خالد العازمي
شيماء نافع عوض العنزي
شيهانه نواف ملعب الظفيري
صالح حماد منصور العجمي
ضاري حسن علي الزنكي
طيبة خالد عبدالمحسن الراشد
طيبه محمد البرجس
طيف بدر فراج العازمي
عالية صالح الرشيدي
عاليه حسن باني النمشان
عاليه سعود عبد العزيز الحرب
عاليه محمد مبارك الجسار

عائشه سعد متعب المطيري
عائشه مسعود دهش المطيري
عائشه مشعل السعيد
عبد الرحمن حسين سعيد الهاجري
عبد الرزاق نبيل منصور البعيجان
عبد الله عبد السالم سعود العوام
عبدالله خالد ضحوى الظفيري
عبيد مسفر عبيد الشالحي
عبير عيسى يوسف الخياط
غاليه أحمد عبد الكريم اليعيش
غزيل راشد محمد ارطام العجمي
غال إبراهيم النصف
فاديه نواف جابر الحربي
فاطمة وليد عيسى العوض
فاطمه تريحيب على المطيري
فاطمه حمد عوض حسين
فاطمه دغيمان غزاي المطيري
فاطمه سعود سالم العنزي
فاطمه سليمان سعيد الفيلكاوى
فاطمه عبد الله مبارك العجمي
فاطمه محمد ابراهيم الخليفي
فاطمه نايف فرحان مبارك
فتون عادل رشيد الشالحي
فجر خالد عبد الرزاق المويل
فجر راشد عبد الرحمن مرزوق
فجر محمد بدر البدر
فجر محمد فالح العازمي
فجر ناصر مساعد المبيلش
فرح أحمد سالم الحريص
فرح صالح الفي الغواص الرشيدي
فرح مبارك فهد الهاجري
فضه سعود محمد العفاسي المطيري
فضيله زيد عبد الرحمن المنيفي
فنر نواف ناصر البراك الرشيدي
فنن ناصر مطلق السيحان
فهد سعد سلمان العنزي
في حمد الصقر
في فالح صقر المطيري
فيء عبدالله ابراهيم الهاجري
لجين جمال على االسود
لطيفه حمود فهد الدباسي
لولوه خالد صالح اباالخيل
لولوه عادل محمد الغيث الطيار
ليان احمد صالح العريفان
محمد أمين أحمد سلمان أحمد
محمد صالح عبدالعزيز العمران
محمد عايد داهوم الرشيدي
محمد قاسم احمد اكروف
مراحب عوده طعمه الشمري
مريم جاسم أحمد العبد الله
مريم حمود عماش الرشيدي
مريم محمد أحمد العوضي
مريم محمد درويش الفودري
مريم منصور عبيد محمد عبيد العجمي
مريم يوسف محمد مال الله أحمد محمد
مضاوى عبد الوهاب حمود المضيان
مليحه انور رجعان البحيري
منار فالح شاهر البغيلي
منى محمد مرشد محمد المرشد
منيرة خالد محمد السميري
منيره جاسم حمد الغانم الجبر
منيره خالد محمد الدخيل
منيره عبدالمحسن الزامل
مها حمد عبد الرزاق الدوب
مها دغيم صنيتان المطيري
موضى محسن محمد العارضي
ميار أنور عيسى الراشد
نجود سلمان حمود المطيري
نوار طارق محمد الحيدر
نواف سليمان مرزوق الغضورى
نور سعود عائد الشمري
نور صباح محيل الصالل
نور عبد الله عنيزان الرشيدي
نورا فهد متعب المطيري
نورا فيصل مطلق الشريعان
نوره حمد عوض العازمي
نوره سامى سعد الغريب
نوره محمد هذال المطيري
هاجر احمد عبد الله المطيري
هبه عبدالصمد حسين على الكوت
هديل طالل بندر الديحاني
هند علي أحمد الفودري
هند عمر ابراهيم الضبيان
هنوف بسام عبد الله العازمي
هيا خالد جاسم الدبوس
هيا عدالن مانع الهدبه
هيا فهد محمد الطاحوس
وجدان موسى سعد العتيبي
وجدان نواف راشد صنح العازمي
وسميه غليفص شافى العجمي

الهندسة الميكانيكية
احمد خلف شفاقه الظفيري
الرتاج فهد يوسف البرجس
أحمد منصور عبد الوهاب خورشيد
باسل حسين بهبهاني
براك ابراهيم حامد الخالدي
جمانه محمد حميد شهاب
جمانه وليد يوسف حاج علي
جوري فيصل عبد العزيز الخطيب
حمود تركي العتيبي
خالد سليمان راشد عبدالله العربيد
خالد يوسف طعمه الشمري
خلود احمد راضى احمد
دانه صالح عبدالله القوسي
دانه محمود غلوم اشكنانى
ديمه ناصر عبد الله الردهان
رباب سليمان فردان عبدالله
رناد عمر عبدالعزيز الزامل
رهف فالح بدر المطيري
روان عبدالله عايض المطيري
زهراء حيدر عبد الرسول األربش
زهراء عادل عبدالله عبدالله القالف
زينب خالد جاسم علي
ساره أحمد عايد المطيري
ساره سعد مشعل المطيري
سالم فهد محمد العاطفي
شهد نايف حسن الدوسري
شوق فايق صالح العمير
شيخه اسامه ابراهيم الخلفان
صفا محمد كرم محمد علي
عادل ناصر امير صباغ
عائشه فهد شريده المزيد
عبد الرحمن ابراهيم سعود الفارس
عبد الله على كرم شهاب
عبد الوهاب طــارق يوسف عبدالوهاب
البسام
عبدالرحمن اسامه راشد علي
عبدالعزيز صقر ربيع اليوحه
عبدالله خالد عبدالله العتيبي
عمر أحمد حسن محمد
عمرو محمد عبد العزيز العتيبي
عيسى عبد الله عيسى بولند
غدير سعد حمدان الحربي
غزالن ماضي العبدي المطيري
فاطمه فيصل حسن األنصاري
فاطمه فيصل عبد الله الكندري
فجر جمال على العتال
فهاد عبدالله العجمي
لمياء فيصل احمد الكندري
محمد عبد الله محمد بو خلف
محمد عبدالكريم عبدالله السمحان
مرزوق منصور المبارك
مريم عادل خلف الرشيدي
مصعب علي مصطفى معرفي

٩
منار فهد خلف مناحى
منيره محمد سعد الضامر
مي حمد عبدالله العمار
نافع عادل نافع الظفيري
نجالء خالد عبدالله مقبل
نورا صالح سالم القنيصي
نوره فهد حمد الهران
نوره وليد عبد الله الشعيبى
هاجر جالل فاضل ربيع
وضحه بدر هادى عيد العازمي
وضحه غانم مساعد المجرن

هندسة البترول
اسراء ناصر غلوم العابدين
الجازى محمد بتال السبيعى
النوير محمد عبد المحسن الجسار
أريج خالد عبد الكريم الطريجي
أفنان جزاع معيض الرشيدي
أنفال صالح ناصر العنزي
أوراد عبدالله احمد الكندري
آيه احمد عمر العنزي
براك عبدالمحسن المقاطع
بشاير مبارك عبد الله العنزي
حمد حمدى مذكر المطيري
دالل حمود فهد الدباسي
ديمة اسامه صالح الدعيج
دينا نايف دومان المطيري
راويه عادل العتيبي
رهف صقر محمد حسين المطيري
رؤى جاسم محمد الكندري
زهراء هالل عبد الرحمن الفضلي
زهره عباس عبدالرسول على
زينه فيصل محمد الفودرى
ساره سيف عبد الهادي العتيبي
ساره وائل محمد الصراف
سعود خالد سعود المطيري
شروق حمود صالح الخشاب
شهد بدر غازى العدواني
شهد جراح سعود الشمري
شوق بدر فهد الشمري
شيخه حمد عبد الله الكندرى
شيخه عبد الوهاب مساعد المجرن
شيخه عبدالعزيز العربيد
طيف خالد محمد الشيبه
عائشه خالد جهار المطيري
عائشه مشعل عبد الحي الشاهر
عبد العالى حمود عبد الرحمن الرشيدي
عبد الله طارق فاضل فيلكاوي
على عدنان محمد الخاجه
عهد مجرى مخلد المطيري
فاطمه محمد عبد الكريم حيدر
فاطمه وليد جواد البغلى
فجر عبد الرحمن يوسف على
فرح احمد نعمه العنزي
فهيد فالح محمد العجمي
لجين عبد الله علي اسماعيل
لولوه محمد سرحان العنزي
مرام خلف الطرقى الذايدى
مروه الحميدي مانع الفضلي
مريم خالد حسين مطر
مريم ربيعان مطلق السبيعى
مريم عبد الله اسماعيل العنزي
مريم علي حسين الصحاف
مريم فالح سعد النمشان
مشاعل ثامر جابر العنزي
مالك مشعل سارى المطيري
مالك هادى سعيد الهاجري
منيره ثقل مشوط العجمي
ناصر صالح مبارك العازمي
نجد ناصر الناصر
نوال جاسم راضي الشمري
نور أحمد محمود محمد
نور على عوض منهل العنزي
نوره زكريا محمد االبراهيم الفيلكاوي
نوره سالم راشد الشمري
نوره منصور حسين العمر
نوف جميل ماجد المطيري
هنادى عبد الله ردن المطيري

هندسة الكمبيوتر
الجفول سودان على الشمري
المها رشيد عبد الهادي المطيري
أشجان مناحى على الديحاني
أمل محمد مرزوق العازمي
أوضاح أنور بدر القربه
تغريد حمد فالح المطيري
جنان سالم أحمد االبراهيم
جودي نجيب العوضي
دانه عبد الكريم يوسف العمران
دالل عبد الغني عبد الله الدوسري
ديما عادل خالد االبراهيم
ديمه عويد سفر المطيري
روان سعد شبيب العازمي
روان محمد هادي الدوسري
ريم مطلق فيحان الجميلى
ساره جاسم جمعان المطيري
ساره جاسم عبد الرحيم عبد الله
سعده رباح حشر العازمي
سميه أحمد حيدر دنبوه
شريفه صالح عبد الله الشرقاوى
شهد حماد عبدالله الشمري
شيخه اسماعيل عبد الله الكندرى
شيخه نايف عبد الهادي الحوري
شيخه نواف فليطح الموعد الشمري
طيف بدر سعد السعيدي
عبد الرحمن سميح محمد ابوهناد
ع ـبــدالــرح ـمــن صــالــح ابــراه ـيــم سليمان
الخراز
عبدالرحمن محمد موسى المحمد
عبدالمحسن عادل جمعه العابدين
علي بدر محمود حسين
فاطمه احمد عياد المطيري
فاطمه خالد عبد الله الصاهود
فاطمه عبد الوهاب ابراهيم مال حسين
لطيفه راشد سمير الظفيري
لولوه بدر ناصر الفضلي
مريم خالد أحمد غانم الدبوس
مناي سامى مرضى الخالدي
مناير بريكان عبد الله الرشيدي
منى طلق غزاى العتيبي
منيره احمد الهديه
موضي نواف مرزوق المطيري
نجود حمد بداح جدعان بداح
نجيب عبدالله نجيب سالم
ندى طالل سعود القمالس
نورا طارق السعيد
نوره جاسم محمد السليمان
نوره عبد المجيد غريب الشمري
هتون خلوي خلف الشمري
هديل احمد مطلق الضفيري
هيا فهد جاسم المناع العنزي
والء خليل جمال الدين ابراهيم

كلية طب األسنان
العنود فهد شجاع العتيبي
ايمان سالم شافى العجمي
أسمى محمد علي رمضان
أسيل محمد فهاد الدويهيس
ديما طالل المطر
ديما يوسف العوضي
ديمة مساعد الفارسي
ريم خالد عبدالرحمن العوضي
زينة عبدالعزيز هاشم الطاهري
ساره أحمد عبد التواب ابراهيم
شريفه محمد العيسى

محليات
شيخه محسن محمد العنزي
عبد المحسن علي محمد رضا
غدير فهد نعمه العنزي
فاطمه ابراهيم محمد الكندري
فاطمه عبد الله كايد العنزي
فاطمه فالح حسن العنزي
فجر عادل محمد الجاسر
فرح حمود الصباح
نجود بالل سعد عبدالله
نور عبدالوهاب العيسى
نوره أحمد عبدالعزيز عبدالله العصيمي
نوره يوسف هليل الحربي
هند فهد حمد المكراد

كلية علوم وهندسة الحاسوب /علوم
الحاسوب
اسراء عبد الله خاتل حروبى الحمد
افنان تاجر عفر الظفيري
الحوراء عبد الرضا عبد الكريم حسين
المها حمد زيد سعود البسيس
انتصار عطيه محمد الشحيمه
انوار فهد مفرج المطيري
أثير مجبل عوض الرشيدي
أحمد على أحمد شعبان
أفراح رشيد عياضه الرشيدي
أماني خالد عبدالعزيز العنزي
بدر طارق حسين بوحمد
بسايل مساعد خلف السعيدي
بشاير عبدالله حمدان العنزي
تركي محمد ضياع الظفيري
جراح محمد عبيد عوض
جنا وليد عبد الله النصر الله
جواهر عتقا حييان العازمي
حصه سليمان محمد العبد الوهاب
حمد وليد محمد العماني
حوراء مناور موسى الشمري
خالد جاسم يوسف الخضر
خالد فيصل عبيد العتيبي
خلود حمود محمد المطيري
خلود عبدالرحمن عبيدالله الرشيدي
خليفه رائد خليفه الصانع
دانه أحمد مبارك الحوطي
دانه عبدالله شباط العفاسي المطيري
دالل عبد العزيز علي محمد
رحاب مشعان هباس العتيبي
رغد الحميدي محمد العنزي
رهف فهد فالح الحربي
ريزه مهدي محمد العجمي
ريم حسين عبد الله المطيري
ريم سعد محمد سعد الهاجري
ريم عوض مرزوق العجمي
زهراء بدر موسى الحداد
زهور جاسم مبارك الجالوي
زينب علي عبدالحسين
ساره احمد عبد الله العراده
ساره حنيضل مطلق الدجينى
ساره سعدون منصور الخالدي
ساره سودان جمعان المطيري
ساره فالح مبارك الحجيالن
ساره محمد خلف القحطانى
ساره مشارى مبارك العازمي
سلطان خالد مبارك الضويحي
سلمان صالح سالم العجمي
شهد رمضان سعود العنزي
شهد فهد عبد العزيز الغانم
شوق أحمد جاسم المطر
شوق عبيد ناصر عبيد المطيري
شوق عيد سالم درزى
شيخه حامد مقداد البهدهي
ضاري فهد علي الكريدي
طالل حجاب مشلح الدوسري
طيف إبراهيم حمود اللميع
طيف علي عوده القحطاني
طيف غازى عوده الجميلى
طيف يوسف عوض المطيري
عاليه ناصر راشد العبدلي
عائشه فاضل عبدالله الهزاع
عبد العزيز مشعل هاني جاسم الجميعي
عبد العزيز نواف محمد الحربي
عبد الله محمد جار الله العازمي
عبدالعزيز خالد فالح العازمي
عبدالله حمد سعيد ربيع
عبدالله سعود فهد المطيري
عبير محمد زامل العازمي
علي أحمد أكبر غلوم حسين
عهد زيد ذياب الشمري
عهد فهيد غدير الشمري
عهود حمود عبد الله الهاجري
عهود هادي حسن حمود
فاطمة حسن علي صادق
فاطمه حيدر حامد سعد
فاطمه سالم حمد جابر السهيل
فاطمه مشعل علي الختالن
فريده عبد العزيز فالح ماضي العازمي
لطيفه خالد أحمد علي
لطيفه فهد عبد الله الغانم
ليلى حميد حبيب الخياط
محمد جاسم سعد المبايع
محمد عياده عيد الظفيري
محمد هداد دليان الظفيري
مرام سطام الرشيدي
مريم جزيل حمدان الشمري
مريم خالد ظاهر السهيل المطيري
مريم عادل سالم الخالدي
مريم عبد الله شفاقه العنزي
مريم فيصل سالم المرى
مريم ناصر بدر االشوك
مزون جديع مرضى الهذال
مشاعل عثمان خليل الخليل
مضاوى سعد عبدالله العجمي
مضاوى محسن خلف العنزي
منى فيصل حبيب الثوينى
منيرة ناصر شحيتان الشحيتاوي
مها محسن فرهود العنزي
نجالء عبدالله جديع الضفيرى
نجود محمد سعود العازمي
نورا خالد احمد القحطانى
نورا عبد الله فهد الحسيني
نوره بدر غريب الحربي
نوره بدر محمد المطيري
نوره خالد فايح المطيري
نوره راشد عامر الهاجري
نوره صالح خلف السعيدي
نوف ربيح محمد حسين العجمي
نوف عايض على العجمي
نوف فيصل علي المرتجي
هاجر عبد العزيز مسلم الرشيدي
هادى سالم هادى العنزي
هدى مبارك منور المطيري
هنوف فيصل علي المرتجي
هيا محمد عقاب العتيبي
هيله بدر مناور عجير العتيبي
وج ـ ـ ـ ــدان ن ــاص ــر حـ ـس ــن م ـ ـبـ ــارك ن ــاص ــر
العجمي
وصايف عوض ناجم الهاجري
وليد هايف شعيب المطيري

علوم المعلومات
احمد مبارك ضويحي الظفيري
انوار نايف عيد العازمي
أسماء فيصل حسن باقر
بدر فواز طالب القناعى
تيماء عبدالله محمد العمري
خالد زيد خلف العنزي
رانيا حسين سيف الدوسري
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رهف مبارك ماضى الهاجري
عبد الله فهد عبد الله العدواني
على مرزوق على العتيبي
مصعب بدر راشد الهاجري
مالك محمد خالد الرشيدي
منيره طلق هادى شميالن العازمي
ندى محمد عبد الله الدوسري
نوره خالد يوسف الحساوى

المؤجل قبولهم
كلية االداب /االعالم
اسماء عبد الله بدر سالم عبدالله مطر
العيدان
الطاف حمد عايض الرشيدي
الهنوف بدر صالح العنزي
انجود سعود جعفر البسام القحطاني
انوار حميدى زامل باتل العتيبي
أحمد سعد أحمد الراشد
أنفال يوسف سعد المطيري
براك مبارك محمد الثويمر
بندر محمد عبد الله صالح
تركي ماجد عبد الله الشمروخ
جاسم محمد سعود الضليعي الحربي
خالد بشار عبدالعزيز الرشيد
خالد سعد دهام الرشيدي
خالد عبدالله محمد الظفيري
دانه محمد فرج المطيري
دالل محمد عبد الله العنزي
راشد ياسر راشد الدرويش
ريم حميد خشان الخالدي
ساره نواف بدر الربيعان
سالم هذال سعد المطيري
سعود جاسم محمد الشمري
سلطان خالد عبدالله علي
شاهين عبدالله فهيد مجبل
صالح فالح ساري الثويمر
طارق وليد عبدالحميد حسن الشرف
طيف ناصر عبد الله الديحاني
عبد الرحمن سالم محمد المطيري
عبد العزيز ماجد عبد الرحمن الخالدي
عبد الله بندر حمود الديحاني
عبد الله رباح عبد الله المطيري
عبد الله سالم علي المري
عبد الله طالل غربى الشمري
عبد الله نايف عبد الله المطيري
عبدالحميد عقيل حميد الشاوى
عبدالرحمن عادل يوسف الجليبي
عبدالرحمن عيد شنيفى الماجدي
غزالن ممدوح جزاع العنزي
فاطمه فيصل حسن صالح
فجر سلطان خلف الشمري
فرح عبد الله خضير االصفر
فرح هيف جايز الحودله الديحاني
فالح يوسف فالح الخرينج
فواز فيصل حواس العنزي
مبارك عبدالله فالح العنزي
متعب عبد الله متعب الديحاني
محمد بدر مطلق المطيري
محمد غنيم مطيران السعيدي
محمد فهد شالح العتيبي
محمد ممدوح الفى النجدى العنزي
محمد نواف غربي الشمري
مريم جالل حسن حسين حيدر
مشارى وليد عبد اللطيف الرويح
منال محمد محمد العنزي
ميثم موسى حسن باقر
نجالء نواف فالح السويحلى
هاجر محمد السهو
هنا بدر عبد الرزاق الدعي
هناي محمد حجي المطيري

الفلسفة
اشواق رتيبان طلمس السبيعي
المها براك سعود الشمري
ايمان عزيز علي الشمري
آمنه على مشعاب سحلول
بيان محمد ابراهيم العجمي
جوري أحمد خالد الصليلي
جوزا مبارك دخيل الله الهاجري
خالد وليد جابر الشمري
دانه سالم دهيليس العازمي
رهف متعب فالح العازمي
رواسي قبالن هادى العجمي
روعه أحمد محمد الخليفه
ريم عبدالله مطر العنزي
ريم فهد عوض المطيري
ريم محمد بداح عبد الله
زينب حمد راشد الفضلي
ساره بدر مطرف العنزي
ساره محمد سليمان عواد الرشيدي
شوق حامد عبد الرضا بو حمد
طيف فواز شاعى المطيري
عبد الله مجبل بليل العتيبي
عذارى عبدالله محمد العتيبي
عهد سعد عايد الهاجري
غاليه عبد الله فهيد العجمي
غدير سالم عبيد الشميالن
غدير ظاهر عبيد ظاهر العازمي
فاطمه مرضى رهيف العجمي
لجين عيسى عبدالرضا بلوشى
مروه مرزوق كتاب فهد
مريم حمود سلمان الرشيدي
منار محمد عبد الوهاب الحليل
منيره صباح سيف الحريص
مها فالح جلوي العنزي
نورة حجاب جريوي الحيان
نوره احمد صقر المخانجى
نوره حاتم موسى الظلماوى
نوره عبد العزيز صالح العتيبي
نوره مبارك عبد الهادى المطيري
هنوف فالح فهيد العجمي
وجدان فالح ضيدان السبيعي
وعد صويان عبد الله الدوسري

اللغة اإلنكليزية
ابرار مبارك جايز الديحاني
اثير حمدان عايش العراده
أبرار شبيب مبارك العتيبي
أسماء عماش عايض الرشيدي
أالء فالح عاتى الشمري
أنوار حمدان محمد العجمي
جاسم حسين على اسماعيل
خالد أحمد يوسف التتان
خالد محمد حسن العلي
خالد يوسف احمد عبد الله
خديجه خليل عبد العزيز بوراشد
دانه عبدالله ناصر الكفيف
دالل على مزيد العازمي
دالل منصور فضى الرشيدي
راشد فيصل عيد المخيال
رهف سعد ابراهيم الفضلي
ريم فهيد بداح الحجرف
زينب عادل عبد الحميد الموسى
ساره سلطان الفي العصيمي
ساره عبد الله سعد الرخيص

ساره عبدالله الفى الحربي
ساره فايز منوخ البديني
سالم محمد سالم الرجعان الهليلي
سعد مبارك حزام الشمري
سعد مصلح سعد الحربي
سعود طارق سعود الحشاش
سلطان فهيد مطلق شنوف
سلطان مزيد عطاالله المطيري
سليمان طالل سعود الدويسان
شهد جاسم محمد حسين
شوق جاسم محمد الربيعان
صبى أحمد سالم الياسين
طالل ناصر راشد األصابعه
طيبه محمد فريد الربيعه
عادل حمدى خلف العتيبي
عبد العزيز نشمى سالم الفضلي
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ي ـ ــوس ـ ــف عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
العسعوسي
عبد العزيز يوسف منصور الخرافى
عبد الله سفر هالل العتيبي
عبدالله عبدالعزيز عبدالله الشايجي
على حسين عبداالمام شهركانى
على عبيد محمد الشمري
على محمد فوالذ غلوم
على ناصر محمد بو كبر
علي عبد العزيز جعفر أحمد المطوع
عمر سعد مزعل الشمري
عمر عبد الله مزعل العتيبي
فاطمة ناصر مزيد المطيري
فاطمه فهاد زنيفر العجمي
فاطمه مبارك عبدالله حمد الحردان
فراج عجيل عايش الحسيني
الفى عبد المحسن الفى حمير الشمري
ماجد كساب فهد الشمري
مبارك محمد غريب البذالى
محمد جمال محسن الصليلى
محمد سعود نجم العبدالله
محمد مشعل عليان المطيري
مشاعل اياد داود عيسى
مشاعل شباب الفى الشمالى
مضحى عبدالله مزعل العتيبي
معاذ حمد عياد الرشيدي
مها فالح مطلق العنزي
ندى كاظم صالح السعيد
نوال عبود عبد الله العنزي
نور جاسم نجم بوعباس
نور فاضل عبد الله العلى
نوره محمد ابراهيم المذن
هادى محمد سعد العجمي
هديل فهد ادليم العازمي
يوسف شريف محمد الهاشمي

اللغة العربية
احمد زيد محمد المطيري
احمد غانم احمد عبد الرحيم
البندرى سامى منصور العدوان
الجوهره سالم فهد الهاجري
العنود كساب فهد الشمري
الهنوف بجاد خلف رجيعان
انتصار ناصر عيد سعد العازمي
انوار ناصر سعد المطيري
ايمان عبد العزيز سالم الشمري
ايمان محمد الضرباح
أحمد جابر أحمد علي
أحمد سامي مرزوق مبارك راشد المدعج
أمانى سعود عبد الله العتيبي
أمل محمد عبد الله فهد
آمنه خالد شتيوي العنزي
بدر ناصر مصلح الرغيب
بدر وائل صالح العتيقى
بندر فيصل سليمان المطيري
بندر مبارك محمد السبيعي
بندر نايف خلف الرشيدي
بيبي حبيب سيد موسي الموسوي
ثامر نايف معجون هديب
ثريا صالح الفى محمد الصانع
جاسم محمد عيسى بلوشى
جواهر طالب راشد المرى
جوزاء زيد محمد المطيري
حسناء عبد الله سلمان العازمي
حمد فالح جساب السعيدي
حنان علي حسين الشمري
خالد غازى خالد المطيري
خالد نايف خالد القصاص
خالد نصار عزران بطى
خلود بدر ناصر محمد رويعى
خلود محمد مجول السعيدي
دارين مناحى طراد العنزي
دانه عايض عيد الرشيدي
دانه ناجي سعد الميلس
دانه هادي محمد الرشيدي
دالل خالد غزاى الرشيدي
دالل عادل عبد النبى مرزوق
دالل فارس هادى العنزي
دالل فالح محسن الخالدي
ديمه مناور صالح المطيري
راكان سالمه عبدالله العنزي
رشا فالح سعد الهبيده
روان سعود صياح الشمري
ريم خالد خليل الشطي
ريم محمد عايض المطيري
ريم محمد غريب الرويلي
ريم ناصر شداد العجمي
ريما ناصر على ساري محمد
زبن ضيف الله متعب المطيري
ساره سالم سعد العجمي
ساره عبدالعزيز عبدالله الفيلكاوي
ساره عصام احمد المريفع
ساره على أحمد محمود المحمود
سعد خالد سعد الخالدي
سعد فهد عامر الخصيلى
سعود شالل سعود الظفيري
سعود عبدالعزيز عبدالله الحوشان
سعود فالح خصيوى العتيبي
سلطان عبدالله عايض المطيري
سلمان راضى سلمان الجنفاوي
سليمان عادل سالم محمد
سميه حميدى هويدى الحبينى
شروق صقر عويد العازمي
شهد زيد ذياب الشمري
شيخه بدر فالح العازمي
صالح ماجد داخل الفضلي
صالح ناهى محمد الرشيدي
عائشه محمد محجان العازمي
عائشه هادى فالح الرشيدي
عبد الرحمن صغير مطلق البذالى
عبد الرحمن مبارك مجبل المطيري
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البطحى
عبد الرحمن ناصر سالم الهويدي
عبد العزيز سعد محسن العنزي
عبد العزيز محمد عيد الشمري
عبد الله حسين عبد الله العتيبي
عبد الله فهاد ناصر العجمي
عبدالرحمن تركي محمد الحربي
عبدالرحمن مبارك مضحي المطيري
عبدالرحمن محمد دخيل الديولى
عبدالعزيز ثابت عتيق العنزي

عبدالعزيز سعد رشم الشمري
عبدالعزيز مبارك مناور الحربي
عبدالله عيد عايض العنزي
عبدالمحسن نواف سويلم المطيري
عبير ضويحي احبيب الفضلي
عذارى فهيد عجب الدوسري
على مشعل سفاح االزمع
علي مطلق محمد المرشاد
عمر باتل رشيد العراده
عمر فهد حمد العازمي
غدير سعود دهام السعيدي
غال طالل عويض ملفي المطيري
غيداء محمد فيحان العتيبي
فاطمه احمد علي محمود
فجر مخلد فراج محمد الكفيدى
فهد سعد متعب الشمري
فهد عبد المحسن احمد القطيفي
كوثر عويد شويش الشمري
ليلى عدنان عبدالخالق محمد
مبارك مرزوق مبارك الغضورى
متعب سعد متعب الشمري
محمد حسن حمد حسن
محمد سعد مزيد ادغام
محمد عامر على المرى
محمد فاطم غالب المطيري
محمد معيكل برغش المطيري
محمد موسى سعد القحطاني
مريم طالل بدر الجمهور المطيري
مساعد محمد مجبل العازمي
مشارى فيصل عبد الله القليش
مشاعل محمد غالب الديحاني
مضاوى احمد محمد المسانع
منار مشعل منور المطيري
مناير سالم سمرى العازمي
مناير محمد ناصر عبد الله
منصور جمال منصور الهاجري
منيره عبد الرحمن على البصرى
مـنـيــره عـبــد ال ـهــادى مــانــع عـبــد الـهــادي
العجمي
مها ناصر عبد الكريم محسن المطيري
ناصر خميس فليح الشمري
نايفة شبيب مفرج خلف المطيري
نور جاسم خليل الشطي
نوره سعد عبد الوهاب العنزي
هناء بشير خليف العنزي
هنادي جمعان عبد الله العازمي
هند هجاج زيد زهمول
هيا خالد محمد السبيعي
وائل مرزوق مبارك الغضورى
وليد محمد جميعان الحربي
ياسمين خالد رشيد العازمي
يوسف عبدالله مرضي الشمري

اللغة الفرنسية وثقافتها
الجازي بدر فيصل الدويش
دانه طالل حصبان الفهيد
غال عبد الله خلف المطيري
ناصر نصار ناصر العازمي

كلية التربية  -علمي/برنامج االبتدائي/
الرياضيات
الجوهره بندر بديوى الشمري
دانه مناحى عطيه الشمري
هيا جاسم سالم الهنائيه

كلية الشريعة والدراسات االسالمية/
التفسير والحديث
محمد بدر محمد المويزري

كلية الشريعة والدراسات االسالمية/
العقيدة والدعوة
انفال ذياب عقله راضي العنزي
بشاير فيحان سعد صنيدح الديحاني
تركى طالل تركى العتيبي
عبد العزيز خالد سهل العتيبي
عبدالرحمن عتيق فاروع العازمي
محمد عبد الرحمن ناصر الحيان
نوره عويد هاشم العنزي

لجين بدر عطا الفضلي
ليلى عواد هالل الشمري
لينا مشل كمعان الحربي
مريم خالد صاطي العارضي
مريم راضى محمد المطرفي
مريم ناصر زابن الرشيدي
مشاعل محسن مشعل مرزوق
مضاوي محمد عبيد المطيري
مطره فراج مطر المطيري
منى عبيد أحمد العازمي
ن ــاص ــر ع ـبــد ال ـل ــه ن ـجــم مـ ـش ــارى حـمــود
الشمري
نوال سعود حمود الديحاني
نورا أحمد سيف الزيد
نوف علي طلق العتيبي
هاجر محمد شنار الزعبى
هيا ثامر فيصل الهاجري
وفاء راشد دغمى الرشيدي

كلية العلوم االدارية/االدارة العامة
ابراهيم عبد الله جاسم الشيبه
اشراق حمد خزام الحمدان
أحمد سالم حسن عبد الرحيم
أنوار محماس فهد الداهوم
آمنه عبد الله ناصر المطيري
بدر نجيب بدر الردعان
جواهر جابر سالم الديحاني
حمد عباس سلطان المزعل
ديما سعد حجاب المطيري
رغد فهد عبد الله السهو
سعود محمد غازي الزيادي
عاليه حمد حسن الرشيدي
عبد العزيز حمد عبد العزيز الهدلق
عبدالله خليف فهد الرشيدي
عيد محمد عيد االذينه
غاليه علي مطلق المطيري
فاطمه سامي عبد الله محمد
فاطمه سعيد تركى الهاجري
فضيله بدر محمد الديكان
فوزيه أسامه مساعد العبيدان
ليلى أحمد خلف الشنفا
مرزوق صالح مرزوق المطيري
منى هيثم احمد بوغيث
نوره عبد العزيز عبد الله المطيري
هديل راضي مطر الرويعي
يوسف سالم حسين الحسيني

االقتصاد
أحمد توفيق أحمد الجراح
أحمد سامي حسين مال الله
أمينة علي حسين المزيدي
جمانه عبدالرزاق علي البلوشي
حنان محمد غريب العفاسي
حوراء جمال قاطع الشمري
خالد فارس محمد العتيبي
دانه أحمد حمود الطشه
دانه مجبل نزال مجبل العازمي
ديما مشعل سلمان الخرافى
رهف فيصل سيف الرشود
زينب اسماعيل ابراهيم القطان
زينب مشرف حمد غانم
سعاد خالد صالح المحيميد
عائشه عدنان عبد العزيز الشويعى
عهد محمد مالبش العنزي
فاطمه فهد حمد المطيري
فالح محسن فالح العجمي
فهد محمد عبدالرحمن البداح
لطيفه عايض بطى العجمي
لولوه سليمان يوسف الجيران
محمد هويدى عواد العازمي
مضاوي ارشيد رجا العازمي
موضي تراحيب ابراهيم براك العتيبي
ناصر بدر عجمي المطيري
نوره بركه عباد الديحاني
نوره طالل محمد العجمي
نوف ماهر يوسف البرجس
نوف محمد سعود سماح المطيري
هيا عبد العزيز شعيب البكر

كلية العلوم االجتماعية/الجغرافيا

اإلدارة

أمل فالح سلطان المطيري
بدور حسين على العنزي
زينب محمد مجيد الصفار
ساره راشد خالد الديحاني
ساره عبدالله يوسف الهولي
سلوى محمد ناصر سعد العازمي
غدير فالح جعيالن الرشيدي
محمد راضي محمد القحص
منال محمد خزيم الضفيرى
مها انور مشعل مناور الرشيدي
موضى سعد مناحى دهيم الدوسري
وضحاء ناصر محمد العجمي

آالء على حسين محمد
جمانه فاضل مرتضى البلوشى
حمود نواف عجمي حمود المطيري
خالد بداح حنيضل العنزي
خالد فهد العتيبي
ديما جارالله ناصر العريفان
ساره بهاء ميرزا علي السليمي
ساره على عبد العزيز حسن
شيخه فارس صالح القديرى
شيخه محمد العوضي
علي سالم نهار العدواني
فيصل متعب ردن المطيري
منار وليد عبد الله المهنا
ناصر جاسم محمد الدخيل
نماري صاهود صويان الظفيري
نوره ناصر ابراهيم العمار
هاجر غزاي فيصل العنزي

الخدمة االجتماعية
اسماء طلق فالح العازمي
الجازى صالح عبد القادر العبد الجادر
الجوهره طالل حامد الشمري
ايمان خالد جاسم ماحسين
أبرار محمد عطيه الشمري
أماني بدر محمد العتيبي
أمل محمد بجاد حمد الهاجري
بدرية فيصل سالم عبد الوهاب المطوع
بشاير عبيد عبدالله المطيري
جراح حمد جراح مهنا جراح
جمال عبد الناصر عبد الله أحمد
جمانه احمد عبدالله البلوشى
جنان محمد عبدالله عبدالرحيم الكندر
حنين تركي خميس البذالي
خالد خلف عجيل الحربي
خالد راشد فهد الدويله
دالل رشيد خليفه الهايف
ديما فهد الفي الرشيدي
رغد باسل عباس العلي
رند عبد الله فهد المطيري
ساره بدر خالد العازمي
ساره ياسين فالح العنزي
سالم ربيع عبد الله الحضرم
سعد جمال سعد العازمي
سعود صباح محمد التميمي
شمايل محمد غنيم العازمي
ضحي صالح محمد الحي
طفله سعود خالد المطيري
طيف براك عوبان الخالدي
عائشة محمد عواض المطيري
عبد الرحمن خالد صياح العنزي
عبدالرحمن مجبل متعب الشمري
على حمد صالح الجريبيع الهاملي
علي عبد الله علي العنزي
عواطف دخيل فراج الشمري
فاطمة سليمان احمد الفرحان
فاطمه داود سليمان مجبل
فاطمه راشد عوض الزنيف
فاطمه سعد فهد الرشيدي
فاطمه عويضه مانع العجمي
فهد احمد محمد العبيان
فواز يوسف عجيمان العجيمان
قوت فايز بنيه العنزي

التسويق
حسين حازم بادى العنزي
ريم رائد النصف
عبدالرحمن محمد عبدالله العنزي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ط ــال ــب س ـي ــد عـبــدالـحـمـيــد
الرفاعي
عذا يوسف الميلم
علي حسين علي أكبر
غاليه قصي عباس القالف
فاطمه منصور حميد البالم
فاطمه وليد احمد الناشى
فوز ناصر المسلم
محمد موسى محمد الصليلي
يعقوب عادل محمد الزكري

التمويل والمنشآت المالية
شيخه عبدالله احمد الصالح
عبدالله عبدالرزاق الماجد
لولوه سلطان سهو المطيري

المحاسبة
شوق فهد محمد الهاملي

إدارة العمليات واإلمدادات
حصه ناصر عبد الرحمن الوعالن
حمد طارق محمد الفيلكاوي
حنين حربي رحيم الديحاني
زهراء حسن عبدالرحمن قاسم
سالم طالل فهد الضفيري
شـيـخــه راش ــد عـبــد ال ـلــه راش ــد سليمان
المبارك
متعب فهد محمد البطى

نظم المعلومات اإلدارية
احمد جمال عبد الله الربيع
الزهراء على محمد آل ناصر
أسماء شبيب مرزوق الرشيدي
بدر ناصر حسين الهويدى
بيبى سالم محمد دشتى
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خليفه احمد خلف البابطين
داليا عبدالمحسن الفى المطيري
دالل وليد أحمد المسفر
ساره عيد خليف العنزي
سليمان صالح سليمان النامي
سندس عيسى محمد صالح السعيد
طيف يوسف عبد الله المطيري
عائشه فيصل يوسف الدرويش
عبد الرحمن أسعد منصور االبراهيم
عبد الله طارق قاسم محمد
عبدالله مشعل عيد الشهرى
عثمان مساعد عياد العفاسي
فاطمه مشعان حمود العنزي
لمى فهد محمد العجمي
محمد عبد العزيز محمد السبيعي
مريم فهد نهار المطيري
نادر خالد الشمري
هبه هزاع صالح الهزاع
هناء محمود عاشور

كلية العلوم الحياتية/اضطرابات
التواصل
العباس عادل صادق الحسن
انوار رتيبان طلمس السبيعي
أبيار سعود دهداب روضان
أفراح سعد مهيهى نعمان
أمينه محسن سيد كاظم الموسوى
جمانه يوسف هاشم أشكناني
جواهر مناحى سعد العصيمى
دانة مساعد عبدالله القديري
دانه مشعل مبرك حواس
ديمه خلف دخيل الله الراجحي
رفعه تركي خالد الديحاني
رهف سعود عبد الله الشعيب
رهف سعود محيا المطيري
روان عبداللطيف عبدالله حيدر
ساره طارق سلطان المرزوق
سميه بسام محمد الخليفى
شهد فيصل على الغريب
شوق محسن ضيدان الشبعان
شيماء محمد حسين الفيلكاوي
عبدالرحمن عايد الفي الشمري
عذاري يعقوب احمد عبدالله
عمر أحمد فياض العنزي
عواطف ثامر راشد دسمان
غاليه سعد محمد المقبول العجمي
فاطمه عامر حمود العتيبي
فهد محمد غريب العجمي
محمد جمال سليمان اللهو
مراحب مشعل فيحان العنزي
مرحب مشعل برغش العنزي
مريم تركي فالح الهاجري
مريم سالم فهد العازمي
مريم فيصل سرحان الظفيري
مريم ناصر مبارك المطيري
معالى احمد عبدالله الالفى
مالك على محمد المهندى
منال فهد محمد المطيري
نسيمه خالد يوسف بوغيث
نوال يوسف فالح عوض
نوره سالم منصور العازمي
نوف رشيد منور المطيري

إدارة التقنية البيئية
الطاف بدر شريدة العازمي
الطاف مطر مجلى الظفيري
خالد حامد حمود الخالدي
روان فاضل عبدالله الهاجري
زايد محمد سالم السليماني
سعود محمد على العنزي
سلطان نافل هزاع الخالدي
سلمان انور هادي العنزي
شهد خالد هالل العتيبي
شيخه محمد عبد الله الرومي
عبدالرحمن ناصر طعمه الظاهر
عبدالعزيز احمد خالد المطيري
عبدالعزيز غازي دهيم الضفيري
عبدالعزيز نواف سلطان المطيري
علي حسن علي اشكناني
عمر فايز عبدالله الشمري
فاطمه عدنان محمد الرجيب
فهد علي عبدالرسول الصايغ
محمد يوسف محمد الناجم
مريم على عبد الكريم الراشد
مساعد عبد العزيز حلو العنزي
منيرة محمد خليف المطيري

علم التغذية
ابتسام خالد مهدي العازمي
اضوى وائل مطلق العنزي
العنود انور عطاالله العتيبي
العنود عادل مراجى العنزي
ايمان مطر راشد البذالى
أحمد سعود مرشد العنزي
أسيل عادل محسن البذالى
أنفال مخلد مطلق العتيبي
آمنه محمد عبد الله الصانع
باسمه عبد الكريم درويش حسن
بدر خلف غازى الحربي
بدور جاسم محمد الكندرى
بندر جزاع ظاهر الشمري
جمانه جعفر أحمد الطراح
حسنه فراج الفى الشمري
حسين بسام أحمد القطان
حصه ابراهيم احمد المبارك
حصه بدر منشر عيد العصيمى
حمود تاجر قصاب العنزي
حوراء مجبل عبدالواحد الهندال
خالد حمدان علي العدواني
خالد يوسف صويهد الصليلى
خلف علي سعد السعيدي
دانه طالل عيسى بوناشي
دانه على عبدالرحيم فخرو
دالل أحمد عبد الله الشطي
دالل بدر خليفه الفقم العازمي
دالل خالد عبد العزيز المرتجى
دالل محمد مبارك بن علي
ديما ياسر محمد العجمي
راشد سالم على المرى
راشد عبد الله سعد الهاجري
رهام تركى مبارك الصليلى
رهف سعد محمد الفيله
رهف فيصل نمر ظاهر
روان حسن طه المال
ريهام نواف مشهور الجنفاوى
ساره ابراهيم عبد الله عبد الكريم
ساره خالد سعران المطيري
ساره ناصر نايف المطيري
سعود حمران محمد خشمان
سعود طارق هذال المطيري
شموخ عبد الله عبد الرحمن المنصور
شوق سالم عبد الله الجعفر
شوق عوض سعد الشريجه
صيته نايف سعد الوليد
ضاهر محمد ضاهر الصليلي
طالل على عبد الله الكندرى
طيبه جميل رمضان السعيدي

عائشه عبد الرحمن محمد المال
عائشه نواف فالح بن جامع
عثمان مشعل منديل القحص
عذاري عبد المانع محمد العجمي
عشوى فارس عشوى شريع الضفيرى
عهد محمد محسن محيل العتيبي
فاطمة الزهراء يوسف موسى الخياط
فاطمه على أحمد ماه كريم
فاطمه على حسن على
فالح ابراهيم فالح العنزي
فايز مبارك عايض الصنوين
فهيمه اديغم حنيان الرشيدي
لطيفه خالد سعد عبد الله
لولوه عبد الوهاب سلطان طارش
محمد صالح يوسف الغريب
مريم ضاري هزاع العتيبي
مريم وليد خميس العصفور
مسعده عبدالله يونس مال سعيد
مشعل غازى هجيج الشمري
ملفى خالد سعود العازمي
منيره عدنان سالم الدواس
منيره مشاري خضر التميمي
مها حمود مفلح الرشيدي
ناصر بدر محمد العنزي
ناصر سعد سعود النومس
ناصر عايد مبارك سمير نافل العنزي
نايف سعيد مزيد المطيري
نفل محمد سلمان السليماني
نواف فهد مهاوش الزهمولى
نوره جاسم فهد الدعى
نوره عبد الله أحمد القطان
نوف صالح محمد العجمي
وجدان ناصر زيد الصانع
ورود عيدان مناور المطيري
وضحه محمد دليل العازمي
يوسف خالد عبد الله المطيري

علوم األغذية

ملوك حسن حبيب رمضان عباس
منى عبد الرزاق داود العبد الجليل
نجالء عبد الله منصور السبيعى
هال خالد غانم الزايد

العلوم البيولوجيه/علم الميكرو
بيولوجيا
اسماء محسن عمر العازمي
العنود مبارك ناصر الشمري
ايمان شمالن سليمان العنزي
أريج محمد عبدالعزيز العتيبي
أنوار عبد الله غالب محمد
بدر ناصر حسين الحديبى
بشاير فايز حمود الحربي
حسين على حسين القبندى
حمد مبارك أحمد الراشد
حوراء عبدالله عبدالسيد سالم محمد
خالد غازي خنيفر الرشيدي
خالد محمد خالد المطيري
روان عسكر حامد الرشيدي
سلمى فيصل سالم الهاجري
شهد عيد فراج العازمي
شهد فهد بخيت العجمي
شيخه زكي سليمان الشراد
شيماء يوسف محمد البذالى
طالل ارشيد غازى المطيري
علي ناصر علي العتيبي
غاليه حمد سرور المطيري
فاطمة خيال جضيع جابر
فاطمه حمد احمد كمال
مبارك احمد مبارك الصانع
مريم عدنان مهدي فيصل
مريم يوسف صالح المطيري
مشعل عبد الله محمد عياد المطيري
مطلق عبد الله مطلق الهاجري
نوره وليد حسن المعتوق
هيا سعود علي السبيعي

العلوم الرياضية والطبيعية/االحصاء
التطبيقي

حمد عوض رشيد العنزي
حنان عيد عوض الرشيدي
ساره حسن عبد الله هدبه الرشيدي
ساره سعد مجبل المسانع
غزالن نبهان ساير الشمري
فاطمة جبل محمد العجمي
مرزوق غازى مرزوق المطيري
منال حسين علي العنزي
مي فالح سحمى الدوسري

أنوار فالح سعد الحجرف
خالد سعيد سعد البريعصي
خالد صبر فهد الدوسري
غدير على ابراهيم عاشور
مريم نايف عجيل العنترى
ناصر بدر عسل رضا
هديل أحمد سعود العازمي

كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/
بيولوجيا النبات

العلوم الرياضية والطبيعية/االحصاء
وبحوث العمليات

أحمد طالل عبد الرحمن المزين
خديجه نواف عبدالرحمن الخالدي
ساره عبدالله سعيد العنزي
شيخه محمد صباح الفضلي
محمد قبالن العازمي
مريم صالح محمد الشمري
مصعب أحمد سعود شويرد العميري
مضاوى محمد فرج فهاد النويعم

اسراء سمير جواد الجزاف
حسين علي محمد اشكناني
سعود جابر مران العنزي
مريم عبد العزيز حمود المطيري
مشعل على حسن الشراح
نور فهد عبد الله العتيبي
نوره فالح سعد العازمي

كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/علم
البيولوجيا الجزيئية
أحمد عادل عطيه فرج الحربي
رهف طالل جمعان العازمي
سعد تراحيب عواض سيف المطيري
شهد سالم عيد خلف
فاطمه على عبد المجيد صادق
لولوه خميس محمد الخميس
مريم مصلح حمود العصيمى
نوره سعود على الرشيدي

العلوم البيولوجيه/علم الحيوان
أريج عباس محمد الحواج
أشواق عيد قنان الظفيري
أنفال خالد سالم العازمي
براك عادل يوسف العيد
بلقيس نشمى شايم العازمي
خالد محمد عايض الديحاني
ديما سعد هجرس الرشيدي
ديما مبارك ناصر بوجما
ديمه فيصل صنت الظفيري
رهف حسين مسفر العجمي
روان صالح عوض الحربي
ساره فاضل هزيم الهزيم
ساره مقيت محمد العجمي
سميه وليد احمد العمر
شيخه ناجى علي االحمد
طيف احمد حسين العنزي
عبد الرحمن بدر ناصر الرشيدي
عبد العزيز بدر ناصر الرشيدي
عبد الله فهد جمعان الهران
عبدالرحمن عواد خلف الحزيم الشمري
عبدالعزيز فهد حسين الحربي
على بندر ضيف الله العتيبي
عمر مبارك عبد الله المطيري
عيسى سميحان خويلد العنزي
فاطمة محمد سلطان السبيعي
فاطمه سعود سعيد العجمي
مبارك سعد مبارك الظفيري
محمد سيف محمد الظفيري
محمد مطلق مطلق الديحاني
مريم براك مطلق العازمي
ناديه سلطان مشل صنيتان المطيري
ناصر عدنان فارس جفين
نجالء على حسن العجمي
نرجس حسن محمد ماجكي
نوره محمد علي العدواني
هديل احمد دحام الشمري
هديل خالد نزال العازمي
هند سعد عيد العازمي
هنوف سعدون حمود الرشيدي
وضحه خالد عبدالله السنان
وضحه فيصل رشيد العازمي

العلوم البيولوجيه/علم الكيمياء الحيوية
احمد منصور جنامى بجاى
اسماء سعود محمد السعيدي
انفال فهد عبدالله العنزي
ايمان موسى عبد الله كاكولى
أسماء سعد دهش الشمري
أسماء عادل عبدالعزيز الراشد
آالء صالح عبدالله العنزي
بندر مصلح هزاع العنزي
ساره براك عوض الرشيدي
شيماء محسن عباس دشتى
طيف فارس محسن محمد
على غانم ساير الشريفى
غاليه عبد الناصر أحمد الدارمي
فاطمه اسماعيل سرور القالف
فرح حمد ظاهر كرم
فهد عادل شافي فرحان
فهد عبد الله عبد الكريم السندي
فواز مرزوق طنا العنزي
الفى منصور الفى المطيري
مبارك حسين مانع العجمي
محمد براهيم عبدالله الرشيدي
مريم زياد جدوع العنزي
مريم فهاد شارع الديحاني

العلوم الرياضية والطبيعية/
الجيولوجيا
احمد بدر ناصر العازمي
الهنوف محماس رفاعي الرشيدي
أريج يوسف عبدالله العنزي
أمل بدر سعد العازمي
أمل محمد فالح العجمي
بدر عبد الله يعقوب السيد الرفاعي
بدر محمد ابراهيم محمد
بدر محمد عبد الرحيم الهولى
بشار عبد الله عواد الفضلي
بشاير سعود فهم الهاجري
جذور عبد الرحمن مهدي الجدى
جراح خالد رباح المطيري
جيهان عباس على البلوشى
حسين فالح مسفر العجمي
حنان فايز فهيد العازمي
خالد علي حمود المطيري
خلود بدر نهار العدواني
دانه فهد سالمه الزعبى
ديما فواز مطر العنزي
ديمه مساعد بردي السعيدي
رتاج هانى تمران الشمري
رهف خالد حمد المطيري
ريان عماش حمود الشمري
ريم حامد عايض الرشيدي
زهره عادل أحمد الصايغ
ساره محمد مسمار الجدعى
سكينه احمد على منصور
شهد عوض سعد الحربي
شهد محمد هالل الشمري
شهد مرزوق اسراهيد العتيبي
شوق على مناحى العنزي
شيخه فيصل محمد العتيبي
شيرين عباس احمد المزين
ضارى صالح راضى ملبس
عادل محمد شويمى العازمي
عبد الرحمن محمد مخلف العنزي
عبد الرحمن ناصر مناور وقيت الشمري
عبد العزيز مشعل عزيز الشمري
عبد الله عبد اللطيف أحمد العثمان
عبد الله مجبل رجا العازمي
عبدالعزيز سعود محمد المطيري
عبدالله مبارك حصينى الشمري
عروب عزيز عقيل الشمري
على محمد حسن المرهون
على محمد هداد الفضلي
فاطمه طالل عبيد العنزي
فاطمه محمد عطا الله المطيري
فاطمه محمد فرحان العدواني
فاطمه يوسف شعبان ابل
ليالى ناصر حمد العجمي
محمد انور محمد االحمد
محمد ثامر قصيم شاهر
محمد سعد خالد العنزي
محمد على عباس محمد
محمد ناصر شاجع العجمي
محمد ياسر باقر اسد الله
مريم سامي أحمد المريفع
منار بدر صقر العنزي
ناصر فرج عوض فرج دريع
ناصر فهيد مبارك العجمي
نور عبد العزيز حسين المكيمى
نوره خالد عبيد الظفيري
هاشم أحمد حسين المهنا
وليد خالد مصلح المطيري

العلوم الرياضية والطبيعية/
الرياضيات
ابراهيم محمد فهيد الهاجري
انفال بدر مصبح العازمي
أسيل فهد عبدالرحمن السكوني
أفنان عسل محمد العجمي
بدر زايد جاسم سالم
بندر خالد غالب غالب المطيري
تولين عبد الرحيم محمد العوضي
حصه محمد منيف العتيبي
دانه احمد رمضان العنزي
دانه فهد عبدالعزيز الذويخ

ديمه فيصل عبدالله العنزي
رتاج ذياب حمد العتيبي
ساره ساير فيحان الحربي
ساره مرزوق عايض البنيان
سعود نواف مفلح المحجان
سلطان فهد عايض العجمي
سلمى مسفر مبخوت العجمي
سندس جمعه نصيب الدرعى
شيخه مشارى مبارك الرشيدي
عبدالعزيز طالل مزيد المطيري
عبدالله جاسم محمد الحمادي
عبدالله سعد عبدالله المطيري
علي خالد عبدالله الوزان
غدير دهيم هادى الرشيدي
فضه عبدالله ذعذاع الشمري
فهد عايض رجا المطيري
في سلطان مناور العتيبي
فيصل نواف عوض الرشيدي
لجين سلمان محمد السلمان
مبارك فهد مبارك فهد العنزي
مبارك مهنا عايض الحشار
محمد سعد سالم النشوان
مراحب فالح مرزوق الشتلى العازمي
مريم احمد مرزوق مدغم العازمي
مريم حمزه عباس شاه
مريم عامر عبد الرحمن الفضلي
مريم محمد رحيم المطيري
منيره فالح مهدي الرشيدي
نوره عادل خلف العازمي
هديل فهاد هادي العازمي
وجد محارب سعد العتيبي

العلوم الرياضية والطبيعية/
الرياضيات المالية
ادخيل جابر ادخيل ابريم طالل
امينه خالد محمد الهاجري
أحمد عبد الرحمن عويد العنزي
حسن حامد حسن الحداد
حنان صالح حساب السعيدي
حوراء فهد سعد الغانم
دانه موسى تركي النويهض
ديما صالح عبدالله عيسى الهزيم
عمر يوسف احمد المجيبل
لولوة طالل راشد الشمري

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
االساسية
حمد جاسم حمد القصار
محمد حمدان بداح السليماني
مدعج ناصر مدعج الديحاني
نور سعود خلف المطيري
يارا أحمد عبد الرحمن المشعل

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
الهندسية/االستشعار عن بعد
خالد سلمان سالم المطيري
دانه سعد راشد مبارك العازمي
راشد خالد راشد الهاجري
ريميه نواف الفي ساير

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
الهندسية/الليزر واالتصاالت
البصرية
دره احمد حسن عبدالرحيم
طارق زايد شجعان العتيبي
مشعل عايد محمد الحربي
ناصر عبيد فالح الضويحى

العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء
الهندسية/نظم رقمية
البندري أحمد علي الشريكه
أبرار خالد ذياب العازمي
عبد الله عيد مصبح الحريجي
ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب ن ـج ــم ع ـب ــد ال ـل ــه خـمـيــس
الفيلكاوي
عبدالرحمن حمود مروح العنزي
عبدالله حميد سالم الشمري

العلوم الرياضية والطبيعية/الكيمياء
احمد عوض مهدي العجمي
البندرى هليل مرشد الظفيري
انتصار زيد عايض الشالحي
أحمد مجبل محمد العازمي
أسماء سريع نهار الهاجري
جديع عبيد جديع العجمي
خالد منصور نصار الدوسري
رتاج سالم ضيدان الشمري
رتاج عبد العزيز رمضان حسين
ساره غازى مسلم العتيبي
سعد سند خليف الظفيري
سماهر محمد غريب المطيري
ضاري عدنان ضاري الشمري
طيبه رائد ابراهيم الفضلي
عائشه جاسم محمد السعيدي
عبد الرحمن حمود عبد الله الجبيالن
عبدالعزيز وليد مصطفى الحمد المجرن
عذبي نصار محمد الدلح
فجر هادي سعود الظفيري
محمد عبد الحكيم محمد الخميس
مصطفى سيد جميل خليل القالف
هاجر سعود ناصر السبيعى

العلوم الرياضية والطبيعية/الكيمياء
التطبيقية
أحمد علي سالم العدل
طيف مبارك محمد الصليلى
مازن ناصر دخنان الرشيدي

العلوم الرياضية والطبيعية/علوم
البحار
ايمان أنور قعيد حشاش العتيبي
أغادير طالل محمد النمران
بدر وليد أمين العوضي
بدور عيسى مندي خدادا
حازم جلوى شرار العصيمى
حصه حمد جاسم الحميضي
حمد احمد عايد العنزي
خالد شعالن عبيد الشمري
رتاج عباس عبد الله الرئيس
روان طارق زيد الشايجي
ساره على مهدي على
سعود صالح بداح العتيبي
سيد عباس على حسن البحرانى
شاهه أحمد عبد الحسين غلوم
طالل محمد خلف العنزي
عبد الله حسين علي مطلق سلطان
عبدالرحمن عــادل عبداللطيف ضيدان
الضفيري
عثمان احمد ابراهيم العنزي
على طالل على فالح الرشيدي
عمر مناع عيد الظفيري
فاطمه حسين علي الجعفر
هال خلف فالح الرشيدي

كلية الهندسة والبترول/الهندسة
الصناعية والنظم االدارية
ايمان خالد عبد الله الخليفى
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محليات

ّ
«الصحة» تفعل خطة الطوارئ بعد تزايد اإلصابات وتستنفر أطباءها في بعض المستشفيات
تسببت "الفالفل الفاسدة" في
أحـ ــد ال ـم ـطــاعــم بـمـنـطـقــة حــولــي
ً
في تسمم أكثر من  ٢٨٧شخصا،
و ت ـف ـع ـي ــل وزارة ا ل ـص ـح ــة خـطــة
الطوارئ ،ورفع درجة االستعداد
الستقبال المصابين.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة وه ـي ـئ ــة ال ـ ـغـ ــذاء أن
المعلومات عن التسمم الجماعي
بـ ـ ـ ــدأت ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول ،مــع
اس ـت ـق ـبــال ب ـعــض الـمـسـتـشـفـيــات
حاالت تسمم مشابهة تبين أنها
تناولت مأكوالت من أحد مطاعم
ال ـفــافــل ف ــي ح ــول ــي ,األمـ ــر ال ــذي
اقتضى إرس ــال فــريــق مــن "هيئة
ً
ال ـغ ــذاء" إلغ ــاق الـمـطـعــم مــؤقـتــا،
وال ـك ـش ــف ع ـلــى ك ـم ـيــات ال ـط ـعــام
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ـي ــه ،وإخ ـض ــاع ـه ــا
للفحص وإجراء التحقيق الالزم
مع العمال.
وبـيـنـمــا غـ ــادر ع ــدد كـبـيــر من

محمد الشرهان
وعادل سامي

تسجيل قضية جنح
ضد المطعم وتأمينه
ً
خوفا من ردة فعل
المتضررين

«الغذاء» :اإلغالق عقب التسمم
أكــدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية إغالقها مطعم الفالفل
في حولي بعد حدوث حاالت تسمم لمواطنين ومقيمين نتيجة
تناولهم لوجبات من المطعم.
وقــالــت الهيئة فــي بـيــان لـهــا إن نــائــب الـمــديــر ال ـعــام لـشــؤون
التفتيش والرقابة د .أمل الرشدان أصــدرت قــرارا بغلق المطعم
وباشرت اجراءات الغلق بالحضور شخصيا لموقع المطعم مع
مفتشي ادارة تفتيش محافظة حولي لتنفيذ قرار الغلق.
وأش ــارت إلــى أن إغ ــاق المطعم مــن قبل الهيئة تــم فــي تمام
الساعة الواحدة ليل امس االول.

المصابين المستشفيات أ مــس,
أ ع ـل ـنــت "ا ل ـص ـح ــة" أن مستشفى
مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر اس ـت ـق ـبــل الـقـســم
األكبر من المصابين بالتسمم.
وأكدت مديرة مستشفى مبارك
الكبير د .نادية الجمعة ،في بيان
صـحــافــي ،أم ــس ،أنــه تــم التعامل
مـ ــع ج ـم ـي ــع ال ـ ـحـ ــاالت ال ـم ـصــابــة
بــالـتـسـمــم ،وف ــق خـطــط ال ـطــوارئ
الموضوعة ،مبينة أن المستشفى
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل  ١٩٢حـ ــالـ ــة ،فـ ــي حـيــن
استقبل "األميري"  ٢١حالة.
وأوض ـح ــت الـجـمـعــة أن ــه بـنــاء
على خطة الطوارئ المعمول بها
ل ــدى ال ـ ــوزارة ،لــاسـتـعــداد لمثل
هذه الحاالت ،تم استدعاء جميع
األ ط ـبــاء المختصصين ،لتقديم
الرعاية الطبية الالزمة للمصابين
بحاالت التسمم.
من جهته ،أكد مدير مستشفى
األميري د .علي العلندا ،استقبال
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى  ٢١ح ــال ــة ت ـس ـمــم،
م ــوضـ ـح ــا أن ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ق ــام
بـكــل الـتــدابـيــر الـصـحـيــة الــازمــة
ل ـل ـت ـعــامــل مـ ــع ح ـ ـ ــاالت ال ـت ـس ـمــم،
وتوفير العالجات الــازمــة لمثل
هذه الحاالت.
وأضاف أنه تم عالج  10حاالت،
واالض ـ ـ ـطـ ـ ــرار إلـ ـ ــى ادخـ ـ ـ ــال رج ــل
وام ــرأة و 5أطـفــال إلــى األجنحة،
وال ـس ـمــاح لـمــن تـبـقــى بــالـخــروج
مــن المستشفى ،بعد الـتــأكــد من
حاالتهم الصحية واستقرارها.
وأ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ،أن
حاالت التسمم الغذائي بلغت حتى
مساء أمس 287 ،حالة ،تم التعامل

فريق «هيئة الغذاء» خالل معاينة المطعم
مـ ـعـ ـه ــا حـ ـس ــب ال ـ ـب ـ ــروتـ ــوكـ ــوالت
ال ـع ــاج ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـثــل ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاالت ،وسـ ـ ـم ـ ــح ل ـم ـع ـظ ـم ـهــا
ب ــال ـخ ــروج م ــن الـمـسـتـشـفــى بعد
تحسنها باستثناء  53حالة.
ولم يقتصر توزيع المصابين
على مستشفيي مبارك واألميري،
إذ استقبل مستشفى ا لـفــروا نـيــة
 23ح ــال ــة ،ومـسـتـشـفــى ال ـص ـبــاح
 6ح ـ ــاالت ،وك ــذل ــك «ال ـ ـعـ ــدان» ،أمــا
«الـ ـجـ ـه ــراء» فــاسـتـقـبــل  17حــالــة،
بـيـنـمــا اسـتـقـبـلــت الـمـسـتـشـفـيــات
الخاصة .22

إغالق المطعم (تصوير خليل بوريني)

وأوض ـح ــت ال ـ ــوزارة أن جميع
ال ـ ـحـ ــاالت م ـس ـت ـق ــرة ،وال تــوجــد
بينها حاالت حرجة أو بالعناية
الـ ـم ــرك ــزة ،الف ـت ــة إل ــى أن  80في
الـ ـمـ ـئـ ـ ة مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـم ـص ــاب ــة
عولجت ُ
وص ِّرح لها بالخروج من
المستشفى بـعــد تحسنها ،وأن
بــاقــي الـحــاالت مستقرة وتتلقى
العناية الطبية الالزمة.
وك ـ ــان وك ـي ــل وزارة الـصـحــة
د .مـصـطـفــى رضـ ــا قـ ــام ب ــزي ــارة
ت ـف ـق ــدي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـتــي
تعاملت مع المصابين بحاالت

الـتـسـمــم ال ـغ ــذائ ــي ،لــاطـمـئـنــان
عليهم ،ومتابعة مستوى حاالت
اإلصابة.

تحرك «الداخلية»
ً
وتزامنا مع اكتشاف الحاالت،
تحركت الجهات األمنية باتجاه
ت ـ ــا ف ـ ــي أي رد ف ـ ـعـ ــل مـ ـ ــن ذوي
المصابين بالتسمم حيال المطعم
والعاملين فيه.
وقال مصدر أمني لـ"الجريدة"،
إن ال ـمــديــر ال ـع ــام ألم ــن محافظة

السجاري :نقلي إلى «التنسيق باإلعالم» حق لقيادات الوزارة
أكدت لـ ةديرجلا أن الشؤون اإلدارية شهدت نقلة نوعية خالل السنوات األخيرة
•

●

محمد راشد

م ـس ــؤول ـي ــة ال ـ ـشـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة ع ــام
 2014ح ـتــى وق ــت نـقـلــي إل ــى إدارة
التنسيق والمتابعة ،حققت بفضل
الـ ـل ــه أوال ،وبـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ــزم ـ ــاء فــي
اإلدارة الكثير من اإلن ـجــازات ،منها
تـقـيـيــم ال ـمــوظ ـف ـيــن م ــن خ ــال نـظــام
إلكتروني يتميز بالسهولة والدقة
ً
وال ـســرعــة ب ــدال م ــن ال ـن ـظــام الــورقــي
الـســابــق ،ال ــذي يكبد الــدولــة الكثير
م ــن ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد والـ ـ ـم ـ ــال ،كـمــا
طبقنا نظام البصمة بشكل كامل في
ً
جميع قطاعات الوزارة ،استنادا إلى
قــرارات مجلس الخدمة المدنية مع
مراعاة الحاالت اإلنسانية ،باإلضافة
إ لـ ــى صـ ــرف ا لـ ـب ــدالت لمستحقيها
ً
مــن الموظفين ،تماشيا مــع قــرارات
مجلس الخدمة المدنية ،فضال عن
إدراج كل االختصاصات التنظيمية
للهيكل التنظيمي الجديد لـلــوزارة
على النظام المتكامل لديوان الخدمة
المدنية".
وأض ـ ــاف ـ ــت "ك ـ ـمـ ــا تـ ــم اس ـت ـق ـط ــاب

أكدت مديرة التنسيق والمتابعة
في قطاع الشؤون اإلداريــة والمالية
بـ ــوزارة اإلع ــام رش ــا ال ـس ـجــاري ،أن
ً
"قـ ـ ــرار ال ـت ــدوي ــر ال ـ ــذي صـ ــدر أخ ـي ــرا
بنقلي من إدارة الشؤون اإلدارية إلى
إدارة التنسيق والمتابعة حق أصيل
لـلـقـيــادات العليا ب ــال ــوزارة ،التـخــاذ
ً
مــا ت ــراه مناسبا لمصلحة العمل"،
ً
موضحة أن "هذا اإلجراء يأتي متسقا
مع الفقرة األولى من المادة  26التي
عرفت الوظائف العامة بأنها خدمة
تناط بالقائمين عليها ،ويستهدف
مــوظ ـفــو ال ــدول ــة ف ــي أداء وظــائـفـهــم
المصلحة العامة".
وق ــال ــت الـ ـسـ ـج ــاري ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ـ ــ"الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة"" :وح ـ ـ ـيـ ـ ــث اق ـت ـض ــت
المصلحة نقلي إلى أي اإلدارة سأقوم
ب ــال ـم ـه ــام ال ـم ـط ـلــوبــة م ـن ــي لـكــونـنــا
جميعا نتشرف بخدمة الكويت من
أي مــوقــع" ،مبينة ان ــه "مـنــذ توليت

رشا السجاري

الـكــوادر الوطنية المؤهلة ممن يتم
ترشيحهم مــن قـبــل دي ــوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة ،إذ ب ـلــغ عـ ــدد الـمــوظـفـيــن
المعينين من الكوادر الكويتية خالل
األربع سنوات  1440موظفا" ،مشيرة
إلــى انــه "تــم اتـخــاذ إجـ ــراءات فعلية
لتسكين جميع اإلدارات على الهيكل

ً
الـتـنـظـيـمــي الـمـعـتـمــد ،وف ـق ــا للجنة
المشكلة لهذا الغرض ،وذلك حسب
ض ــواب ــط وقـ ـ ــرارات مـجـلــس الـخــدمــة
المدنية والقرارات الوزارية المنظمة،
وبـعــد الـعــرض على مراقبي شــؤون
التوظف بديوان الخدمة المدنية".

والـلـجــان وال ـنــدب وغـيــرهــا ،كـمــا تم
وضـ ــع ض ــواب ــط مـ ـح ــددة وم ـعــاي ـيــر
موضوعية لعملية إيفاد الموظفين
في مهمات رسمية بعد العرض على
مــراقـبــي ش ــؤون الـتــوظــف للحد من
المخالفات".

نقلة نوعية

جوانب وظيفية

وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـسـ ـج ــاري أن "آل ـي ــة
العمل فــي الـشــؤون اإلداري ــة شهدت
نقلة نوعية خالل السنوات األخيرة
ب ـش ـكــل م ـل ـح ــوظ ،إذ اع ـت ـمــدنــا على
ال ـ ـحـ ــاسـ ــب اآللـ ـ ـ ـ ــي وإلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء ال ـع ـم ــل
بـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة
إل ـ ـ ـ ــى وض ـ ـ ـ ــع ض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط أك ـ ـ ـثـ ـ ــر دقـ ــة
ل ـن ـظــام الـتـقـيـيــم ال ـس ـنــوي واع ـت ـمــاد
التقييم اإللـكـتــرونــي ،وكــذلــك إنشاء
أرشـيــف إلكتروني خــاص ب ــاإلدارة،
وإ ع ـ ــداد ن ـمــاذج لتسهيل وتبسيط
اإلجراءات كنماذج خاصة بالتعيين
وال ـعــاوات واإلج ــازات وفــرق العمل

ولفتت إلــى أن "المشاكل اإلداريــة
أمر وارد في اإلدارات المعنية بشؤون
الموظفين في كل وزارات ومؤسسات
الـ ــدولـ ــة ،الس ـي ـمــا ان ه ـن ــاك قـضــايــا
مـتـنــوعــة تـمــس ال ـجــانــب الــوظـيـفــي،
وبالتالي فإن وجــود مشاكل إداريــة
في وزارة اإلعــام شــيء طبيعي وال
يعتبر أمرا غريبا ،ومع كل ما أثير،
أق ـ ــول ان ـن ــي م ــن خـ ــال مـســؤولـيـتــي
ع ــن اإلدارة ب ــذل ــت ك ــل م ــا أسـتـطـيــع
ل ـم ـعــال ـجــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـش ـكــات
اإلداري ــة بشهادة مــن عمل معي في
تلك الفترة".

«األشغال» انتهت من اعتماد خطتها التنموية المقبلة
العمر :طلبنا تخصيص  638مليون دينار لثمانية مشاريع
●

إيمان العمر

سيد القصاص

أعلنت مديرة إدارة التخطيط في وزارة األشغال،
م .إيمان العمر" ،انتهاء التنسيق مع األمانة العامة
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بشأن إعداد
خ ـطــة الـتـنـمـيــة ل ـع ــام  ،2020/2019وهـ ــي الـخـطــة
الخامسة ضمن الخطة اإلنمائية الخمسية للدولة
(.")2020/2019( - )2016/2015
وقالت العمر ،في تصريح صحافي ،إن "الخطة
تتضمن  8م ـشــاريــع ،والـ ـ ــوزارة طـلـبــت تخصيص
اعتماد مالي قدره  638.7مليون دينار لإلنفاق على
تلك المشاريع خالل العام المقبل".
وأوضحت أن "الخطة تشمل  7مشاريع مستمرة
مــن الـخـطــة الـســابـقــة ومـشــروعــا جــديــدا ،وم ــن بين
المشاريع المستمرة مشروعان استراتيجيان ،كل
واحد منهما يحقق برنامجا من ركيزة بنية تحتية

متطورة ،وهما مطار الكويت الدولي الجديد ،الذي
يسهم في تطوير منظومة النقل الـجــوي ،وميناء
مبارك الكبير ،صاحب الــدور في تطوير منظومة
النقل البحري".
وأضــافــت" :هـنــاك  4مشاريع لقطاع اإلنشائية،
بينها مـشــروعــان لخدمة الـقـطــاع الـصـحــي ،وهما
مشروع مستشفى الوالدة الجديد ،الجاري تنفيذه،
ومستشفى األطفال ،وكالهما يحقق ركيزة رعاية
صحية عــالـيــة ال ـج ــودة ،مــن خ ــال بــرنــامــج جــودة
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة ،بـ ــزيـ ــادة ال ـس ـع ــة ال ـســريــريــة
للمستشفيات الحكومية".
وذكرت أن "المشروعين اآلخرين اللذين تساهم
(األش ـغــال) ،مــن خاللهما بتحقيق ركـيــزة اقتصاد
م ـت ـن ــوع مـ ـسـ ـت ــدام ،هـ ـم ــا :م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت ل ــإب ــداع
وال ــري ــادة ،وال ـمــوضــوع ضـمــن بــرنــامــج االقـتـصــاد
المعرفي لتنمية الشباب ،ومشروع تطوير شاطئ

شارع البالجات ،الذي يدخل ضمن برنامج تطوير
السياحة الوطنية وتشجيع االستثمار في األنشطة
السياحية".

الخطة السنوية
وأش ــارت العمر إلــى "االنـتـهــاء مــن إع ــداد تقرير
الربع األول للخطة السنوية الحالية ()2018/2019
لــوزارة األشغال ،والمتضمنة  7مشاريع ،باعتماد
مالي قدره  268.5مليون دينار ،إذ بلغ حجم اإلنفاق
 33.3مـلـيــونــا" ،مبينة أن "م ـشــروع مـطــار الكويت
الدولي الجديد (مبنى الركاب ُ )2يعد أحد أهم تلك
المشاريع التنموية ،وبلغت نسبة اإلنجاز به  8.7في
وجار صب األعمدة في المبنى الرئيسي ،وتم
المئة،
ٍ
االنتهاء من صب  605أعمدة حتى اآلن".

حــولــي ال ـل ــواء عــابــديــن الـعــابــديــن
أمر بتوزيع دوريات حراسة على
المطعم ،كما تــم تحريز األطعمة
إل ـ ــى ح ـي ــن وصـ ـ ــول الـمـخـتـصـيــن
مــن هـيـئــة ال ـغ ــذاء ،بــاإلضــافــة إلــى
التحفظ على العاملين بالمطعم،
لـل ـتـح ـق ـيــق م ـع ـهــم م ــن م ـســؤولــي
هيئة الغذاء.
وأضــاف المصدر أن السلطات
األمـ ـنـ ـي ــة ،ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مـ ــن وك ـيــل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
األمن العام باإلنابة اللواء إبراهيم
ال ـ ـ ـطـ ـ ــراح ،س ـج ـل ــت ق ـض ـي ــة جـنــح

خ ــاص ــة وأح ــالـ ـتـ ـه ــا إل ـ ــى اإلدارة
العامة للتحقيقات ضــد المطعم
ال ــذي تسبب فــي ح ــاالت التسمم،
ك ـم ــا ان رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن ف ــي مـخـفــر
ً
ً
شرطة النقرة سجلوا عددا كبيرا
مــن اثـبــات الحالة قبل أن يتطور
األمر ،وتزداد الحاالت ،ما اقتضى
احالة الموضوع إلى اإلدارة العامة
للتحقيقات ،التي تابعت القضية
مع الجهات المختصة ,وسجلت
قضية جنح خاصة ضد المطعم
المتسبب في التسمم ،وتم تأمينه
ً
خوفا من ردة فعل المتضررين.

«األوقاف»« :رسائل» للحجاج «البدون»
الستكمال التسجيل في الحمالت
●

محمد راشد

علمت "الـجــريــدة" من مصادر مسؤولة أن
وزارة األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة ممثلة
بمكتب ش ــؤون ال ـحــج ،ب ــدأت إب ــاغ الحجاج
البدون ممن تنطبق عليهم الشروط بالموافقة
ع ـلــى تـسـجـيـلـهــم ض ـمــن ح ـج ــاج هـ ــذا ال ـع ــام،
مــوضـحــة ان ال ـ ــوزارة قــامــت ب ــإرس ــال "مـســج"
للشخص المعني بضرورة مراجعة الحملة
المسجل لديها الستكمال االجراءات.
وأك ـ ــدت ال ـم ـصــادر أن ال ـج ـهــات المعنية
بالوزارة ارتأت عدم اإلعالن الرسمي لجميع
المقبولين ألسباب غير معروفة ،إذ تم إرسال
ال ـمــواف ـقــات بـشـكــل جــزئــي عـلــى م ــدى أي ــام
متتالية عن طريق مخاطبة الـحــاالت التي
تمت الموافقة عليها وفق آلية معينة بحيث
ال يتجاوز عدد من يتم إبالغهم بالموافقة 20
حاجا ،وذلك بضرورة مراجعة الحملة خالل
 48ساعة ،مشيرة إلــى ان ال ــوزارة انتهجت
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة لـتـخـفـيــف ال ـض ـغــط عليها
نتيجة اتباعها آلية تسجيل شابها الكثير
مــن الـمــاحـظــات ،خصوصا ان الكثير من
الراغبين في أداء فريضة الحج لم يتمكنوا
م ــن الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـمــوقــع الـ ــذي وضعته

الوزارة ،والذي أغلق خالل نصف ساعة فقط
من التسجيل .وأوضحت أن الحمالت بدأت
بالفعل استقبال الـحـجــاج الــذيــن خاطبتهم
الوزارة ،بهدف استكمال الطلبات ودفع الرسوم
الـمــالـيــة ،عـلــى أن تـقــوم الحملة بـعــد اكتمال
الـعــدد المخصص لها ،برفع الكشف الكامل
باألسماء ،لتخاطب ال ــوزراة بعد ذلــك اإلدارة
العامة للجنسية ووثــائــق السفر الستخراج
ج ــوازات سفر لمن ال يملكونها ،ثم تستكمل
الحملة اإلجراءات ومخاطبة السفارة السعودية
للحصول على التأشيرات.
واستغربت المصادر إصرار وزارة األوقاف
على التعامل بغموض في هذا الموضوع الذي
يفترض أن يتم بكل شفافية وحيادية حرصا
على عــدم وق ــوع الظلم على أح ــد ،السيما ان
الوزارة بعد الضغط الكبير في وسائل التواصل
االجتماعي ،استقبلت طلبات كثيرة بشكل
مباشر ال عبر الموقع الذي حددته ،وذلك يشير
إلى وجــود بعض المحسوبيات والتدخالت
الشخصية لفرض بعض األشخاص ممن لم
يتمكنوا من التسجيل في الموقع اإللكتروني،
م ــؤك ــدة وج ـ ــود ب ـعــض األخـ ـط ــاء ف ــي عملية
التسجيل التي ستظهر بعد االنتهاء تماما من
كشوفات الحجاج البدون.

«أمانة األوقاف» 38 :مليون دينار
إيراداتنا في 2017
الخرافي :تطور ملحوظ في مستويات األداء ومعدالت الربحية
ق ــال نــائــب األم ـيــن ال ـعــام لتنمية ال ـمــوارد
واالسـتـثـمــار بــاألمــانــة العامة لــأوقــاف رائــد
الخرافي ،إن "األمانة حققت ،بفضل الله تعالى،
 38مليون دينار إجمالي إيرادات في عام ."2017
وأوض ــح الخرافي ،في تصريح صحافي،
أن "ريــع سنة  2017قبل مصارف الصناديق
والـمـشــاريــع الــوقـفـيــة بـلــغ  28مـلـيــون ديـنــار،
بنسبة نمو بلغت  7في المئة عن العام السابق،
إضافة إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال
الوقفي قبل مصارف الصناديق والمشاريع
الوقفية الذي بلغ  8.5في المئة ،مقارنة بـ  8في
المئة بالعام الفائت".
وأك ــد أن "األمــانــة قــدمــت هــذه النتائج في
تقريرها السنوي للبيانات المالية للميزانية

الوقفية لعام  ،2017وتم عرضه على مجلس
شؤون األوقاف ،الذي اعتمدها في اجتماعه رقم
 ،2018 /83الذي عقد في  21يونيو الماضي".
ولفت إلى أن "هذا التقرير ُيعد متكامال في
معلوماته ،إلمكانية الوقوف من خالله على
حركة التطور في مستويات األداء ومعدالت
الــربـحـيــة ،إضــافــة إل ــى بـيــان الـمـصــارف التي
أنجزتها األمانة خالل العام".
وأش ــاد بجهود اإلدارة التنفيذية ألمانة
األوقاف ،وجميع العاملين في األمانة ،مثمنا
دوره ــم ال ـبــارز فــي االرت ـقــاء بالعمل الوقفي،
ومبشرا بتحقيق مزيد من التقدم واالزدهــار
لتحقيق أهداف أمانة األوقاف ،وتعزيز مسيرة
العطاء فيها.

سلة أخبار

بلدية الجهراء تدشن رخص البناء اإللكترونية
●

علي حسن

دشنت بلدية الجهراء رسميا إصدار رخصة البناء إلكترونيا ،االثنين الماضي،
فــي مبنى بلدية الـجـهــراء ،بحضور نائب المدير الـعــام لـشــؤون قطاع محافظتي
الجهراء والفروانية فهد الشتيلي ،ومدير فرع بلدية الجهراء محمد العرادي ،ومدير
إدارة التراخيص الهندسية ،استكماال لتطبيق مشروع النظام اآللي بشأن تراخيص
البناء بعد تطبيقها فعليا في مبارك الكبير وحولي والعاصمة واألحمدي في الفترة
الماضية.
وأعلن الشتيلي ،في تصريح أمس ،أن بلدية الجهراء أصــدرت أول رخصة بناء
إلكترونيا ،الفتا إلى أن البرنامج يتيح إعادة المعاملة للمكتب الهندسي في حال
وجود مالحظات من المهندس المختص ،وبعد التأكد من وجود الرأي المساحي
والتنظيمي وتعهد اإلشراف إلصدار رخصة البناء بشكل فوري بوقت قياسي .وأكد
أن البرنامج سيتم استكمال تطبيقه بشكل كامل في محافظة الفروانية خالل شهرين،
وبذلك يكون إصدار الرخص الكترونيا بكل المحافظات ،مبينا ان المرحلة المقبلة
سيتم تكريسها لمعالجة أي سلبيات على التطبيق ليتم الوصول الى المستوى
المثالي المنشود حسب خطة العمل التي أطلقها المدير العام أحمد المنفوحي.

اتحاد «الثروة الحيوانية» :سندعو العتصام أمام «الزراعة»
طالب رئيس االتحاد الكويتي لمربي
ال ـ ـثـ ــروة الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة ،م ـح ـم ــد ال ـب ـغ ـي ـلــي،
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو ال ـش ـيــخ
جابر المبارك ،بالتدخل شخصيا لوقف
االنتهاكات التي َّ
تعرض لها مربو الثروة
الحيوانية ،بتحطيم أعالفهم في منطقة
الوفرة الكيلو  ،35وغيرها ،من قبل كوادر
خاصة بالبلدية.
وأ كــد البغيلي ،فــي تصريح صحافي،
أن "أصحاب الحالل َّ
عبروا عن استيائهم
ال ـشــديــد مــن ه ــذا ال ـع ـنــف ،ال ــذي مــارسـتــه
البلدية ،بتحطيم أعالف الحيوانات يومي
الـخـمـيــس والـجـمـعــة الـمــاضـيـيــن ،فــي ظل
ح ــرارة تـفــوق  50درج ــة ،دون أي مــراعــاة
ل ـح ـق ــوق الـ ـح ــال وأصـ ـح ــابـ ـه ــا" ،م ـش ـيــرا
إلى أن "مثل هذه التصرفات من البلدية

م ــرف ــوض ــة؛ ج ـم ـلــة وت ـف ـص ـي ــا ،وس ـن ـقــوم
ب ــات ـخ ــاذ ج ـم ـيــع اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـقــانــون ـيــة
لحماية المربين أصحاب الحالل".
وأوضـ ــح أن "االت ـح ــاد سـبــق أن طــالــب
هيئة ا لــزرا عــة أ كـثــر مــن مــرة بتخصيص
موقع سوق لبيع األعالف ،بحيث تستفيد
الدولة وأصحاب الحالل ،لكن لألسف ال
حياة لمن تنادي" ،الفتا إلى أن "االتحاد
سـيـبــدأ حملة تصعيد غـيــر مسبوقة إذا
ظــل ا لــو ضــع عـلــى مــا هــو عـلـيــه ،بانتهاك
حـ ـق ــوق ال ـم ــرب ـي ــن وعـ ـ ــدم تـ ـح ــرك ال ـه ـي ـئــة
إلنصاف آالف المربين".
وأع ـلــن أن "االت ـح ــاد سـيــدعــو الـمــربـيــن
إل ــى االع ـت ـصــام أم ــام مـقــر هـيـئــة ال ــزراع ــة
خالل الفترة القليلة المقبلة ،لوقف هذه
االنتهاكات الخطيرة بحقهم".

زكاة الفحيحيل :حصاد
رمضان بناء  10مساجد
ثمن المدير الـعــام للجنة زكــاة الفحيحيل
ال ـتــاب ـعــة لـجـمـعـيــة ال ـن ـج ــاة ال ـخ ـيــريــة إي ـهــاب
الدبوس تفاعل أهل الكويت مع المشاريع التي
طرحتها اللجنة خالل شهر رمضان المبارك
حيث تلقت تبرعات ببناء عدد  10مساجد في
العديد من الدول.
وقـ ــال ال ــدب ــوس ف ــي تـصــريــح ل ــه :ف ــي شهر
الخير حققنا تبرعا كريما بتشييد دار لأليتام
نعمل من خاللها على تعليمهم وتوفير اإلقامة
الـمـنــاسـبــة ،وكــذلــك وصـلـنــا تـبــرع بحفر 113
بئر مـيــاه ،وبــدورنــا نقوم بتنفيذ هــذه اآلبــار
باألماكن التي تفتقر إلى المياه العذبة حيث
توفر للمستفيدين الماء الصالح للشرب كما
تم خالل شهر رمضان المبارك توزيع قرابة 23
ألف وجبة إفطار صائم داخل وخارج الكويت.

«الصيادين» لسرعة نقل سوق األسماك
المستوردة من «شرق»
أكــد رئيس االتـحــاد الكويتي لصيادي األسـمــاك ظاهر الصويان
ضرورة االستعجال في نقل سوق األسماك المستوردة من سوق شرق
إلى سوق الري ،السيما أن األخير أصبح مجهزا لألسماك المستوردة
بجميع المستلزمات ،من التكييف والمياه والكهرباء ومواقف السيارات
وشاليهات ودورات المياه ومكاتب الداللة ،مستغربا التأخير غير المبرر
في نقل السوق .وقال الصويان ،في بيان لالتحاد أمس ،إن المستورد أثر
كثيرا على رائحة سوق شرق ،ما جعل رائحة السوق ال تحتمل ،داعيا
هيئة الغذاء إلى تفتيش جميع كراتين األسماك المستوردة ،والتي يدخل
بعضها السوق دون تفتيش.
وتساءل" :لماذا ال يتم إفراغ جميع األسماك الموجودة بالكراتين في
ساحة السوق وبيعها بالمزاد ،كما هو حاصل مع الزبيدي والربيان
واألسماك األخرى ،التي يتم إفراغها من صناديق الفلين فجرا وبيعها
بالمزاد؟" .وطالب بضرورة تنفيذ توصية مجلس الوزراء بإخراج جميع
القطع البحرية غير المرخصة من نقعة الشمالن ،ليقتصر الرسو فيها
على لنجات الصيد.

زوايا ورؤى
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المستشار شفيق إمام

ما قــل ودل :على هامش رد التقاعد المبكر
حسنا فعل صــا حــب السمو األمير
عندما استخدم صالحياته الدستورية
المنصوص عليها في المادة ( )66من
الــدس ـتــور ف ــي طـلــب إعـ ــادة الـنـظــر في
م ـش ــروع ال ـق ــان ــون الـ ــذي أقـ ــره مجلس
األم ــة بجلسته الـمـعـقــودة بـتــاريــخ 16
مــايــو الـمــاضــي ،وهــو الـمـشــروع الــذي
ينقض بمعاوله على نظام التأمينات
االجتماعية بــإ قــراره للتقاعد المبكر
دون ضــرورة توجبه ،بل رهنا بــإرادة
الـمــؤمــن عـلـيــه وحـ ــده ،تـلـبـيــة لــرغـبــات
بعض المواطنين ،دون أن يتغيا في
ذل ــك الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة ال ـت ــي تــوجــب
الحفاظ على الثروة البشرية العاملة،
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـن ـظــام ذات ـ ــه ،وال ــذي
أص ـ ـبـ ــح الـ ـتـ ـق ــاع ــد الـ ـمـ ـبـ ـك ــر ب ـم ــوج ــب
المشروع يهدده بخطر جسيم.

المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون
ولعل المذكرة اإليضاحية لمشروع
ال ـق ــان ــون ق ــد أن ـص ـفــت ال ـح ـقــائــق الـتــي
قدمناها في صدر المقال من المشروع
ذات ــه ،عـنــدمــا اعـتــرفــت بـهــذه الحقائق
كاملة في ديباجتها التي نقول فيها:
"استجابة لمطالب بعض المواطنين
ب ــإت ــاح ــة الـ ـف ــرص ــة أم ــامـ ـه ــم الخ ـت ـي ــار
التقاعد المبكر بما يتواء م وظروفهم
ً
الحياتية ،وحرصا على عدم اإلضرار
بنظام التأمينات االجتماعية والتأثير
عـلــى دوره فــي كـفــالــة الـعـيــش الـكــريــم
ألصحاب المعاشات ومن يعولونهم،
بما يــو جــب المحافظة عليه وضمان
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره ،ومـ ـ ــراعـ ـ ــاة لـ ـع ــدم إرهـ ـ ــاق

الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل
كــاهـلـهــا فــي ض ــوء أوضــاع ـهــا المالية
التي توجب ترشيد إنفاقها .فقد أعد
ً
ال ـق ــان ــون ال ـم ــراف ــق مـ ـق ــررا ب ــوج ــه عــام
مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في
ً
التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن المحددة
الستحقاق المعاش أو صرفه ،يتحمل
ال ـم ــواط ــن تـكـلـفـتـهــا بــال ـكــامــل كـتـبـعــة
لـهــذه الــرغـبــة واالخ ـت ـيــار ،بــاعـتـبــار أن
التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين
االج ـت ـم ــاع ــي مــرت ـبــط ب ـح ـســب األص ــل
بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض
والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد
ال ـم ـب ـك ــر ال ـم ــرت ـب ــط ب ــأسـ ـب ــاب ال صـلــة
مباشرة لها باألخطار المؤمن ضدها".

مشروع القانون يخيب آمال مذكرته
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــي حـ ـ ـف ـ ــل ب ـه ــا
استهالل مذكرته اإليضاحية ،والتي
انـ ـق ــض ع ـل ـي ـهــا الـ ـمـ ـش ــروع ب ـم ـعــاولــه،
فخيب آمالها في عدم اإلضرار بنظام
التأمينات االجتماعية ،فأضر بالنظام،
وخيب آمالها في تحميل المؤمن عليه
الــراغــب فــي الـتـقــاعــد الـمـبـكــر ،التكلفة
المالية لتحقيق رغبته ،بتحميل هذه
األعباء للنظام ذاته بما يخل بتوازنه
المالي ويقعده عن الوفاء بالتزاماته
اآلنية فضال عن التزاماته نحو األجيال
ً
المقبلة ،محمال الخزانة العامة هذه
األع ـ ـ ـبـ ـ ــاء ،ف ـض ــا عـ ــن س ــائ ــر ال ـم ــؤم ــن
عـلـيـهــم ،ال ــذي ــن يـغـطـيـهــم ال ـن ـظــام ضد
أخطار الشيخوخة والعجز والمرض
والـ ــوفـ ــاة ،ول ــم يـلـتـفــت ال ـم ـش ــروع إلــى
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م ــا ج ــاء ف ــي مــذكــرتــه اإلي ـضــاح ـيــة في
تحديدها لهذه األخطار وإقرارها بأن
التقاعد المبكر يخرج عن سياقها ،وأن
األ صــل أال يغطيه النظام ،فالمشروع
ف ــي م ــذك ــرت ــه اإلي ـض ــاح ـي ــة ي ـن ـهــى عــن
كــل ذلــك وال يـتــردد فــي اإلت ـيــان بــه في
نصوصه الصريحة التي تقضي بذلك،
ودون ا سـتـحـيــاء ،فمن الحقائق التي
أورده ـ ــا ال ـم ـشــروع ف ــي ديـبــاجـتــه بما
يصدق على القول المأثور ينهى عن
فعل ويأتي بمثله.

التقاعد المبكر ركــيــزة أساسية في
النظام
فالمذكرة اإليضاحية فــي شجاعة
كاملة تقول إن ا لـتــزام ا لــدو لــة بتوفير
خــد مــات التأمين اال جـتـمــا عــي ال صلة
م ـبــاشــرة لـهــا بــالـتـقــاعــد الـمـبـكــر ،ألنــه
ل ـي ــس مـ ــن األخ ـ ـطـ ــار الـ ـم ــؤم ــن ضــدهــا
بموجب نظام التأمينات االجتماعية.
وتـ ــزيـ ــد ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة األم ـ ـ ــر إي ـض ــاح ــا
فـ ــي ق ــولـ ـه ــا :ب ـ ــأن "خ ـ ــدم ـ ــات ال ـتــأم ـيــن
االج ـت ـم ــاع ــي ت ــرت ـب ــط ب ـح ـســب األص ــل
بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض
والعجز والوفاة".
إال أن مـشــروع الـقــانــون تنكب هــذه
الـحـقـيـقــة ف ــي أغـ ــراض ال ـن ـظــام وجـعــل
م ـ ــن الـ ـتـ ـق ــاع ــد الـ ـمـ ـبـ ـك ــر أصـ ـ ــا ع ــام ــا،
فـمـشــروع ا لـقــا نــون ،حسبما أفصحت
عـنــه ال ـمــذكــرة" ،أع ــد م ـقــررا بــوجــه عــام
مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في
ً
التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن المحددة
الستحقاق المعاش أو صرفه".

فــالـتـقــاعــد الـمـبـكــر ل ــم يـعــد يقتصر
على حاالته التي نص عليها القانون
الحالي ،وهي حاالت العجز الكامل عن
العمل واستنفاد اإل ج ــازات المرضية
ً
وعـ ـ ــدم ال ـل ـي ــاق ــة ل ـل ـخــدمــة ص ـح ـي ــا فــي
ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي ،وان ـت ـهــاء الـخــدمــة
ألسـ ـب ــاب ت ـه ــدد ح ـي ــاة ال ـم ــؤم ــن عـلـيــه
بالخطر إذا استمر في عمله ،بل أصبح
ً
خ ـطــابــه ع ــام ــا مــوج ـهــا إل ــى ال ـكــافــة ال
استثناء من األصل العام في األخطار
ال ـت ــي حــددت ـهــا ال ـم ــذك ــرة اإليـضــاحـيــة
لمشروع القانون– بحق– واستثناء ات
المذكرة تؤكد أنه ال يجوز التوسع في
االستثناء أو القياس عليه.
وال أحد يكتم خشيته من التداعيات
السلبية إلعادة النظر في هذا القانون
وال ـمــواف ـقــة عـلـيــه بــاألغـلـبـيــة الـخــاصــة
التي قررتها المادة ( )66من الدستور،
عندما يسارع كثير من المواطنين في
استخدام المكنة القانونية التي قررها
الـمـشــروع لكل مــن يــرغــب فــي التقاعد
ال ـم ـب ـكــر فـ ــور ال ـع ـم ــل ب ــه ال قـ ــدر ال ـل ــه،
فينهار النظام فــور تطبيق القانون،
خصوصا مع التيسيرات التي قررها
الـمـشــروع لكل مــن يــرغــب فــي التقاعد
المبكر وهي:
وقــد جــاوز مـشــروع القانون المدى
ف ــي ذل ـ ــك ف ــي ت ـعــدي ـلــه ل ـل ـب ـنــد ( )5مــن
المادة ( )17عندما نص المشروع على
ع ــدم خ ـضــوع م ـعــاش ال ـمــؤمــن عليهم
للتخفيض المقرر بحكم المادة ()20
من هذا القانون ،وعلى إلغاء الجدول
رق ــم ( )9ال ـمــرافــق ل ـقــانــون الـتــأمـيـنــات
االجتماعية.

وه ــو تخفيض ت ـقــرره ال ـم ــادة ()20
بنسبة  %5لمن يتقاعد فــي ســن أقل
من  45سنة ،و %2لمن يتقاعد في سن
أقل من  52سنة.
ويـ ـح ــدد الـ ـج ــدول رقـ ــم ( )9الـنـسـبــة
التي يتحمل بها كل من المؤمن عليه
والخزانة العامة من مبالغ التخفيض
في المعاش التقاعدي في تطبيق حكم
الـبـنــد ( )5مــن ال ـمــادة ( )17مــن قــانــون
التأمينات االجتماعية.
وهو تخفيض يقوم في أصله وفي
نسبته على الحسابات االكتوارية التي
يقوم عليها التوازن المالي للمشروع،
وهـ ــو ت ـخ ـف ـيــض ض ـئ ـي ــل ،ول ـك ـن ــه أح ــد
روافد التوازن المالي في النظام.
كـمــا تعتبر ا ل ـم ــادة ( )20وا ل ـجــدول
رقم  9المشار إليهما تطبيقا لقاعدة
شـ ــرع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن قـ ـ ــواعـ ـ ــد أص ـ ـ ـ ــول ال ـف ـق ــه
اإلسالمي تقول "من استعجل الشيء
قبل أوانه عوقب بحرمانه ،وما ال يدرك
كله ال يترك جله".
ونختم هذا المقال بسؤال مشروع
هــو :ما ا لــذي تحقق في المشروع من
ال ــوع ــود ال ـت ــي وع ــد ب ـهــا ف ــي مــذكــرتــه
اإليضاحية وهي" :الحرص على عدم
اإلض ـ ــرار بــأص ـحــاب ال ـم ـعــاشــات ومــن
ي ـعــولــون ـهــم" .و"ع ـ ــدم إره ـ ــاق ال ـخــزانــة
العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها في
ضــوء أو ضــا عـهــا المالية التي توجب
ترشيد اإلنفاق"؟
ولـلـحــديــث بـقـيــة إن ك ــان فــي العمر
بقية.

ظاهرة سياسية جديدة!
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

هذه ظاهرة جديدة في الحياة السياسية الكويتية ،نواب
األمة الذين ينتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه وحقوقه
ومنها حرية تكوين الجمعيات المدنية باتوا يقتصون
من ناخبيهم عبر المطالبة الصريحة بحل جمعية هنا ،أو
بالتأليب على أخرى هناك وبأدوات دستورية!
أول العمود:
أ تـمـنــى أن ُيـنـهــي مـقـتــرح النائبين أ حـمــد ا لـفـضــل و خــا لــد
الـشـطــي م ـعــانــاة الـكــويـتـيـيــن الـبـهــائـيـيــن فــي تــوثـيــق عـقــود
زواجهم بالمحاكم دون إجبارهم على رفع قضايا لتحقيق
هدفهم.
***
بحل مجلس إدارة "جمعية الحرية الكويتية" من وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل يكون ثاني حل ِب َدفع سياسي
واضح وصريح من أعضاء في مجلس األمة بعد الحل الذي
نال "جمعية الشفافية الكويتية" في  ٧مايو  ٢٠١٥من نواب
في المجلس السابق.
هــذه ظاهرة جديدة في الحياة السياسية الكويتية ،إذ
من المعروف أن حل الجمعيات اختصاص حكومي بموجب
القانون ،كما حدث في جمعية الثقلين في أبريل الماضي،
أو بالحل الذي طال مجموعة من الجمعيات التي عارضت
حــل مـجـلــس األم ــة فــي ع ــام  ،١٩٧٦أو حــل ن ــادي االسـتـقــال
عام .١٩٧٧
الجديد هنا أن نواب األمة الذين ينتخبهم الشعب للدفاع
ع ــن مـصــالـحــه وح ـقــوقــه وم ـن ـهــا حــريــة ت ـكــويــن الـجـمـعـيــات
المدنية ودعمها باتوا يقتصون من ناخبيهم عبر المطالبة
الصريحة بحل جمعية هنا ،أو بالتأليب على أخرى هناك،
وبأدوات دستورية.
والجديد أيضا في حل جمعيتي "الشفافية" و"الحرية"
ما يمكن رصده باآلتي:
فـفــي حــالــة "الـشـفــاف ـيــة" ك ــان ه ـنــاك ات ـهــام نـيــابــي صــريــح
ل ـهــا بــأن ـهــا تـسـبـبــت ف ــي ت ــراج ــع وض ــع ال ـكــويــت ف ــي مــؤشــر
الفساد ،وأنها كانت على صلة بمنظمة الشفافية الدولية!
واألمران كانا وال يزاالن مستهجنين ألنه ال دور للجمعية
في خفض مؤشر الدولة في مكافحة الفساد ،بل المالم هنا
هو المجلس والحكومة ألنهما المسؤوالن المباشران عن
التنمية فــي الكويت ال جمعية نفع عــام قــرار و جــود هــا من
عدمه بيد وزير! أما التواصل مع المنظمة الدولية للشفافية
فهو تواصل ِمهني بحت تتطلبه مقتضيات العمل والنشاط
في الجمعية ،وهو مفيد للدول كافة ،وال يخالف االتفاقية
ا لــدو لـيــة لمكافحة الفساد التي انضمت لها دو لــة الكويت
في فبراير .٢٠٠٧
وهـ ــذه ال ـم ـســألــة ت ـح ـتــاج مـنــاقـشــة واس ـع ــة ب ـيــن الـ ــوزارة
والجمعيات التي يرتبط عملها بجهات مهنية متخصصة
خارجية كالجمعيات النسوية وحقوق اإلنسان والشفافية
إلزالة اللغط والتأليب والتخوين ،وليكون هذا المطلب تحت
نظر الوزارة ال ليكون سببا في حل الجمعيات.
أما حالة "جمعية الحرية" فاألمر تعدى التأليب النيابي،
لـيــأتــي ب ـقــرار حــل ُمـبـهــم األس ـب ــاب مــن ط ــرف ال ـ ــوزارة ،لكنه
معروف لدى النائب الذي هدد باستجواب وزيرة الشؤون
االجتماعية وهو اإلساء ة إلى الدين! وأظن أن ورطة الوزارة
هنا في أن الجمعية ال تــزال في " طــور ا لــر ضــا عــة" ،فعمرها
الزمني لم يتجاوز ستة أشهر ،وال يمكنها هذا الوقت من
ار تـكــاب مخالفات لتحاسب عليها! كما تــم إ قـحــام تغريدة
أح ــد أعـضــائـهــا ف ــي "ت ــوي ـت ــر" -ال ــذي سـلــم نـفـســه لـلـسـلـطــات
ُ
طواعية بناء على شكوى فردية ضــده للقضاء -واعتبرت
ضـمــن قضية الـحــل ،وم ـبــررا لــه مــن قـبــل الـنــائــب ال ــذي هــدد
باالستجواب ،وكانت النتيجة المريحة بعد انقضاء دور
االنعقاد التشريعي لمجلس األمة مباشرة بالحل ،أي هدم
البيت بأكمله ،وعلى طريقة "طلبتك ،عطيتك".
أختم بهاتين المالحظتين:
األو لــى :ضعف وا ضــح في ثقافة التحاور في المجتمع،
الذي ال أزال أتذكر معه حديث المستشار محمد بن ناجي
رئيس محكمة االستئناف عندما قال في مقابلة منشورة في
الزميلة "القبس" في  ١٩أبريل  ٢٠١٥بأن "المحاكم أصبحت
ً
مكانا لالنتقام" و هــو سبب و جــود كثير من المغردين في
السجن.
ثانيا :سلوك عدد من النواب الذي بات ُيصور المؤسسة
التشريعية بــأ نـهــا ِجـهــة ُمـحـصـنــة عــن ا لـنـقــد حـتــى مــن ِقبل
الناخبين ا لــذ يــن هــم سبب فــي و جــود هــم فــي مجلس األ مــة،
ّ
وتنمرهم ضد المواطنين كما حدث في حاالت ُر ِفعت فيها
قضايا ضد منتقدين لسلوكهم النيابي.

منذ سنوات تدور في تجمع الخان األحمر البدوي معركة صمود
ٍّ
وتحد بطولية ،يخوضها أهــل التجمع البواسل في وجــه محاوالت
الترحيل والتطهير العرقي التي يقوم بها جيش االحتالل.
أهالي الخان األحمر ينتمون إلى عشيرة أبو داهوك ،وهي من كبرى
عائالت عشيرة الجهالين البدوية ،تعرضوا للتطهير العرقي من قبل،
عندما أجبروا بالقوة بعد عام  1948على مغادرة أراضيهم في النقب،
وتجمعوا فــي منطقة الـخــان األحـمــر منذ ذلــك الـحـيــن ،وص ـمــدوا في
فلسطين رغم المعاناة والتنكيل ،والمالحقة المستمرة.
يـمـنـعـهــم االحـ ـت ــال م ـنــذ س ـن ــوات م ــن ب ـن ــاء ال ـب ـي ــوت ،والـ ـم ــدارس،
والعيادات ،وحتى المرافق الصحية ليعيشوا شظف العيش في خيم
وبركسات ،محرومين من الكهرباء والمياه ،ومــع ذلــك يصرون على
الصمود والبقاء.
سد االحـتــال كل المنافذ على قريتهم التي عاشوا فيها ،فصار
الدخول اليها والخروج منها مغامرة يومية صعبة تعرضهم للغرامات
المتكررة من شرطة االحتالل.
وكان أبناؤهم وبناتهم يضطرون إن أرادوا الذهاب للمدارس إلى
قطع طريق طويل نحو العيزرية أو أريحا ،وكثيرون لم يستطيعوا
ذلــك فحرموا مــن الــدراســة ،منعهم االحـتــال مــن بـنــاء مــدرســة بمواد
البناء الطبيعية ،فتفتقت أذهانهم عن فكرة بناء مدرسة لصغارهم
من إطارات السيارات المستعملة ،وصنعوا معجزة بناء مدرسة كاملة
من اإلطارات التي رتبوها ودهنوها ،ثم استخدموا الطاقة الشمسية
لتزويدها بالكهرباء ،فأصبحت تخدم  170طالبا وطالبة من ثمانية
تجمعات بدوية ،وأقاموا بركسا بسيطا يستخدمونه كجامع ،وكعيادة
لفريق اإلغاثة الطبية الذي يزورهم بانتظام.
ورغم أن قريتهم أقيمت على أرض خاصة استأجروها من أصحابها
مــن سـكــان عـنــاتــا ،يــواصــل االح ـتــال مالحقتهم على م ــدار العشرين
عاما الماضية بهدف تهجيرهم ،واالستيالء على أرض الخان األحمر
ومصادرتها.
خاضوا المعارك القضائية الواسعة تلو األخرى ،حتى صدر قرار
محكمة الال عدل العليا بإخالئهم ،ثم صدر أمر مما يسمى "الحاكم
العسكري" للضفة الغربية بمصادرة األرض ألغراض عسكرية ،ولشهر
يسمح بهدم بيوتهم ،ومدرستهم ،وعيادتهم المتواضعة ،وتشريدهم
للمرة الثانية.
وطوال األسبوع الماضي خاضوا ،وخضنا معهم ،معركة مقاومة
شعبية باسلة لصد هذا القرار ومنع تنفيذه ،وتحولت قضيتهم إلى
قضية عالمية لم تشد انتباه الدول بسبب بسالتهم فقط ،بل لما تعنيه
إجراءات االحتالل ضد الخان األحمر سياسيا لكل فلسطين.
فالهجوم على الخان األحـمــر ،إن مــر ،يعني بــدء حملة إسرائيلية
استيطانية خطيرة لتصفية أربعة وعشرين تجمعا بدويا في محيط
الـقــدس ،والـهــدف تطويق القدس وفصلها بالكامل عن باقي الضفة
الغربية.
وإن نجحت عملية هدم وتصفية الخان األحمر فسيعني ذلك انطالق
عملية التطهير العرقي لألغوار ،والتمهيد لضم وتهويد كل ما يسمى
بمناطق " ،"Cأي ما ال يقل عن  %62من الضفة الغربية.
وإن م ــرت عملية تصفية ال ـخــان األح ـم ــر ،فسيفتح ذل ــك الـطــريــق
الستيطان مسعور فــي المنطقة ولمخططات خطيرة ،ذكــر بعضها
الزميل خليل التوفكجي بما في ذلك إنشاء أكبر مطار إسرائيلي في
منطقة النبي موسى ،في إطار المشروع الصهيوني المسمى "القدس
الكبرى" والتي لن تقل مساحتها عن عشرة في المئة من مجمل الضفة
الغربية.
المعركة فــي الـخــان األحـمــر ال تــدور مــن أجــل إنـقــاذ الـخــان األحمر
بكل ما يحمله ذلك من معان إنسانية نبيلة فقط ،بل تدور أيضا حول
مستقبل القدس وفلسطين بكاملها ،وهدف االحتالل جلي كالشمس،
من الخان األحمر ،لسوسيا ،للقدس واألغوار ،إنه تدمير إمكانية قيام
دولة فلسطينية مستقلة ،وتكريس نظام األبارتهايد ،ومحاولة تهجير
أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ،وحشر من يتبقى منهم في 224
معزال وبانتوستا محكومة بنظام األبارتهايد العنصري.
ولذلك فإن المقاومة الشعبية لمخطط تهجير الخان األحمر هي
مقاومة لمؤامرة تدمير الوجود الفلسطيني بكامله ،وكل دولة تقول
إنها تساند سالما يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مطالبة
اليوم بأن ترفع سالح العقوبات في وجه إسرائيل لصد هجومها على
الخان األحمر.
وتحية لكل القابضين على الجمر ،من رجــال ونساء وأطفال ،من
أهالي الخان األحمر ،وكل التجمعات البدوية الباسلة ،الصامدة في
وجه جبروت الظلم والطغيان.
*األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسر عبد العزيز*

لماذا أقاطع «فيسبوك»؟
قـ ـب ــل ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات أجـ ـ ـ ــرت مـ ـع ــي ق ـن ــاة
ً
فضائية عربية حوارا حول وسائل "التواصل
االجتماعي" ،والتداعيات السلبية الناجمة عن
اإلف ــراط فــي استخدامها؛ ومــن بين األسئلة
ال ـتــي وجـهـهــا إل ـ ّـي ال ـمــذيــع" :ل ـم ــاذا ال تمتلك
ً
حـســابــا عـلــى (ف ـي ـس ـبــوك)؟" ،وكــانــت اإلجــابــة:
"ألنني أعتقد أن مضار امتالك هذا الحساب
أكبر من فوائده".
ً
بالفعل ،لم أمتلك حسابا على "فيسبوك"
حتى يومنا هذا ،وال أعتقد أنني بحاجة إلى
امتالك هذا الحساب ،واألهم من ذلك أنني ما
زلــت عند اعتقادي بــأن هــذا الـقــرار كــان ،وما
ً
زال ،صائبا.
لقد تشاركت معكم الهواجس واألدلة التي
تجعل مــن قــرار عــدم امـتــاك حساب على أي
مــن مــواقــع "ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي" النشطة
ً
ً
قرارا مقبوال ،أو أقرب إلى الصواب ،على مدى
سنوات.
فــي تـلــك ال ــزاوي ــة ب ــال ــذات ،يمكنك مراجعة
مقاالتي السابقة؛ ومنها "رعايا في جمهورية
(اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت)" ،ال ـ ـ ــذي ن ـش ــر فـ ــي  16نــوفـم ـبــر
 ،2014أو "الــدور اإلرهابي لمواقع (التواصل
االجتماعي)" ،في  30نوفمبر من العام نفسه،
و"ال ـح ــرب الـتــي خـســرنــاهــا مــع (داع ـ ــش)" في
 5يــون ـيــو  ،2016و"ه ـ ــل ي ـس ـبــب (ف ـي ـس ـبــوك)
التعاسة؟" ،في  25أغسطس من العام نفسه،
و"االن ـت ـحــاريــون ال ـج ــدد" ،فــي  7مــايــو ،2017
و"تواصل اجتماعي أم ساحة معركة؟" في 18
يونيو من العام نفسه ،و"انتبه لتغريداتك...
(ت ــويـ ـت ــر) ل ـي ــس سـ ــوى فـ ـ ــخ" ،ف ــي  11ف ـبــرايــر
الماضي.
عبر مراجعة تلك المقاالت ستدرك أن ثمة
مخاطر حقيقية وجمة ناتجة عن اإلفراط في
استخدام تلك الوسائط ،أو االنخراط فيها من
دون تأهيل وحــذر مناسبين؛ وهــي مخاطر
ت ـت ــوزع ع ـلــى ط ـيــف ع ــري ــض م ــن ال ـتــداع ـيــات
الـسـلـبـيــة؛ مـثــل ال ـتــزي ـيــف ،وتـسـهـيــل ارت ـكــاب
الجرائم ،واالكتئاب ،وإضاعة الوقت ،وتهشيم
آلـ ـي ــات ال ـن ـق ــاش ال ـم ــوض ــوع ــي ،واالسـ ـت ــاب،
ً
وصوال إلى اتخاذ قرار باالنتحار.
لـيـســت ه ــذه م ـحــاولــة الس ـتــدعــاء الحكمة
بأثر رجعي ،وال طريقة للبرهنة على نجاعة
الرأي ،وإنما هي مسعى للتأكيد على أن مضار
استخدام هذه الوسائط الجديدة على عالمنا
أكبر من ترف تجاهلها ،وأن هذه المضار يجب
أن تدعونا إلى وقفة مع الذات ،ومع المجتمع،
للوصول إلى صيغة أنسب للتعاطي معها.
خ ــال الـشـهــريــن الـفــائـتـيــن ،ص ــدر كـتــابــان

م ـم ـي ــزان ف ــي م ـقــارب ـت ـه ـمــا ل ـم ـض ــار وس ــائ ــط
"التواصل االجتماعي"؛ أولهما كتاب "عشرة
أسباب إللغاء حساباتك على مواقع (التواصل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي) فـ ـ ـ ـ ــورا"Ten Arguments for
Deleting Your Social Media Accounts
 ،Right Nowالختصاصي الحواسيب "جارون
النييه"  ،Jaron Lanierوهو الكتاب الذي قامت
صحيفة "الغارديان" البريطانية بتقديم عرض
له ،في  30مايو المنصرم.
يعدد "النييه" في كتابه األسباب العشرة
التي يــرى أنها كافية لكي يتخذ كل فــرد من
ً
مستخدمي هذه الوسائط قرارا بمقاطعتها؛
ً
ً
ُم ـ ــذك ـ ــرا ب ـم ــا أص ـب ـح ـنــا ن ـع ــرف ــه ج ـم ـي ـعــا عــن
خطاياها.
من بين األسباب التي ساقها "النييه" في
كتابه أن تلك الوسائط تكتسب تمكنها من
اإلضرار بمصالحنا بمجرد استخدامنا لها،
وأن هــذا التمكن يــزيــد مــع كـثــرة االسـتـخــدام:
ّ
"كلما استخدمناها ...مكناها من النيل من
مصالحنا".
ويشير إلى أن نموذج األعمال الذي ينطلق
من "السوشيال ميديا" ،ويعتمد عليها ،آخذ
ف ــي االتـ ـس ــاع ،حـتــى ب ــات يـسـيـطــر عـلــى جــزء
معتبر من معامالتنا االستهالكية والمالية،
وهو أمر في غاية الخطورة كما يرى "النييه"،
ألن ازدهار هذا النموذج "يخصم مباشرة من
كرامتنا اإلنسانية" ،بسبب اتصاله المباشر
بـعــامـلـيــن جــوهــريـيــن؛ أول ـه ـمــا :الـتـفــريــط في
خصوصيتنا ،وثانيهما :الخضوع لتكنيكات
الدعاية السمجة المستندة إلى التالعب ،وعدم
احترام عقولنا.
أم ــا الـكـتــاب الـثــانــي ،ال ــذي ص ــدر فــي شهر
يونيو الماضي ،فعنوانه" :اإلعــام المعادي
للمجتمع :كيف تمكن (فيسبوك) من الفصل
بيننا وتقويض الديمقراطية؟"Anti-Social
Media: How Face Book Disconnected us
and Undermines Democracy?.
ً
وكـمــا يظهر مــن عـنــوان الـكـتــاب ،فــإنــه أوال
يستخدم عبارة "سوشيال ميديا" على النحو
الذي يعتقده الكاتب من أنها "أنتي سوشيال"
 ،Anti- Socialأي ض ــد ا لـمـجـتـمــع ،وليست
ً
أسلوبا للتواصل وبناء الروابط االجتماعية
كما تشير تسميتها المفترضة.
مؤلف "اإلعــام المعادي للمجتمع" سيفا
ف ـيــديــانــاثــان  Siva Vidhyanathanم ــؤرخ
ثـقــافــي ،وبــروفـيـســور فــي جــامـعــة فرجينيا؛
ً
ول ــذل ــك ،ف ــإن م ـقــارب ـتــه ك ــان ــت أك ـث ــر ارت ـب ــاط ــا
بالسياق االجتماعي والثقافي والسياسي

الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــزدهـ ـ ــر ف ـ ـيـ ــه وسـ ـ ــائـ ـ ــط "الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي" ،ويزداد تأثيرها.
يقول فيدياناثان إن تلك الوسائط جعلت
م ــن ال ـخ ـصــوص ـيــة ،ال ـت ــي تـحـمـيـهــا ال ـشــرائــع
والدساتير والقوانين ومعايير حقوق اإلنسان
العالمية ،سلعة تباع وتشترى.
وي ــوض ــح كـيــف أن اإلغ ـ ــراق ف ــي اسـتـخــدام
حساباتنا على تلك المواقع أسهم في الحط
م ــن ش ــأن الـسـيــاســة والـسـيــاسـيـيــن ،وق ــوض
ً
األســالـيــب الديمقراطية ،ملمحا إلــى أن تلك
ً
ً
الوسائط تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية
ع ــن صـ ـع ــود الـ ـتـ ـي ــارات ال ـف ــاش ـي ــة ،وازده ـ ـ ــار
ال ـع ـن ـصــريــة ،وال ـن ـج ــاح ــات ال ـم ـت ـتــال ـيــة الـتــي
تحققها األ ح ـ ــزاب وا ل ـحــر كــات اليمينية في
المجتمعات التي عرفت رسوخ الديمقراطية
منذ عقود.
بحسب فيدياناثان ،فإن تلك الوسائط وفرت
لنا "أسوأ منتدى إلجراء حوار سياسي" ،وأنها
ساهمت بقدر كبير في إشاعة االبتذال واللغة
المنحطة ،عبر ا عـتـمــاد هــا على بــث الرسائل
ً
الملتهبة ،التي تركز على إثارة المشاعر ،بدال
من تهيئة المجال إلدارة حوارات عقالنية ،بقدر
مناسب من المسؤولية.
نحن نعرف أن تلك الوسائط باتت بمنزلة
أسلحة تستخدمها جماعات اإلرهاب والعنف،
وأن ـه ــا تـحـفــل ب ـخ ـطــاب ت ـحــري ـضــي ،ورس ــائ ــل
تـحــض عـلــى الـتـعـصــب وال ـكــراه ـيــة ،وأن كافة
الجهود التي تم بذلها من أجل الحد من تلك
األضرار لم تنجح في القضاء عليها ،أو تقليل
أثرها الحاسم.
ال ي ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق
ب ــاالسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ال ـم ـس ـي ـئــة م ــن ال ـج ـمــاعــات
اإلرهابية؛ مثل "داعش" أو "القاعدة" وغيرها،
ولـكـنــه يـتـعــدى ه ــذا إل ــى الـحـكــومــات لــأســف،
وبـعــض هــذه الحكومات يقع فــي دول العالم
الحر ،أو ينتمي إلى دول استبدادية ،تستخدم
هذه الوسائط من أجل إشاعة أفكار وتوجهات
سلبية ،أو الـحــض على اتـخــاذ ق ــرارات تمثل
ً
ً
خطرا بالغا على الديمقراطية ،وتنال من القيم
ً
ً
ً
اإلنسانية التي تشكل نسقا متفقا عليه عالميا،
في ما يتصل بالخطاب الموجه إلى العموم.
ليست تـلــك هــي أبـلــغ األضـ ــرار الـتــي يحذر
منها الـكــاتـبــان ،ومـعـهـمــا الـكـثـيــر مــن الـنـقــاد،
ولكن أبلغ تلك االضرار وأكثرها فداحة يتعلق
بـتــوقـعـهـمــا إخ ـف ــاق أي م ـحــاولــة لـضـبــط هــذا
المجال وترويضه؛ وهو أمر يضيق ،إلى أقصى
درجة ،خيارات المستخدم الرشيد.
* كاتب مصري

ضعف العرب وغطرسة
إيران
علي البداح
ما يفعله الرئيس األميركي من تصرفات سمجة تجاه بعض القادة
العرب ليس القصد منه إذاللهم فقط إنما تحريض شعوبهم على الثورة
عليهم أو تجريعهم القبول الكامل للتطبيع مع ربيبته "إسرائيل".
فالرئيس األمـيــركــي يــوجــه فــي كــل مناسبة إهــانــات صــارخــة لحكام
العرب ويعاملهم بغطرسة وتعال ويفرض شروطا بأسلوب مقزز ومثير،
ويقول لهم أنتم ال شيء بدون الواليات المتحدة ،وأن عليكم دفع الجزية
لما سبق وما سيأتي وإال فالويل لكم ،وليس أمامكم إال قبول "إسرائيل"
والتحالف معها ،ونسيان شيء اسمه فلسطين ،وتوزيع الشعب الفلسطيني
على الدول العربية ،إما أن تقبلوا وإال فإننا سنترككم للموت بين إيران
وإسرائيل وجيوش المرتزقة من فلول اإلرهاب الذي استخدم في مصر
وسورية والعراق وليبيا.
على الجانب اآلخر فإن القيادة اإليرانية اعتقدت أن وجودها في العراق
وسورية هو شجاعة وفرصة الستغالل الضعف العربي الغتنام مكاسب
وربما استعادة أمجاد غابرة ،وأن بإمكانهم البناء على انتصاراتهم هناك
لتكون إيران طرفا في كل ما يحدث من خطط لتقسيم الشرق األوسط.
لقد رمــت الــواليــات المتحدة وربيبتها إسرائيل جــزرة مغرية حين
وضعت كل مناطق النفط الخليجية تحت سيطرة الشيعة في مخطط
الـشــرق األوس ــط الـجــديــد ،مخطط التقسيم المعد مــن قبل الصهيونية
العالمية وصدقت ،وبأن هذا ما سيحدث وأنها مستعدة للسيطرة على
هذه المناطق ،ولم تخف هذا في تصريحات عدد من قاداتها ،لكن إيران
ربما أساءت فهم الرسالة ،واندفعت في هذا االتجاه حتى صارت جزءا
من اللعبة الكبرى ،وصار عليها اآلن إما أن ترضخ كما رضخ العرب أو
أن تعاند فتصبح هدفا ألخطار ال تستطيع صدها ،وتهدد بزوال النظام
الحالي ،وإن موقف إيران وغطرستها يصبان في مصلحة الصهيونية
وأميركا ،وعليها أن تدرك أنهم يستخدمون غطرستها لمصلحتهم ،ولن
يكون بحال لمصلحة الشعب اإليراني.
الكل أصبح ألعوبة بيد األميركيين واليهود والشعبان العربي واإليراني
يغليان من ضعف الحكام العرب وغطرسة حكام إيران ،والمتوقع حالتان
إما االستسالم الكامل أو ثورة عارمة ،وكالهما خراب كامل ،لكن الحل ممكن،
ونستطيع إفشال المخطط األميركي اليهودي لو أحسنا تأدية األدوار بأن
نضع "إسرائيل" في دائرة الخطر.
لو انسحبت إيران من سورية والعراق وأعلنت أنها مستعدة للجلوس
مع جيرانها العرب واالتفاق على رفض كل المبادرات األميركية واليهودية
وإقامة عالقات بناءة بينها وبين دول مجلس التعاون أساسها حسن
الجوار والتعاون االقتصادي واالجتماعي والسياسي وبناء مستقبل أفضل
للمنطقة بدال من تبديد خيراتها على السالح والصراع المدمر للجميع.
المبادرة ال بد أن تبدأ من إيران ألنها تملك قرارها وستزيل بذلك كل
أسباب الترهيب الذي تقصدته اآللة اإلعالمية اليهودية ،وبيدها إفشال
المخطط من ناحية وضمان سالمتها وإنقاذ نفسها والمنطقة من شر
مستطير مخطط لها ،ولن بجد الحكام العرب مناصا ،بل يمكن أن تجد
إيران ترحيبا شعبيا ورسميا من كل العرب والشعب اإليراني لو اتخذت
هذه الخطوة.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.087

السوق األول السوق الرئيسي

5.180

٤.919

2.479 2.804 3.291

«حماية المنافسة» :إلغاء البنود االحتكارية لمنصتي طلبات وكاريدج
ً
تأكيدا على أهمية فتح المجال لتأسيس سوق قوي بمنافسة عادلة
علمت "ال ـجــريــدة" مــن مـصــادر
مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة أن ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاز ح ـ ـمـ ــا يـ ــة
المنافسة قــرر إلغاء بند احتكار
ألك ـبــر مـنـصـتــي تــوصـيــل طلبات
المطاعم واألغذية عبر اإلنترنت
والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـم ــا
"ط ـل ـب ــات" و"كـ ـ ــاريـ ـ ــدج" ،وت ـعــديــل
ع ـقــوده ـمــا ب ـح ــذف ال ـب ـنــود الـتــي
ت ـق ـص ــر الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ـه ـم ــا دون
غ ـي ــره ـم ــا فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود ال ـم ـبــرمــة
بينهما وبين المتعاملين معهما،
سواء كانت مطاعم أو شركات بيع
االغذية أو غيرها.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إن ج ـه ــاز

جراح الناصر

ح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة حـ ــرص عـلــى
ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ـ ــود احـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار لـ ـس ــوق
توصيل طلبات األغذية والمطاعم
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،حـ ـي ــث أصـ ـ ـ ــدر قـ ـ ــرارا
بضرورة إزالة الممارسة الضارة
ب ــالـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة فـ ـ ـ ـ ــورا ،م ـب ـي ـن ــة ان
ه ــذا ال ـق ــرار ج ــاء بـتــوجـيـهــات من
وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة خالد
الــروضــان ،الــذي اعتمده مؤخرا،
إذ شدد على أهمية فتح المجال
لـتــأسـيــس س ــوق ق ــوي بمنافسة
عادلة.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى وج ـ ــود شـكــوى
ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت ضـ ـ ـ ــد ت ـ ـل ـ ــك ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات

والمملوكة لمستثمر غير مباشر،
مبينة أن الشكوى قدمت إلى جهاز
حماية المنافسة ،واستندت الى
القانون رقم  10لسنة  2007بشأن
حماية المنافسة وتعديالتهما.

سوق قوي
ف ــي ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ظ ـهــرت
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات
المنافسة لتلك المنصتين رغم
االحـتـكــار ،وذك ــرت المصادر أن
فـتــح ال ـم ـجــال أم ــام المنافسين
يــؤســس ســوقــا قــويــا ومنافسة
عادلة ،وهو ما تطمح اليه وزارة

الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ب ــوج ــود
س ــوق ع ــادل وح ــر ،فــي حـيــن أن
ل ــدى تـلــك ال ـشــركــات ق ــاع ــدة في
ت ـط ـب ـي ـقــات ـهــا ال تـ ـق ــل عـ ــن 100
مطعم ،واستحوذت على نسبة
من السوق المحلي.
وش ـ ــددت ع ـلــى أن ــه ل ـيــس من

إيقاف صرف التموين في «السرة» بسبب إهمال الجمعية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقافها صرف مواد
التموين بفرع تموين جمعية السرة التعاونية ،بسبب
استمرار المخالفات المرتكبة من الجمعية ،والمتمثلة
في "اإلهمال المستمر ،وعــدم االلتزام بنظافة وصيانة
الـفــرع ،وكــذلــك عــدم توفير الـشــروط الــازمــة للمحافظة
على الغذاء".
وأف ــادت ال ــوزارة ،فــي بيان صحافي ،بــأن الـهــدف من
اإليقاف ،هو المحافظة على أرواح وسالمة المواطنين،
جــراء عــدم توفير الجمعية الوسائل الــازمــة والكافية
للحفاظ على المواد التموينية ،ومنع تعرضها للتلف
أو الفساد ،ما ينتج عنه أضرار صحية تؤثر على سالمة
المواطنين الذين يتناولون هذه المواد.
وأضافت الوزارة أنها بعد مالحظتها سوء حالة الفرع

منذ فترة خاطبت الجمعية عــدة مــرات ،واجتمعت مع
المسؤولين فيها ،وطلبت منهم ضرورة تعديل الوضع
القائم ،لكن الحال استمر على ما هو عليه دون أي تغيير،
ر غ ــم ا لـتـعـهــدات ا ل ـتــي قطعتها عـلــى نفسها بمعالجة
المالحظات والمخالفات.
وأ شـ ــارت إ ل ــى أن الجمعية تتقاضى نسبة مــن بيع
هذه المواد نظير الخدمات التي تقدمها ،والتي ال تليق
بأهالي منطقة السرة ،وهذا اإلجــراء يأتي حفاظا على
المال العام وصحة المستفيدين.
وقــالــت إنـهــا ستوفر الـبــديــل لضمان تقديم الخدمة
المناسبة التي تليق بأهالي السرة والحفاظ على المال
الـعــام ،مبينة حرصها على إيـصــال الـمــواد التموينية
للمواطنين بـجــودة عالية ،وأسـعــار مناسبة ،وتوفير

أ مــا كــن تخزين تحافظ عليها وتمنع تعرضها للتلف
أو الفساد.
وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق أي مخالف ،سواء كان جمعية تعاونية ،أو غيرها،
واضعة صحة المواطنين نصب أعينها ،وعدم تعرض
حياتهم ألي مكروه.
ولفتت إلــى أنها بــدأت في تطبيق اللوائح الخاصة
بفروع التموين ،وسيشمل هذا اإلجراء جمعيات أخرى،
ولن تتوقف حتى يتم تالفي كل المالحظات.
ودعــت ال ــوزارة المستهلكين لإلبالغ عن أي مخالفة
على رقم الشكاوى ( ،)135الذي يعمل على مدار الساعة
في جميع المحافظات ،مبينة أن فرق الرقابة فيها تتابع
األسواق ،وتقوم بحمالت تفتيش مستمرة.

ال ـعــدل أن ي ـكــون ه ـنــاك احـتـكــار
ل ـس ــوق تــوص ـيــل ال ـم ـطــاعــم في
الكويت ،مما قــد يعرقل عملية
ً
االنتشار محليا.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـش ـك ــوى
قدمت لوزارة التجارة والصناعة
ب ـ ـضـ ــرورة إيـ ـج ــاد ح ــل لـنـشــاط
تـ ــوص ـ ـيـ ــل ط ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـمـ ـط ــاع ــم
وضـمــان عــدم االحـتـكــار ،مبينة
أن ع ـ ــدد الـ ـش ــرك ــات وف ــروع ـه ــا
والمؤسسات المسجلة لتوصيل
طلبات استهالكية بلغت 544
ترخيصا فرديا و 635لشركات،
أما التي تقدم خدمات لوجستية
فبلغت  ،370والوكيل بالعمولة
 46ت ــر خـ ـيـ ـص ــا فـ ـ ــرد يـ ـ ــا و753
شركات.

دراسة لتقييم القطاع
وأفــادت المصادر بــأن جهاز
ح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاف ـســة ق ـ ــام بـعـمــل
دراسة اقتصادية وتقييم مالي
ل ـق ـطــاع تــوص ـيــل ال ـط ـل ـبــات عن
طريق خدمات الدفع اإللكتروني
والتطبيقات الهاتفية لتقييم
المنافسة وتسهيل دور الجهاز

في التمكن من فحص الشكاوى
الـمـقــدمــة لــه ب ـهــذا ال ـشــأن ورفــع
الكفاءة االقتصادية لهذا السوق.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـشـ ـك ــوى
ج ـ ــاءت م ــن ش ــرك ــة ت ـق ــوم ب ــدور
الوسيط بين المطعم والزبون
عن طريق المواقع اإللكترونية
والتطبيقات ،وتعاقدت الشركة
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدة م ـ ـطـ ــاعـ ــم إلدراج ـ ـ ـهـ ـ ــا
وقوائمها ضمن موقع وتطبيق
الـ ـش ــرك ــة ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة طـلــب
الطعام إلكترونيا.
وأشارت إلى انه أثناء تواصل
ال ـشــركــة م ــع ال ـم ـطــاعــم واج ـهــت
م ـش ـك ـل ــة ،وهـ ـ ــي ق ـ ـيـ ــام ال ـش ــرك ــة
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ب ـ ـ ــإل ـ ـ ــزام أص ـ ـحـ ــاب
المطاعم بتوقيع عقود تتضمن
شرطا احتكاريا ،بحيث ال يتم
التعاقد مع شركات أخرى بذات
النشاط.
وأضــافــت ان الـشــركــة انـشــأت
م ــرك ــزا اح ـت ـك ــاري ــا ،بــالـمـخــالـفــة
الح ـكــام الـقــانــون رق ــم 2007/10
بـشــأن حـمــايــة الـمـنــافـســة ،الــذي
جاءت نصوصه بالمادة الثانية،
التي تنص على" :حرية ممارسة

ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي مـكـفــولــة
للجميع على النحو الذي يؤدي
إلــى تقييد المنافسة الـحــرة أو
مـنـعـهــا أو االضـ ـ ــرار ب ـه ــا ،وفــق
أحكام الدستور ،وهذا القانون،
ودون االخ ـ ــال بـمــا تـقـضــي به
المعاهدات واالتفاقيات الدولية
النافذة في الكويت".
أم ــا الـ ـم ــادة ال ــراب ـع ــة فنصت
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه ت ـح ـظ ــر االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
أو ال ـع ـقــود أو ال ـم ـم ــارس ــات أو
ال ـ ـقـ ــرارات الـ ـض ــارة بــالـمـنــافـســة
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرة ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــر ع ـل ــى
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ال ـط ـب ـي ـع ـي ـي ــن أو
االع ـت ـب ــاري ـي ــن ذوي ال ـس ـي ـطــرة
إســاء ة استخدامها ،الــى جانب
مـ ـن ــع أو ع ــرقـ ـل ــة مـ ـم ــارس ــة أي
ش ـخــص لـن ـشــاطــه االق ـت ـصــادي
فــي الـســوق أو التوقف عنه في
أي وقت.

 2.5مليون دينار حصيلة مزاد «ريم» السكني الضمانات المصرفية تتحسن بعد قفزة القيمة
●
السوقية للبورصة بـ  %3.2في يونيو
سند الشمري

حـصــد ال ـمــزاد ال ــذي أقــامـتــه شــركــة ريــم
العقارية خــال نهاية األسـبــوع الماضي
مبلغ  2.5مليون دينار ،من خالل بيع 10
قسائم سكنية في منطقة أبوفطيرة .وبلغت
القيمة اإلجـمــالـيــة االبـتــدائـيــة للقسائم الـ
 10المبيعة  2.4مليون دينار ،أي بزيادة
نسبتها  0.52في المئة ،فيما لم تشهد 8
قسائم أي عمليات مزايدة من الحضور.
وشهد المزاد بيع قسيمتين سكنيتين
بقيمة  263ألــف ديـنــار ،بــارتـفــاع  1.5في
المئة عن السعر االبتدائي لهما ،والبالغ
 260أل ـف ــا ،فـيـمــا ت ــم ب ـيــع مـعـظــم الـقـســائــم
بأسعارها االبتدائية دون مزايدة.
م ــن جـهـتـهــم ،ق ــال ع ــدد م ــن الـعـقــاريـيــن
إن ال ـمــزاد شهد رك ــودا نــوعــا مــا ،ألسباب
موسمية ،حيث إن العطلة الصيفية وسفر

الكثيرين من المواطنين أثرا بشكل واضح
في سير المزاد.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـ ـعـ ـق ــارات
والمزادات بشركة ريم ،مشاري الصقعبي،
إن ال ـمــزاد ال ــذي نظمته "ري ــم" تضمن 18
قسيمة في منطقة أبوفطيرة بلغت قيمتها
االبتدائية  4.7ماليين دينار ،حيث تم بيع
 55في المئة من هــذه القسائم بقيمة 2.5
مليون.
وأضاف أن القسائم السكنية المطروحة
كانت بمساحة  400متر مربع لكل منها،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ق ـس ـي ـمــة واحـ ـ ـ ــدة ف ـق ــط كــانــت
مـســاحـتـهــا  500مـتــر مــربــع (ب ـطــن وظـهــر
ً
وعلى شارع رئيسي وساحة كبيرة) ،مؤكدا
أن جميع تلك القسائم تميزت بمواقعها،
حيث يقع أغلبها على شارعين (بطن وظهر
أحدهم رئيسي أو رئيسي داخلي).
ولفت إلى أن أسعار القسائم المطروحة

كانت مناسبة جدا ،وتتماشى مع أسعار
السوق العقاري ،حيث بدأت أسعارها من
 213ألف دينار ،فيما بدأ السعر للقسيمة
التي تبلغ مساحتها  500متر مربع 310
آالف دينار.
وأكـ ـ ــد ال ـص ـق ـع ـبــي أن "ريـ ـ ــم ال ـع ـق ــاري ــة"
حــريـصــة عـلــى ط ــرح ال ـع ـقــارات المتنوعة
والمشجعة على الشراء بالفترة المقبلة،
بما يتناسب مع وضع السوق العقاري من
جهة ،ووضــع المواطن الكويتي من جهة
أخــرى ،كما أنها تسعى إلى الحفاظ على
مكانتها العقارية كشركة رائدة في تقديم
الـخــدمــات العقارية المختلفة ،والـتــي من
بينها خدمة إدارة األمالك العقارية ،وخدمة
التقييم والوساطة العقارية ،وغيرهما من
الخدمات.

●

محمد اإلتربي

قفزت القيمة السوقية للبورصة بين مايو ويونيو
 858مليون دينار اي ما نسبته  ،%3.2اذ ارتفعت من
مستوى  26.532مليار دينار وفقا لشهر مايو الى
 27.390مليارا كما في نهاية يونيو الماضي.
ويـنـعـكــس تـحـســن الـقـيـمــة الـســوقـيــة لـلـبــورصــة
ايجابا على مجمل األصــول المسعرة والرهونات
الـتــي لــدى القطاع المصرفي خصوصا ان القفزة
الكبرى كانت من نصيب السوق األول الذي استأثر
بغالبية السيولة خالل الشهرين الماضيين.
ومــن ابــرز واهــم تبعات تحسن القيمة السوقية
لألصول المسعرة ارتفاع قيم الضمانات وبالتالي
انخفاض وتراجع المخاطر المرتبطة بالتغطيات

المقابلة وعليه فإن مستويات المخصصات المرتقب
التوصية بها مــن البنك المركزي ستكون اقــل من
المعتاد او تحت تأثير التراجعات وانخفاض نسب
التغطية المقابلة القائمة وقت اقفال الربع الثاني.
ايضا تنعكس عمليات التحسن في مستويات
األصول المسعرة فرصة ايجابية للعديد من الجهات
الدائنة التي وصلت الى اتفاقات التسييل مع العمالء
او لــديـهــا اح ـكــام نـهــائـيــة ،ويـمـكــن اإلشـ ــارة ال ــى ان
ارتفاعات القيمة السوقية جــاء ت في ظل ضغوط
عمليات التسييل التي تم استيعابها.
أيضا يمكن ان يشجع تحسن مستويات األصول
خصوصا العالية الجودة على تدفق التمويل من
جديد بوتيرة اعلى وافضل من السنوات السابقة.
وارتفعت اسهم السوق األول التي تحوي معظم

األصول الجيدة والمفضلة مصرفيا بمفردها 769
مليون دينار في يونيو فقط.
الــى ذل ــك ،تحسنت مستويات السيولة للسوق
األول بين شـهــري مــايــو ويونيو فقط بما نسبته
 ،%28اذ بلغت تداوالت شهر مايو  145.085مليون
دينار في حين قفزت في يونيو الماضي 186.973
مليونا.
مـقــابــل ذل ــك ،تــراجـعــت الـسـيــولــة الـتــي كــانــت من
نصيب السوق الرئيسي بما نسبته  8.2%بواقع
 4.5ماليين دينار ،اذ كانت في مايو  59.662مليونا
وتراجعت الى  55.097مليونا.
وكان سوق المزادات األقل قيمة ونصيبا حيث
بلغت تعامالت مايو  29.012مليون دينار ،ارتفعت
في يونيو الى  37.829مليونا بنسبة نمو .%30.3

ً
«برنت» ينخفض متأثرا بتزايد اإلنتاج والتوترات التجارية

وزير النفط اإليراني يتهم ترامب بإهانة «أوبك»
قالت إدارة معلومات الطاقة
األميركية الشهر الماضي ،إنه
من المتوقع أن يرتفع اإلنتاج
السنوي للنفط األميركي إلى
عند 10.8
مستوى قياسي ً
ماليين برميل يوميا في 2018
وإلى  11.8مليونا في ،2019
من  9.4ماليين برميل يوميا في
.2017

تباينت أسعار عقود النفط ،أمس األول ،مع
ص ـعــود ال ـخــام األم ـيــركــي بــدعــم مــن مشتريات
لتغطية مراكز مدينة ،بينما تراجع خام برنت
ً
متضررا من التوترات التجارية العالمية ،وتزايد
انتاج السعودية.
وصعدت عقود خام القياس األميركي غرب
تكساس الوسيط  86سنتا ،أو  1.18في المئة،
لتبلغ عند التسوية  73.80دوالرا للبرميل ،في
حين تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج
برنت  28سنتا ،أو  0.36فــي المئة ،إلــى 77.11
دوالرا للبرميل.
وعلى مدار األسبوع تراجع الخام األميركي
نحو  0.5في المئة ،رغم أنه سجل يوم الثالثاء
أعلى مستوى منذ نوفمبر  ،2014وينهي "برنت"
األسبوع على خسارة حوالي  3في المئة.
وقــال متعاملون إن صعود الخام األميركي
في جلسة الجمعة يرجع إلى مشتريات لتغطية
مراكز مدينة ،بعد أن هبط نحو  2في المئة في
جلسة الخميس ،عندما تـعــرض لضغوط من
بيانات أظهرت زيــادة غير متوقعة قدرها 1.3
مليون برميل في المخزونات األميركية األسبوع
الماضي.
وعلى صعيد متصل ,أضافت شركات الطاقة
األميركية حـفــارات نفطية هــذا األسـبــوع للمرة
األول ـ ــى ف ــي ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ،ل ـكــن م ـع ــدل الـنـمــو
تـبــاطــأ عـلــى م ــدار الـشـهــر الـمـنـصــرم مــع تــراجــع

البرميل الكويتي ً
ينخفض  63سنتا

ً
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  63سنتا في
تــداوالت ،أمس األول ،ليبلغ  73.52دوالرا أميركيا
مقابل  74.15دوالرا للبرميل في تداوالت الخميس
ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.

أس ـعــار ال ـخــام فــي الـفـتــرة مــن أواخ ــر مــايــو إلــى
أواخر يونيو.

حفارات إضافية
وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة
الجمعة في تقريرها األسبوعي ،الــذي يحظى
بمتابعة وثيقة ،إن شــر كــات الطاقة األميركية
أضافت  5حفارات نفطية في األسبوع المنتهي
ف ــي ال ـس ــادس م ــن يــولـيــو لـيـصــل إج ـمــالــي عــدد
الحفارات إلى .863
وإجمالي عدد حفارات النفطية النشيطة في
الــواليــات المتحدة ،وهــو مؤشر أولــي لالنتاج
مستقبال ،مــرتـفــع كـثـيــرا عــن مـسـتــواه قـبــل عــام
ً
عندما بلغ  763حفارا ،مع قيام شركات الطاقة
بزيادة االنتاج لالستفادة من ارتفاع األسعار.
ويبلغ متوسط أسعار عقود النفط األميركي
منذ بداية العام الحالي  65.71دوالرا للبرميل،
مـقــارنــة بمتوسط بلغ  50.85دوالرا فــي 2017
و 43.47دوالرا في .2016
وق ــال ــت إدارة م ـع ـلــومــات ال ـطــاقــة األمـيــركـيــة
الشهر الماضي إن من المتوقع أن يرتفع اإلنتاج
السنوي للنفط األميركي إلى مستوى قياسي
عند  10.8ماليين برميل يوميا في  2018وإلى
 11.8مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا فــي  ،2019مــن 9.4
ماليين برميل يوميا في .2017
ً
ووفـ ـق ــا ل ـب ـيــانــات اتـ ـح ــادي ــة ،فـ ــإن الـمـسـتــوى
القياسي الحالي لالنتاج السنوي هو  9.6ماليين
برميل يوميا وسجل في عام .1970

اتهامات إيرانية
من ناحيته ,اتهم وزير النفط اإليراني بيغن
زنغنه الرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب أمس
بــإهــانــة منظمة "أوب ـ ــك" ،عـنــدمــا أمــرهــا بــزيــادة
اإلنـتــاج وتخفيض األس ـعــار ،مضيفا أن سوق
النفط يجب أال تتأثر بالعوامل السياسية.
وقال زنغنه في مقابلة مع التلفزيون اإليراني
"يبعث ترامب برسالة جديدة كل يوم تشيع بلبلة

في السوق ...إن أوامر ترامب ألعضاء أوبك بزيادة
اإلنـتــاج إهــانــة كبيرة لهذه الحكومات والــدول
وتقوض الستقرار السوق".
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــوزي ـ ــر إل ـ ــى أن م ـس ـت ــوى اإلنـ ـت ــاج
والتصدير اإليــرانــي من النفط لم يتغير بفعل
الضغوط األميركية.

عقوبات ليبية
م ــن نــاحـيـتـهــا ,طــالـبــت الـمــؤسـســة الــوطـنـيــة
للنفط فــي ليبيا ،الـتــي مقرها طــرابـلــس ،األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى  48شخصا
وكيانا تتهمهم بالسعي لبيع النفط بصورة غير
مشروعة في صراع على الثروة النفطية للبالد.
وأشار مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة
الوطنية للنفط فــي خطاب ُو زع على سفارات
أجنبية واألمم المتحدة ،واطلعت عليه "رويترز"
إلى "زيادة" في محاوالت فصائل في شرق البالد
لتسويق النفط قبل أن تسيطر الشهر الماضي
على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

ومـنــذ  2014تــدعــم ال ـقــوى الـغــربـيــة وق ــرارات
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المؤسسة
الوطنية للنفط في طرابلس العاصمة باعتبارها
الجهة الشرعية الــوحـيــدة إلنـتــاج وبـيــع النفط
الليبي ،وتحذر من أن الصادرات غير الشرعية قد
تؤدي إلى تعزيز تشرذم البلد المنقسم .ويثني
ذلك المشترين ويدفع البنوك للتعامل بحذر مع
أي كيان غير معترف به.
ل ـكــن خ ـط ــاب ص ـنــع ال ـل ــه ون ـس ـخــا م ــن عـقــود
تـقــول المؤسسة الوطنية للنفط فــي طرابلس
ان أش ـخ ــاص ــا م ـن ـخــرط ـيــن ف ــي تـ ـج ــارة ال ـن ـفــط
يتداولونها تزعم أن مؤسسة نفط وطنية موازية
في مدينة بنغازي بشرق البالد تكثف حملتها
لتسويق النفط تحت إدارة فــرج سعيد رئيس
المؤسسة منذ أغسطس الماضي.
وكـتــب صـنــع الـلــه "ه ــذه الـمــؤسـســة الوطنية
للنفط ببنغازي ،التي يرأسها فرج سعيد ،تتبع
استراتيجية معقدة ومركبة ،وتركز على زعزعة
استقرار المؤسسة الوطنية للنفط ،بما في ذلك
عـبــر ص ـ ــادرات وع ـقــود غـيــر شــرعـيــة وعمليات

حصار ،بهدف نيل السيطرة على النفط الليبي
في نهاية المطاف".
وجرى إرســال الخطاب في منتصف يونيو،
قبل عشرة أيــام من إعــان قــوات موالية للقائد
العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا
أنها ستسلم موانئ وحقول نفط في شرق البالد
إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ،مما
يزيد مخاطر التنافس على نفط البالد.
وانخفض اإلنتاج نحو  850ألف برميل يوميا
من مستوى كان يزيد قليال على مليون برميل
يوميا ،في الوقت الذي منع فيه مسؤولون في
الشرق ناقالت استأجرتها المؤسسة الوطنية
للنفط في طرابلس من التحميل ،وهو ما يوقف
فعليا عمل مرفأي الزويتينة والحريقة.
كما منع الجيش الوطني الليبي ،الذي يقوده
حفتر ،المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
مــن إع ــادة فـتــح مــرفــأي رأس الن ــوف وال ـســدرة،
بعد أن د حــر هجوما مسلحا على الميناء ين
الشهر الماضي.
(وكاالت)
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

«الحالة المالية للدولة» عنوان خاطئ ...فهي أوسع
من إعطاء تقدير لحجم االحتياطيات
ذكر «الشال» أن
عرض إجماليات لقيمة
االحتياطيات المالية للدولة،
بشقيها ،دون استعراض
ومكوناتهما
سياساتهما ً
ً
قطاعيا وجغرافيا وأهداف
تلك التوزيعات وتوقعات
األداء ومدى النجاح في
إنجازها ،هو في الواقع ال
يرقى إلى مستوى عرض حالة
تلك االحتياطيات.

تغيير وظيفة
احتياطي األجيال
القادمة قد يمول
المالية العامة
 9مليارات دينار
ً
سنويا

قال تقرير الشال االقتصادي
األسـبــوعــي ،إن صــدقــت األرق ــام
المنشورة حــول االحتياطيات
ال ـمــال ـيــة ل ـل ــدول ــة ،بـشـقـيـهــا ،أي
اح ـت ـي ــاط ــي األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـق ــادم ــة
واالح ـت ـيــاطــي الـ ـع ــام ،ف ــاألرق ــام
ال ـتــي نـشــرتـهــا وكــالــة «فـيـتــش»
ً
م ـقــاربــة جـ ــدا لـلـمـنـشــور أخـيــرا
حول حجمهما ،البالغ نحو 178
مليار دينار ( 590مليار دوالر).
وبـ ـ ـ ــات م ـع ـل ـن ــا رسـ ـمـ ـي ــا ح ـجــم
االحتياطي الـعــام ،البالغ نحو
 26مليار ديـنــار ،ذلــك يعني أن
حجم احتياطي األجيال القادمة
بحدود  152مليار دينار (500
مليار دوالر) الحتياطي األجيال
القادمة ،ونحو  90مليار دوالر
لالحتياطي العام.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر« :م ـ ـ ــا ال
ً
ن ـعــر فــه هـ ــو؛ أوال  ،م ــا إذا كــان
ذل ـ ــك ه ــو ال ـح ـج ــم ال ـص ــاف ــي أو
اإل ج ـ ـمـ ــا لـ ــي ،أي مـ ــا إذا كــا نــت
االلتزامات على المالية العامة
منه قد خصمت أو لم تخصم،
ً
وم ــا ال نـعــرفــه ثــانـيــا ،هــو مــدى
جــودة مكوناتهما ودقــة تقييم
ً
قيمة تـلــك األصـ ــول ،وثــالـثــا ما
إذا ك ــان ل ــدى مــؤس ـســات عامة
أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ـض ــاف
ً
إليهما مثل الجدل الدائر حاليا
حول ما لدى مؤسسة البترول
الكويتية».
وتـ ــابـ ــع« :قـ ـب ــل الـ ــدخـ ــول فــي
بعض التفاصيل ،البد من ذكر
أن الـ ـعـ ـن ــوان (الـ ـح ــال ــة الـمــالـيــة
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة) ،خ ـ ــاط ـ ــئ ،ف ــال ـح ــال ــة

المالية أوسع من إعطاء تقدير
لحجم االحتياطيات ،فالحالة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ــاسـ ـت ــدام ــة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى ال ـم ــدى
المنظور ،و تـلــك االحتياطيات
ج ــزء مــن مـكــونــات احتسابها.
وحتى اعتبار عرض إجماليات
لـقـيـمــة ت ـلــك االح ـت ـيــاط ـيــات من
دون ا س ـت ـعــراض سياساتهما
ً
ً
ومكوناتهما قطاعيا وجغرافيا
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات

وتوقعات األداء ومدى النجاح
في إنجازها ،هو في الــواقــع ال
يرقى إلى مستوى عرض حالة
ً
تلك االحتياطيات ،ونحن قطعا
ال ن ـط ـمــح إلـ ــى ب ـل ــوغ مـسـتــوى
عـ ـ ـ ـ ــرض صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـ ـن ـ ــروي ـ ــج
السيادي المتاح بتفاصيله ألي
متابع ،لكن ،إلى حدود مستوى
متواضع مما نقرأه على موقعه
هناك ،في كل ثانية».
وذكــر «الـشــال» أن المستوى

الذي بلغه حجم االحتياطيات
ي ـ ـب ـ ـقـ ــى ال ـ ـح ـ ـس ـ ـنـ ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة
وال ـم ـه ـمــة لـعـصــر رواج ســوق
النفط الــذي توقف فــي خريف
 ،2014وبناء االستراتيجيات
الستدامة المالية العامة ،البد
أن ت ـكــون أولـ ــى أول ــوي ــات ــه هي
استغالل والبناء على عنصر
الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاح .واس ـ ـتـ ــدامـ ــة
المالية وا لـتــي تعكس الحالة
المالية الحقيقية للدولة ،هي

األفراد أكبر المتعاملين في البورصة ...ونصيبهم
إلى انخفاض ...ثم قطاع المؤسسات والشركات
ق ــال «الـ ـش ــال» إن ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
ل ـل ـم ـقــاصــة ،أصـ ـ ــدرت ت ـقــريــرهــا «حـجــم
ً
الـ ـ ـت ـ ــداول ف ــي الـ ـس ــوق ال ــرسـ ـم ــي ط ـب ـقــا
لجنسية ال ـم ـتــداول ـيــن» عــن ال ـف ـتــرة من
 2018/01/01إلى  2018/06/28والمنشور
ع ـل ــى الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـب ــورص ــة
الكويت.
وأفــاد التقرير ،بأن األفــراد ال يزالون
أك ـ ـبـ ــر ال ـم ـت ـع ــام ـل ـي ــن ون ـص ـي ـب ـه ــم إل ــى
انخفاض ،إذ استحوذوا على  38.8في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المشتراة
( 51في المئة للنصف األول  )2017و38.7
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة األس ـهــم
المبيعة ( 51.6في المئة للنصف األول
 .)2017واشـتــرى المستثمرون األفــراد
ً
أسهما بقيمة  569.515مليون دينار،
ً
كما باعوا أسهما بقيمة  568.959مليون
ً
شراء
دينار ،ليصبح صافي تداوالتهم
وبنحو  556ألف دينار.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ف ـ ــإن ث ــان ــي أك ـبــر
المساهمين في سيولة السوق هو قطاع
الـمــؤسـســات وال ـشــركــات ونصيبه إلــى
إرتفاع ،استحوذ على  30.3في المئة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 20.2في
المئة للفترة نفسها  ،)2017و 26.2في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 19.4فــي المئة للفترة نفسها ،)2017
ً
واشـ ـت ــرى ه ــذا ال ـق ـطــاع أس ـه ـمــا بقيمة
 445.311مـلـيــون دي ـنــار ،فــي حـيــن بــاع
ً
أسهما بقيمة  385.108مليون دينار،
ليصبح صافي تــداوالتــه األكـثــر شــراءً،
بنحو  60.203مليون دينار.

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات
العمالء (المحافظ) ،فقد استحوذ على
 21.6في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 21.2في المئة للفترة نفسها
 ،)2017و 19.4في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 22.3في المئة للفترة
نفسها  ،)2017واش ـت ــرى ه ــذا الـقـطــاع
ً
أسهما بقيمة  317.951مليون دينار ،في
ً
حين باع أسهما بقيمة  285.550مليون
دينار ،ليصبح صافي تــداوالتــه شـ ً
ـراء،
بنحو  32.401مليون دينار.
وآ خ ــر المساهمين فــي السيولة هو
قطاع صناديق االستثمار ونصيبه إلى
ً
إرتفاع أيضا ،إذ استحوذ على  15.6في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 6.7فــي ا لـمـئــة للفترة نفسها ،)2017
و 9.3في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المشتراة ( 7.6في المئة للفترة نفسها
ً
 ،)2017وق ــد ب ــاع ه ــذا ال ـق ـطــاع أسـهـمــا
بقيمة  229.922مليون دينار ،في حين
ً
اشترى أسهما بقيمة  136.763مليون
دينار ،ليصبح صافي تداوالته الوحيد
ً
بيعا وبنحو  93.160مليون دينار.
وم ـ ــن خ ـص ــائ ــص بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
اس ـت ـم ــرار كــون ـهــا ب ــورص ــة م ـح ـل ـيــة ،إذ
كـ ــان ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ال ـك ــوي ـت ـي ــون أك ـبــر
ً
المتعاملين فيها ،وباعوا أسهما بقيمة
 1.214مليار دينار ،مستحوذين بذلك
على  82.6فــي المئة مــن إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 89.5في المئة للفترة
ً
نفسها  )2017في حين اشتروا أسهما
بقيمة  1.164مليار دينار ،مستحوذين

بذلك على  79.2فــي المئة مــن إجمالي
قيمة األسهم المشتراة ( 87.7في المئة
لـلـفـتــرة نـفـسـهــا  ،)2017لـيـبـلــغ صــافــي
ً
تداوالتهم األكثر بيعا ،بنحو 49.994
مليون دينار ،وهو مؤشر على استمرار
م ـيــل الـمـسـتـثـمــر ال ـم ـح ـلــي إلـ ــى خفض
استثماراته في البورصة المحلية.
وب ـل ـغــت نـسـبــة ح ـصــة الـمـسـتـثـمــريــن
اآلخـ ــريـ ــن مـ ــن إجـ ـم ــال ــي ق ـي ـمــة األس ـه ــم
ُ
المشتراة نحو  15.1في المئة ( 8.7في
المئة للفترة نفسها  ،)2017وا شـتــروا
مــا قيمته  221.299مـلـيــون دي ـن ــار ،في
ح ـي ــن ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة أس ـه ـم ـهــم الـمـبـيـعــة
ن ـحــو  165.336م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أي ما
نسبته  11.3في المئة من إجمالي قيمة
األسـهــم المبيعة ( 7.2فــي المئة للفترة
نفسها  ،)2017ليبلغ صافي تداوالتهم
ً
شراء) بنحو  55.963مليون
(الوحيدون
ديـنــار ،أي ان ثقة المستثمر الخارجي
مازالت أعلى في البورصة المحلية.
وب ـل ـغــت نـسـبــة ح ـصــة الـمـسـتـثـمــريــن
من دول مجلس التعاون الخليجي من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة نحو 6.2
في المئة 3.3( ،في المئة للفترة نفسها
 ،)2017أي م ــا قـيـمـتــه  90.609مـلـيــون
د ي ـن ــار ،فــي حـيــن بلغت قيمة أسهمهم
الـ ُـمـشـتــراة نـحــو  5.8فــي الـمـئــة ( 3.6في
المئة للفترة نفسها  ،)2017أي ما قيمته
 84.641م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،لـيـبـلــغ صــافــي
ً
تــداوالتـهــم بيعا ،بنحو  5.968ماليين
دينار.
وت ـ ـغ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــي ب ـيــن

الجنسيات عن سابقه ،إذ أصبح نحو
 80.9ف ــي ال ـم ـئــة ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن ،و 13.2
فــي ا لـمـئــة للمتداولين مــن الجنسيات
األخ ــرى و  6فــي المئة للمتداولين من
دول مجلس التعاون الخليجي ،مقارنة
بـنـحــو  88.6ف ــي ال ـم ـئــة لـلـكــويـتـيـيــن8 ،
فــي ا لـمـئــة للمتداولين مــن الجنسيات
األخــرى و 3.4في المئة للمتداولين من
دول مجلس التعاون الخليجي للفترة
نفسها  ،2017أي إن بــور صــة الكويت
ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب
األك ـب ــر لـلـمـسـتـثـمــر الـمـحـلــي ونـصـيـبــه
إلــى انـخـفــاض ،بــإقـبــال أكـبــر مــن جانب
م ـس ـت ـث ـمــريــن مـ ــن خـ ـ ــارج دول مـجـلــس
التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم
من داخل دول المجلس ،وغلبة التداول
فيها لألفراد.
وان ـخ ـفــض ع ــدد ح ـســابــات ال ـت ــداول
الـنـشـطــة م ــا نـسـبـتــه  -25.2ف ــي الـمـئــة،
مــا بين نهاية ديسمبر  2017ونهاية
يــونـيــو  ،2018مـقــارنــة بــارتـفــاع بلغت
نسبته  25.6فــي المئة مــا بين نهاية
ديسمبر  2016ونهاية يونيو ،2017
وبـلــغ عــدد حـســابــات ال ـتــداول النشطة
فــي نـهــايــة يــونـيــو  2018نـحــو 13333
ً
ح ـســابــا ،أي م ــا نـسـبـتــه ن ـحــو  3.5في
المئة من إجمالي الحسابات ،مقارنة
ً
بنحو  13858حسابا في نهاية مايو
 ،2018أي ما نسبته نحو  3.6في المئة
من إجمالي الحسابات للشهر نفسه،
وبانخفاض بلغت نسبته  -3.8في المئة
خالل شهر يونيو .2018

فـ ــي ت ـم ــوي ــل ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة
مـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ،وفـ ــي
ال ـح ـق ـبــة ال ـح ــال ـي ــة ،دخ ـ ــل تـلــك
االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات هـ ــو ال ـم ـصــدر
الــرئـيــس الـمـسـتــدام .وبتغيير
وظ ـي ـف ــة ت ـل ــك االح ـت ـي ــاط ـي ــات،
وذلك يحتاج إلى جهد ضخم،
وت ـح ــدي ــد هـ ــدف ل ـهــا بـتـمــويــل
إيراداتها لنحو نصف النفقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ي ـم ـكــن أن يـتـخـلــص

البلد من التبعية شبه الكاملة
لإليرادات النفطية».
وأردف « :لـ ـ ــو ا فـ ـت ــر ضـ ـن ــا أن
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي الـ ـع ــام
صفر ،وأن تركيزا سوف ينصب
عـلــى تغيير و ظـيـفــة احتياطي
األجـيــال القادمة ليحقق معدل
 6في المئة على مدى السنوات
الخمس المقبلة ،وهي الحدود
ال ــدن ـي ــا ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـص ـنــاديــق
ال ـت ـق ــاع ــد ،وفـ ـق ــط ع ـل ــى حـجـمــه

ال ـح ــال ــي ال ـب ــال ــغ  500مـلـيــار
دوالر ،ذ لـ ـ ــك ي ـع ـن ــي ت ـمــو يــل
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ب ـن ـحــو 30
ً
مليار دوالر ،سنويا ،أو نحو
 9مليارات دينار .ومع ضغط
حقيقي لسقف النفقات العامة
يوقف هدرها وفسادها ،ومع
بعض السياسات الضريبية،
س ــوف تـجــد الـكــويــت نفسها
س ـ ــائ ـ ــرة ب ـش ـك ــل أقـ ـ ـ ــرب عـلــى
خـ ـط ــى الـ ـ ـن ـ ــروي ـ ــج ،وإن ظــل
ً
الفارق كبيرا».
ول ـ ـفـ ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى أن
األوض ــاع االستثنائية ،مثل
ض ـعــف ط ــوي ــل األم ـ ــد لـســوق
ً
النفط ،قياسا لما كــان عليه
عـنــدمــا كــانــت أس ـع ــار النفط
الكويتي فــوق الـ ـ  100دوالر
ب ـهــامــش ك ـب ـيــر ،ومـ ــع األخ ــذ
ف ــي االع ـت ـبــار ب ــأن الـقــادمـيــن
م ــن ص ـغ ــار ال ـمــواط ـن ـيــن إلــى
س ــوق الـعـمــل خ ــال  15سنة
ً
بعدد من فيه حاليا ،أي أكثر
من  400ألف مواطن ،البد من
تـبـنــي س ـيــاســات وإجـ ـ ــراءات
استثنائية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :رغـ ـ ـ ـ ــم كـ ـ ــل مــا
ارتكبته السياسات المالية
م ــن خ ـطــايــا ف ــي حـقـبــة رواج
ســوق النفط ،هـنــاك إمكانية
ف ــي الـمـسـتـقـبــل الحـ ـت ــواء ما
هــو أســوأ بكثير كلما بكرنا
ف ــي تـبـنــي ح ـل ــول اسـتـبــاقـيــة
استثنائية ،وحريق المالية
الـ ـع ــام ــة ه ـ ــو أخ ـ ـطـ ــر م ـ ــا هــو
قادم».

سياسات االستدامة االقتصادية المعلنة
في خطط التنمية لم يتحقق منها شيء

ً
هيمنة قطاع النفط على الناتج المحلي ال يزال مستمرا
ذكر تقرير «الشال» األسبوعي ،أن اإلدارة المركزية
لإلحصاء نشرت األسبوع قبل الفائت أرقام الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للربع األول من
ً
عام  ،2018وذلك تطور تشكر عليه اإلدارة ،ألنه خالفا
للماضي ،جاء باألسعار الثابتة ،وخالل مهلة زمنية
ً
قصيرة نسبيا.
وأكد التقرير أن أهمية قراءة تلك األرقام تكمن في
ُبعدين؛ األول هو متابعة تطورها ،بمعنى نموها ،أي
توسع االقتصاد أو انكماشه ،والثاني قراءة التطور
ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو
الضعف فيها ،ولعل األهم ،متابعة أثر السياسات
العامة في إصالح اختالالته الهيكلية.
وأضــاف« :تلك األرقــام باألسعار الثابتة  -النمو
ً
ً
الحقيقي -تقدر بــأن نموا موجبا بحدود  1.6في
الـمـئــة قــد تحقق مــا بـيــن الــربــع األول لـعــام ،2017
ً
والربع األول لعام  ،2018فيما ما تحقق كان نموا
ً
سالبا وبحدود  1.1 -في المئة ما بين الربع الرابع
مــن الـعــام الـفــائــت ،والــربــع األول مــن الـعــام الحالي.
والـنـمــو الـمــوجــب مــا بـيــن الــربــع األول لـعــام 2017
والربع األول لعام  ،2018جاء في معظمه من نمو
ً
القطاعات غير النفطية التي حققت توسعا بنحو
 2.7في المئة ،فيما انخفض معدل النمو العام إلى
 1.6في المئة ،كما ذكــرنــا ،بسبب ضعف مساهمة
ً
قطاع النفط في ذلك النمو ،والذي حقق نموا ضعيفا
بنحو  0.7في المئة فقط».
ً
ولفت إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي حقق نموا
ً
سالبا بنحو  1.1 -في المئة عند مقارنته بمستواه
فــي نـهــايــة الــرب ــع ال ــراب ــع مــن ال ـعــام ال ـفــائــت ،وجــاء
كــل التأثير السالب مــن قطاع النفط الــذي انكمش
بنحو  2.3 -فــي ا لـمـئــة ،بينما حافظت القطاعات

ً
غير النفطية على نموها الموجب ،وإن كان هشا،
وبحدود  0.3في المئة.
ً
وتابع« :ما ال يبدو صحيا ،أن سياسات االستدامة
االقتصادية  -تنويع مصادر الدخل -المعلن عنها
فــي كــل خطط التنمية وفــي كــل بيانات الحكومة،
لم يتحقق منها شــيء ،والــواقــع أن الخلل الهيكلي
اإلنتاجي ،ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات
الناتج المحلي اإلجمالي ،مستمر ،كما الحظنا من
ً
أثره الطاغي في األرقام المنشورة حديثا».
وقال التقرير إن مساهمة قطاع النفط باألسعار
ال ـثــاب ـتــة م ــازال ــت أع ـل ــى م ــن ن ـصــف ح ـجــم ال ـنــاتــج
اإلجمالي ،فقد كانت بحدود  55.2في المئة بالربع
األول من عام  ،2017وأصبحت  54.6في المئة بالربع
األول من عام  ،2018أي أن مساهمة كل القطاعات
األخرى في الربع األول من عام  2018ال تتعدى 46.4
في المئة ،وهي مساهمة غير مستدامة ،إنما مدعومة
بشدة من قطاع النفط.
وأشار إلى أن مساهمة أي من القطاعات األخرى
لم تبلغ مستوى  10في المئة ،بما يعني أن البلد
بال هوية تنموية ،وأقربها إلى بلوغ نسبة  10في
المئة ،كان قطاع اإلدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماعي ،ومساهمته بحدود  9.5في المئة ،وال
عالقة له بأي نهج تنموي.
ً
وتابع« :معدل النمو الموجب ضعيف جدا ،وأن
الخلل الهيكلي اإلنتاجي مستوطن منذ بدايات
عـمــر ال ـن ـفــط ،وأن كـشــف بـمـســاهـمــات الـقـطــاعــات
األخ ـ ــرى وه ــي بـمـثــابــة ورقـ ــة تـحـلـيــل ل ــه ،تــوحــي
باستمرار أمراض االعتماد الكلي المباشر وغير
المباشر على النفط ،وذلك نقيض لمبدأ االستدامة
االقتصادية».

بورصة الكويت تحقق مكاسب في يونيو بـ %4.8
مؤشر السوق الصيني فقد نحو  %8ودبي %4.8
ذكر «الشال» أن جميع
البورصات الناضجة والناشئة
حققت خسائر في شهر
يونيو المنصرم وكلها خاسرة
مقارنة بمستويات بداية
العام ،أثقلها السوق الصيني
ثم األلماني ،ولم ُ
ينج السوق
األميركي من الخسائر.

أفـ ـ ـ ــاد تـ ـق ــري ــر «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال» ب ــأن
األداء الـســالــب فــي شهر يونيو
ا سـتـمــر لمعظم أ سـ ــواق العينة
الـمـنـتـقــاة ،وب ـلــغ ع ــدد األس ــواق
الخاسرة خالل الشهر  8أسواق،
وبعضها حقق خسائر عالية،
بينما حققت  6أسواق مكاسب،
معظمها أسواق إقليم الخليج.
ووف ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ،ت ـم ـث ـل ــت
ح ـص ـي ـل ــة األداء خـ ـ ــال نـصــف
ً
العام الحالي أيضا في تحقيق
 8أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق خ ـ ـسـ ــائـ ــر مـ ـق ــارن ــة
بمستويات أسعارها في بداية
العام و 6أسواق حققت مكاسب
بعد إضافة أداء بورصة الكويت
وف ـ ـ ــق مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـش ـ ــال ل ـح ــداث ــة
اعتماد مؤشرها العام الرسمي
ال ــذي ب ــدأ الـعـمــل بــه مـنــذ بــدايــة
شهر أبريل الفائت.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،أك ـ ـبـ ــر
الـ ـخ ــاس ــري ــن فـ ــي ش ـه ــر يــون ـيــو
كــان الـســوق الصيني الــذي فقد

مؤشره نحو  8 -في المئة ،مما
ّ
عمق خسائره منذ بداية العام
ا لـحــا لــي لتبلغ نحو  13.9 -في
ً
المئة ،بعد أن كــان خــاســرا منذ
بداية العام نحو  6.4 -في المئة
بـنـهــايــة ش ـهــر م ــاي ــو ،وخـســائــر
شهر يونيو هبطت به إلى ثاني
أكبر الخاسرين منذ بداية العام.
وث ــان ــي أك ـبــر ال ـخــاســريــن في
ش ـه ــر ي ــون ـي ــو ك ـ ــان س ـ ــوق دب ــي
المالي الذي فقد مؤشره نحو -
 4.8في المئة لتصبح خسائره
منذ بداية العام الحالي نحو -
 16.3في المئة ،ليستمر في قاع
المنطقة السالبة.
ثالث أكبر الخاسرين في شهر
يونيو كان السوق األلماني الذي
فقد مؤشره نحو  2.4 -في المئة
مـمــا أدى إل ــى ارت ـف ــاع خـســائــره
منذ بداية العام من نحو 2.4 -
في المئة في نهاية شهر مايو
إلـ ــى ن ـحــو  4.7 -ف ــي ال ـم ـئــة في

ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر ي ــونـ ـي ــو ،وم ـع ـهــا
هبط بترتيبه من المركز الثامن
كما فــي نهاية شهر مــايــو ،إلى
العاشر في نهاية شهر يونيو.
أك ـ ـبـ ــر الـ ــراب ـ ـح ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ش ـهــر
يــونـيــو كــانــت بــورصــة الـكــويــت
وفـ ـ ـ ــق قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة م ـ ــؤش ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــال،
وك ـس ـب ــت ن ـح ــو  4.8فـ ــي ال ـم ـئــة
( 1.5ف ــي ال ـم ـئــة وف ــق مــؤشــرهــا
ال ـعــام) وكــانــت كفيلة بــاإلرتـقــاء
بمكاسبها منذ بداية العام إلى
نحو  4.1في المئة لتصبح ثالث
أفضل أسواق العينة ً
أداء.
ثاني أكبر الرابحين في شهر
يونيو كانت بــورصــة البحرين
الـتــي كسب مــؤشــرهــا نحو 3.6
ف ــي ال ـم ـئــة ،ول ــم تـكــن الـمـكــاســب
ت ـلــك كــاف ـيــة ل ــإرتـ ـق ــاء ب ـهــا إلــى
الـمـنـطـقــة الـمــوجـبــة ف ــي أداء ه ــا
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،لكن
ً
ه ــذا األداء الـمــوجــب ك ــان كفيال
بتخفيض خسائرها مــن نحو

  4.9في المئة في نهاية شهرمــايــو إلــى نحو  1.6 -فــي المئة
في نهاية شهر يونيو ،واالنتهاء
بها كثاني أقــل الخاسرين منذ
بداية العام.
وث ـ ـ ــال ـ ـ ــث أك ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ــراب ـ ـح ـ ـيـ ــن
ف ــي ش ـه ــر ي ــون ـي ــو كـ ــان ال ـس ــوق
ال ـس ـع ــودي بـمـكــاســب لـمــؤشــره
ب ـن ـح ــو  1.9ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،وه ــي
مكاسب أحكمت سيطرته على
الـ ـم ــرك ــز األول فـ ــي أدائـ ـ ـ ــه مـنــذ
بداية العام الحالي ،وبمكاسب
ب ـحــدود  15.1فــي الـمـئــة .وراب ــع
أكبر الرابحين خالل شهر يونيو
كانت بورصة قطر التي حققت
مـكــاســب بـنـحــو  1.6ف ــي الـمـئــة،
ارت ـف ـعــت بـمـكــانـتـهــا مـنــذ بــدايــة
ال ـع ــام م ــن الـتــرتـيــب ال ـثــالــث في
شهر مايو إلى الترتيب الثاني
في شهر يونيو.
وم ــازال ــت الـمـفــارقــة بـيــن أداء
بــورصــات إقليم الخليج قائمة

مع نهاية شهر يونيو ،إذ حلت
أربـ ـ ــع بـ ــورصـ ــات خ ـل ـي ـج ـيــة فــي
الـ ـم ــراك ــز ال ـس ـت ــة ال ــرابـ ـح ــة مـنــذ
بداية العام إضافة إلــى السوق
ً
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا والـ ـف ــرنـ ـس ــي
ً
س ــادس ــا ،ف ـبــورصــة الـسـعــوديــة
حـ ـقـ ـق ــت م ـ ـكـ ــاسـ ــب م ـ ـنـ ــذ بـ ــدايـ ــة
العام بنحو  15.1في المئة كما
ذكرنا ،وثاني األفضل ً
أداء وإن
بفارق كبير كانت بورصة قطر
بمكاسب منذ بداية العام بنحو
 5.9في المئة ،ثم بورصة الكويت
بمكاسب بنحو  4.1فــي المئة،
وفــي الترتيب الـخــامــس جــاء ت
بورصة أبوظبي بمكاسب بنحو
 3.7في المئة.
وع ـل ــى ال ـن ـق ـي ــض ،ظ ــل س ــوق
دبـ ــي ال ـم ــال ــي أك ـب ــر ال ـخــاســريــن
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام وث ــان ــي أكـبــر
الخاسرين في شهر يونيو ،كما
أس ـل ـف ـنــا ،وس ـ ــوق مـسـقــط ثــالــث
أكبر الخاسرين منذ بداية العام

رغم التحسن في أدائه في شهر
يونيو.
ول ـ ـن ـ ـفـ ــس مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــررات ه ـي ـم ـنــة
متغيرات السياسة واالقتصاد
الكلي على حركة تلك األســواق،
ً
يظل من الصعب جدا إعطاء رأي
ً
ح ــول م ـســار المستقبل شــامــا
المستقبل القريب ،فاالضطرابات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ش ــامـ ـل ــة ال ـت ـه ــدي ــد
ب ــان ـف ــراط االئـ ـت ــاف الـحـكــومــي
فــي ألمانيا ،ومشاكل إيطاليا،
إضافة إلى الحرب التجارية التي
بدأتها أميركا مع كل شركائها
ً
التجاريين ،متغيرات أثرت كثيرا
في شهر يونيو ،وقد يمتد أثرها
إلى شهر يوليو.
فـ ـ ـ ــإذا اس ـت ـث ـن ـي ـن ــا ب ــورص ـت ــا
الـ ـهـ ـن ــد والـ ـمـ ـك ــاس ــب ال ـط ـف ـي ـفــة
للسوق الفرنسي ،كل البورصات
ال ـن ــاض ـج ــة والـ ـن ــاشـ ـئ ــة حـقـقــت
خسائر في شهر يونيو وكلها
خاسرة مقارنة بمستويات بداية

العام ،أثقلها السوق الصيني
ثم األلماني ،ولم ُ
ينج السوق
األميركي من الخسائر.
وع ـل ــى ال ـن ـق ـيــض م ــن ذل ــك،
حققت  6بــورصــات فــي إقليم
ال ـخ ـل ـي ــج م ـك ــاس ــب فـ ــي شـهــر
يــونـيــو ،واالسـتـثـنــاء الوحيد
ك ــان ل ـســوق دب ــي بـضـغــط من
آث ـ ــار اح ـت ـم ــال إف ـ ــاس شــركــة
«أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج» ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت أرب ـ ــع
بورصات في اإلقليم باحتالل
أرب ـ ـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــرات ـ ــب ال ـس ـت ــة
لألسواق التي حققت مكاسب
منذ بداية العام.
لذلك من المتوقع أن يستمر
التباين في األداء بين الكتلتين
فــي شـهــر يــولـيــو ،أي تستمر
ب ــورص ــات إقـلـيــم الـخـلـيــج في
تحقيق مكاسب ،بينما يستمر
تذبذب أداء األسواق الناضجة
وال ـنــاش ـئــة م ــع اح ـت ـمــال أكـبــر
لتحقيق غالبيتها خسائر.
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ّ
«الوطني» يواصل دعم نشاطات الجمعية الكويتية الختالفات التعلم

ً
• البحر :البنك سباق محليا في توظيف مبادراته االجتماعية واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة
• الساير :نعتز بدعم «الوطني» ألهداف « »KALDفي خدمة الشباب والطلبة
ذكرت شيخة البحر أن
«الوطني» ملتزم بدوره
االجتماعي ،ودعم الفعاليات
الخيرية والتعليمية ،مشيرة
إلى أن هذه الرعاية المستمرة
تأتي في إطار الدعم المتواصل
للجمعية الكويتية الختالفات
ّ
التعلم ،التي تنسجم أهدافها
مع رسالة البنك االجتماعية.

قـ ـ ـ ـ ّـدم بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
رعـ ــاي ـ ـتـ ــه ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ل ـل ـج ـم ـع ـيــة
ّ
ال ـك ــوي ـت ـي ــة الخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـت ـع ــل ــم
( ،)KALDبهدف دعم الطلبة الذين
يعانون اضطراب نقص االنتباه،
وفرط الحركة وصعوبات التعلم،
وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ــرعـ ــايـ ــة ن ـش ــاط ــات
وفعاليات تربوية وترفيهية لهذه
الفئة من الطلبة.
وفي هذه المناسبة ،استقبلت
نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة
الـ ـبـ ـن ــك شـ ـيـ ـخ ــة الـ ـبـ ـح ــر رئ ـي ـس ــة
الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة الخ ـتــافــات
ّ
ال ـت ـع ــل ــم ( )KALDآم ـ ــال ال ـس ــاي ــر،
ّ
حيث نــوهــت ب ــدور الجمعية في
دعم الطلبة والشباب وتحفيزهم
وتشجيعهم على إبراز مواهبهم.
وأكدت البحر التزام «الوطني»
بخدمة المجتمع والمضي قدما
باستراتيجيته لتنميته ،ليكون
ً
بذلك المؤسسة السباقة محليا
في توظيف مبادراتها االجتماعية
واس ـت ـث ـم ــاره ــا م ــن اجـ ــل تحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،مـضـيـفــة
«م ــن ه ــذا المنطلق يــأتــي دعمنا
ال ـم ـت ــواص ــل لـجـمـعـيــة «،»KALD
التي تأخذ على عاتقها االستثمار
ب ـق ــدرات الـطـلـبــة ذوي صـعــوبــات
التعلم وتطويرها».

وأضافت أن البنك ملتزم بأداء
دوره االجتماعي ودعم الفعاليات
اإلنسانية والخيرية والتعليمية،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه ال ــرع ــاي ــة
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
تأتي فــي إطــار الــدعــم المتواصل
للجمعية الـكــويـتـيــة الخـتــافــات
ّ
التعلم ،التي تنسجم أهدافها مع
رسالة البنك االجتماعية الساعية
إلى دعم مختلف شرائح المجتمع
ً
وت ـحــديــدا األط ـفــال مـمــن يعانون
ص ـع ــوب ــات ال ـت ـع ـل ــم ،وت ــزوي ــده ــم
ب ــال ــدع ــم ال ـن ـف ـســي واالج ـت ـم ــاع ــي
المطلوب.
وع ــن أهـ ــداف الـفـعــالـيــات التي
ت ـن ـظ ـم ـه ــا « »KALDوا لـ ـخ ــا ص ــة
بـ ــال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر ،إن
«الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة تـ ـسـ ـع ــى لـ ــارت ـ ـقـ ــاء
بأهدافها من خالل العمل الجدي
والـ ـص ــادق ف ــي م ـســانــدة ال ـطــاب
ذوي اضـ ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه،
وفرط الحركة وصعوبات التعلم
ً
ً
ً
نفسيا واجتماعيا وأكاديميا من
خ ــال الـعـمــل عـلــى ثــاثــة مـحــاور
هي :الطالب والمعلم واألسرة».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن « »KALD
تـهــدف مــن خ ــال فعالياتها إلــى
استقطاب أكـبــر عــدد مــن الطالب
والطالبات ممن يعانون اضطراب

ن ـقــص االن ـت ـب ــاه ،وفـ ــرط ال ـحــركــة،
وص ـ ـعـ ــوبـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ،وت ــوف ـي ــر
العناصر النفسية والمعنوية التي
يحتاجون إليها من خالل اسلوب
تعليمي متطور وهادف.
وأشــادت بالتعاون المتواصل
ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ودع ـمــه
أله ـ ــداف الـجـمـعـيــة ونـشــاطــاتـهــا
الـ ـتـ ـط ــوع ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـت ــزام ــه
السنوي مع الجمعية ،و»حرصه
على نجاح ووصول مبادرتنا إلى
أكبر شريحة ممكنة من الشباب
والطالب من هذه الفئة».
وتشتمل هذه الرعاية على عدد
من البرامج الثقافية والنشاطات
الرياضية والمشاريع الترفيهية
والـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات ال ـم ـت ـن ــوع ــة مـثــل
المخيمات والــرحــات التثقيفية
ومسرح المواهب.
وتعتبر هذه الفعاليات منبعا
ل ـل ـم ـعــرفــة والـ ـبـ ـح ــث والـ ـمـ ـب ــادرة
والـ ـع ــاق ــات االن ـس ــان ـي ــة لـلـطـلـبــة
الـمـشــاركـيــن ،وتــوسـعــة مــداركـهــم
وغرس القيم االجتماعية لديهم.
وي ـحــافــظ ال ـب ـنــك ع ـلــى مــوقـعــه
ك ــأك ـب ــر ال ـم ـســاه ـم ـيــن ف ــي خــدمــة
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـك ــوي ـت ــي ،وي ـح ــرص
ع ـل ــى م ــواص ـل ــة ن ـه ـجــه وث ـقــاف ـتــه
ال ـ ـم ـ ـتـ ــأص ـ ـلـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة

االجتماعية ،ليضيف إلى سجله
الـحــافــل فــي ه ــذا الـمـجــال المزيد
م ــن ال ـم ـس ــاه ـم ــات واإلن ـ ـج ـ ــازات.
كما يأخذ «الــوطـنــي» على عاتقه
ت ـ ـكـ ــريـ ــس ث ـ ـقـ ــافـ ــة الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن خـ ــال ال ـتــزامــه
بـ ــإطـ ــاق الـ ـب ــرام ــج وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
الضخمة فــي عــدة مـجــاالت ،وفي
مـ ـق ــدمـ ـه ــا الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ،والـ ـصـ ـح ــة،
وال ـت ــوظ ـي ــف ،والـ ـت ــدري ــب ،ودع ــم
الـ ـ ـك ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
برامج الرعاية والدعم االجتماعي
والمبادرات الرياضية والنشاطات
البيئية.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية
ّ
الكويتية الختالفات التعلم هي
جمعية نـفــع ع ــام تعمل مــن أجــل
مـســاعــدة ال ـطــاب الــذيــن يعانون
اض ـطــراب نـقــص االن ـت ـبــاه ،وفــرط
ال ـحــركــة ،وص ـعــوبــات الـتـعـلــم في
ال ـم ــدارس الـخــاصــة فــي الـكــويــت،
وتهدف الجمعية إلى التعرف على
ق ــدرات ه ــؤالء الـطــاب وتنميتها
وت ــزوي ــده ــم ب ــال ــدع ــم األك ــادي ـم ــي
وال ـس ـي ـكــولــوجــي واالج ـت ـم ــاع ــي،
وذلـ ـ ــك م ــن خـ ــال ب ــرام ــج تــوعـيــة
ودورات ت ــدر يـ ـبـ ـي ــة و نـ ـش ــا ط ــات
ت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـطـ ــالـ ــب وأسـ ـ ــرتـ ـ ــه
ومدرسته.

شيخة البحر وآمال الساير

«بيتك» يحلق بعمالئه إلى لندن على متن طائرة خاصة
 6عمالء ومرافقوهم فازوا مع بطاقات «بيتك» فيزا للسحب اآللي
أعـلــن بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بيتك) أسماء الفائزين بسحوبات
حملة «استمتع بتجربة مميزة
فــي لندن مــع بطاقات بيتك فيزا
للسحب اآللي» ،التي أطلقها البنك
مؤخرا ،بهدف منح العمالء مزايا
حـصــريــة فــي إط ــار استراتيجية
االهـ ـتـ ـم ــام بــال ـع ـم ـيــل والـ ـح ــرص
ع ـلــى م ـكــافــأتــه ،واالس ـت ـم ــرار في
تقديم وتعزيز باقة متنوعة من
الخدمات والمنتجات المبتكرة
التي تلبي تطلعات العمالء وتعزز
مكانة البنك الرائدة عالميا.
ومـنـحــت الحملة  6مــن عمالء
«بيتك» مع مرافق لكل منهم رحلة
العمر إلى لندن لمدة  6أيام على
م ـتــن ط ــائ ــرة خ ــاص ــة ،م ــع إقــامــة
فــي جـنــاح خــاص بــأحــد الفنادق
الفخمة ،وسيارة فاخرة مع خدمة
س ــائ ــق ،وم ـن ـحــة ن ـقــديــة قيمتها
 2000د ي ـنــار للتمتع بالتسوق،
وذلك الستخدامهم بطاقة «بيتك»
فيزا للسحب اآللي في دفع قيمة

ال ـم ـش ـتــريــات وال ـس ـح ــب ال ـن ـقــدي
خـ ــارج ال ـكــويــت ب ـحــد أدنـ ــى 100
دي ـ ـنـ ــار شـ ـه ــري ــا ،ب ـح ـي ــث حـصــل
ال ـع ـم ـي ــل ع ـل ــى  3ف ـ ــرص ل ــدخ ــول
الـسـحــوبــات الـشـهــريــة مـقــابــل كل
 1ديـنــار تــم إنـفــاقــه دول ـيــا ،حيث
شملت الحملة  3سحوبات بواقع
فائزين في كل سحب.
وال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــزون هـ ـ ـ ـ ـ ــم :ج ـ ـمـ ــال
فـهـيــد ال ـه ـب ـيــدة ،أم ـي ـنــة إبــراه ـيــم
اإلبراهيم ،فجر عبدالله العبيدان،
عبدالوهاب رياض الهولي ،خالد
سعد الخالدي ،عبدالعزيز محمد
المطيري.
وبدأت الرحلة من خالل السفر
على متن طــائــرة خاصة بمطار
الشيخ سعد العبدالله الى لندن،
لتجربة مميزة تزامنت مع موسم
اإلجـ ـ ـ ــازات وال ـع ـط ــل ،ب ـع ـيــدا عن
حــر الصيف الملتهب ،بمرافقة
م ـم ـث ـل ـيــن مـ ــن ف ــري ــق الـ ـع ــاق ــات
العامة في البنك ،للحرص على
استكمال وترتيب كل االجراءات

بالشكل االمثل بما يؤمن الراحة
للفائزين.
وعند الوصول ،انطلق الجميع
بسيارات فارهة خاصة إلى واحد
من أفخر الفنادق في لندن،حيث
اإلقـ ــامـ ــة ،م ــع ت ـق ــدي ــم ال ـم ـفــاجــآت
ل ـل ـع ـم ــاء ك ـق ــال ــب كـ ـ ـي ـ ــك ...ل ـت ـبــدأ
بعدها فعاليات الرحلة والمتعة
والتسوق في مختلف ارجاء لندن
وانكلترا على مدار  6أيام.
ويـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك» جـ ـه ــود
الشراكة مع شركة فيزا ،السيما
ب ـع ــد الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـي ــر ل ـح ـمــات
وخدمات «بيتك» التي القت صدى
واسعا في السوق وترحيبا كبيرا
من العمالء ،حيث تبذل الجهود
بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـح ـق ـيــق نـقـلــة
نوعية بأعمال وخدمات «بيتك»
وبرامج المكافآت.
وأطـلــق «بيتك» مــؤخــرا بطاقة
ف ـ ـيـ ــزا  Signatureاال ئ ـت ـم ــا ن ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ب ـم ـم ـي ــزات
م ـت ـن ــوع ــة ،ح ـي ــث ت ـق ــدم ال ـب ـطــاقــة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

عمالء «بيتك» قبل صعود الطائرة
بـ ـ ــاقـ ـ ــة ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزات
للتمتع بتجربة عالم من المزايا
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،وأب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا مـ ـي ــزة
االسـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــاع ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي حـ ـت ــى 6
فــي ا لـمـئــة مــن قيمة المشتريات
شهريا.

وت ـق ــدم ال ـب ـطــاقــة تــأم ـيــن سفر
ش ــام ــا ل ـل ـع ـمــاء ول ـك ــل فـ ــرد من
أف ــراد العائلة عند السفر خــارج
الكويت ،مع تغطية تأمين تصل
إلى  500000دوالر ،كما يستمتع
الـعـمـيــل بقيمة ال مـثـيــل لـهــا في

أكـ ـث ــر م ــن  900مـ ـك ــان راق وف ــي
منتهى الــروعــة حــول الـعــالــم مع
مجموعة ف ـنــادق فـيــزا الـفــاخــرة،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى أرق ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــروض
والـ ـخـ ـص ــوم ــات ال ـم ــذه ـل ــة ح ــول
العالم.

«المركز» يقيم ندوة «القطاع
المصرفي بالكويت في عام »2018

تجديدا لشراكته مع اتحاد مصارف الكويت ،التي أسفرت عن
العديد من الندوات والمحاضرات الناجحة في القطاع المالي ،أعلن
المركز المالي الكويتي (المركز) تنظيمه نــدوة بعنوان «القطاع
المصرفي في الكويت في عام  2018وما بعد ذلك» ،غدا ،في غرفة
تجارة وصناعة الكويت.
وي ـق ــدم الـ ـن ــدوة نــائــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي إدارة األب ـحــاث
المنشورة في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إم أر راغو،
والمدير العام لشركة مارمور مينا إنتليجنس ،وهي شركة أبحاث
تابعة ل ـ «الـمــركــز» ،وستضم ال ـنــدوة نخبة مــن ممثلي مؤسسات
مصرفية محلية ودولية تعمل في الكويت.
وصرح راغو« :من المتوقع أن تشهد البنوك في الكويت تحسنا
فــي أدائـهــا المالي عــام  ،2018بعد عامين مــن التحديات ،نتيجة
العجز المالي الناجم عن تراجع أسعار النفط» .وتابع« :مع تحسن
المشهد االقتصادي الكلي من خالل وضع قوانين ولوائح جديدة،
والتغيرات في سلوك المستهلكين والتركيبة السكانية ،يمكن أن
تكون عمليات االندماج والشراء مصدرا رئيسيا إلضافة القيمة إلى
المستويين التشغيلي واالستراتيجي .ومن المرجح أن تؤثر ثورة
التقنيات المالية التي تجتاح قطاع الخدمات المصرفية والمالية
في جميع أنحاء العالم على األعمال المصرفية لألفراد في الكويت».

ً
«الخليج» يعلن غدا الفائز بجائزة  25ألف دينار

أعلن بنك الخليج أنه سيجري السحب
ربـ ــع ال ـس ـن ــوي ال ـث ــان ــي ل ـح ـســاب ال ــرات ــب
لهذا الـعــام ،واإلع ــان عــن صاحب الحظ
الـسـعـيــد الـفــائــز بـجــائــزة نـقــديــة قيمتها
 25000دينار ،غدا ،على الهواء مباشرة،
عبر إذاعة راديو نبض الكويت  88.8إف
إم ،من خــال برنامج «ديوانية الياقوت
واألنصاري» في الساعة  1:30ظهرا.
وصـ ـ ـم ـ ــم حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـ ــرات ـ ـ ــب الـ ـج ــدي ــد
خ ـص ـي ـصــا ل ـل ـع ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن مـمــن
ي ـح ــول ــون رواتـ ـبـ ـه ــم إلـ ــى ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج،
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـع ــروض
ال ـم ـم ـيــزة ،مـنـهــا ف ــرص ــة ال ـح ـص ــول على
جــائــزة نقدية فــوريــة قــدرهــا  100دينار،
أو ال ـح ـصــول ع ـلــى ق ــرض بـ ــدون فــوائــد،
شــرط أال يقل الــراتــب ال ــذي يتم تحويله
إلى بنك الخليج عن  500دينار ،للتأهل

لهذه العروض فور تحويل رواتبهم إلى
بنك الخليج.
وبإمكان العمالء الجدد أيضا الحصول
على بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية
دون الحاجة إلــى دفــع الــرســوم السنوية
خالل العام األول ،مع إمكانية الحصول
على قرض تصل قيمته إلى  70000دينار
أو ق ــرض اس ـت ـهــاكــي ت ـصــل قـيـمـتــه إلــى
 15000دينار.
ك ـمــا يـتـيــح ال ـع ــرض لـجـمـيــع الـعـمــاء
الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل
روات ـب ـهــم إل ــى بـنــك الـخـلـيــج مــن الــدخــول
تـلـقــائـيــا ف ــي ال ـس ـحــوبــات ال ــرب ــع سنوية
للفوز بجوائز نقدية قيمة ،بما في ذلك
 3سحوبات ر بــع سنوية تبلغ قيمة كل
منها  25000دينار ،إضافة إلى السحب
على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها

 250000دينار ،أكبر جائزة لحساب الراتب
بالكويت .وسيقام السحب ربع السنوي
الثالث لحساب الراتب على جائزة قيمتها
 25000دينار في  8أكتوبر المقبل ،بينما

س ـي ـق ــام ال ـس ـح ــب األخـ ـي ــر ع ـل ــى ال ـج ــائ ــزة
الكبرى والتي تبلغ قيمتها  250000دينار
في  7فبراير .2019

«برقان» يواصل دعمه لـ «كاتش»
أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعـلــن بنك بــرقــان ،مواصلة دعـمــه للجمعية الكويتية
لرعاية األطفال في المستشفى (كاتش) ،حيث يمتد هذا
الــدعــم منذ  17عاما مــع الجمعية .وقــد قــام ممثلو إدارة
العالقات العامة وعــدد مــن موظفي ومتطوعي «بــرقــان»
بزيارة قسم األطفال في مستشفى الرازي التابع للجمعية،
تحت مظلة برنامج البنك االجتماعي بعنوان «»ENGAGE
ً
(معا لنكون التغيير).
وتـعـتـبــر ه ــذه ال ــزي ــارة ضـمــن سـلـسـلــة ال ــزي ــارات الـتــي
ينظمها البنك على مدار العام ضمن برنامجه للمسؤولية
االجتماعية ومبادراته الهادفة لخدمة األفراد والمجتمع.
ً
وانـطــاقــا مــن إيمانه الــراســخ بــأن التراحم واالنــدمــاج
ينشران البهجة ويساعدان في شفاء المرضى ،السيما
ً
ً
األطفال ،فقد خصص ممثلو البنك وقتا ثمينا مع أطفال
الجمعية لكي يوزعوا الهدايا عليهم ،لمواساتهم أثناء فترة
عالجهم والتخفيف من آالمهم ،وتشجيعهم على تجاوز
ال ـمــرض ،وإض ـفــاء جــو إيـجــابــي يساعدهم على الشعور
بالتحسن ،بهدف رسم البسمة على وجوه كل طفل منهم.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـس ــة ع ــاق ــات الـمـسـتـثـمــريــن
ومجموعة االتـصــاالت المؤسسية باإلنابة في «برقان»،
لولوة األيوبي« :نفخر بأننا داعم رئيس لـ( ،)KACCHالتي

توفر الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ذوي األمراض
العضال في المستشفى».
وأضافت« :آمن (برقان) ،منذ الوهلة األولــى ،بالرسالة
السامية للجمعية ،والـتــي تساهم بتوفير رعــايــة عالية
ً
المستوى لألطفال ،حيث إن شراكتنا ممتدة منذ  17عاما،
وقد أصبحت اليوم المسؤولية االجتماعية واجبا وطنيا
وقيمة إنسانية للنهوض واالرتقاء بالمجتمع وتحسين
مستوى الوعي والثقافة لــدى األف ــراد .وسيواصل البنك
تعزيز روح المسؤولية االجتماعية المؤسساتية ،لما
لها من تأثير إيجابي مباشر على المجتمعات ،وإيمانا
منه بأهمية المبادرات التي تساهم بتحقيق االستدامة
والتطور».
وت ـ ـنـ ــدرج هـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة واألنـ ـشـ ـط ــة والـ ــدعـ ــم ال ــذي
يقدمه البنك لهذه الجمعية تحت استراتيجيته ورؤيته
للمسؤولية االجتماعية ،والتي يعبر عنها بقيم االلتزام
واإلخــاص واإليمان ،وبأهمية دعم المجتمع والقضايا
اإلنسانية .ولقد أصبحت اليوم المسؤولية االجتماعية
واجـ ـب ــا وط ـن ـي ــا وق ـي ـم ــة إن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـن ـهــوض واالرت ـ ـقـ ــاء
بالمجتمع وتحقيق االستدامة وتحسين مستوى الوعي
والثقافة لدى األفراد.

تجدر اإلشارة إلى أن «كاتش» منظمة غير ربحية تدير
برامج حياة الطفل المدعومة من قبل اختصاصيين في
حياة الطفل وموجهين محترفين باللعب في  6مستشفيات
حكومية بالكويت .ويعمل فريق الجمعية عــن كثب مع
ممرضات وأطباء واختصاصيي صحة آخرين ،للحد من
اآلثار السلبية الناجمة عن العالج في المستشفيات ،وخلق
تجربة أسعد عند األطفال المرضى وعائالتهم.
ومن خالل ضمان الدعم الشامل لألطفال وأسرهم منذ
ً
ً
فترة طويلة ،كان «برقان» واليزال شريكا وداعما لـ»كاتش»،
بفضل مبادراته النبيلة ،ومساهماته المادية والمعنوية
العديدة.
ويندرج دعم «برقان» لمثل هذه المبادرات ضمن برنامج
ً
البنك االجتماعي تحت عنوان «معا لنكون التغيير» ،الذي
يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة
فــي المجتمع عـبــر تـعــزيــز الــرفــاه االجـتـمــاعــي ،مــن خــال
المبادرات االجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية.
ً
ويأتي نهج حملة « »ENGAGEتماشيا مع مبادئ البنك،
كمؤسسة مــالـيــة كويتية رائـ ــدة ،حـيــث ينسجم أسـلــوب
سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.
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«هيئة األسواق» ترفض تظلم «جياد»
لإلدراج في سوق دبي المالي
محمد اإلتربي

كشفت مصادر رقابية لـ «الجريدة» أن لجنة
ال ـت ـظ ـل ـمــات ف ــي ه ـي ـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال رف ـضــت
تظلم شركة «جياد القابضة» على قرار هيئة
األ ســواق الخاص برفض طلب إدراج الشركة
ف ــي س ــوق دب ــي ال ـمــالــي ،ح ـيــث كــانــت تـقــدمــت
قبل أسابيع بتظلم حسب إ جــراء ات القانون
والالئحة التنفيذية المنظمة لهذا األ مــر ،إال
أن ا ل ـل ـج ـنــة ا ل ـم ـع ـن ـيــة بــا ل ـن ـظــر ف ــي ا لـتـظـلـمــات
ً
والشكاوى نظرت الطلب مؤخرا ،وخلصت الى
رفض التظلم وتأييد قرار الهيئة.
ً
وك ــان ــت «ج ـي ــاد ال ـقــاب ـضــة» ت ـقــدمــت رسـمـيــا
بتظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة
لهيئة أسواق المال ضد قرارها برفض إدراج

ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ــورص ــة دب ـ ــي ،وال ـش ــرك ــة مـثـلــت
أم ــام لـجـنــة ال ـت ـظ ـل ـمــات ،وق ــدم ــت الـمـسـتـنــدات
وا س ـت ـم ـعــت ا ل ـل ـج ـنــة إ ل ــى رد ه ـي ـئــة األ س ـ ــواق،
وخلصت إلى القرار النهائي برفض التظلم.
و م ـ ــن ا لـ ـمـ ـع ــروف أ ن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ألي شــر كــة
م ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ات ـخ ــاذ خـطــوة
اإلدراج فـ ــي أي بـ ــور صـ ــة خ ــار جـ ـي ــة إال بـعــد
الحصول على موافقة رسمية من هيئة أسواق
المال أوال.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ت ـل ـتــزم األس ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة
بموافقات هيئة األسواق ،وتوجد بروتوكوالت
تعاون موقعة بهذا الخصوص.

العمالت الرقمية
تكسب %5
في أسبوع
ح ـق ـق ــت الـ ـعـ ـم ــات الــرق ـم ـيــة
مـكــاســب أسـبــوعـيــة ،لـكــن عملة
بيتكوين تمكنت مــن اقتناص
نحو  36في المئة من إجمالي
المكاسب ،التي بلغت نحو 12.8
مليار دوالر.
وخـ ــال ت ـعــامــات األس ـبــوع
الماضي ،قفزت القيمة السوقية
ل ـل ـع ـمــات ال ــرق ـم ـي ــة ب ـن ـس ـبــة 5
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،رابـ ـح ــة ن ـحــو 12.8
م ـل ـيــار دوالر ،ب ـعــدمــا صـعــدت
مـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى  256.1م ـل ـي ــارا
فــي تـعــامــات األح ــد الـمــاضــي،
ل ـت ـس ـج ــل  268.9م ـ ـل ـ ـيـ ــارا فــي
تـعــامــات أم ــس .ووف ـقــا لموقع
« ،»coinmarketcapصـعــدت
«بيتكوين» ،األكثر قوة وانتشارا
ف ــي سـ ــوق ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة،
بنسبة  4.2ف ــي ال ـم ـئــة ،بعدما
ارت ـف ـع ــت إل ـ ــى م ـس ـت ــوى 6645
دوالرا ،م ـق ــا ب ــل  6377دوالرا
فــي ت ـعــامــات نـهــايــة األس ـبــوع
الماضي.
وارتـ ـفـ ـع ــت ع ـم ـل ــة إي ـث ــري ــوم
بنسبة  3.97في المئة إلى 471
دوالرا ،مقابل  453دوالرا ،رابحة
نحو  18دوالرا.
وارتفعت عملة ريبل بنسبة
 4.4في المئة ،مرتفعة من 0.45
إل ــى  0.47دوالر ،راب ـح ــة نحو
 0.02دوالر.
وارتـ ـفـ ـع ــت ع ـم ـلــة لـيـتـكــويــن
ب ـن ـس ـبــة  3.61فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
مستوى  83.2دوالرا ،مقابل 80.3
دوالرا ،مضيفة نحو  2.9دوالر.
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البورصة مقبلة على تعامالت قوية ...شرط استمرار السيولة
مديرو استثمار وشركات لـ ةديرجلا• :مدعومة بالترقية في «فوتسي» وارتفاع أسعار النفط
لفتت السيولة القوية نسبيا ،التي تداولتها بورصة الكويت
خالل األسبوع الماضي ،مع االرتفاع الجماعي للمؤشرات،
أنظار العديد من المستثمرين إلى احتمالية حدوث
ً
جولة انتعاش في السوق ،خصوصا مع تركز التعامالت
على السوق األول ،الذي يضم أسهم الشركات الكبرى
والتشغيلية.
ومع تحقق مكاسب بلغت مليار دينار على مستوى القيمة
السوقية ،قال مديرو استثمار ورؤساء مجالس شركات
مدرجة ،لـ«الجريدة» ،إن التوقعات تشير إلى أن بورصة
الكويت ستكون مقبلة على تعامالت قوية على المدى

المتوسط ،مدعومة بترقية البورصة في مؤشر فوتسي،
وارتفاع أسعار النفط ،وجودة أوضاع القطاع المصرفي،
وضعف العوائد من الودائع ،وتوقع المستثمرين المحليين
ً
نشاطا من المؤسسات األجنبية في السوق ،مؤكدين
أن الرهان يرتكز على مدى استمرار السيولة بوتيرتها
المتصاعدة ،وتوجهها بشكل جيد إلى أسهم التشغيل
والنمو.
وقال هؤالء إن تراجع أسعار العديد من األسهم جعل
هناك فرصة حقيقية تشجع على االستثمار خالل الفترة
الراهنة ،إلى جانب جهود كل من هيئة أسواق المال،

وشركة بورصة الكويت ،اللتين دفعتا إلى وضع الكويت في
محل ريادة البورصات العالمية والمحلية.
وأشاروا إلى أن استمرار تحسن أداء سوق األوراق المالية
يعتمد على عدة مؤشرات ،مثل تحسن أداء الشركات
وتحقيقها نتائج جيدة ،باإلضافة إلى قدرة البورصة على
ً
ً
تسويق نفسها خالل الفترة المقبلة عالميا ومحليا ،وكذلك
اإلدراجات الجديدة كإدراج شركة المتكاملة القابضة،
ً
واالكتتابات الجديدة ،فضال عن قدرة البنوك على تحقيق
هوامش جديدة على مستوى التمويل ،وتحقيق األرباح.
ً
وأوضحوا أن البنوك حاليا باتت تميل نحو ضمانات األسهم

بعد الدخول في تطبيقات «بازل  ،»3حيث إنه مع ارتفاع
األفضلية لألسهم ستزيد من السيولة ،ال سيما أن الضمانات
العقارية حسب «بازل» باتت مكلفة على المصارف.
يذكر أن البورصة حققت مكاسب أسبوعية قدرها 1.06
مليار دينار ،إذ بلغت قيمتها الرأسمالية مع نهاية األسبوع
الماضي نحو  28مليارا بارتفاع نسبته  3.95في المئة عن
مستواها في األسبوع قبل السابق ،والتي بلغت 26.94
مليارا ،في حين تمكن كل من مؤشر السوق األول ،ومؤشر
السوق العام من كسر حاجز  5000نقطة ألول مرة منذ
بداية تقسيم السوق في أبريل الماضي.

عيسى عبدالسالم ومحمد اإلتربي
عـبــر ر ئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ش ــرك ــة الـ ـش ــال لــاس ـت ـشــارات
المالية جاسم السعدون عن
مخاوفه من تكرار السيناريو
الـ ــذي ج ــرى ف ــي ال ــرب ــع األول
مــن ع ــام  ،2017وا لـ ــذي شهد
ت ـح ـس ـنــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى أداء
سـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ــأوراق
المالية ،وسرعان ما شهدت
تـ ــداوالت بـقـيــة ا ل ـعــام تباينا
فــي األداء وتذبذبا فــي أغلب
األوقات.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ــح ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدون أن
م ـس ـت ــوي ــات ال ـس ـي ــول ــة كــانــت
مضغوطة لعدة أشهر ،بسبب
غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـم ـ ـح ـ ـفـ ــزات
األ سـ ــا س ـ ـيـ ــة ا ل ـ ـتـ ــي أدت إ ل ــى
ضـعــف األس ـعــار وتــراجـعـهــا،
األمـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـع ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك
فــر صــة حقيقية تـشـجــع على
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الراهنة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــوك
اسـتـطــاعــت اسـتـقـطــاب أمــوال
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
خــال ا لـفـتــرات السابقة ،لكن
ت ـ ــراج ـ ــع ع ـ ــوائ ـ ــده ـ ــا ،وعـ ـ ــودة
بعض المستثمرين إلى سوق
األسهم ،ساهما في تشجيع
آخ ــري ــن ع ـلــى االس ـت ـث ـمــار من
جديد.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ـ ــأن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار
االس ـت ـث ـمــار ف ــي األس ـه ــم ذات
الطابع التشغيلي ،والتركيز
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ب ـ ـ ــدال مــن
المضاربة ،سيساعدان على
استقرار السوق ،ويرشحانه
إل ــى م ـس ـتــويــات أف ـض ــل ،لـكــن
إذا سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرت ا ل ـ ـم ـ ـضـ ــار بـ ــة
على األ سـهــم ا لــور قـيــة بنفس
ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ال ـتــي كــانــت
ت ـح ــدث س ــاب ـق ــا ف ـس ــرع ــان مــا
س ـي ـت ـح ــول هـ ـ ــذا الـ ــزخـ ــم ال ــى
م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ،م ـ ــؤك ـ ــدا ض ـ ـ ــرورة
حـ ـ ــرص ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ع ـلــى
االس ـت ـث ـمــار ال ـح ـص ـيــف ،بــدال
مــن ا لـتــر كـيــز عـلــى المضاربة
العشوائية.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن انـ ـتـ ـع ــاش
سوق األسهم ،على أثر ترشيح
تــرق ـيــة ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت الــى
ن ــادي األس ـهــم ال ـنــاش ـئــة ،يعد
مـحــركــا شـبــه مــؤقــت ،مضيفا
أن ه ـنــاك م ـس ـتــويــات سـعــريــة
ل ـب ـعــض األسـ ـه ــم وص ـل ــت إلــى
مـسـتــويــات مـتــدنـيــة ،وتشجع
على االستثمار فيها لتحقيق
عوائد جيدة.

محل ريادة
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ــاد رئ ـيــس

مجلس إدارة شركة أجيليتي
ل ـل ـم ـخــازن ال ـع ـمــوم ـيــة ط ــارق
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــان بـ ـ ــال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات
واإلجـ ــراء ات الـتــي قــامــت بها
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال وشــركــة
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ــأوراق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي دف ـ ـعـ ــت
جهودهما إلى وضع الكويت
ف ــي م ـحــل ريـ ــادة ال ـبــورصــات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة والـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،مــن
خالل ترقيتها لالنضمام إلى
األسواق الناشئة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان أن
ت ــر قـ ـي ــة ا ل ـ ـبـ ــور صـ ــة زاد ث ـقــة
المستثمرين بسوق الكويت
ل ــأوراق المالية ،األ مــر ا لــذي
ساهم في انتعاش مستويات
السيولة خالل الفترة الراهنة،
ال فـتــا إ لــى أن الفترة الحالية
تـ ـشـ ـه ــد تـ ـحـ ـسـ ـن ــا مـ ـلـ ـح ــوظ ــا
عـ ـل ــى كـ ــل نـ ــواحـ ــي الـ ـ ـت ـ ــداول،
واسـ ـتـ ـم ــراره ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة س ـ ـي ـ ـع ـ ـكـ ــس م ـ ــدى
اإلص ــاح ــات ال ـتــي ج ــرت في
السوق خالل الفترة الماضية.
وف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـك ـ ـهـ ــن
بمستقبل مستويات السيولة
خ ــال ا ل ـف ـتــرة ا لـحــا لـيــة ،لكنه
أرج ــع أس ـبــاب ارتـفــاعـهــا إلــى
تراجع العوائد المتأتية من
القنوات األ خــرى ،كانخفاض
ع ـ ــوائ ـ ــد ودائـ ـ ـ ــع الـ ـم ـ ـصـ ــارف،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــراج ــع ال ـس ــوق
ال ـع ـقــاري ،وزي ــادة الـمـخــاوف
من ضخ أي أ مــوال فيه خالل
المرحلة المقبلة.

استمرار االنتعاش
مــن جــا نـبــه ،تــو قــع الرئيس
التنفيذي في شركة مجموعة
األوراق المالية علي العوضي
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ــال ــة االنـ ـتـ ـع ــاش
ال ـج ــاري ــة ف ــي سـ ــوق ال ـكــويــت
لألوراق المالية خالل الفترة
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أشـ ـه ــر
ا ل ـص ـي ــف ،إذا ل ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
أي أ خـبــار سلبية تــؤ ثــر على
م ـ ـجـ ــريـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،س ـ ــواء
اقتصادية أو سياسية.
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــو ض ـ ـ ـ ــي إن
م ـس ـت ــوي ــات ال ـس ـي ــول ــة ،ال ـتــي
ارتـ ـفـ ـع ــت فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق خ ــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ح ـســب
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات وال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
المتوفرة لديه ،جرت نتيجة
دخـ ــول ب ـعــض الـمـسـتـثـمــريــن
المحليين الى السوق مجددا،
ب ـعــد اب ـت ـع ــاده ــم ع ــن ال ـســوق
ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل
ا لـسـلـبـيــة ا لـتــي كــا نــت السبب
الرئيسي وراء حالة التذبذب،

قالوا

ضعف األسعار
خلق فرصة
حقيقية تشجع
على االستثمار

جهود «الهيئة»
و«البورصة»
دفعت السوق
نحو الريادة

السعدون

السلطان

وتـ ــدنـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــول ــة
خالل تلك الفترة ،مضيفا أن
هذه السيولة محلية وليست
أجنبية.
و حــدد اال سـبــاب الرئيسية
وراء ار ت ـ ـفـ ــاع ق ـي ــم ا ل ـس ـيــو لــة
في البورصة خالل األسبوع
ال ـمــاضــي ،وال ـتــي تـمـثـلــت في
استمرار تزايد أسعار النفط
وتـ ـحـ ـسـ ـنـ ـه ــا عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الماضية ،وانخفاض العجز
الـ ـ ـح ـ ــاص ـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة ،إض ــاف ــة إلــى
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ال ـت ــي
ساعدت في استقرار السوق
وتحسنه ،مثل تقسيم السوق
وال ـت ـع ــدي ــات ال ـج ــدي ــدة عـلــى
آليات التداول.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة شـ ـه ــدت انـ ـج ــراف
بعض األ سـهــم ،ووصلت إلى
مستويات متدنية ،األمر الذي
جعل هناك فرصة لالستثمار
فيها وتحقيق عــوا ئــد منها،
فـضــا عــن ان ـح ـســار الـعــوائــد
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــأتـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوات
االستثمارية األخرى.

ا لـحــا لـيــة أ م ــرا غـيــر مصطنع،
ال سـ ـيـ ـم ــا أن هـ ـ ــذه ا ل ـس ـي ــو ل ــة
تـتــركــز عـلــى أسـهــم الـشــركــات
القيادية ،وبالتالي هناك قوة
شرائية ترغب في اقتناء هذه
األسهم واالستثمار فيها.
وارج ـ ــع ال ـع ـم ـيــري أس ـبــاب
ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة خ ـ ــال
ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة الـ ــى االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي ال ـمــوجــود حــالـيــا
بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ،وارت ـ ـفـ ــاع
أسعار النفط وانعكاسه على
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة،
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــاز ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـعــض
المشاريع مؤخرا ،األمر الذي
سينعكس ايجابا على سوق
األوراق المالية.
و ي ـ ــرى أن ت ــر ش ـي ــح تــر ق ـيــة
ب ـ ــورص ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ــأوراق
المالية من مؤسسة "فوتسي
راسـ ـ ـ ـ ــل" أع ـ ـطـ ــى ثـ ـق ــة ك ـب ـي ــرة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة
مـ ـج ــددا ال ـ ــى ردهـ ـ ــة الـ ـت ــداول
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــوق
األ س ـهــم ،ا ل ــذي يعتبر إ حــدى
ا لـقـنــوات ا لــر ئـيـسـيــة لتحقيق
الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ،السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ظــل
ا ن ـح ـســار هــا و تــرا ج ـع ـهــا على
مستوى البنوك والشركات.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــو لـ ـ ــة
المتكدسة في المصارف مع
انـ ـخـ ـف ــاض عـ ــوائـ ــد الـ ــودائـ ــع،
وتحذير الكثير من المحللين
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري،
وتوجيههم بعدم االستثمار

أمر غير مصطنع
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس إ د ا ر ة شـ ـ ــر كـ ـ ــة
اال سـتـثـمــارات الوطنية حمد
ا لـعـمـيــري ار ت ـفــاع مستويات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة خ ـ ـ ــال الـ ـم ــرحـ ـل ــة

عودة األموال
المحلية إلى
األسهم من
جديد

العوضي

البنوك استطاعت
استقطاب أموال
العديد من
المستثمرين خالل
الفترات السابقة

صيف هذا
العام ساخن
على مستوى
السيولة

العميري

فيه ،خصوصا السكني منه،
ج ـع ــل سـ ــوق األسـ ـه ــم ال ـم ــاذ
األخير لهم لتحقيق الثروات
والعوائد ،في ظل التحسنات
التي طرأت على السوق خالل
الفترة الماضية.
وع ـ ـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق،
ق ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــري إن هـ ـ ــذا
األمـ ـ ـ ــر ل ـ ــه مـ ـ ـ ــرود اي ـ ـجـ ــابـ ــي،
ك ــون ــه اعـ ـط ــى ت ــوجـ ـه ــا ل ــدى
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،وحـ ـ ــدد لـهــم
األ سـهــم القيادية ذات األداء
التشغيلي والعوائد الجيدة،
وخ ـ ـيـ ــر دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك أن
جـ ـ ــزء ا ك ـب ـي ــرا مـ ــن ال ـس ـيــولــة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــرة فـ ـ ـ ــي سـ ـ ــوق
األوراق ا لـمــا لـيــة يــر كــز على
االستثمار في هذه األسهم،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أعـ ـط ــى م ــؤش ــرا
للمستثمرين لألسهم التي
يمكن االستثمار فيها.
و ل ـ ـفـ ــت إ لـ ـ ــى أن ا سـ ـتـ ـم ــرار
استقرار األ حــوال السياسية
المحلية واالقليمية سيكون
عــا مــل د فــع ال سـتـمــرار تحسن
م ـس ـت ــوي ــات ال ـس ـي ــول ــة خ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،م ـب ـي ـنــا أن
ت ــداوالت أشـهــر الـصـيــف هــذا
ا لـعــام تشير ا لــى أ نــه سيكون
صيفا ساخنا على مستويات
السيولة.

ترقية بورصة
الكويت وانضمامها
الى األسواق
الناشئة ساهم في
عودة الصناديق
االستثمارية المحلية مستويات السيولة
وأرج ـ ـ ــع رئـ ـي ــس م ـج ـمــوعــة
من جديد لالستثمار

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــش الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــي
الـ ـنـ ـم ــش الـ ـطـ ـف ــرة ال ـح ــاص ـل ــة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـس ـي ــول ــة
ع ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـس ــاب ـق ــة
إل ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
خ ــال األش ـه ــر ال ـمــاض ـيــة عن
سعر األساس في الميزانية،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــائ ـ ــض ان ـع ـك ــس
م ـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ــرا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات
البورصة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــش أن
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح بـ ـع ــض الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ب ـعــد إن ـج ــازه ــا خ ــال الـفـتــرة
الماضية ،والتي كان الجميع
ي ـن ـت ـظــرهــا ،أع ـط ــى ن ــوع ــا مــن
الـ ـتـ ـف ــاؤل ل ـ ــدى ال ـب ـع ــض ب ــأن
هـنــاك تحسنا عـلــى مستوى
اإلنـ ـج ــاز ال ـح ـك ــوم ــي ،وكــذلــك
األداء ا ل ـ ـج ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف
ال ـم ـح ـل ـي ــة وإع ـ ـ ـ ــان م ـح ــاف ــظ
بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي أن
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـن ــوك وصـلــت
الى حد االكتفاء من استقطاع
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ،م ـ ـمـ ــا ي ــزي ــد
ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات تـ ـحـ ـقـ ـي ــق نـ ـت ــائ ــج
وع ــوائ ــد أف ـضــل م ــن ال ـف ـتــرات
السابقة.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ــى أن تـ ــر ق ـ ـيـ ــة
بورصة الكويت وانضمامها
ال ـ ـ ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة
ســاهــم فــي ع ــودة الـصـنــاديــق
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـح ـل ـيــة مــن
جديد لالستثمار ،األمر الذي
سيعطي ثقة أ كـبــر بالسوق،
مـ ـ ـم ـ ــا سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ـ ــى ج ـ ــذب
األموال األجنبية ،مضيفا أن
الفترة الحالية شهدت دخول
أموال جديدة من الصناديق
وال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
والمحفظة الوطنية.
وت ــوق ــع ال ـن ـمــش اس ـت ـمــرار
ه ــذا الـتـحـســن ع ـلــى مـسـتــوى
ا ل ـتــداوالت فــي ســوق الكويت
لــأوراق المالية حتى موعد
الترقية ،كما جرى في السوق
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودي ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث شـ ـه ــد
انـتـعــاشــا خ ــال تـلــك الـفـتــرة،
وسرعان ما عادت التداوالت
الى مجراها الطبيعي.
وأفاد بأن استمرار تحسن
أداء سـ ــوق األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة
يـعـتـمــد ع ـلــى ع ــدة م ــؤش ــرات،
م ـثــل ت ـح ـســن أداء ا ل ـشــر كــات
وت ـح ـق ـي ـق ـه ــا نـ ـت ــائ ــج جـ ـي ــدة،
إض ــاف ــة ال ــى قـ ــدرة ال ـبــورصــة
ع ـلــى ت ـســويــق ن ـف ـس ـهــا خــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــا
ومـحـلـيــا ،وكــذلــك اإلدراجـ ــات
ا لـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـ ـثـ ـ ــل إدراج
شــركــة الـمـتـكــامـلــة الـقــابـضــة،
واالكتتابات الجديدة ،فضال
عن قدرة البنوك على تحقيق

هوامش جديدة على مستوى
التمويل وتحقيق األرباح.

مستويات قياسية
أمـ ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
إلدارة األ صـ ـ ـ ــول ف ـ ــي ش ــر ك ــة
ك ـ ــاب كـ ـ ــورب فـ ـ ــوزي ال ـش ــاي ــع
فــرأى أن ارتفاع السيولة في
سوق األسهم إلى مستويات
قـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــال ـف ـت ــرة
الـمــاضـيــة ،يــرجــع إلــى دخــول
بعض األ م ــوال األجنبية الى
الـ ـ ـس ـ ــوق عـ ـل ــى واقـ ـ ـ ــع ت ــرق ـي ــة
ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ول ـ ـيـ ــس
المستثمرين المحليين ،على
ا ع ـت ـب ــار أن ث ـق ـت ـهــم بــا ل ـســوق
خــال الفترة الماضية كانت
في تراجع مستمر.
واردف ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــا يـ ـ ــع " :عـ ـن ــد
متابعة مكونات الصناديق
االس ـت ـث ـم ــاري ــة خـ ــال ال ـف ـتــرة
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة نـ ـ ـج ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ــه م ــن
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــظ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر
مـكــو نــا تـهــا األ ســا س ـيــة ،حيث
ت ـع ـت ـبــر أ س ـه ــم ا لـ ـس ــوق األول
ال ـمــاذ اآلم ــن لـهــا بــاسـتـثـنــاء
شــراء أ سـهــم مـحــددة لتنويع
االستثمار".
واو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــوز يـ ـ ــع
ال ـج ــدي ــد ل ــأس ـه ــم ،م ــن خــال
تقسيم السوق لم يقدم جديدا
على مستوى ز يــادة جرعات
ا ل ـس ـي ــو ل ــة ،ال فـ ـت ــا ا ل ـ ــى أن أي
مستثمر يريد اقتناء أي سهم
لــن يهمه مــو قـعــه ،بــل سيركز
على أدائه وتوقعاته لتحقيق
العوائد التي يطمح اليها.
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ه ـ ــذا
الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
ا ل ـتــداوالت فــي ســوق الكويت
لــأوراق المالية حتى موعد
الترقية ،كما جرى في السوق
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي وس ـ ـ ـ ـ ــوق دب ـ ـ ــي،
حـيــث ش ـهــدا انـتـعــاشــا خــال
فـ ـت ــرة مـ ـ ـح ـ ــددة ،وت ــراجـ ـع ــات
وتذبذبات في أوقات أخرى.
وبين أنه نتيجة تراجع أداء
الـقـطــاع الـعـقــاري ومـحــدوديــة
الفرص االستثمارية األخــرى
هـنــاك ت ـفــاؤل بـســوق األسـهــم،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـس ــاه ــم فــي
ضــخ أم ــوال جــديــدة بالسوق،
مشيرا إ لــى أن بعض األسهم
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن
تحقق نـتــائــج وع ــوائ ــد جيدة
ستكون مثار جذب من بعض
المستثمرين للدخول عليها.

الصناديق األجنبية
أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس

الحمد :سيولة جديدة تتدفق على البورصة النصف جاسم زينل :بعد «بازل» ضمانات األسهم مفضلة
الثاني مدعومة بـ «فوتسي» وترتيب السوق
عن العقار ومتفائل بزيادة مستوى السيولة
توقع الرئيس التنفيذي لشركة الوطني
لالستثمار فيصل الحمد أن يكون مستوى
السيولة في سوق الكويت لألوراق المالية
خالل النصف الثاني من العام الحالي أعلى
وأفضل من النصف األول.
وع ـ ـ ــزا الـ ـحـ ـم ــد ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى عـ ـ ــدة مـ ـب ــررات
وعوامل ،أبرزها بدء دخول بورصة الكويت
ضمن مؤشر فوتسي ،اعتبارا من سبتمبر
وديسمبر المقبلين ،وهذا التطبيق سيسهم
في جذب سيولة وأموال من خارج الكويت،
خ ـصــوصــا م ــع ال ـج ـه ــود ال ـم ـبــذولــة أيـضــا
للدخول ضمن مؤشر .MSCI
ول ـفــت ال ــى أن تـجــربــة أس ـ ــواق اإلم ـ ــارات
وقـطــر مــع دخ ــول فوتسي كــانــت ايجابية،
حيث ارتفعت السيولة المتدفقة ا لــى تلك
األسواق ،وبالتالي سيشهد سوق الكويت
س ـيــولــة م ـتــدف ـقــة ج ــدي ــدة ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
بغض النظر عن اتجاه السوق ،إضافة إلى
ان أسعار النفط متماسكة عند مستويات
جـ ـي ــدة ،إذ تـبـلــغ حــال ـيــا ن ـحــو  75دوالرا،
وجرعة التفاؤل التي تصاحب أرباح البنوك
للنصف األول ،والتي ستكون انعكاساتها

إيجابية كما هــو متوقع و مــر تـقــب كونها
من المؤشرات الجيدة للسوق واالقتصاد
عموما.
وتــابــع" :هـنــاك أيـضــا ارت ـيــاح واسـتـقــرار
م ــن وفـ ــرة ال ـس ـيــولــة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ال ـس ــوق،
والتي تترقب فرصا جيدة ومميزة ،ولعل
ذلك ظهر في اإلقبال الكبير على االكتتاب
الخاص لشركة المتكاملة القابضة ،الذي
قامت بــإدارتــه شركة الوطني لالستثمار،
حيث بلغ حجم اإلقبال  130مليون دينار،
وهو ما يعكس حجم السيولة الهائلة في
السوق ولــدى المستثمرين ،والتي تبحث
عن فرص عالية الجودة ومدرة".
ولفت الــى ان هيئة اســواق المال وادارة
الـبــورصــة ك ــان لهما دور ب ــارز والف ــت في
ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـسـ ــوق ،وت ـه ـي ـئــة الـبـنـيــة
التحتية والتنظيمية تشريعيا ،ما كان له
اثر في المساهمة في جذب سيولة للسوق،
ول ـفــت ان ـت ـبــاه الـمـسـتـثـمــريــن والـصـنــاديــق
ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـم ــوم ــا ،م ـعــربــا ع ــن ت ـفــاؤلــه،
ومتوقعا أن يكون القادم افضل.

فيصل الحمد

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي لمجموعة ارزان المالية للتمويل
واالستثمار جاسم زينل ان سوق الكويت
لألوراق المالية بات اكثر تنظيما وترتيبا
من الناحية التشريعية والتنظيمية وأصبح
يملك األساسات والمقومات المحفزة على
االستثمار ،معتبرا انه خطا خطوات كبيرة
وايجابية نحو تكريس وتعزيز الشفافية
وبالتالي كل هذه األمور تنعكس على جذب
السيولة والمستثمرين.
واعتبر زينل ان دخــول بورصة الكويت
ضـمــن مــؤشــر فــوتـســي يـعــد ان ـج ــازا كبيرا
وايجابيا سينعكس على جذب مستثمرين
وس ـيــولــة ج ــدي ــدة ،حـيــث ان المستثمرين
يبحثون عــن األس ــواق المنظمة تشريعيا
والمصنفة حيث تعطي اطمئنانا اكبر.
وأش ـ ــار ال ــى ان ن ـتــائــج ال ـش ــرك ــات جـيــدة
وتشهد تحسنا مستمرا خصوصا الشركات
الكبرى ،اضافة الى التوزيعات التي تمنح
المستثمر عوائد مميزة وهي كلها محفزات
تشجع على االستثمار.
وذكر زينل ان مستويات ٍاألسعار مغرية

للشراء واالستثمار وهي من ابرز الدوافع
ال ـت ــي ت ـج ــذب ال ـس ـيــولــة م ـق ــارن ــة بــالـقـطــاع
الـعـقــاري ال ــذي يشهد حــالــة تشبع حاليا،
وتعتبر البورصة والعقار هما اهم وابرز
ال ـق ـنــوات فــي ال ـكــويــت ،وبــالـتــالــي يستفيد
الـ ـس ــوق م ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرت ـي ــب وال ـت ـن ـظ ـيــم
واعادة تقيم عوائدة وارباح الشركات عند
المستويات الحالية.
في السياق ذاتــه ،كشف زينل ان البنوك
حاليا باتت تميل نحو ضمانات األسهم
بعد الدخول في تطبيقات بازل  3حيث انه
مــع ار ت ـفــاع األفضلية لألسهم ستزيد من
السيولة ،ال سيما ان الضمانات العقارية
حسب بازل باتت مكلفة على المصارف.
وأعرب عن تفاؤله بتحسن تمويل األسهم
كونها اعلى سيولة من الرهونات ويسهل
تسييلها عند الحاجة مقارنة بالضمانات
األخرى ممثلة في العقار.

جاسم زينل

ةديرجلا
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اقتصاد

بوتيرتها المتصاعدة وتوجهها إلى أسهم التشغيل والنمو
وجودة أوضاع القطاع المصرفي وضعف العوائد من الودائع
إدارة شركة االستشارات
المالية الدولية "ايفا" صالح
السلمي أن الالعب الرئيسي
ف ــي سـ ــوق ال ـك ــوي ــت ل ـ ــأوراق
المالية خالل الفترة الماضية
ه ـ ــو ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق األج ـن ـب ـي ــة
وس ـ ـيـ ــولـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن مــن
الـ ـ ـخ ـ ــارج ي ـ ـجـ ــوبـ ــون أسـ ـ ــواق
ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـح ـث ــا عـ ــن فـ ــرص،
وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر اي ـ ـجـ ــابـ ــي وجـ ـي ــد
للسوق.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي عـ ـل ــى
أه ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــر الـمـحـلــي
ودوره ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ،م ـع ـت ـبــرا
ا ن ـ ــه ا لـ ـ ـح ـ ــزام األول ل ـل ـس ــوق،
وعليه يجب النظر إلى إعادة
تحفيزه ومعالجة المعوقات
والـ ـعـ ـقـ ـب ــات الـ ـت ــي يــواج ـه ـهــا
وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـمـ ـيـ ـق ــة
لمشاكله.
واض ــاف انــه تــوجــد جهود
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ت ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى دخـ ـ ــول
و ج ــذب المستثمر األ جـنـبــي،
و يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازي ذ لـ ـ ــك
إجراء ات لتشجيع المستثمر
المحلي ،وكيفية اعادته إلى
االستثمار من جديد.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ت ـ ـقـ ــار يـ ــر
الـ ـجـ ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،مـمـثـلــة
ف ــي ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ،تـشـيــر
إلــى ارت ـفــاع الــودائــع لــأفــراد
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،وهـ ـ ـ ــذا م ــؤش ــر
يعني العزوف عن االستثمار،
ل ــذل ــك م ـط ـلــوب ب ــرام ــج تـحـفــز

المستثمر ا لـمـحـلــي و تـعــا لــج
المشاكل التي تواجهه.
واعرب عن أمله أن تستمر
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة ف ــي
االرتفاع ،ألنها تعطي رسالة
ثـ ـق ــة ل ـج ـم ـي ــع ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والـ ـم ــراقـ ـبـ ـي ــن ،م ـ ـشـ ــددا ع ـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة واهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
ع ـلــى تــوط ـيــن االس ـت ـث ـم ــارات
األجنبية المباشرة وجذبها
كـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــار اف ـ ـ ـضـ ـ ــل واه ـ ـ ـ ـ ــم م ــن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ال ـ ـسـ ــاخ ـ ـنـ ــة الـ ـت ــي
تـ ـ ـج ـ ــوب األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــالـ ـي ــة
س ــريـ ـع ــا ب ــاحـ ـث ــة ع ـ ــن ف ــرص
وعوائد جيدة.
وا ك ـ ــد ان ت ـح ـس ـيــن ظ ــروف
المستثمر المحلي ،وتهيئة
البيئة المناسبة امامه خيار
أفضل ايضا للسوق عموما،
و ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ظ ـ ـ ــروف
ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ـم ـح ـل ــي ج ـيــدة
ومـ ـتـ ـك ــافـ ـئ ــة م ـ ــع ال ـم ـس ـت ـث ـمــر
األجنبي.

االستمرارية والديمومة
ذكــر رئـيــس مجلس اإلدارة
ل ـش ــرك ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـم ـشــاريــع
ال ـص ـن ــاع ـي ــة وعـ ـض ــو مـجـلــس
ادارة غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
الـ ـك ــوي ــت فـ ـه ــد ال ـ ـجـ ــوعـ ــان ان
الـ ـتـ ـف ــاؤل ب ـت ـح ـســن ال ـس ـيــولــة
فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت يـجــب
ان ي ـكــون ح ـ ــذرا ،ح ـتــى تتسم

باالستمرراية والديمومة.
وقــال الجوعان ان السيولة
م ـع ـي ــار م ـه ــم ج ـ ــدا واي ـج ــاب ــي
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـيـ ـ ــاس اداء األ سـ ـ ـ ـ ــوق
ومستويات الثقة ،مضيفا ان
بــورصــة الـكــويــت ال ـيــوم سوق
محدود ،حيث يجب ان تشهد
ت ـط ــوي ــرا ل ـل ـق ـطــاعــات الـمـهـمــة
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ك ــال ـق ـط ــاع
الصناعي ليكون جــزء ا مهما
مــن الناتج المحلي مــن خالل
تـشـجـيــع ال ـص ـنــاعــة وتـحـفـيــز
الشركات المتعلقة بالصناعة
عموما والصناعات النفطية
ل ـ ــإدراج وس ـت ـجــذب مـثــل تلك
الفرص سيولة اكثر خصوصا
ان ا لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر يـ ـبـ ـح ــث عــن
ال ـف ــرص اإلي ـجــاب ـيــة والـجـيــدة
والمدرة.
وتــابــع الـجــوعــان :ال شــك ان
تـنـظـيــم ال ـب ــورص ــة تـشــريـعـيــا
والقوانين الموضوعة امر جيد
اال انه يجب ان يكون التنظيم
متماشيا مــع حـجــم وطبيعة
ا لـبــور صــة والمنطقة عموما،
مـشـيــرا ال ــى ان التنظيم الــذي
حــدث اكـبــر مــن حجم الـســوق،
ولذلك لم يكن التوافق كبيرا.
وق ــال :نحن مــع التعديالت
اإليجابية والتنظيم والتشريع
التي تخدم االقتصاد والنشاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـم ــوم ــا وال ـت ــي
ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع ح ــال ــة ال ـس ــوق
الـكــويـتــي ت ـحــديــدا والمنطقة
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السيولة بفضل
«األجانب»
والمالذ اآلمن
في السوق
األول

سيولة إيجابية
والعبرة
باستمراريتها
وأن يتماشى
تنظيم البورصة
مع الحجم

المرزوق

الجوعان

الشايع

وخصوصيتها االستثمارية.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـ ـج ـ ــوع ـ ــان ال ـ ـ ــى ان
مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى
وال ـم ـن ــاق ـص ــات ال ت ـ ــزال تـفــوز

ب ـه ــا ش ــرك ــات وم ـج ــام ـي ــع مــن
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـم ــدرج ــة
فــي ال ـبــورصــة ،مـشـيــرا ال ــى ان
األرقام والنتائج الخاصة بنمو

األربـ ـ ـ ــاح ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ول ـيــس
اسـ ـت ــرج ــاع ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال
تــرت ـقــي ح ـتــى االن ألن يـكــون
هناك تفاؤل مفرط.

وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن تـ ـطـ ـلـ ـع ــه ألن
يتحسن الــوضــع االقـتـصــادي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوي ـ ـ ــات افـ ـ ـض ـ ــل
مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ــى
ان ا لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــور ص ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي نـ ـه ــا ي ــة
المطاف هــي انعكاس للشأن
االقتصادي عموما والشركات
خصوصا.

صرخوه :مستثمرون دوليون باتوا ينظرون للكويت كوجهة استثمارية
ق ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
كامكو لالستثمار فيصل صرخوه
ان قرار ضم الكويت إلى المراجعة
السنوية القادمة لتصنيف مؤشر
األسواق الناشئة جاء بمثابة دفعة
كبيرة للسوق ساهمت في صعود
كــافــة ال ـمــؤشــرات فــي يــونـيــو 2018
وأنهت بورصة الكويت تداوالتها
كـثــانــي أف ـضــل األسـ ــواق ً
اداء خــال
الشهر.
وذكر صرخوه ان اإلعالن الخاص
ب ـ ـضـ ــم الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـ ــى الـ ـم ــراجـ ـع ــة
السنوية لتصنيف مؤشر األسواق
الناشئة جاء بال شك نتيجة لعدد
مــن اإل صــا حــات التي كشفت عنها

الجهات التنظيمية في الكويت على
مدى األشهر القليلة الماضية.
وتابع انه باإلضافة إلى التدفقات
لــرؤوس األم ــوال ،يحتمل أن يؤدي
ه ــذا اإلعـ ــان أي ـضــا مــع الــوقــت إلــى
ال ـت ــوج ــه ن ـح ــو زي ـ ـ ــادة رأس ال ـم ــال
الـمــؤسـســي فــي األس ـهــم الــرئـيـسـيــة
ذات ا لـ ـقـ ـيـ ـم ــة ا لـ ـس ــو قـ ـي ــة ا لـ ـكـ ـب ــرى
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
ون ـت ـي ـج ــة ل ـم ــا س ـب ــق ذك ـ ـ ــره ،كــانــت
أس ـهــم ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى م ــن أكـبــر
المستفيدين الرئيسيين مع ارتفاع
مؤشر السوق األول بنسبة  4.6في
المئة خالل الشهر بعد تراجعه على
مدى شهرين متتاليين.

تحفيز
المستثمر
المحلي يزيد
السيولة أكثر
وهي أفضل من
«الساخنة»

السلمي

وقـ ـ ــال ان الـ ـم ــوج ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
اإلصالحات التي قامت بها بورصة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،س ـ ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــت م ـت ـع ـل ـقــة
بــال ـت ـســويــات أو إدخـ ـ ــال مـنـتـجــات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ه ـي ـكــل
الـبــورصــة أدى إل ــى زي ــاده الـتـفــاؤل
بخصوص إعالن .MSCI
وأضـ ــاف ان الـتـقــاريــر تـشـيــر الــى
ان االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي فــي طريقه
ل ـل ـت ـعــافــي م ــن عـ ــام ص ـعــب ف ــي عــام
 ،2017عندما تقلص النمو بنسبة
 .٪2.7وبشكل عام ،من المتوقع أن
يرتفع مـعــدل نمو إ جـمــا لــي الناتج
الـمـحـلــي ف ــي ال ـكــويــت إل ــى  2.4في
المئة فــي عــام  2018ويستقر عند

حوالي  3في المئة في .2020-2021
وتـ ــابـ ــع :ك ـم ــا سـ ـي ــؤدي تـحـسـيــن
ال ـس ـيــولــة وت ــدف ــق م ـشــاريــع الـبـنـيــة
التحتية إلــى دعــم نـمــو أ س ــرع غير
ن ـف ـطــي ،وال ـك ــوي ــت تـفـتـخــر بــأفـضــل
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف ل ـ ــائـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان بـ ـ ـي ـ ــن دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي نـظــرا
الح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـن ـف ــط ف ــي الـ ـب ــاد،
وم ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات الـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي
وف ـ ـ ــوائ ـ ـ ــض م ـ ـ ـيـ ـ ــزان ال ـ ـمـ ــدفـ ــوعـ ــات
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة ن ـس ـب ـيــا .وهـ ـ ــذا يــوفــر
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـث ـق ــة لـلـمـسـتـثـمــريــن
الدوليين المحتملين الذين ينظرون
إلى الكويت كوجهة لالستثمار.

فيصل صرخوه

بناء المراكز
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـي ـت ــك
كابيتال لالستثمار عبدالعزيز
ال ـ ـمـ ــرزوق ان ط ـف ــرة الـسـيــولــة
خــال االسبوعين الماضيين
سببها بناء مراكز قبل دخول
الـ ـف ــوتـ ـس ــي وتـ ـ ـف ـ ــاؤل ب ــأرب ــاح
الشركات للنصف االول.
وأضــاف الـمــرزوق :كان أداء
السوق الكويتي خالل النصف
االول مـ ـ ـق ـ ــار ن ـ ــة ب ـ ـ ــاال س ـ ـ ــواق
الخليجية االخــرى متواضعا
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن مـ ـق ــوم ــات ــه
كـ ــدخـ ــول الـ ـف ــوتـ ـس ــي وال ـن ـم ــو
بأرباح الشركات ،حيث سجل
اداء ا ل ـس ــوق  ٪٢.٥ف ـقــط منذ
بداية العام الــى ما قبل طفرة

افتتاح بعض
المشاريع
والترقية وأداء
الشركات
ً
منحت نوعا
من التفاؤل

النمش

الـسـيــولــة االخـ ـي ــرة ،م ـقــارنــة بـ
 ٪١٢.٣لـ ـلـ ـس ــوق ا لـ ـسـ ـع ــودي
خالل النصف االول على سبيل
المثال.
وتابع :ان تأتي هذه الطفرة
م ـت ــأخ ــرة خ ـي ــر م ــن اال ت ــأت ــي،
فنأمل أن تساعد هذه السيولة
في زيادة عدد شركات السوق
االول ،وم ـ ــازال ال ـســوق بعيدا
عن مستويات سيولة ما قبل
االزمة التي نأمل العودة اليها
يوما ما.

البورصة نهضت من سباتها العميق ...والمكاسب مليار دينار في أسبوع
«بيان» :مستفيدة من موجة الشراء القوية المركزة على األسهم القيادية والتشغيلية
ذكر تقرير «بيان» أن اقتراب
موعد انضمام بورصة الكويت
إلى مؤشر «فوتسي راسل»
لألسواق الناشئة المحدد
في سبتمبر المقبل ،وإعالن
شركة ( )MSCIضم بورصة
الكويت إلى قائمة المراجعة
السنوية لتصنيف السوق لعام
 ،2019على أن تتم الترقية إلى
مصاف األسواق الناشئة في
عام  ،2020مما قد ينتج عنه
تدفقات نقدية إلى السوق.

قال تقرير صادر عن شركة بيان لالستثمار ،إن
"بورصة الكويت نجحت خالل األسبوع الماضي
في تحقيق قفزة ملحوظة للمرة األولى منذ تطبيق
ق ــرار تـقـسـيــم ال ـســوق فــي مـطـلــع ابــريــل الـمــاضــي،
وتمكنت من مواصلة ارتفاعها وتحقيق المكاسب
لمؤشراتها الثالثة لألسبوع الثاني على التوالي،
لتنهي ت ــداوالت األسـبــوع األول مــن الــربــع الثالث
للعام الحالي بشكل إيجابيّ ،
معوضة بذلك معظم
خسائرها التي سجلتها منذ بداية التقسيم ،حيث
استطاع كل من مؤشر السوق األول ،ومؤشر السوق
ً
العام كسر حاجز الـ 5.000نقطة صعودا ،بينما لم
يتمكن مؤشر السوق الرئيسي من اللحاق بنظيريه،
ليغلق دون نقطة التعادل بنحو  80نقطة.
وأض ــاف الـتـقــريــر أن ذل ــك األداء ج ــاء بــدعــم من
القوى الشرائية التي شهدها السوق خالل معظم
جـلـســات األس ـب ــوع ،وال ـتــي تــركــزت فــي أغلبيتها
على األسـهــم القيادية والتشغيلية الـمــدرجــة في
مؤشر السوق األول ،خصوصا في قطاع البنوك،
كما تزامن مع ارتفاع نشاط التداول بشكل الفت،
خ ـصــوصــا ع ـلــى صـعـيــد ال ـس ـيــولــة ال ـن ـقــديــة الـتــي
ارتـفـعــت بــوضــوح خ ــال األس ـب ــوع ،ووص ـلــت إلــى
مستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة طويلة،
حيث سجلت في جلسة منتصف األسبوع ارتفاعا
بنسبة  144.60في المئة ،ووصلت في جلسة يوم
األربـعــاء إلــى مستوى  42.03مليون ديـنــار ،وهو
أعلى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تقسيم
ً
ال ـســوق ،مما انعكس إيـجــابــا على قيمة الـتــداول
اإلجمالية لألسبوع المنصرم ،والذي بلغت نحو
 130.20مليونا ،بارتفاع نسبته  44.31في المئة
مقارنة باألسبوع قبل السابق.

سبات عميق
وب ـ ّـي ــن ال ـت ـقــريــر أن ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت تـمـكـنــت
أخيرا من النهوض من سباتها العميق الذي طال
انتظاره ،إذ استطاعت أن ّ
تعوض معظم خسائرها
التي سجلتها منذ بداية تقسيم السوق ،مستفيدة
من موجة الشراء القوية التي تركزت على األسهم
القيادية والتشغيلية ،السيما األ سـهــم المدرجة
ضمن مؤشر السوق األول ،والتي شهدت عمليات
تـجـمـيــع واض ـح ــة ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،بــدعــم من
حالة التفاؤل التي سيطرت على شريحة كبيرة
من المتداولين ،خصوصا بعد ارتفاع مستويات
السيولة النقدية بشكل الفت.
وأش ــار التقرير إلــى أن اقـتــراب مــوعــد انضمام
بورصة الكويت لمؤشر (فوتسي راسل) لألسواق
الناشئة المحدد في سبتمبر المقبل ،وإعالن شركة
( )MSCIضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة

الثالثة قطاعات المتبقية .وعلى صعيد القطاعات
المرتفعة ،فقد تصدرها قطاع االتـصــاالت ،حيث
ً
ً
أقفل مؤشره عند  941.03نقطة مسجال نموا نسبته
 7.00في المئة .تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني
مع ارتفاع مؤشره بنسبة  4.87في المئة بعد أن
أغلق عند  1.046.15نقطة .فــي حين شغل قطاع
السلع االستهالكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل
ً
ً
مؤشره نموا أسبوعيا بنسبة بلغت  4.32في المئة،
ً
منهيا تداوالت األسبوع عند مستوى  928.67نقطة.
ً
أمــا أقــل القطاعات ارتـفــاعــا فكان قطاع الخدمات
االستهالكية ،والــذي أغلق مؤشره عند 1.083.35
ً
نقطة مسجال زيادة نسبتها  1.00في المئة.
أم ــا عـلــى صـعـيــد ال ـق ـطــاعــات ال ـم ـتــراج ـعــة ،فقد
تصدرها قطاع التكنولوجيا ،حيث أنهى مؤشره
ً
ت ــداوالت األسـبــوع مسجال خسارة نسبتها 7.69
ً
في المئة مغلقا عند مستوى  873.00نقطة ،فيما
شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن
أغلق مؤشره عند مستوى  1.052.17نقطة ،بتراجع
نسبته  0.88في المئة .بينما أقل القطاعات تراجعا
كان قطاع الرعاية الصحية بعد أن أغلق مؤشره
عند مستوى  998.53نقطة ،بتراجع نسبته 0.04
في المئة.
الـسـنــويــة لتصنيف ال ـســوق لـعــام  ،2019عـلــى أن
تتم الترقية إلى مصاف األسواق الناشئة في عام
 ،2020مما قد ينتج عنه تدفقات نقدية إلى السوق،
وضع البورصة على خريطة االستثمار األجنبي،
باإلضافة إلى استمرار عمليات التسييل لعدد كبير
من األسهم المدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل–
اإلدارة العامة للتنفيذ ،وهو األمر الذي ساهم في
زيــادة قيم الـتــداول في البورصة خــال الجلسات
اليومية من األسبوع ،مما جدد ثقة المستثمرين
ف ــي الـ ـس ــوق ،ال ـت ــي ال طــال ـمــا ك ــان ــت ضـعـيـفــة في
الفترات الماضية ،بينما تخللها بعض المخاوف
من موجات بيع الحقا لجني األربــاح ،وذلــك على
الــرغــم مــن التأخر فــي تطبيق بعض التشريعات
الجديدة ،وتمديد الجدول الزمني إلنجاز مشروع
خصخصة السوق.
وأضــاف "كما يشهد السوق هــذه الفترة حالة
ً
مــن الـحــذر والـتــرقــب ،انـتـظــارا إلفـصــاح الـشــركــات
المدرجة عــن بياناتها المالية عــن فترة النصف
األول مــن الـعــام المالي الـحــالــي ،تلك الفترة التي
انتهت بنهاية شهر يونيو الماضي ،وهــو ما قد
يدفع بعض المستثمرين لإلحجام عن التعامل في
ً
ً
السوق مؤقتا ،انتظارا إلعالن تلك النتائج ،بهدف
تحديد أولوياتهم االستثمارية في الفترة القادمة،
ً
ومــن المنتظر أن تعلن هــذه النتائج تباعا خالل
األسابيع القليلة القادمة".

وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى األداء األسـ ـب ــوع ــي ل ـبــورصــة
الكويت ،قال التقرير إن "البورصة حققت مكاسب
أسبوعية قدرها  1.06مليار دينار كويتي ،حيث
وصـلــت قيمتها الرأسمالية مــع نهاية األسـبــوع
ال ـمــاضــي إل ــى ح ــوال ــي  28م ـل ـيــار د.ك ،.بــارت ـفــاع
نسبته  3.95في المئة عن مستواها في األسبوع
قبل السابق ،والذي بلغ  26.94مليار د.ك.؛ آخذين
بعين االعتبار انسحاب (الشركة الكويتية لصناعة
وتـ ـج ــارة ال ـج ـب ــس) م ــن الـ ـس ــوق خـ ــال األس ـب ــوع
ال ـمــاضــي ،حـيــث ت ــم خـصــم قـيـمـتـهــا الــرأسـمــالـيــة
البالغة حوالي  2.84مليون د.ك .من إجمالي القيمة
الرأسمالية للسوق؛ وبذلك فقد وصلت مكاسب
القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق
نظام تقسيم السوق الجديد إلــى  142.47مليون
ً
د.ك .تقريبا ،أي بارتفاع نسبته ( .0.51%مالحظة:
يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة
في السوق على أســاس المتوسط المرجح لعدد
األسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية
متوافرة).
وواصلت األسهم القيادية والتشغيلية تحكمها
بـمـجــريــات ال ـت ــداول فــي ال ـس ــوق ،السـيـمــا األسـهــم
البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية
الـمـتــداولــة خــال األس ـبــوع الـمــاضــي ،حيث بلغت
قيمة تــداوالت قطاع البنوك نحو  71.38مليونا،
وهــو مــا يمثل أكـثــر مــن  54فــي المئة مــن سيولة

السوق اإلجمالية خــال األسبوع البالغة حوالي
 130.20مليونا.
ً
وشهد األسبوع الماضي تداول نحو  151سهما
ً
مــن أص ــل  174سـهـمــا مــدرجــة فــي ال ـس ــوق ،حيث
ً
ارتفعت أسعار  94سهما مقابل تراجع أسعار ،41
مع بقاء  39سهما دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق األول مع نهاية األسبوع
ً
ً
الماضي عند مستوى  5.180.40نقاط ،مسجال نموا
نسبته  5.62في المئة عن مستوى إغالق األسبوع
قبل الماضي ،فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي
ً
ارتفاعا نسبته  1.14في المئة ،بعد أن أغلق عند
مستوى  4.919.16نقاط ،في حين أغلق المؤشر
العام للسوق عند مستوى  5.087.64نقاط بارتفاع
نسبته  4.03في المئة.
وعلى صعيد مؤشرات التداول خالل األسبوع
الماضي ،فقد بلغ متوسط عدد األسهم المتداولة
 115مليون سهم تقريبا ،بارتفاع نسبته 37.97
في المئة بالمقارنة مع األسبوع قبل الماضي ،كما
ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت  44.31في
المئة ليصل إلى  26.04مليون د.ك .تقريبا.

مؤشرات القطاعات
سـجـلــت تـسـعــة م ــن ق ـطــاعــات ب ــورص ــة الـكــويــت
ً
ن ـم ــوا ف ــي م ــؤشــرات ـه ــا ،فـيـمــا تــراج ـعــت مــؤشــرات

تداوالت القطاعات
شغل قـطــاع الـبـنــوك الـمــركــز األول لجهة حجم
التداول خالل األسبوع الماضي ،إذ بلغ عدد األسهم
ً
الـمـتــداولــة للقطاع  190.90مـلـيــون سـهــم تقريبا
شكلت  33.20في المئة من إجمالي تداوالت السوق،
فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية،
إذ تم تداول نحو  164.04مليون سهم للقطاع ،أي
مــا نسبته  28.53فــي المئة مــن إجمالي تــداوالت
السوق ،أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع
العقار ،إذ بلغت نسبة حجم تداوالته إلى السوق
 15.51في المئة ،بعد أن وصل إلى  89.21مليون
ً
سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع البنوك
المرتبة األولى ،إذ بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى
السوق  54.82في المئة بقيمة إجمالية بلغت 71.38
ً
مليون د.ك .تـقــريـبــا ،وج ــاء قـطــاع االت ـصــاالت في
المرتبة الثانية ،حيث بلغت نسبة قيمة تداوالته
إلى السوق  11.78في المئة وبقيمة إجمالية بلغت
ً
 15.34مليون د.ك .تقريبا ،بينما المرتبة الثالثة
شغلها قطاع الصناعية ،إذ بلغت قيمة األسهم
المتداولة للقطاع نحو  14.33مليون د.ك .شكلت
 11في المئة من إجمالي تداوالت السوق.
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ً
ً
الجاسم رئيسا تنفيذيا لـ «زين األردن»
أعلنت مجموعة زين لالتصاالت
المتنقلة تعيينها ا لـكــو يـتــي فهد
ال ـجــاســم رئـيـســا تـنـفـيــذيــا جــديــدا
بالوكالة لشركة زين -األردن ،التي
تعمل في السوق األردنــي منذ 23
عــامــا .وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي فــي
مجموعة زي ــن ،بــدر الـخــرافــي ،في
تصريح صـحــافــي ،إن المجموعة
تـ ـع ـ ِّـول ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
الـجــديــد فــي إدارة «زي ــن  -األردن»،
الـتــي تعمل فــي أحــد «أشــد أســواق
االتصاالت تنافسية على مستوى
ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـع ــال ــم» .وأض ـ ــاف أن
الشركة ستسعى للمحافظة على
مكانتها أمام المشتركين ،وتحقيق
م ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن «الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــات الـ ـن ــوعـ ـي ــة
واإلنجازات في المستقبل» ،معربا
ع ــن ام ـت ـنــانــه لـلــرئـيــس الـتـنـفـيــذي
الـســابــق للشركة أحـمــد الهناندة،
وج ـ ـ ـهـ ـ ــوده ف ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـتـ ـط ــور
بمسيرة عملها طوال سبعة أعوام.
من جانبه ،أكد الجاسم في تصريح
مماثل حرصه على بذل المزيد من
ال ـج ـهــد لـلـمـحــافـظــة ع ـلــى الـمـكــانــة
ا لـ ـت ــي ت ـح ـت ـل ـهــا «ز ي ـ ـ ــن  -األردن»،

ً ً
«التجاري» يعين الميعان مديرا عاما
لقطاع االلتزام الرقابي والحوكمة

economy@aljarida●com

 ...ويسلم الفائز «سيارة الرينج روفر»

فهد الجاسم
م ــن خـ ــال اس ـت ـم ــرار اس ـت ـث ـمــارات
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي س ـ ـ ــوق االتـ ـ ـص ـ ــاالت
األردنــي ،وتقديم أفضل الخدمات،
والسعي نحو جعل األردن «مركزا
إقليميا لالتصاالت وتكنولوجيا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ت ـج ـس ـي ــدا ل ـل ــرؤي ــة
الملكية» .وقال إن العمل سيستمر
بدعم الشباب واالبتكار والريادة،

من خالل منصة زين لإلبداع (زينك)
التي باتت وجهة للشباب المبدع
م ــن م ـخ ـت ـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت .وش ـغــل
الجاسم منصب المدير التنفيذي
لقطاع التسويق في مجموعة زين،
وقبلها تولى مناصب تنفيذية عدة
في شركات المجموعة التي تنتشر
في الشرق األوسط.

«النقد» يقرض تونس  249.1مليون دوالر
واف ــق صـنــدوق النقد الــدولــي على صــرف شريحة
جديدة لتونس قيمتها  249.1مليون دوالر .وبذلك،
يرتفع إجمالي األموال التي أقرضها الصندوق لتونس
إلــى  1.14مليار دوالر ،فــي إط ــار بــرنــامــج مـســاعــدات،
مقابل تنفيذ الحكومة إصالحات اقتصادية .وشدد

ُ
الصندوق ،في بيان ،على ضرورة أن تواصل «السياسة
النقدية التركيز على السيطرة على التضخم» .ورغم
نجاح االنتقال الديمقراطي ،تواجه تونس صعوبات
اقتصادية ،بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين
بن علي

تميم الميعان
ذ كــر ا لـبـنــك ا لـتـجــاري ا لـكــو يـتــي أ نــه تــم تعيين تـمـيــم خالد
الـمـيـعــان مــديــرا عــامــا لـقـطــاع االل ـت ــزام الــرقــابــي والـحــوكـمــة.
وتحقيقا لمبدأ االستقاللية فــإن الميعان سيعمل بتبعية
وظيفية مباشرة إل حــدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة
البنك التجاري الكويتي.
جدير بالذكر أن الميعان يتمتع بخبرة في مجال اإلشراف
والرقابة واال لـتــزام والقوانين والتعليمات المنظمة ألعمال
ال ـب ـنــوك ،مــن خ ــال عـمـلــه لـفـتــرة تـنــاهــز  18عــامــا فــي كــل من
بنك الكويت المركزي وعدة بنوك تقليدية وإسالمية محلية
وأجنبية.
والبنك التجاري الكويتي إذ يرحب بانضمام تميم المعيان
إلى أسرة التجاري ،فإنه يتمنى له كل التوفيق والسداد في
مهام عمله.

المسلم تسلم الفائز أحمد حريمس جائزته
اس ـت ـق ـبــل ال ـب ـن ــك ال ـت ـج ــاري
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـف ــائ ــز فـ ــي حـمـلــة
«راتبك وزووود» ،حيث قامت
هنادي أحمد المسلم ،رئيسة
إدارة الفروع بقطاع الخدمات
ا لـمـصــر فـيــة ل ــأ ف ــراد ،بتسليم
السيارة للفائز سعيد الحظ
أحمد حريمس العنزي ،الذي
أعرب عن سعادته عند إعالن
فـ ـ ــوزه بـ ـه ــذه الـ ـج ــائ ــزة أث ـن ــاء
السحب الذي كان البنك أجراه
عبر أثير إذاعة نبض الكويت
في برنامج ديوانية الياقوت

واأل ن ـص ــاري ،بـحـضــور ممثل
وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة وا ل ـص ـن ــا ع ــة
عبدالعزيز اشكناني ،وممثلي
البنك التجاري الكويتي.
وأش ـ ـ ـ ــارت ه ـ ـنـ ــادي إل ـ ــى أن
الـ ـعـ ـم ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ال ــذي ــن
يقومون بتحويل رواتبهم إلى
ا لـتـجــاري خــال فـتــرة الحملة
ا لـ ـمـ ـمـ ـت ــدة إ لـ ـ ــى  31د ي ـس ـم ـبــر
 2018سيكون لديهم الخيار
الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـهـ ــديـ ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة
ال ـفــوريــة بـقـيـمــة  150دي ـنــارا،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى كـ ــوبـ ــون م ـبــالــغ

نـقــديــة ال ــرب ــح فـيـهــا مـضـمــون
يـصــل إ ل ــى  10000د ي ـن ــار ،أو
ال ـح ـص ــول ع ـلــى قـ ــرض ب ــدون
فائدة حتى  10000دينار.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء
س ـي ـت ــأه ـل ــون أي ـ ـضـ ــا ل ــدخ ــول
الـ ـسـ ـح ــوب ــات الـ ــربـ ــع س ـنــويــة
على سحوبات ضاعف راتبك
م ــع الـ ـتـ ـج ــاري ،وأيـ ـض ــا عـلــى
س ـح ـب ـيــن ف ــي ن ـص ــف ال ـس ـنــة،
و فــي نهايتها على سيارتين
فارهتين من رينج رو فــر فئة
فيالر الجديدة كليا.

ثقافات

٢٢

الكتاب

مزاج
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مهرجانات األرز وبعلبك
نظرة إلى مالمح السرد
النسوي في رواية {الغريب} وبيت الدين في لبنان
تستكمل االستعدادات...
لنادية الشتيوي ...بحث
تجهيزات وتقنيات عالمية
عن هوية الذات المرتبطة
وبرنامج سياحي مرافق.
باآلخر.
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مسك وعنبر

{الجريدة} تنشر على
حلقات ترجمة لكتاب
 THE WORLD AS IT ISبقلم
بن رودز كاتب خطابات
باراك أوباما الذائع الصيت.
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أكد النحات فهد الهاجري
أن النحاتين في الكويت ال
يحظون بمكانة مرموقة.

ستيف ديتكو
ماريا كاري

إيلي غولدنغ

ماريا كاري تتألق بحفلها
في الس فيغاس
تألقت النجمة ماريا كاري ،أثناء
إحيائها أولى جوالتها الموسيقية ،في
قصر سيزر ،بمدينة الس فيغاس.
أدت ماريا عددا من أغانيها الشهيرة،
وسط حضور عدد كبير من الجمهور
المحب لها ،كما حرص صديقها بريان
تانكا على الحضور ودعمها في حفلها.
ونشرت كاري صورة من الحفل عبر
حسابها الرسمي بـ"تويتر" ،وعلقت
عليها" :اليوم افتتاح حفلي في فيغاس.
شكرا للجميع على هذا الحضور
الكبير".

كرم بورسين

بورسين
إيلي غولدنغ تحصل على جائزة التركيكرم ً
«»Nordoff Robbins
يريد أن يصبح أبا
حصلت المغنية العالمية إيلي غولدنغ على
جائزة أفضل فنانة ،ضمن فعاليات حفل
توزيع جوائز " "Nordoff Robbinsللموسيقى،
في العاصمة اإلنكليزية (لندن).
وحرص عدد كبير من أشهر المطربين في
العالم على حضور الفعالية ،منهم :النجمة
تاليا ستورم ،ونينا نيسبيت ،وفريق "The
."Script
شهد الحفل تكريم غولدنغ بجائزة أفضل
فنانة ،كما كرمت النجمة جورجا سميث
بجائزة أفضل مغنية صاعدة ،وحرص
المكرمون على المرور على السجادة الحمراء
للفعالية ،وأخذ عدد من الصور التذكارية.

كشف الممثل التركيكرم بورسين ،أنه من
األشخاص الذين يقدسون الحياة الزوجية،
نافيا بشكل قاطع كل الشائعات التي يتردد
فيها أنه يرفض فكرة الزواج.
وأشار بورسين ،الموجود حاليا في لوس
أنجلس ،إلى أن ما يشغله هو هيكلة الزواج
واالستعداد لتكوين أسرة ناجحة.
كرم ،الذي يعيش قصة حب مع النجمة
سيريناي ساريكايا منذ فترة ،كشف أنه يتمنى
ً
إنجاب طفل ،وأن يكون أبا.
ُيذكر أن بورسين ،الذي اشتهر في العالم
العربي من خالل مسلسل "ما وراء الشمس"،
يحظى بشعبية كبيرة ونسب متابعة عالية.

فيلم
في
قدمت
فيشر:
آيال
ً
« »TAGشخصية معقدة جدا
أحداثه تدور حول خمسة أصدقاء يلعبون لعبة مطاردة
حقق فيلم " "TAGإيرادات مرضية خالل سباق شباك
التذاكر في صاالت العرض السينمائية ،وتجاوزت إيراداته
 50مليون دوالر ،في حين وصلت ميزانية الفيلم إلى 28
مليون دوالر.
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة صغيرة من زمالء الدراسة
أكدت النجمة آيال فيشر أنها
ً
قدمت شخصية معقدة جدا في
ً
فـيـلــم " "TAGا ل ـم ـعــروض حــا لـيــا
في صــاالت السينما األميركية،
م ـش ـي ــرة إ لـ ــى أن هـ ــذه ا ل ـنــو ع ـيــة
م ــن األدوار تـحـتــاج إ ل ــى تــر كـيــز
مـنـقـطــع ا لـنـظـيــر ألن أي ا خـتــال
فــي األداء رب ـمــا يـنـفــر الـمـشــاهــد
من متابعة العمل.
وأع ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــت آيـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـشـ ــر ف ــي
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة عــن سـعــادتـهــا
بــال ـم ـشــاركــة م ــع ن ـج ــوم ال ـع ـمــل،
ً
الس ـي ـم ــا أن ـه ــا وج ـ ــدت ت ـج ــاوب ــا
ً
ح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــا م ـ ـ ــن فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـعـ ـم ــل
للتعاضد والتكاتف لتقديم عمل
متكامل.
يشار إلى أن آيال فيشر ولدت
 1976أل بـ ــو يـ ــن ا س ـك ـت ـل ـن ــد ي ـي ــن،
ث ــم ان ـت ـق ـلــت ال ـعــائ ـلــة إل ــى بـيــرث
فـ ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــا ح ـ ـيـ ــث نـ ـش ــأت
فـيـشــر ودخ ـل ــت م ـجــال الـتـمـثـيــل

آيال فيشر مع نجوم «»Tag

السابقين الذين ينظمون لعبة سنوية تفصيلية عن العالمات،
تتطلب من بعضهم السفر لبلدان أخرى.
الفيلم من بطولة جيرمي رينر ،وأنابيل واليس ،وآيال فيشر،
وجيك جونسون وإد هيلمز ،ومن تأليف مارك ستيلن ،وروب
مكيتريك ،وإخراج جيف تومزيك.

ف ـ ــي طـ ـف ــولـ ـتـ ـه ــا .وشـ ـ ــاركـ ـ ــت فــي
ـات
م ـ ــراهـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ـ ٍ
تـ ـلـ ـف ــز ي ــو نـ ـي ــة م ـ ـثـ ــلParadise :
و.Home and Away
Beach
ُ
واتبعت خطى والدتها ككاتبة
وأصدرت فيشر روايتين للقراء
ا لـ ـشـ ـب ــاب هـ ـم ــا  Bewitchedو
.Seduced by Fame
وعـ ـ ـق ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ــك ،غـ ـ ـ ـ ـ ــادرت آيـ ــا
اس ـتــرال ـيــا ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف،
وذهبت إلى باريس بعض الوقت
للدراسة في مدرسة جاك ليكوك
ال ــدول ـي ــة ل ـل ـم ـســرح ،ث ــم انـتـقـلــت
إ لــى لــوس أنجلس مــع صديقها
الممثل البريطاني ساشا بارون
كوهين الذي ّ
شجعها على العمل
ً
في مجال الكوميديا أيضا .
وبـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـط ــوي ــر م ـس ـي ــرت ـه ــا
ف ــي ال ـتـم ـث ـيــل ف ــي أم ـي ــرك ــا حـيــث
ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أول مـ ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي ف ـي ـل ــم
 Scooby-Dooعــام  ،2002ا لــذي

تـ ـبـ ـع ــه بـ ـع ــض األف ـ ـ ـ ــام األخـ ـ ــرى
مثل فيلم الكوميديا الوجودية
للمخرج ديفيد أو .راسل I Heart
 Huckabeesعام  .2004ثم لعبت
ً
ً
دورا ك ـب ـيــرا مــع ا لـمـمـثــل فينس
فون في فيلم الكوميدي الناجح
 Wedding Crashersسنة .2005
وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت فـ ـيـ ـش ــر مـ ـع ــروف ــة
أكثر في ساحة هوليوود ،لكنها
أعربت عن حزنها في مقابلةٍ لها
مع ’‘Entertainment Weekly
سـنــة  2009لـعــدم تــوا فــر المزيد
مــن األدوار لـلـمـمـثــات ا لـلــوا تــي
يـعـمـلــن ف ــي م ـج ــال ال ـكــوم ـيــديــا،
فـ ـ ـه ـ ــي م ـ ـ ــن أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ال ـ ُـمـ ـعـ ـجـ ـبـ ـي ــن
ب ــال ـك ــوم ـي ــدي ــا الّ ـب ــري ـط ــان ـي ــة .ث ـ ّـم
أشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه س ـ ــرع ـ ــان مــا
ُ
أصـ ـبـ ـح ــت األفـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ت ـل ـق ــي
ا ل ـض ــوء ع ـلــى أدوار ا ل ـن ـســاء في
الكوميديا متوافرة كما حصل
فــي فيلمها  Bacheloretteعام

 ،2011و ع ـ ـ ـقـ ـ ــب ذ لـ ــك
ك ـ ــان ل ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
المشاركات.
وتــدور أحــداث فيلم
"  "TAGح ـ ــول خـمـســة
أصدقاء يلعبون لعبة
مـ ـ ـط ـ ــاردة "  "TAGفــي
ش ـهــر مــايــو ط ــوال 30
سـ ـن ــةُ .ي ـع ـت ـب ــر ج ـيــري
م ـ ـ ـلـ ـ ــك هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
أل ن ـ ــه ال أ ح ـ ــد ن ـج ــح فــي
اإلم ـس ــاك ب ــه .لــذلــك يـقــرر
األصدقاء األربعة اآلخرون،
ً
أن يـضـعــوا ه ــذه الـسـنــة حــدا
لقدرته على التملص .ويأملون
ً
النجاح حقا ألنهم يعرفون أن
جيري سيكون في مكان محدد
حيث يرتب لحفلة زفافه.
وه ـ ـكـ ــذا ص ـ ــار بــإم ـكــان ـه ـمــا
تفسير َ
لم تبدو زوجة هوجي
آنـ ـ ــا "آي ـ ـ ــا فـ ـيـ ـش ــر" م ــري ـض ــة
ن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة أو كـ ـ ـي ـ ــف ن ـج ــح
كـ ـ ــاالهـ ـ ــان ف ـ ــي الـ ـحـ ـص ــول
على وظيفة وضعته على
رأس شركة ضخمة مع
أنه ال يملك أدنى فكرة
عن هذه الشركة أو ما
تقوم به.

آيال فيشر

وفاة ستيف ديتكو مبتكر شخصية «سبايدرمان»
أك ــدت الـشــرطــة األمـيــركـيــة ،أمــس األول ،أنــه ُعـثــر على الـفـنــان ستيف ديتكو،
المشارك في ابتكار شخصية "سبايدرمان" ،ميتا في شقته بمانهاتن.
وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك ،إن الفنان ( 90عاما) لم يظهر لعدة
ً
أيام ،قبل أن يجده أحد عمال الصيانة ميتا.
وذكر المتحدث أن "عامل صيانة بحوزته مفتاح تمكن من دخول الشقة ،ووجد
ً
ديتكو ميتا في الداخل .وتم استدعاء خدمات الطوارئ ،التي أعلنت وفاته في
مكان الحادث".
ولم تتمكن الشرطة من تقديم سبب أو تاريخ الوفاة.
وكان ديتكو والكاتب ستان لي ابتكرا شخصية "سبايدرمان" عام  ،1961وقام
ديتكو بابتكار الــزي األحمر واألزرق الشهير للشخصية الخيالية .كما ابتكر
ديتكو شخصية "دكتور سترينغ" الشعبية عام  ،1963لكنه ترك شركة مارفيل
بعد وقت قصير من شجار مع ستان لي ،ولم يفسر أي من الرجلين سبب الشجار.
(د ب أ)

إلفيس كوستيلو

إلفيس كوستيلو يلغي جولته بسبب
جراحة الستئصال ورم
أعلن الموسيقي البريطاني إلفيس كوستيلو ،أمس األول ،إلغاء الجزء األخير
من جولته ،بسبب عملية جراحية لورم سرطاني "خبيث" ،كاشفا في الوقت عينه
أن ألبومه الجديد سيصدر في أكتوبر.
وأوضــح المؤلف والملحن والمغني ( 63عاما) ،الذي سطع نجمه في حقبة
ما بعد الفانك في لندن ،بفضل أغانيه التي تالعب فيها بالكالم ،على موقعه
اإللـكـتــرونــي ،أن ــه سيتعذر عليه الـقـيــام بــالـحـفــات الـســت األخ ـيــرة مــن جولته
األوروبية.
ولم يقدم الفنان ،واسمه الحقيقي دكــان باتريك ماكمانوس ،أي تفاصيل
عن إصابته بالسرطان ،مكتفيا بالقول إن األطباء نصحوه بثالثة إلى أربعة
أسابيع من الراحة .وهو ظن أن بوسعه مواصلة الجولة ،لكنه َّ
أقر" :البد لي من
تقبل فكرة أن األمر سيستغرق وقتا أطول كي أستعيد قواي".
وهو اعتذر من محبيه على إلغائه على مضض التزاماته ،متعهدا "بأنباء
أكثر إيجابية" مع الكشف عن ألبوم جديد "رائع" من المرتقب صدوره في أكتوبر.
وقــد نشر كوستيلو مذكراته في عــام  2015في كتاب بعنوان "آنفايثفول
ميوزيك آند ديسابيرينغ إنك" يقع في  700صفحة يروي فيها المسيرة التي
جعلته من أشهر فناني جيله.
(أ ف ب)

راندا البحيري سعيدة
بتجربتها في «رسايل»
أعـ ــربـ ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة رانـ ـ ـ ــدا الـ ـبـ ـحـ ـي ــري عــن
سعادتها بــردود الفعل التي تلقتها حول
مسلسل "رسايل" ،الذي تم طرحه في رمضان
الماضي ،مع الفنانة مي عز الدين ،من إنتاج
تامر مرسي ،والذي عرض على شبكة قنوات
.ON
وقــالــت ران ــدا إنــه رغــم صـغــر دوره ــا ضمن
أح ــداث العمل فــإنــه كــان مــؤثــرا جــدا ،وأحــدث
رد فعل قويا مع الجمهور ،مشيرة إلى أنها
استمتعت بالعمل مــع فـنــا نــة كـبـيــرة بحجم
مي عز الدين.
وأضــافــت أن كــوالـيــس الـعـمــل والـتـصــويــر،
التي جمعت بينها وبين الفنان أحمد حاتم،
كــا نــت أ كـثــر مــن ممتعة ،خــا صــة حينما كانا
يتذكران ذ كــر يــات فيلم "أو قــات فــراغ" ،حيث
كان يجب استغالل ذلك النجاح ،خاصة أن
الـفـيـلــم ن ـجــح ن ـجــاحــا ض ـخ ـمــا ،وك ــان يجب
تكرار التجربة في أعمال أخرى.
م ـس ـل ـس ــل "رس ـ ــاي ـ ــل" مـ ــن ت ــألـ ـي ــف م ـح ـمــد
س ـل ـي ـمــان ع ـب ــدال ـم ــال ــك ،وإخ ـ ـ ــراج إب ــراه ـي ــم
فـخــر ،وت ـشــارك فــي بـطــولـتــه مــي عــزالــديــن،
وخالد سليم ،ورامز أمير ،وأحمد سعيد
عـ ـب ــدالـ ـغـ ـن ــي ،وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن أب ـ ــوزه ـ ــرة،
ومـحـســن مـنـصــور ،وأح ـمــد حــاتــم ،ومــن
إنـ ـت ــاج ت ــام ــر م ــرس ــي ،وتـ ــم ط ــرح ــه فــي
موسم رمضان ،وحقق نسبة مشاهدة
عالية.

راندا البحيري

ثقافات ٢٢
مالمح السرد النسوي في رواية «الغريب» لنادية الشتيوي
توابل ةديرجلا

•
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• تبحث عن هوية الذات المرتبطة باآلخر

ُ
والذكريات ،ويتكئ نسيج
والبوح
التذكر
مع
السرد
يتشابك
ُ
العمل الروائي على ما تستعيده الذاكرة من صور مرسومة
ُ
بفعل هذا االستذكار من نتف
على شريط الزمن ،وما يرشح ُ ِ
حافزة على استدعاء أحداث يمتد أثرها في أعماق الذات
ُ َ
كه يالن محمد

لغة نادية
الشتيوي في
ُ
الرواية تمتاز
بالجزالة والطاقة
اإليحائية

الكاتبة لم تنزلق
نحو معاداة
الجنس اآلخر
ّ
والتهجم عليه

َّ
لعل توظيف ضمير ُ
المتكلم
فــي س ــرد ال ـمــادة الــروائ ـيــة أحــد
أبرز العوامل التي توثق الصلة
بين صاحب النص والشخصية
األس ــاس ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى جملة
ع ـنــاصــر أخ ـ ــرى م ـثــل الـتـطــابــق
بين تجارب الكاتب وبين بطله
الـ ــروائـ ــي وت ـ ـقـ ــارب اه ـت ـمــامــات
االثنين على الصعيد الحياتي.
ال ي ـع ـنــي ه ـ ــذا خ ـل ــو الـ ـم ــادة
ُ
َّ
المسرودة مما هو ُمتخيل وأن
َ
كل ما ُيــروى ُمتماثل مع سيرة
ُ
َ
الـكــاتــب ال ــذي ُيـفـضــل أن يـكــون
ً
مـ ـت ــواري ــا وراء م ــن ي ــوك ــل إلـيــه
وظيفة عرض القصة وتسلسل
األحداث ،من ثم إطالق األحكام
المؤلف ً
على شخصية ُ
بناء على
َّ
موقف شخصيات قصصية ألن
ثمة أمثلة ُمتعددة عن التناقض
بين رؤية الكاتب وبين مسارات
عمله األدبـ ــي .وي ــذك ـ ُـر الــدكـتــور
ش ـك ــري ع ــزي ــز م ــاض ــي ال ـكــاتــب
ً
الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـ ـ ـل ـ ــزاك م ـ ـثـ ــا ع ـلــى
ه ــذه الـحــالــة ،إذ يــديــن صاحب
«األب غوريو» تفسخ المجتمع
الـبــرجــوازي فــي روايــاتــه بينما
ً
كــان مــؤيــدا للنظام البرجوازي
على الصعيد السياسي .لذا من
ال ـض ــروري ع ــدم االن ـج ــرار وراء
القراء ات اإلسقاطية واقتناص
مواقف ُمحددة في سياق العمل
الروائي مع التغافل عن مكوناته
األخرى حتى وإن كانت مالمح
الذاتية طاغية كما في تجارب
ال ــروائـ ـي ــة ال ـتــون ـس ـيــة ال ــواع ــدة
نـ ــاديـ ــة الـ ـشـ ـتـ ـي ــوي ،مـ ــن بـيـنـهــا
رواي ـت ـه ــا ال ـق ـص ـيــرة الـمـعـنــونــة
«ال ـ ـغـ ــريـ ــب» الـ ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن دار
«مومنت للكتب والنشر».
ُ
يـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــل ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الشتيوي فــي مضمون عملها
الـ ـ ـس ـ ــردي ،وي ـح ـم ــل مـ ــا ت ـقــدمــه
َّ
هـ ـم ــوم ال ـ ـ ــذات شـ ـ ــأن ك ــل روايـ ــة
ُ
تـكـتـبـهــا ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي الـمـجـتـمــع
ُ
المسيج بتقاليد ذكورية.

رواية الشخصية
ُ
قد تتحول الرواية األولى في
تجربة أي مؤلف إلى أداة للبوح
ُ
وتنطبع خبراته على تشكيلته
ً
السردية ،إذ يكون البطل وجها
آخ ــر لـلـكــاتــب .رب ـمــا ي ـصـ ُـح هــذا
الـطــرح بالنسبة إلــى الــروايــات
َّ
النسوية أكثر ،إذ إن االسترسال
فــي التعبير فــي قــوالــب روائـيــة

مايكل
جاكسون
على الجدار

ُ
وكلما كان ً السرد
ويصعب وصفها بتجربة عابرةً .
الكاتبة ً
الروائي قريبا من هذا المستوى ُاتخذ طابعا عفويا أكثر
ُ
ُ
وتتوارد في إطاره مؤشرات تضيق المسافة الفاصلة بين
الراوي والمؤلف في ذهن ُ
المتلقي.
يـ ـتـ ـي ـ ُـح ف ـ ـضـ ـ ً
ـاء غـ ـي ــر م ـض ـغــوط
بـ ـ ــإكـ ـ ــراهـ ـ ــات اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .لـ ــذا
األ ســا سـيــة
تتصف الشخصية ُ
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــوتـ ــة بـ ـ ـ ـ ــرؤى أن ـ ـثـ ــويـ ــة
بخصوصيات الذات التي عانت
نتيجة التهميش والتصورات
االخـ ـت ــزالـ ـي ــة وال ـت ـق ـي ــد ب ـن ـظــرة
أحادية في العالقات القائمة بين
الرجل والمرأة ،وتكون األخيرة
ً
غالبا ضحية هذه المعادلة غير
ُ
المتكافئة.
َّ
عـلـيــه ،فـ ــإن ن ــادي ــة الـشـتـيــوي
ت ـب ـنــي م ــادت ـه ــا ال ــروائـ ـي ــة على
المرتبطة
البحث عن هوية الذات ُ
ً
ب ــاآلخ ــر ال ـ ــذي ال ي ـت ـخــذ ش ـكــا
ً
واضـ ـ ـح ـ ــا ي ـك ـت ـن ـف ـ ُـه ال ـغ ـم ــوض،
ً
ُ
سـ ــواء أكـ ــان اآلخـ ــر مـتـمـثــا في
صورة األب الغائب أو العاشق
الـ ُـمـخـتـفــي أو الـ ــزوج ُ
المنتحل
شخصية أخرى .من هنا ،يمكنك
تفسير هاجس بطلتها أروى عن
ابنتها شهد وخوفها
مستقبل
َ
األم فــا
م ـ ــن ُأن تـ ـعـ ـي ــش آالم
ِ
يختلف شكل حياتها عما ذاقته
األخيرة من فراق وانقطاع مما
ً
ُي ُ
مصدرا لسعادات صغيرة.
عد
ُ
ُ
ي ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـس ـ ــرد مـ ــن لـحـظــة
وجــود البطلة أروى فــي النزل،
وه ــي ت ـص ـطــدم ب ـمــا ي ـقــع عليه
نظرها مــن أشيائها المبعثرة

ً
فــي الـغــرفــة .ال تتذكر شيئا إال
أن ـه ــا أس ــرف ــت ف ــي الـ ـًش ــرب إلــى
أن أصبحت مترنحة  ،وعندما
تـهـ ُـب صــوب ال ـمــرآة ال تـجـ ُـد في
الشكل ما يفسر حالتها ،شعر
ُ
منفوش ،وتعجز عن استعادة
تــوقـيــت وصـ ُـول ـهــا إل ــى الـغــرفــة.
ُ
ـدق ــق فــي هاتفها تــرى
وحـيــن ت ـ ِ
المكالمات التي وصلتها.
تكمن حبكة النص من هذا
ال ـم ـش ـهـ ِـد ،األمـ ــر الـ ــذي ُيــذكــرك
بـ ــاألفـ ــام ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـتــي
يضعك مخرجها إزاء الحدث
األساسي من البداية بغرض
متابعة محتويات
شــدك إلــى
ُ
ُم ـت ـس ـل ـس ـلــة .م ــن ث ـ ـ ـ َّـم ،يـكـشــف
الـ ـ ـ ـ ــراوي ال ـع ـل ـي ــم أن ال ـس ـبــب
وراء مكوث المرأة المتزوجة
فــي ال ـنــزل شـجــار عنيف وقــع
بينها وبـيــن ال ــزوج محمود،
ُ
وتمر
رجــل األع ـمــال الشهير.
ومـ ـض ــات م ــن ذك ــري ــات ـه ــا عــن
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن بــادلــوهــا
ال ـح ــب ف ــي م ــراح ــل ُمـخـتـلـفــة،
ض ـ ـ ـيـ ـ ــاء ونـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ...قـ ـ ـب ـ ــل أن
تجمعها المصادفة بمحمود
ال ـ ـعـ ــابـ ــد ف ـ ــي أحـ ـ ــد ال ـم ـق ــاه ــي
المطلة على البحر .يعجبها
ُحسن تصرفه ومــا يبديه من
اهتمام بأمرها ،كما أن نجاحه

غالف {الغريب}
ي ـغــذي رغـبـتـهــا ف ــي أن تـكــون
امرأة متفوقة.
ت ـك ـت ـفــي ال ـ ــراوي ـ ــة ب ــاإلش ــارة
إلى الظروف التي نشأت فيها
الـعــاقــة بين االثـنـيــن مــن دون

إسهاب ،وتتوارد معلومات عن
خلفية الشخصية األ ســا سـيــة
ُ
يعقب الليلة
بموازاة رصد ما
التي أمضتها أروى في النزل.

فوضى

ُ
ُ
تشهد حياة أروى أز مــة معقدة بعدما تكتشف أنها حامل
عقب ليلة النزل ،وهي عاشت خمس سنوات من الحرمان من
دون الشعور ببهجة األمومة .عندما تتلقى خبر نهاية الترقب
ً
واالنتظار تــزداد قلقا إذ تشوب فرحها ريبة حول هوية والد
ُ
الجنين ،بينما يحتفل الجميع بمن فيهم محمود بهذه البشارة.
تنغرز أروى في فوضى مشاعرها ويشغلها المجهول الذي
رافقها من الحانة إلى الغرفة رقم  ،484وحين تبادر إلى التواصل
ُ
تندمج في عالمها
مع صاحب الهدية الذي ترك لها رقم هاتفه
ً
الخاص ويوخزها الشعور أحيانا بأنها تخون محمود الذي لم
ً
ً
ً
يفهم أنوثتها ناعتا إياها بالبرودة ،وكان يختار توقيتا خاطئا
لالرتشاف من عذوبتها .ويغلف عالقتها الجديدة بالغموض
امتناع من يراسلها عن الظهور ،وهو يخلف بموعده في المقهى
ً
ُ
يغادر المكان
مكتفيا بإرسال باقة الورد ،كذلك في قاعة المسرح
قبل أن تلحق به.
وت ـش ـتـ ُـد ح ــدة ال ـم ـفــاجــأة حـيــن تـحـضــر أروى حـفـلــة توقيع
صديقتها إصــدارهــا الـجــديــد ،وأث ـنــاء تصفحها الـكـتــاب ترى
كلمات معبرة عــن اإلعـجــاب تحيلها إلــى مــا قــرأتــه فــي بطاقة
الرجل المجهول الــذي كشف إعجابه بما كانت تتمع به تلك
الليلة الفارقة.
ً
بهذا ،وإن كانت حياة البطلة تبدو هادئة في الظاهر في إثر
والدة الطفل وتلطيف عالقتها مع محمود المحتفي بالصغير،

َّ
فإن أعماقها تفور بمشاعر ُمختلفة ومتناقضة .تنقطع الرسائل
ً
مــن المجهول تــزامـنــا مــع غياب محمود العابد وهــروبــه بعد
اتهامه بالتورط في الفساد ،وتبدأ أروى من جانبها بالنبش
َّ
في أوراقه لعلها تلتقط ما يوضح حقيقة زوجها الذي حسنت
ً
به ظنا.
ً
ُ
أخيرا ،تعثر على شريحة هاتف مخبأة وراء صورتها في
مكتب محمود ،ومــا إن تستخدمها حتى تتأكد أن الــرقــم هو
المجهول بعد ليلة النزل .هكذا ينجلي
نفسه ُالذي تركه الرجل
ُ
الغموض عن الرجل ونكتشف طبيعة نجوى التي امتنعت عن
إبالغ صديقتها أروى بحقيقة انتحال محمود شخصية رجل
آخر ،وتوسالت األخير إلقناع زوجته لاللتحاق به في فرنسا،
ً
فيما ّ
بين ما تورده الكاتبة على لسان نجوى ميوال مثلية لدى
األخيرة.
ُ
يــذكـ ُـر أن ه ــذه ال ــرواي ــة الـقـصـيــرة تـصـنــف ضـمــن مــا يسمى
بــروايــة التكوين التي تصور الـتـحــوالت العاطفية والنفسية
ً
والفكرية ،تنتهي بنضج الشخصية األساسية وفقا لتعريف
جابر العصفور لهذا النوع من الرواياتُ .
ويشار إلى أن الكاتبة
ُ
ّ
تفوقت في تنويع الضمائر وتمتاز لغتها بالجزالة والطاقة
اإليحائية ،وهي نجحت في إسباغ اإلثارة والتشويق في مادتها
المروية .أكثر من ذلك ،عدم انزالق السرد نحو معاداة الجنس
ّ
والتهجم عليه.
اآلخر

«نسمة من الجنوب» ...بحث عن الموسيقار السوداني علي عثمان الحاج
• أعاد االعتبار إلى تجربته الثرية وتوزيعاته اللحنية للسنباطي وعبد الوهاب
ً
أصدرت «الهيئة العامة لقصور الثقافة» أخيرا كتاب «نسمة من الجنوب» للدكتورة حنان أبو المجد ،ويتناول
مسيرة الباحث واألكاديمي والمؤلف الموسيقي الراحل علي عثمان الحاج.
القاهرة -محمد الصادق

{نسمة من الجنوب}

لغته الموسيقية
شملت هويته
السودانية
اإلفريقية العربية
الغربية

ُيعتبر كـتــاب «نـسـمــة مــن الـجـنــوب»
أول إنـتــاج بحثي وعلمي عــن المؤلف
ال ـم ــوس ـي ـق ــي ال ـم ـت ـم ـي ــز عـ ـل ــي ع ـث ـمــان
الحاج ،الذي لم يلق االهتمام اإلعالمي
ال ـ ـكـ ــافـ ــي فـ ـ ــي حـ ـي ــات ــه رغ ـ ـ ــم ت ـج ــرب ـت ــه
ال ـث ــري ــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت م ــن أم درمـ ـ ــان ثم
الـ ـق ــاه ــرة وس ــويـ ـس ــرا ،ومـ ــا ق ـ ّـدم ــه مــن
أع ـمــال «أوركـسـتــرالـيــة» مـثــل القصيدة
السيمفونية وفانتازيا لمجموعة آالالت
النفخ ،من بينها «موسيقى الحجرة»
و{األع ـم ــال الـغـنــائـيــة مـثــل «ال ترحلي،
وليالي وأجواء» ،كذلك «أعمال البيانو»
المخمس المصري ومتتابعة للبيانو
ّ
وأع ـمــال وزع ـهــا لمحمد عـبــد الــوهــاب
وجمال عبد الرحيم ورياض السنباطي
وغيرهم ،إضافة إلى جوالته الموسيقية
في عدد من الدول العربية واألوروبية.
كــذلــك ت ـن ــاول ال ـك ـتــاب ح ـيــاة الـحــاج
الشخصية ومالمح لغته الموسيقية
ً
واإلنتاج الفني ،فضال عن مكانته في
عيون معاصريه ،وأهم مؤلفاته والتي
ً
ً
بــذلــت فيها الـكــاتـبــة ج ـهــدا مـضــاعـفــا،
ليس الن ـعــدام أيــة كتب أو مــراجــع في
ً
ه ــذا اإلط ـ ــار ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــا لـعــدم
توافر المعلومات العلمية والشخصية
عن الراحل.

ً
االتجاه شماال

في تقديمها الكتاب ،ذكرت المؤلفة
أنها لم تكن تتمنى أن تكتب عن علي
عثمان بصيغة الماضي ،وكانت تعتزم
الكتابة عنه في حياته وكان يشاركها
هــو الـكـتــابــة فــي بــدايـتـهــا ،مضيفة أن
الفكرة جاءتها وهي في سرادق العزاء
بـعــد يــومـيــن م ــن صــدمــة وف ــات ــه الـعــام
الماضي ،وبعدها توجهت بتحية شكر
وتـقــديــر إل ــى زوج ـتــه د .تـحـيــة شمس
الدين على تعاونها في إمــدادهــا بكل
ما احتاجت إليه.

أل ـقــى الـكـتــاب ال ـضــوء عـلــى الـسـيــرة
الذاتية لحياة الكاتب ،الــذي ولــد عام
 ،1958في مدينة أم درمــان بالسودان
ألس ــرة م ـي ـســورة وك ـب ـيــرة ال ـع ــدد ،كــان
ً
األب يعمل مزارعا واألم ربة منزل .تلقى
التعليم حتى المرحلة الثانوية وفي
ّ
الــوقــت نفسه ب ــدأ يـتـعــلــم ال ـعــزف على
الطبل ،حتى ظـهــرت موهبته فانضمّ
إلى الفرق الموسيقية الشابة ،وبعدها
تـ ّ
ـوجــه إلــى الـطــب ليحقق آم ــال وال ــده،
ولـكـنــه لــم يستطع االس ـت ـمــرار بسبب
ح ـبــه ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ،وقـ ـ ـ ّـرر ال ـس ـفــر إلــى
كندا .ولعدم وجود سفارة هناك اتجه
إلــى مصر ،ودرس فــي الكونسرفتوار
عـلــى آل ــه الـكـنـتــربــاص ،كــذلــك التأليف
الموسيقي.
ّ
تـبــنــى مــوهـبـتــه كــل مــن د .سميحة
الخولي ود .جمال عبد الرحيم ،وأثناء
دراس ـت ــه ت ـعــرف إل ــى زوج ـت ــه ،ونـشــأت
بينهما قصة حب من طرف واحــد في
البداية ،وانتهت بالزواج .وكان سفره
إلــى سويسرا نقطة تـحـ ّـول فــي حياته
ح ـيــث ح ـصــل ع ـلــى مـنـحــة م ــن الـهـيـئــة
السويسرية لـمــدة أربـعــة أشـهــر ،وفي
نهاية الــزيــارة قـ ّـدم مؤلفاته فــي حفلة
سجلتها اإلذاعــة السويسرية وتوالت
عـلـيــه طـلـبــات الـتــألـيــف م ــن الـعــازفـيــن
واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد .وب ـ ـعـ ــدهـ ــا شـ ـغ ــل م ـن ـصــب
اإلشراف على مكتبة األوبرا في القاهرة.
كذلك انتشرت أعماله في أوروبــا بعد
رحلته إلى سويسرا ،وتولي لمدة 15
ً
عاما مسؤولية رعاية جمعية «النور
ً
ً
واألم ـ ــل» ،وط ــاف بـطــابــه عـ ــددا كـبـيــرا
م ــن ب ــاد ال ـعــالــم ،كــالـســويــد وألـمــانـيــا
وسويسرا واإلمارات.

اللغة الموسيقية
أ مــا مالمح لغته الموسيقية فشملت
هــوي ـتــه ال ـســودان ـيــة اإلفــري ـق ـيــة الـعــربـيــة
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درجة الحرارة في بغداد تجاوزت الخمسين .على شاشة
التلفزيون العراقي نصائح للمواطنين بشأن الوقاية من
الشمس وحرارتها .في طريقي إلى مركز لندن التقيت في
الشوارع العامة نصائح مقاربة ،ودرجة الحرارة تكاد تبلغ
ُ
الثالثين .رطوبة الجو اللندني تثقل وزن أشعة الشمس،
ووزن الهواء ،ووزن الخطوات .زجاجة ماء ،هذا أول ما َّ
علي
أحتمي به ،ثم قبعة تقي الرأس .إن من يبلغ السبعين ال
أن
ُ
يصلح لق ّر الشتاء وال لقيظ الصيف.
ً
ً
أع ــرف أن ثمة مـعــرضــا مــوسـعــا فــي المتحف الوطني
للبورتريت ،بعنوان "مايكل جاكسون :على الجدار" ،يحتفي
بانعكاسات المغني األيقونة على الفنون البصرية .قبل
ً
أن أبـلــغ المتحف توقفت مـبـهــورا ،وللمرة الثانية ،أمــام
منحوتة "الثور المجنح" المطلة بزهو على ساحة الطرف
األغــر .المنحوتة ُعملت من قناني "الدبس" (عسل التمر)
العراقي بيد الفنان األميركي مايكل راكوفتس .األصــل،
الكائن على بوابة "نيرﮔال" لمدينة نينوى ،والــذي يعود
ّ
إلى  700قبل الميالدُ ،حطم على يد متطرفي "داعش" في
ّ
 ،2015مع ما ُحطم من متاحف الموصل .بشأن زيارة مايكل
جاكسون ( )2009 - 1958كنت كثير التردد ،فهو لم يتجاوز
اإلثــارة لدي حتى في وفاته .واإلثــارة عادة ال توفر متعة
تتسم بالعمق ،ولعل العلة كامنة فــي انصرافي الجدي
ً
للموسيقى الكالسيكية ،وأحيانا نادرة لموسيقى الجاز.
أما الموسيقى الشعبية ،فلي من الموسيقى العربية ما
يكفيني ،ويفيض .لكني بلغت أعتاب "متحف البورتريت"،
وال سبيل للتردد.
ً
ُيسهم فــي الـمـعــرض قــرابــة  50فـنــانــا فــي شتى الفنون
ال ـب ـصــريــة :م ـن ـحــوتــات خـ ــزف ،لــوحــة كــاسـيـكـيــة تـحــاكــي
"روب ـنــز" ،تضعه على فــرس ،شــأن الملوك ،ألـعــاب فيديو،
لقطات تلفزيونية ،صور شخصية وضعها آندي ورهول،
ولوحات تصوره محموال بحضن المسيح ،على شاكلة
ً
المسيح محموال بحضن السيدة العذراء ،أو بهيئة المالك
جـبــريــل وه ــو ي ـهــزم ال ـش ـي ـطــان ...ال ــخ ،أع ـمــال تنسجم مع
موسيقى وغناء ورقص مايكل جاكسون ،وهي موسيقى
تالحق الزائر في كل ركن من أركان المعرض ،الذي يشكل
ً
ً
ً
احتفاال موسيقيا وفنيا "ما بعد حداثي" .وألن بيني وبين
حداثة" ،التي تجاوزت العقل ،حلقة مفقودة،
هذه "المابعد
ُ
كنت على غير وعي أسرع الخطى ،عن غير إحساس بالندم.
فالزيارة نافعة على كل حال ،ألن المعرض يريد أن يثبت في
ذهني أن مايكل جاكسون ،وخاصة عبر بورتريت الفوتو
ً
له ولـ"بودلير" ،أنه آخر الحداثيين مقترنا بأولهم .وهذه
اجتهادات وليدة اعتباط نقاد الصحافة ومعارض الفن.
خرجت من المعرض دون مكسب حقيقي للعقل وللروح،
إال أنه في صيف لندن ما يعد ببضعة مسرات صغيرة .في
أزقة حي سوهو القريبة كنت أنظر بعين الحسد لجمهور
البارات والمقاهي والمطاعم وهو يحتسي بحرص الظامئ
َ
ً
ً
الجعة الـبــاردة .إن لي معدة تأبى َســورة الكحول ،وقلبا
يبحث عن ذريعة للشكوى .تعاليت عن الحسد ،وتركت
جمهور الجعة وراء ظهري .انتهيت إلى الحي الصيني،
ّ
الـ ــذي تـسـتـهــويـنــي مـطــابـخــه .أح ــب تــأمــل بــطــه ودجــاجــه
ولحومه المعلقة خلف زجاج الواجهة ،محمصة بالطريقة
المعقدة التي ال ُيحسنها إال أ هــل الصين .وبعد التأمل
تأخذني أريحية من يريد أن يكافئ النفس ،على جهدها
الفني الــذي لم ينعم عليها بالفائدة التي كانت تنتظر،
بوجبة غداء الظهيرة على هذا المستوى من التحميص.
ُ
اخترت طاولة داخــل مطعم صغير اخترته ،ورحــت أنظر
إ لــى قائمة الطعام الطويلة .وقعت بيسر على مبتغاي:
بط محمص مع صحن رز .ثم نظرت إلــى ما هو بحري،
من أجل صحن جانبي ،حيث ألقيت النفس على قائمته
كما ُيلقى النرد .جاء النادل ،فطلبت األول دون تردد ،ثم
وضعت سبابتي على طعام بحري مناسب السعر ،حيث
وقف النرد ،بهمة من يعرف أسرار الطعام الصينيُ .
كنت
ً
موفقا في ْكليهماُ .
ً
ً
بملقطتي خـشــب أ د ب ــر األ م ــر ،مستعينا س ــرا بالنظر
الجانبي إلــى الــزبــائــن ،يــأكـلــون بـتـســارع مــاهــر وبصوت
ً
أصداء
مسموع .موسيقى مايكل جاكسون مازالت تتردد
في رأسي ،وحركاته الراقصة تتقاطع مع مالقط الخشب
بيد اآلكلين.

إصدار

«أماندا»

الموسيقار السوداني علي عثمان الحاج
المصرية الغربية ،واإليقاع الذي ارتبط
ب ــإح ـس ــاس ــه الـ ـفـ ـط ــري ،وح ـس ـب ـم ــا تــذكــر
المؤلفة أن ذلك ظهر بوضوح في أعماله
المقامية كافة ،فأكبر جزء من أعماله كتبه
في مقامات خماسية أو عرابية أو االثنين
ً
مـعــا ،كــذلــك كتب بنظام الدوديكافونية
و{ال ـن ـس ـيــج ال ـمــوس ـي ـقــي» ،وي ـغ ـلــب على
مــؤل ـفــاتــه ال ـن ـس ـيــج ال ـه ــارم ــون ــي ،ولـكـنــه
ً
خاض أيضا في الكتابة البوليفونية كذلك
«الصيغة والبناء» و{التلوين».

من قرع الطبول
في السودان إلى
قيادة األوركسترات
العالمية في
سويسرا

مراحل فنية
كتب الـحــاج فــي مـجــاالت متعددة مــن التأليف الموسيقيُ ،
ويقسم
إنتاجه الفني إلى ثالث مراحل فنية« :مرحلة الدراسة والتجريب» ،وهي
الفترة التي تحتوي على أعمال معظمها متطلبات الدراسة كطالب في
قسم التأليف يجب أن يــدرس األن ــواع والصيغ التقليدية ،والمرحلة
الالحقة لحصوله على الماجستير عام  1990وهي الفترة التي توسعت
بها كتاباته ،و{المرحلة الثالثة» ما بعد سويسرا وكانت ذات أثر كبير
في مشواره ،وبدأ آنذاك يظهر بوضوح في مؤلفاته عنصر اإليقاع ،إذ
استخدم الضروب اإليقاعية العربية الطويلة.

صدرت عن دار {الفارابي} رواية {أماندا} للكاتب السوري المقيم في
األرجنتين هاني سلمان القنطار .في ما يلي نبذة من الكتاب :ومع كل
أشكال القمع واالضطهاد ،عصفت باألرجنتين حركة فالور باور ،وحركة
مايو الفرنسية ،ودخل الروك الالتيني من كل ثقوب الستار الحديدي الذي
حاولت الحكومة العسكرية إلقاءه على وجه األرجنتين لتغطيته .كان
الجيل الجديد يواجه العنف بفكرة جديدة تسوقها إليه األنهار والجداول
وكلمات لم تعد تسعها قواميسها ،وكانت الموسيقى واألغاني وإيقاعات
فلكلوره الشعبي التي يقدمها تقلع في كل نهاية يوم األعشاب الشيطانية
التي بقيت تمتد في الساحات ،والحدائق ،والمدارس ،والجامعات ،وعلى
حيطان الكونغرس وفوق فوهات الدبابات الحديدية.

هاني سلمان القنطار
ولد هاني سلمان القنطار عام  ،1973تنقل بين سورية ولبنان والهند
ً
وفنزويال وبلدان أخرى باحثا عن ذات ال تعرف االستقرار؛ حط الرحال
في بيونس إيريس قبل سنوات حيث يعمل فيها في المجال الصحافي.
حصل على بكالوريوس فــي أدب اللغة اإلنكليزية ،ويتقن اإلسبانية،
إال أنه يصر على الكتابة بلغته األم التي يحاول أن يبقي على بساطة
التعبير فيها.
صدر له عن دار الفارابي{ :حدث في مثل هذا اليوم ،)2013( ،ال تقتلوا
األرجنتين (.})2014
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مهرجانات األرز وبعلبك وبيت الدين تستكمل االستعدادات لالنطالق
• تجهيزات وتقنيات عالمية وبرنامج سياحي يرافق الحفالت
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أخبار النجوم

ناصيف زيتون يستأنف حفالته

التحضيـرات إلنجاحهـا،
بـدأ العـد العكسـي النطلاق المهرجانـات الدوليـة فـي لبنـان ،وتكثفـت
ً
ال سـيما أنهـا تعتبـر أهـم وجـه سـياحي للبنـان ومصـدر جـذب للسـياح ،نظـرا إلـى البرامـج التـي
تقدمهـا والفـرق العالميـة التـي تسـتضيفها والفنانيـن العـرب واألجانـب الذيـن باتـوا يضعـون
لبنـان علـى جـدول جوالتهـم العالميـة .ورغـم التحديـات التي تواجههـا هـذه المهرجانات على
الصعـد كافـة مـن سياسـية واقتصاديـة ،فإنهـا تحـرص علـى تفـادي أي ثغـرات وعلـى أن تقـدم
للجمهـور المتعطـش إلـى الفـن مـا يرضـي ذوقـه ويمتعـه ويعمـق ثقافتـه فـي آن.
بيروت -ةديرجلا

ناصيف زيتون

●

ك ـش ـف ــت الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ال ــرس ـم ـي ــة
ل ـ {مـهــرجــانــات األرز الــدول ـيــة} أن
محطة {سي أن أن} ّ
تقدمت بطلب
من اللجنة لتغطية مقتطفات من
الحفلة ا لـتــي ستحييها النجمة
العالمية شــا كـيــرا فــي  13يوليو
الحالي.
تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــف الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـن ــائ ـب ــة سـ ـت ــري ــدا ج ـع ـج ــع عـلــى
عقد اجتماعات لوضع اللمسات
التنظيمية النهائية قبل انطالق
الحفالت ،ومن المتوقع أن تشهد
ً
ً
ه ـ ــذه ال ـ ـعـ ــام ح ـ ـضـ ــورا س ـيــاس ـيــا
ً
وشعبيا يناهز  14أ لــف شخص
.إش ـ ــارة إل ــى أن الـنــائـبــة سـتــريــدا
جعجع زارت رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ووجهت إليه
دعـ ــوة رس ـم ـيــة ل ـح ـضــور افـتـتــاح
المهرجانات {الـتــي أضـحــت ذات
ً
ً
ً
أهمية لبنانيا وعربيا وعالميا
ولم تعد ّ
مجرد حدث فني ،بل أحد
ّ
الثقافية المميزة للبنان
الوجوه
في العالم» ،على حد تعبير النائبة
جعجع منوهة بــوســائــل اإلعــام
المحلية والعربية والعالمية التي
ت ـفــرد م ـســاحــات عـلــى شــاشــاتـهــا
لتغطية المهرجانات فــي لبنان،
ً
مــا ينعكس إيـجــابــا على القطاع
السياحي في البلد.
أش ـ ــارت ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق إلــى

المهرجانات
الدولية في لبنان
أضحت ذات
ً
أهمية لبنانيا
ً
ً
وعربيا وعالميا

أن «اهـ ـتـ ـم ــام اإلعـ ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــانــي
والعربي والعالمي بالمهرجانات
ي ـل ـقــي ع ـل ــى كــاه ـل ـنــا م ـس ــؤول ـ ّـي ــة،
فـنـحــن ال ـي ــوم أح ــد وجـ ــوه لـبـنــان
ال ـح ـض ـ ّ
ـاري ــة ،ال ـث ـقــافـ ّـيــة الجميلة
التي علينا إظهارها بأبهى حللها
على الصعيد التنظيمي ،إلعــادة
الثقة إلى لبنان في هذه المرحلة
الــدقـيـقــة ال ـتــي تـمــر فـيـهــا منطقة
الشرق األوسط».
أض ــاف ــت« :م ـن ــذ أع ــدن ــا إح ـيــاء
ه ــذه ال ـم ـهــرجــانــات ،سـعـيـنــا إلــى
ً
ً
إعـ ـط ــائـ ـه ــا ط ــابـ ـع ــا وط ـ ـن ـ ـيـ ــا ،مــن
خ ــال تـعــزيــز الـقـيــم الــرمــزيــة في
ل ـب ـنــان ،وه ــذه الـسـنــة مهرجاننا
برعاية رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ،ونكرم خالله لبنان
ببعده العالمي المتمثل بمواقعه
ال ـخ ـم ـســة ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى الئـحــة
الـتــراث العالمي ،وذلــك مــن خالل
مشهدية غنائية تاريخية فريدة
من نوعها».
ت ــاب ـع ــت« :مـ ـي ــزة لـجـنـتـنــا أنـهــا
تـعـتـمــد لـلـسـنــة ال ـثــان ـيــة سـيــاســة
إن ـت ــاج ع ـمــل ف ـنــي ج ــدي ــد ،ليبقى
الـمـهــرجــان ويستمر ،فــا تنتهي
مفاعيله مع انتهاء الحفالت».
ً
يذكر أن اللجنة اعتمدت نصا
ً
سـيــاحـيــا لتعريف الـ ــزوار ليلتي
المهرجان في  13و 28يوليو إلى
تاريخ قرى وبلدات شمال لبنان،
وس ـت ـن ـظ ــم ب ـل ــدي ــة بـ ـش ــري جــولــة
سـيــاحـيــة مـجــانـيــة أيـ ــام ،15 ،14

لجنة مهرجانات بعلبك الدولية تلتقي الرئيس ميشال عون
 28و 29يوليو الـجــاري ،بمرافقة
دل ـيــات إل ــى مـعــالــم المنطقة من
بينها متحف جبران خليل جبران،
وغابة أرز الرب.

بعلبك
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة بـ ـعـ ـلـ ـب ــك
بفعالياتها كــا فــة لتقديم ا لـعــون
للجنة {مهرجانات بعلبك الدولية}
م ــن أج ــل إن ـج ــاح ال ـح ـفــات الـتــي
تـفـتـتــح ف ــي  20يــول ـيــو الـ ـج ــاري،
وت ـ ــوف ـ ـي ـ ــر األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـم ــائـ ـم ــة
ل ـل ـج ـم ـهــور ال ـ ــذي ي ـق ـصــد بـعـلـبــك
لـ ـحـ ـض ــوره ــا .فـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
ن ـظ ـم ــت {الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
للزراعات الحضرية} بالتعاون مع
بلدية بعلبك ،حملة نظافة وزرع
زهـ ــور ع ـلــى مــدخــل قـلـعــة بعلبك
ومعبد فينوس.
ف ــي ال ـم ـنــاس ـبــة ت ـح ــدث رئـيــس
الجمعية الـمـهـنــدس عـمــر صلح،

ً
فقال{ :زرعنا سابقا شتول الورد
عـلــى مــد خــل قـلـعــة بعلبك وقمنا
بحملة تنظيف للوسط التجاري،
واليوم نعيد ترميم الزهور على
مدخل القلعة ،وتنظيف األحواض
وال ـم ـم ــرات ومـعـبــد ف ـي ـنــوس ،ألن
قلعة بعلبك هي أهم معلم سياحي
في لبنان والشرق األوسط ،ويجب
الحفاظ عليها ،وعلى رونقها}.
أضـ ـ ــاف{ :ن ـح ــن ك ـفــريــق مــدنــي
في بعلبك نقوم بما هو متوجب
عـلـيـنــا ،وال ـب ــداي ــة بـحـمـلــة نظافة
لـ ـم ــدخ ــل الـ ـقـ ـلـ ـع ــة قـ ـب ــل ان ـط ــاق ــة
المهرجانات الدولية في بعلبك،
وه ــذا الـعـمــل نـقــوم بــه بــالـتـعــاون
والتكامل مع البلدية التي قدمت
ل ـنــا ب ـعــض ال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي}،
ً
مــؤكــدا أن هــذا النشاط يــدل على
ثقافة المجتمع.
في سياق آخرّ ،
وجه وفد لجنة
ّ
الدولية برئاسة
مهرجانات بعلبك
نايلة دو فريج دعــوة إلــى رئيس

ّ
الجمهورية العماد ميشال عون
ّ
واللبنانية األولــى السيدة ناديا
ال ـش ــام ــي عـ ــون ل ـح ـضــور اف ـت ـتــاح
مهرجانات بعلبك الدولية بأمسية
«بعلبك تتذكر أم كثلوم» وذلك يوم
الجمعة  20يوليو الجاري.
وتناول الوفد مع الرئيس عون
الوضع األمني في المدينة ،فأكد
رئيس الجمهورية أن اإلجــراء ات
ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا ال ـج ـيــش وال ـق ــوى
األم ـن ـيــة مـسـتـمــرة وب ـ ــدأت تــؤتــي
نتائج إيجابية على صعيد تثبيت
األم ــن واالس ـت ـق ــرار فــي المنطقة.
وهنأ الرئيس عــون اللجنة على
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات ال ـت ــي
باتت أحد معالم لبنان السياحية
والثقافية البارزة.

النائبة ستريدا جعجع تلتقي لجنة {مهرجانات األرز الدولية}

منى أبو حمزة
هنأت الشعب الجزائري

منى أبو حمزة

مهرجانات بيت الدين
تـجــري االسـتـعــدادات على قــدم وس ــاق الفتتاح مهرجانات بيت
الدين في  12يوليو الجاري بحفلة يحييها الفنان زياد الرحباني
ً
بـعــد غـيــاب طــويــل عــن الـمـســرح ،ويـشـهــد قـصــر بـيــت الــديــن أشـغــاال
وتجهيزات للحدث الكبير ،كذلك تستعد المنطقة بأكملها الستقبال
الزوار وتعريفهم إلى المعالم التاريخية والسياحية فيها ،ال سيما
قصر بيت الدين الذي ّ
يعد تحفة فنية في العمارة اللبنانية تعود

في أول نشاط فني له بعد وفاة والده ،أحيا ناصيف زيتون
ّ
وتوجه
فــي  6يوليو حفلة فنية فــي فندق {أوريـ ــزون} جبيل،
ً
إلى دبي ،ليحيي حفلة في  13منه ،تحديدا في سوق التنين.
يـعــود بـعــد ذل ــك إل ــى لـبـنــان إلح ـيــاء حفلة ضـمــن مهرجان
{أمـيــون التراثي} في  20يوليو الـجــاري ،وفــي  22منه يغني
فــي حفلة فنية كبيرة فــي يريفان بأرمينيا .فــي  5أغسطس
المقبل يحيي سـهــرة فنية ضمن مـهــرجــان {أع ـيــاد بـيــروت}
بوسط بيروت ،ثم يتوجه إلى اسطنبول بتركيا حيث ُيطرب
جمهوره في  22منه.

إلى أوائل القرن التاسع عشر ،بناه األمير بشير شهاب الثاني ،فيما
تقع بيت الدين على بعد  45كم جنوب شرق بيروت وعلى ارتفاع
 900متر فوق مستوى سطح البحر.
ً
كذلك تجري االستعدادات تمهيدا الفتتاح معرض لرسومات الفنان
بيار صادق ،أحد أبرز رواد فن الكاريكاتور في لبنان والعالم العربي،
ويستمر طيلة المهرجانات...

ه ـنــأت اإلع ــام ـي ــة م ـنــى أب ــو ح ـم ــزة ،ع ـبــر حـســابـهــا على
{تويتر} ،الشعب الجزائري ،بعيد استقالل الجزائر وعلقت
قائلة:{ألف مبروك للجزائر ذكرى استقاللها المجيد .على
ّ
تتحرر أمتنا العربية من االستعمار الحديث الذي
أمل بأن
ّ
ّ
يتغير بالمضمون ،فبتنا نحن العسكر
تغير بالشكل دون أن
الفرنسي واإلنكليزي واإليطالي واألميركي ،نتناحر وأهلنا
داخل الوطن الواحد}.

جيني أسبر تمضي إجازتها في روسيا

حياة أبناء النجوم تحت األضواء رغم االبتعاد
• صورة ابنة عمرو دياب بلباس البحر تثير الجدل
«إنستغرام»
أثارت ردود الفعل التي صاحبت نشر كنزي ابنة عمرو دياب صورتها بلباس البحر عبر حسابها على ً
المشاهير بمواقع التواصل االجتماعي ،خصوصا بعدما
برفقة أحد أصدقائها الجدل حول طبيعة عالقة أبناء
ً
تعرضت الفتاة النتقادات عنيفة من جمهور «الهضبة» معتبرا ظهورها غير الئق بابنة فنان مصري مؤثر
في الشباب.
القاهرة -هيثم عسران

لقاء سويدان
ّ
تعرضت
النتقادات
بسبب مالبس
ابنتها جومانا

دعمت والدة كنزي ،زينة عاشور ،ابنتها
في مواجهة حمالت االنتقادات واإلساءات
ال ـتــي تـعــرضــت لـهــا عـلــى مـنـصــات مــواقــع
التواصل االجتماعي ،إال أن عمرو دياب لم
يتدخل أو يعلق على األمر عبر حساباته،
ً
ع ـل ـمــا بــأن ـهــا ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى الـتــي
تتعرض فيها إحدى بناته لالنتقاد بسبب
ص ــوره ــا ،إذ ح ــدث األم ــر نـفـســه مــع ابنته
الكبرى نور من زوجته األولى شيرين رضا.
وفي الصيف الماضي ظهرت شام ،ابنة
أصــالــة ،بلباس البحر فــي ص ــورة عائلية
مع أسرتها ،فتعرضت النجمة المصرية
النتقادات حادة رغم أن االبنة كانت قللت
ظ ـهــورهــا ف ــي ص ــور بــرفـقــة والــدت ـهــا منذ
زواج األخيرة.
ويحاول بعض الفنانين إبعاد أبنائهم
ع ــن م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي وع ــدم
ً
الظهور برفقتهم تجنبا لتعرضهم لمواقف
مـ ـش ــابـ ـه ــة ،ك ـه ـن ــد صـ ـب ــري الـ ـت ــي ت ــرف ــض
نشر صــور ابنتيها حتى اآلن أو الظهور
بــرفـقـتـهـمــا ف ــي أي ــة م ـنــاس ـبــة ،كــذلــك تــامــر
حـسـنــي وزي ـن ــة ال ـتــي تـمـنــع أح ـمــد ع ــز من
تصوير ولديها بأي شكل.
لقاء سويدان كانت ّ
تعرضت النتقادات
بـ ـسـ ـب ــب اب ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــا ج ـ ــوم ـ ــان ـ ــا ف ـ ـ ــي إح ـ ـ ــدى
ال ـم ـنــاس ـبــات ،إذ ارتـ ــدت مــابــس قـصـيــرة،

عمرو دياب

جيني أسبر
ت ــزور جـيـنــي أس ـبــر روس ـيــا حـيــث تـمـضــي إجــازت ـهــا برفقة
ً
مجموعة من األصدقاء ،وتحضر عددا من مباريات المونديال
في أرض الملعب من بينها مباراة روسيا -أسبانيا .وأعربت
ال ـن ـج ـمــة الـ ـس ــوري ــة ع ــن تـشـجـيـعـهــا ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ــروسـ ــي فــي
المونديال ،متمنية أن يصل إلى النهائي.
وعلى الصعيد الفني ،من المنتظر أن تشارك جيني أسبر
فــي عمل ب ــدوي خــال الفترة المقبلة ،فيما لــم يتحدد موعد
التصوير بعد ،كذلك لم تعلن ّ
أي مشاريع درامية أخرى للموسم
المقبل لغاية اآلن.
وكانت جيني حضرت الموسم الماضي ببطولة مسلسل
{حريم الشاويش} للمخرج أسعد عيد ،باإلضافة إلى حضورها
في {قسمة وحب} للمخرج ّ
عمار تميم.
أصالة
فــردت بأنها تتركها تــرتــدي مــا يناسبها
ويالئم مرحلتها العمرية.

رأي الخبراء
أس ـتــاذ عـلــم االج ـت ـمــاع أحـمــد تــوفـيــق يــرى
أن األزمــة في الصورة المثالية التي يصنعها
الجمهور لحياة فنانه المفضل ،وتصوره أنه
ً
يعيش حياته الخاصة كما يتوقعها منه ،مشيرا
إلى أن البعض يرى في تعليقاته السلبية على
الصور محاولة لتغيير حياة أسرة نجمه إلى
الطريقة المثالية للحياة من وجهة نظره.
وأضــاف توفيق أن األزمــة في هذا الشأن
مرتبطة بغياب أي قيود على مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واألصـ ـ ـ ـ ــول فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
ً
التعليقات ،خصوصا من الحسابات الوهمية
ال ـتــي يـلـجــأ أصـحــابـهــا إل ــى تـعـلـيـقــات أشــد
قسوة من غيرهم ،إذ يــرون أنهم مسؤولون
عــن حماية الفضيلة فــي المجتمع .مــن ثم،
ً
يسمحون ألنفسهم بتعليقات تحمل كثيرا
من التجاوزات.
ّ
وأك ــد أن ه ــذه الـظــاهــرة ليست مــوجــودة
فــي العالم العربي فحسب ،إذ ثمة فنانون
ع ــال ـم ـي ــون ي ـت ـع ــرض ــون النـ ـتـ ـق ــادات بـسـبــب
مالبسهم ومظهرهم و تـكــون فــي غالبيتها

هند صبري
عنصرية وسلبية تجاههم بـصــورة مبالغ
ً
ف ـي ـه ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن األمـ ـ ــر ي ـح ـت ــاج إل ــى
االهـتـمــام بتعزيز نـشــأة اجتماعية سليمة
لـلـمــواطـنـيــن ،بــاإلضــافــة إل ــى آل ـيــة لمعاقبة
المتجاوزين ســواء بالقانون أو عبر إغالق
الحسابات المسيئة.
تتفق مـعــه فــي ال ــرأي د .رب ــاب سليمان،
أس ـتــاذة عـلــم االج ـت ـمــاع ،إذ تــؤكــد أن غياب
ً
ً
ِّ
العقاب وعدم المحاسبة يشكل دافعا قويا
لمرتكب اإلســاء ة لتكرار تعليقاته السلبية،
ال سيما على صور أبناء الفنانين والفنانين
أنفسهم.

ِّ
نجوى كرم تحضر جديدها

وأضافت أن لدى بعض هــؤالء المعلقين
مشكلة فــي نشأته االجتماعية وازدواجـيــة
ً
واضحة في المعايير .مثال ،يحب مشاهدة
األعمال الفنية ولكن يرفض إن يعمل أشقاؤه
أو شقيقاته في المجال الفني وغيرها من
أمــور تعكس تربية خاطئة ،مشيرة إلــى أن
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي منحت هــؤالء
األشخاص فرصة لضمان اإلفالت من العقاب
طــوال الــوقــت ،من ثم أصبحوا يستخدمون
األسلوب األعنف في التعامل مع المختلفين
عـنـهــم ف ــي ال ـ ــرأي وال ـق ـن ــاع ــات سـ ــواء كــانــوا
فنانين أو شخصيات عامة.

الفنانات يشعرن بالضيق
ذكرت نانسي عجرم في وقت سابق أنها ال تستطيع االستمتاع بحريتها على شواطئ
لبنان ،لذا تفضل أن تمضي إجازتها في قبرص للتمتع براحتها في ارتداء لباس البحر
مع عائلتها من دون مالحقة عدسات المصورين لها ،وذلك على هامش إحيائها حفلة
غنائية في قبرص قبل أشهر قليلة.
واضطرت نيللي كريم الصيف الماضي إلى حذف صورة نشرتها بلباس البحر خالل
تمضية إجازتها الصيفية على أحد شواطئ الجونة برفقة أصدقائها ،ذلك بعد ّ
تعرضها
النتقادات واسعة من الجمهور ،وكانت نشرتها عبر حسابها الشخصي قبل أن تعدل
ً
خصوصياته ،ولم تعد تسمح إال نادرا بمشاهدة الصور الخاصة بها.

نجوى كرم
ن ـشــرت شـمــس األغ ـن ـيــة ن ـجــوى ك ــرم عـبــر م ــواق ــع الـتــواصــل
ً
االجتماعي التابعة لها ،صورا من االستوديو خالل تحضيرها
ً
أعماال جديدة تبصر النور في الفترة المقبلة.
وعــايــدت ك ــرم فــي وق ــت ســابــق عـبــر تـغــريــدة عـلــى {تــويـتــر}،
الشعب الجزائري بمناسبة عيد االستقالل ،فكتبت{ :الجزائريون
ال يليق بهم إال الحرية والسيادة واالستقالل .كل عيد وأنتم
بخير}.
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ِ THE WORLD AS IT ISلبن رودز ()1
ّ
كاتب خطابات أوباما يروي خفايا البيت األبيض المشوقة

فريق
طوال أكثر من  10سنوات عمل بن رودز في قلب ً
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما .بدأ مسيرته كاتبا
ً
أوال ثم أصبح المستشار الثاني لقضايا
لخطابات الرئيس ً
ّ
األمن القومي ،وأخيرا المساعد المقرب من الرئيس الذي
كان يلجأ إلى خبراته في مجاالت عدة.
روتينه اليومي كان يبدأ في البيت األبيض بجولة أفق
سياسية ِّ
يحضرها للرئيس في مكتبه الخاص ،وقد جال

ميركل ّ
ودعت
أوباما ودمعة
في عينها
فقال وهو يهز
رأسه{ :أصبحت
أنجيال وحيدة}

{أشعر بأنني
مايكل كورليون}
مزحة ألقاها
أوباما بعد أيام
من االنتخابات
وأظهرت حجم
إحباطه من
النتيجة

العالم مع أوباما ورافقه في مراحل مفصلية من رئاسته
شهدت عواصف سياسية ووالدة قرارات حاسمة.
( THE WORLD ASالعالم كما هو)
في كتابه ً IT IS
ّ
يروي لنا رودز قصصا مشوقة دارت في أروقة الرئاسة
األميركية ومكاتب إدارتها ،وحكايات مثيرة لالهتمام لم
تتسرب إلى العلن ،كذلك َّ
يتطرق إلى العالقة التي ربطته
برئيس برهن أنه من القامات التاريخية للواليات المتحدة.
ٍ

كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة آخ ـ ـ ــر م ـنــاس ـبــة
يحضرها ب ــاراك حسين أوبــامــا بصفته
ً
بلد
رئيسا للواليات المتحدة األميركية في ٍ
أجنبي .جلس على مقعده فيما أغلق عميل
في الجهاز السري باب السيارة الثقيل .قال
له« :لنعد إلى ديارنا».
ف ــي ك ــل ي ــوم تـســافــر فـيــه م ــع الــرئـيــس،
ستعتاد على وضــع حقيبتك خــارج باب
غرفة الفندق قبل أن يأخذها أحدهم في
ً
وقــت مـحــدد .كــان هــذا الـمــوقــف ج ــزءا من
إي ـق ــاع ال ـس ـفــر ال ـس ـهــل الـ ــذي يــوشــك على
ً
االختفاء قريبا.
ّ
خــال محطتنا األول ــى فــي أثـيـنــا ،كنا
ً
نـخـطــط إلل ـقــاء خ ـطــاب اح ـت ـفــاال بصمود
الديمقراطية فــي منشئها على أن تظهر
قلعة ّأكروبوليس في خلفية المكان.
تعق ُ
ّ
يتجول بين
بت أوبــامــا فيما كــان
ُ
ً
األع ـم ــدة ال ـقــدي ـمــة .عـنــدمــا رأي ــت ــه الح ـقــا،
كرر على َم َ
َّ
سم َّ
عي مقولة كان يرددها في
ساعات الصباح األولــى بعد فوز دونالد
ترامب« :في السماء نجوم أكثر من حبيبات
الرمل على األرض».
ّ
خ ـ ــال م ـحــط ـت ـنــا ال ـث ــان ـي ــة ف ــي بــرل ـيــن
بألمانيا ،طلبت أنجيال ميركل رؤية أوباما
على العشاء في أول ليلة لنا هناك .تتمتع
المستشارة األلمانية بنوع من الكاريزما
ّ
العكسية :إنها امرأة قوية ومتزنة تجذب
ابـتـســامـتـهــا الـخـفـيـفــة ال ـن ــاس بـسـهــولــة،
كذلك تجيد التعامل مــع السلطة وتبدو
مـتـصــالـحــة مــع نـفـسـهــاّ .
رح ـبــت بــأوبــامــا
وهي تضع َيديها على َ
ذراعيه .كانت أقرب
ُ
عالم َبخل عليه باألصدقاء.
شريكة له في ٍ
حتى أنها جازفت بمستقبلها السياسي
حين َّقررت استقبال مليون الجئ سوري
ً
في بلدها .كان الرئيس معجبا بنزعتها
ال ـبــراغ ـمــات ـيــة وث ـبــات ـهــا وع ـن ــاده ــا .خــال
السنة السابقة ،اضطر بنفسه إلى محاربة
ال ـن ـظــام ال ـب ـيــروقــراطــي ف ــي ب ـل ــده ل ــزي ــادة
ع ــدد الــاج ـئ ـيــن ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
ُمكررا عبارة «ال نستطيع أن نترك أنجيال
وحدها».
ج ـلــس االثـ ـن ــان وح ــده ـم ــا إلـ ــى طــاولــة
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وبـ ـسـ ـيـ ـط ــة فـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط غ ــرف ــة
ال ـمــؤت ـمــرات ف ــي ال ـف ـنــدق .ت ـن ــاوال الـطـعــام
وتـكـلـمــا ل ـثــاث س ــاع ــات :إن ــه أط ــول وقــت
يمضيه أوباما مع أي زعيم أجنبي على
ّ
مر ثماني سنوات.
ّ
ً
أخبرنا أوباما الحقا بأن ميركل كلمته
عن قرارها الوشيك بشأن الترشح لوالية
جديدة ،فاعتبرت أنها مضطرة اآلن إلى
اتـخــاذ هــذا ال ـقــرار بعد خ ــروج بريطانيا
مــن االتـحــاد األوروب ــي وانـتـخــاب تــرامــب.

فــي نهاية زيارتنا ألمانيا ،حين ّ
ودعها
أوباما على باب الليموزين ،ظهرت دمعة
مشهد غير مسبوق .فقال
في عينها في
ٍ
وهو يهز رأسه« :أصبحت أنجيال وحيدة».
خ ـ ــال ال ـم ـح ـط ــة ال ـث ــال ـث ــة واألخـ ـ ـي ـ ــرة،
بشكل متالحق
اختلى الزعماء مع أوباما
ٍ
المحيط الهادئ في ليما
خالل قمة دول ّ
وسألوه عما يتوقعه من دونالد ترامب.
كان يدرك المعايير السائدة في منصبه،
ّ
لذا حث نظراءه على إعطاء فرصة لإلدارة
الجديدة .تقابل قادة البلدان األحد عشر
ال ـت ــي خ ــاض ــت م ـف ــاوض ــات ش ــاق ــة إلق ــرار
اتفاق «الشراكة التجارية العابرة للمحيط
الهادئ» مع أوباما في اليوم األول .لكنهم
أخفوا امتعاضهم مع أنهم اسـتــاؤوا من
اضطرارهم إلى اتخاذ قرارات سياسية
صارمة لربط مستقبلهم االقتصادي
ب ــال ــوالي ــات ال ـ َم ـت ـحــدة ق ـبــل أن ي ـلـ ّـوح
ً
الرئيس ُ
المنتخب حديثا باالنسحاب.
حتى أنهم حاولوا تبرير موقفهم حين
ً
اعتبروا أنهم سيمضون قدما على األرجح
ً
استنادا إلى اتفاق ّ
معين ال يشمل الواليات
المتحدة.
للمرة األولــى منذ ثماني سنوات ،بدا
وكأننا ما عدنا نتحكم بمسار التاريخ.
اعتذر رئيس الوزراء الياباني ،شينزو آبي،
على خرق البروتوكول حين قابل ترامب
فــي «ب ــرج تــرامــب» مــن دون إب ــاغ أوبــامــا
ً
مـسـبـقــا .شـعــر ال ـم ـســؤول الـيــابــانــي بأنه
َّ
رجل هدد بمطالبة
مضطر إلى التقرب من ٍ
اليابان بدفع كلفة تمركز قواتنا هناك .أكد
آبي تخطيطه لزيارة «بيرل هاربر» حين
يكون أوباما في هاواي في شهر ديسمبر،
في مبادرة تصالحية تشبه زيارة أوباما
ً
لهيروشيما ،لكن بدت هذه الخطوة فجأة
غير متناسقة مع آخر المستجدات.
قابل أوباما الرئيس الصيني ،شي جين
بينغ ،في غرفة مؤتمرات أحد الفنادق .لم
يلمس أحــد أك ــواب الـشــاي الـبــارد والـمــاء
ّ
المثلج أمامنا .حصلت مراجعة ّ
مفصلة
للتطورات كافة التي ُس ّجلت في السنوات
األخـ ـي ــرة .أك ــد ش ــي ألوب ــام ــا أن ــه سينفذ
{اتـ ـف ــاق ب ــاري ــس ل ـل ـم ـنــاخ} ح ـتــى ل ــو قــرر
تــرامــب االنـسـحــاب مـنــه .فــأجــابــه أوبــامــا:
{إنه قرار حكيم من جانبك .لكني أظن أنك
ستالحظ استمرار االلتزام باتفاق باريس
في الواليات المتحدة ،أقله في الواليات
والـمــدن والقطاع الـخــاص} .مـ ّـرت سنتان
فقط على الفترة التي سافر فيها أوباما
إلى بكين وضمن إقرار االتفاق بالتعاون
ّ
التغير المناخي .إنها
مع الصين لمحاربة
ً
الخطوة التي جعلت اتفاق باريس ممكنا

أوباما ورودز
سيحارب النزعات االستبدادية
ح ــول ال ـعــالــم بــابـتـســامــة على
وجهه .إنها الطريقة الوحيدة
للفوز بحسب رأيه.

نزعة عالمية فارغة
ً
أصــا .لكن يبدو أن الصين ستقود هذه
الجهود وتضمن استمرارها اآلن.
م ــع اقـ ـت ــراب ان ـت ـه ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع ،ســأل
ً
شي جين بينغ عن ترامب .مجددا ،طلب
أوبــامــا إليه أن ينتظر ويــرى ما ستقرره
اإلدارة ال ـجــديــدة ،لـكـنــه ذك ــر أن الــرئـيــس
ُ َ
نتخب ّ
تطرق إلى المخاوف الحقيقية
الم
التي يحملها األميركيون بشأن صوابية
عــاق ـت ـنــا ّاالق ـت ـص ــادي ــة م ــع ال ـص ـي ــن .قــال
شــي{ :نـفــضــل الـحـفــاظ على عــاقــة جيدة
مع الواليات المتحدة .إنه وضع إيجابي
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـعــالــم .لـكــن لـكــل ف ـعـ ٍـل رد
فعل .وإذا قرر زعيم غير ناضج أن ينشر
الفوضى في العالم ،سيعرف العالم على
من يقع اللوم}.
في هذا اليوم األخير ،عقد أوباما آخر
اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي
ج ــاس ـت ــن تـ ـ ـ ــرودو .ج ـل ــس الـ ــرجـ ــان عـلــى
َّ
َ
متجاورين في غرفة خلفية في
كرسيين
ُ
مركز المؤتمرات حيث عقدت القمة وأحاط
بهما بعض المرافقين.
ق ــال تـ ــرودو إن ــه يـقـتــدي ب ــوال ــده ال ــذي
ّ
تحول من زعيم محلي في كندا إلى رجل
دولــة على الساحة العالمية .أضــاف بعد
ذلك أنه استوحى حملته االنتخابية من
أوبــامــا ،فــي إش ــار ٍة إلــى مقاربة سياسية
ً
ّ
تبدو اليوم ُم ّ
هددة .أكد تــرودو أيضا أنه

على طول شوارع ليما ،راحت الحشود
ّ
تلوح للرئيس األميركي أثناء مروره .قال
أوباما الذي كان يجلس في الجهة المقابلة
لي داخل الليموزين الرئاسية{ :ماذا لو كنا
مخطئين؟}.
ُ
فسألته{ :مخطئون في أية مسألة؟}.
طوال أيام ،كنا نحاول تحليل ما حصل
ّ
يصدق أوباما
في االنتخابات األخيرة .لم
ُ
أن ـن ــا خ ـســرنــا االن ـت ـخ ــاب ــات وراح ي ـعــدد
المؤشرات وتداعياتها{ :نسبة البطالة .5%
تــأمـيــن صـحــي لـعـشــريــن مـلـيــون شخص.
العوامل كافة
سعر البنزين منخفض .كانت
ُ
ّ
في مصلحتنا!} .لكنه تذكر مقالة نشرت
في صحيفة {نيويورك تايمز} واعتبرت أن
أهمية الهوية بالنسبة
الليبراليين نسوا ّ
إلى الناس وأننا تبنينا رسالة ال تختلف
عن مضمون أغنية جون لينون (،)Imagine
بمعنى أننا ّأيدنا نزعة عالمية فارغة ما
ع ــادت تــؤثــر فــي ال ـنــاس .أض ــاف الرئيس:
{رب ـمــا بــالـغـنــا فــي مـقــاربـتـنــا الـتــوسـعـيــة.
ربما أراد الناس أن يعودوا إلى جذورهم
بكل بساطة}.
ً
ك ــان وق ــع تـعـلـيـقــه ث ـق ـيــا ع ـلــى ك ــل من
سـمـعــه .ف ــي األس ـبــوع ـيــن األخ ـي ــري ــن ،كــان
أوب ــام ــا ال ـش ـخ ــص ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي كـشــف
شجاعة حقيقية .عشية يوم االنتخابات،
ّ
بعدما ذكــرنــي بمقولة {فــي السماء
نجوم أكثر من حبيبات الرمل على
ُ
أرسلت إليه مالحظة
األرض}،

بـسـيـطــة ف ــي م ـح ــاول ــةٍ ل ــرف ــع م ـع ـنــويــاتــه:
ً
ً
{الـتـقــدم ال يتخذ مـســارا مستقيما} .منذ
ذلــك الحين ،يكرر في محادثاته المغلقة
مع طاقم الموظفين وفي مقابالته العلنية
نـسـخ ـتــه ال ـخ ــاص ــة م ــن ال ـع ـب ــارة ف ـي ـقــول:
ً
ً
{ال ـتــاريــخ ال يتخذ م ـســارا مستقيما ،بل
ً
ّ
يتعرج أحيانا}.
ً
ماذا لو كنا مخطئين فعال؟
ً
ك ــان ج ــزء مــن تـعـلـيـقــات أوب ــام ــا الذع ــا
ّ
بعض ّالشيء ،ال سيما الفكرة القائلة إن
ً
كل ما مثله يوما أصبح قضية خاسرة في
َ
ُ
الراهن .لكني قلت له« :كنت لتفوز
الوقت
ّ
ً
ً
ُ
ترش َ
انتقلت الحقا
حت بنفسك».
حتما لو
ُ
ّ
إلــى حــجــة مختلفة وتكلمت عــن الشباب
ال ــذي ــن خــاط ـب ـهــم ف ــي أحـ ــد االج ـت ـمــاعــات
المحلية قبل يــوم من حضوره إلــى ليما،
كـمــا فـعــل فــي ب ـلــدان كـثـيــرة ح ــول الـعــالــم.
ق ـلـ ُـت ل ــه« :ل ـقــد فـهـمــوا رســال ـتــك .ه ــم أكـثــر
ً
تسامحا من غيرهم ولديهم نقاط مشتركة
مع الشباب األميركي أكثر من ترامب .لم
ّ
يصوت الشباب األميركي لصالح ترامب،
مـثـلـمــا ام ـت ـنــع ال ـش ـب ــاب ال ـبــري ـطــانــي عن
التصويت لـقــرار انسحاب بريطانيا من
االتحاد األوروبي».
لــم يــرفــع أوب ــام ــا ن ـظــره إل ـ ّـي فـيـمــا كــان
ً
يـسـمـعـنــي لـكـنــه قـ ــال« :ال أع ـ ــرف .أح ـيــانــا
أتـ ـس ــاءل إذا ك ـنــت ظ ـه ـ ُ
ـرت ع ـلــى الـســاحــة
السياسية قبل  10سنوات أو  20سنة من
الوقت الالزم».
وصل الموكب إلى المطار وتوقف على
المدرج بانتظار وصول الطائرة الرئاسية
األميركية.
ف ـي ـمــا ك ـنــا ن ـن ـت ـظــر أن ي ـف ـتــح ل ـنــا أحــد
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن الـ ـ ـب ـ ــاب ،انـ ـحـ ـن ــى أوب ــام ــا
إل ـ ــى األم ـ ـ ــام ووض ـ ـ ــع م ــرف ـق ـي ــه عـلــى
ً
ركـبـتـيــه وقـ ــال تـعـلـيـقــا ع ـلــى كــامــي

ً
عــن فئة الشباب« :قــد تكون محقا .لكننا
ً
سنكتشف قريبا مدى قوة مؤسساتنا على
َ
الصعيدين المحلي والعالمي».
للمرة األولى منذ ثماني سنوات ،لم نعد
نحتاج إلى التخطيط ألي رحالت .سيركب
ً
ً
أوباما الطائرة بصفته رئيسا أميركيا من
أص ــل إفــريـقــي أنـهــى واليـتـيــن رئاسيتين
بنجاح ّ
وعبر عن طموحات مليارات الناس
كان يوشك على تسليم
حول العالم .لكنه ّ
الحكم إلــى رجـ ٍـل يمثل الـقــوى السياسية
واالق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة كــافــة الـتــي
تتعارض مع هويته .عكست مزحة ألقاها
بعد أيــام على االنتخابات حجم إحباطه
مــن النتيجة الـتــي ستؤثر على مــا يبدو
فــي حياته المتبقية كلها ،فـقــال« :أشعر
بــأنـنــي مــايـكــل كــورلـيــون .ك ـ ُ
ـدت أخ ــرج من
ً
السباق فعال».
ُ
المشاعر
وقفت هناك ولم أتمكن من فهم
ّ
ُ ّ
التي انتابتني حين أدركت أن بلدنا يتمثل
لـلـمــرة األخ ـي ــرة فــي ال ـخ ــارج ب ـهــذا الــرجــل
المحترم والحازم ...هذا الرجل الذي يبدو
ً
ً
متحفظا حينا وأكثر جرأة من أي سياسي
ً
آخر أحيانا.
ُ
فظننت
وصل أوباما إلى أعلى الساللم،
أنه سيتوقف لبرهة إضافية كي يستوعب
كل ما يحصل ويسمح لنفسه بكبح أفكار
كانت تتسابق في عقلي .لكن بغض النظر
عن نــوع الذكريات التي كانت تتدفق في
رأسـ ــه ،ومـهـمــا ك ــان ش ـعــوره ت ـجــاه مئات
أماكن قصدها بصفته الرئيس األميركي
وماليين الناس الذين قابلهم هناك ،ورغم
الـشـكــوك الـمـتــزايــدة بالمرحلة المرتقبة،
ً
اكتفى بتلويح يــده كما يفعل دوم ــا قبل
أن يختفي وراء باب الطائرة ويبدأ رحلة
العودة إلى دياره.
ً
ماذا لو كنا مخطئين فعال؟

البدايات
ُ
قابلت فيها باراك
في المرة األولى التي
أوباما ،لم أرغب في التفوه بكلمة .حصل
ذلك في أحد أيام شهر مايو من عام .2007
ُ
كنت أجلس حينئذ في مكتبي الخالي
مــن النوافذ فــي «مــركــز وودرو ويلسون
ً
ُ
العمل
الدولي للعلماء» .كنت عاطال عن ّ
تلقيتُ
وأفكر بالعودة إلى نيويورك حين
ً
اتـصــاال مــن مــارك ليبرت الــذي كــان أحد
كبار مساعدي أوباما في شؤون السياسة
الخارجية في مجلس الشيوخ.
ق ــال ل ــي« :ب ــن ،كـنــت أت ـس ــاءل إذا كنت
تستطيع أن تأتي للمشاركة في النقاش
التحضيري مع أوباما».
ُ
رحت أضغط على الهاتف بقوة .خالل
األشهر األخيرة ،كنت أبذل قصارى جهدي
لــانـضـمــام إل ــى حملة أوب ــام ــا .لكني لم
ُ
وبدأت أتساءل عن
أستطع االقتراب منه
المغزى من عملي التطوعي هذا.
ُ
سألت عن موعد االجتماع ،فقال لي
إنه ُ
سيعقد اآلن.
كــان االجتماع سيحصل في
شركة محاماة على ُبعد

بضعة أح ـيــاء .مـثــل األع ـمــال كــافــة التي
قـمـ ُـت بها فــي الحملة ،ش ـعـ ُ
ـرت ب ــأن هذا
ال ـمــوعــد أش ـبــه بــاخ ـت ـبــار .حـيــن وصـلــتُ
إلـ ــى ه ـن ــاك ،أرس ـل ــون ــي ن ـحــو مـجـمــوعــة
مــن األب ــواب الزجاجية تــؤدي إلــى غرفة
مــؤت ـمــرات واس ـع ــة .ك ــان أوب ــام ــا يجلس
إلــى رأس الـطــاولــة .قابلني ليبرت على
الباب ودفعني إلــى الخارج وقــال لي إن
الحاضرين يتناقشون حول صوابية أن
ّ
يصوت الرئيس لصالح قانون اإلنفاق
في الكونغرس لتمويل خطة زيادة القوات
ُ
فكرت
العسكرية في العراق .قال لي« :لذا
باستدعاء خبير في الملف العراقي».
قـ ـب ــل ب ـض ـع ــة أش ـ ـهـ ــر ،ك ـ ـنـ ـ ُـت أن ـه ـي ـ ُـت
ال ـع ـمــل م ــع «م ـج ـمــوعــة دراس ـ ــة ال ـع ــراق»
ُّ
التي كلفت بوضع
استراتيجية خاصة
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــرب

ال ـ ـع ـ ــراق .ك ـ ــان رب ع ـم ـلــي ح ـي ـن ـئ ــذ ،لــي
هاملتون ،يتشارك رئاسة المجموعة مع
جيمس بايكر.
بالنسبة ّ
إلي ،أعطاني المشروع فرصة
ُ
تابعت تطورها بغضب
حرب
التعمق في ٍ
كجزء من عملنا ،قصدنا العراق في
عارم.
ٍ
صيف عام  2006وتوجهنا إلى بغداد في
طــائــرة شحن مــع مجموعة مــن أعضاء
قسم الخدمة .هبطت الطائرة بعنف في
مطار بغداد الدولي واضطرت إلى تغيير
مسارها لتجنب حريق مضاد للطائرات.
صعدنا بعد ذلك في مروحيات وتوجهنا
نحو {المنطقة الخضراء}.
تجلب
ـات
ـ
ي
ـ
ح
ـرو
ك ــل لـيـلــة ،كــانــت ال ـمـ
ّ
أميركيين مصابين إلى مستشفى مؤقت.
ّ
حـيــن زرن ــا ال ـم ـكــان ،تـكــلــم هــامـلـتــون مع
أحــد المسعفين الــذي أعطانا لمحة عن
عمله ،فقال{ :يقضي عملي بإبقاء هؤالء
ّ
األشخاص على قيد الحياة إلى أن نتمكن
من إخضاعهم للجراحة}.
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور سـ ـ ـن ـ ــوات ع ــدة

ورؤيـ ـ ــة ت ــداع ـي ــات حـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق ،بــدأنــا
نكتب التقارير ضمن لجنة متخصصة،
ّ
تول ُ
يت قيادة المشروع.
لكن سرعان ما
ً
أوضحت لي هذه التجربة مسألتين :أوال،
يبدو أن األشخاص الذين يزعمون أنهم
ً
األكثر اطالعا على التطورات أوصلونا
ً
إلى كارثة أخالقية واستراتيجية .ثانيا،
ال يمكن تغيير الــوضــع مــن دون تغيير
أصحاب القرار .رغم أهمية عملي ،لطالما
ُ
أردت االنـ ـخ ــراط ف ــي م ـع ـتــرك الـسـيــاســة
ً
ُ
وأردت العمل مع باراك أوباما تحديدا.
ُ
دخلت مع ليبرت إلى غرفة المؤتمرات
ُ
وجلست إلى آخر الطاولة ،في أبعد نقطة
عن أوباما ،بالقرب من طوني اليك الذي
كــان ي ــرأس شبكة مــن المستشارين في
شؤون السياسة الخارجية ضمن الحملة.
م ـنــذ أن س ـم ـعـ ُـت خ ـط ــاب أوب ــام ــا في
مؤتمر الحزب الديمقراطي في عام ،2004
ُ
أردت أن يترشح للرئاسة .كــان يعارض
ّ
الـحــرب فيما أيــدهــا معظم السياسيين
اآلخـ ــريـ ــن .كـ ــان يـسـتـعـمــل ل ـغ ــة ص ــادق ــة
وأخــاق ـيــة عـلــى عـكــس الـمـســؤولـيــن في
بالدنا.
ّ
خيمت على القاعة أشباح انتخابات
عام  ،2004حين اعتبر الجمهوريون جون
ً
كيري متساهال مع اإلرهاب .قال أوباما:
ّ
ّ
{هيالري ستصوت لكل من أصوت له أنا}.
لقد فوجئت بثقته بنفسه.
ّ
فض ُ
لت
كــي ال أتكلم إزاء المجموعة،
أن أط ــرح آرائ ــي لــايــك .ب ـ ُ
ـدأت أخـبــره عن
األسباب التي تدفع أوباما إلى التصويت
ُ
الحظت أن أوبــامــا يحب
ضد المشروع.

أن يـ ـن ــادي ج ـم ـيــع ال ـحــاضــريــن
فــي القاعة وال ّ
يحبذ األحــاديــث
الجانبية .فـســأل طــونــي إذا كان
يرغب في مشاركة رأيه.
قال طوني{ِ :ل َم ال نسأل بن؟}.
فسأل أوباما{ :من هو بن؟}.
قـ ــال ل ـي ـب ــرت{ :ل ـق ــد أس ـه ــم في
كـتــابــة تـقــريــر {مـجـمــوعــة دراس ــة
العراق}}.
فنظر إلــي أوبــامــا وســألـنــي{ :ما
ً
ُ
شعرت بتشنج في معدتي
رأيك إذا؟}.
وبضيق في صدري وجفاف في حلقي.
لم أكن أستطيع االستفاضة في الكالم ،لذا
ُ
أردت إيجاد طريقة أخرى لتقسيم كالمي.
ُ
فـســألــت أوب ــام ــا{ :أن ــت ت ـعــارض خطة
زيادة القوات العسكرية ،أليس كذلك؟}.
ً
أجابني{ :طبعا}.
ُ
ً
ً
ُ
أخذت نفسا عميقا وسألته{ :كما أنك
ً
طرحت مشروعا لسحب القوات من العراق
ً
تــدري ـجــا وف ــرض ش ــروط إضــاف ـيــة على
العراقيين لعقد المصالحة ،أليس كذلك؟}.
أجاب أوباما{ :نعم}.
ّ
{لكن هــذا التشريع ّ
يمول تلك الخطة
ويرفض مشروعك ،أليس كذلك؟}.
{نعم}.
ً
ُ
بدأ أوباما ينزعج ،لذا أخبرته مباشرة:
ً
{ما الذي يدفعك إذا إلى التصويت لصالح
س ـي ــاس ــة ت ـع ــارض ـه ــا وتـ ـع ــرف أنـ ـه ــا لــن
تعالج الوضع في العراق وتتناقض مع
ّ
تصوت
المشروع الذي طرحته؟ يجب أن
ضد القرار}.
ساد الصمت في الغرفة للحظات ،ثم

انحنى أوباما إلى األمام وطرق
ً
بيده على الطاولة وقــال{ :حسنا،
أظــن أننا تكلمنا بما يكفي .سأتخذ
قراري حين أعود إلى الكونغرس}.
ح ـي ــن ان ـت ـه ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ،ب ــدأ
الـ ـح ــاض ــرون ي ـن ـق ـس ـمــون إل ــى
م ـج ـمــوعــات ون ـهــض أوبــامــا
واستعد للمغادرة .بعدما
وص ــل إل ــى ال ـبــاب ،توقف
والـتـفــت واتـجــه نحوي
ومـ ـ ـ ّـد يـ ـ ــده ت ـجــاهــي
ً
وقـ ـ ــال{ :مــرح ـبــا،
أن ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــاراك.
ي ـ ـسـ ــرنـ ــي
أن ـ ــك
معنا}.
ُ
شكرته
بــارتـبــاك فيما
ك ــان يـ ـغ ــادر .طلب
إلـ ّـي ليبرت أن أرافقه
إل ــى مـحـطــة ال ـم ـت ــرو .قــال
لــي حـيــن ك ــان يـنــزل السلم
ال ـك ـهــربــائــي{ :ال أح ــد هنا
ً
يـفـهــم أمـ ـ ــرا ف ــي الـسـيــاســة
الخارجية}.
ُ
وقفت على مدخل محطة
ُ
المترو التي كنت أقصدها
فــي آخ ــر خـمــس سـنــوات.
لـ ـق ــد تـ ـغ ـ ّـي ــر جـ ــانـ ــب مــن
حياتي لكني لم أتمكن

من تقييم حجم ذلك التغيير .بعد بضع
ساعات دخل أوباما ،الذي ّ
يقدر على ما
يبدو قيمة النصائح المبنية على المنطق
ويرفض االنصياع للتوجهات التقليدية،
ّ
وصوت ضد القرار.
إلى مبنى الكونغرس

باراك أوباما

توابل ةديرجلا
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سيارات

إم جي  RX5الجديدة...

إرث ملكي بتفاصيل رياضية
مركبة متعددة االستخدامات
من «عادل الغانم»
يوسف العبدالله

ً
في إرث ملكي ،جاءت إم جي  RX5الجديدة كليا في مركبة رياضية متعددة
االستخدامات ،مليئة بالتفاصيل العملية ،بمحرك قوي األداء ،وناقل حركة
سريع التباديل ...اختارتها "الجريدة" اليوم ،من خالل صفحة السيارات
األسبوعية ،للحديث عنها بعد تجربة قيادتها في شوارع البالد بدعوة
خاصة من شركة عادل الغانم وأوالده للسيارات ،الوكيل الحصري لعالمة
 MGللسيارات في الكويت.
تصوير جورج ريجي

بإطاللة رياضية ،جاءت إم جي RX5
الـجــديــدة الـمــركـبــة الــريــاضـيــة مـتـعـ ّـددة
االستخدامات  SUVفي منطقة الشرق
ّ
األوس ـ ــط ل ـت ـشــكــل ال ـمــرح ـلــة ال ـم ـشـ ّـوقــة
األح ـ ـ ــدث ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة إح ـي ــاء
العالمة التجارية البريطانية الشهيرة
شملت
بـعــد خــروج ـهــا بـحـلــة مختلفة
ّ
التصميم الداخلي والخارجي ،والمتوقع
ّ
متنوعة من العمالء
أن تجذب مجموعة
ً
في المنطقة ،وخصوصا الشباب الذين
ّ
متقدمة
يبحثون عن قيمة للمال وباقة
مـ ــن ال ـت ـج ـه ـي ــزات ب ـح ـيــث ت ـس ـمــح لـهــم
ّ
بالتفرد عن غيرهم.
َّ
ّ
وتــأتــي  MG RX5مـ ــزودة بمحرك
وقود  1.5Tوعلبة تروس أوتوماتيكية
من سبع سرعات ،وهي متوفرة بطراز
 STDأساسي أو طراز  COMوسطي.

أما نظام توليد الحركة  2.0Tاألكثر
ّ
قوة فيتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية
م ـ ــن  6سـ ـ ــرعـ ـ ــات ،وه ـ ـ ــو يـ ـت ــوف ــر بـفـئــة
تجهيزات  COMأو فئة تجهيزات LUX
األعلى ضمن المجموعة ،مع ّ
تميز هذا
ال ـطــراز األخـيــر عبر نـظــام دفــع بجميع
العجالت.
ّ
وتتمتع  MG RX5بتصميم مستقبلي
ّ
الفـ ــت ي ـم ـكــن ال ـت ـع ــرف ع ـل ـيــه م ـبــاشــرة،
ً
خـصــوصــا فــي الـجـهــة األمــام ـيــة ،حيث
األض ـ ــواء األمــام ـيــة الـمـ ّ
ـربـعــة العصرية
مــن نـ ّـوع  ،LEDوالشبك الـبــارز بالشكل
َ
الـمـجــنــح وأضـ ــواء الـضـبــاب المبتكرة،
ً
ً
ويمنح كل هذا المركبة حضورا حقيقيا
على الطريق.
وتجتمع عجالت رياضية قياس 18
بــوصــة ذات خمس أذرع ثنائية اللون

فــي ط ــرازي  COMو  LUXمــع خــط حاد
للخصر يرتفع مــن األم ــام للخلف مما
ّ
يعزز الشكل الديناميكي للمركبة .وفي
الـجـهــة الـخـلـفـيــة ،تمتد لــوحــة كرومية
نحو الخارج باتجاه األضــواء الخلفية
ّ
المزدوجة مما يعزز شكل عرض المركبة
– األم ـ ــر ال ـ ــذي يـعـكــس تـصـمـيــم بعض
َّ
المحددة.
الطرازات األلمانية الراقية
أمــا داخليتها ،فقد تــم إيــاء اهتمام
دقيق باللمسات النهائية عالية الجودة
مــع اسـتـخــدام الـمــواد مــن الفئة العالية
والـ ـح ــواف ال ـكــروم ـيــة والـ ـم ــواد نــاعـمــة
ّ
الملمس التي تغطي  80فــي المئة من
األسطح.
وهناك فتحة سقف بانورامية فائقة
الحجم وقابلة للفتح تغمر المقصورة
الداخلية بالضوء ،مما يساهم في تعزيز

المساحة المتوفرة ،التي ُت ّ
عد األفضل
في فئتها.
ومن خالل قاعدة عجالت يبلغ طولها
 2.700ملم وطــول إجمالي قــدره 4.545
ملم ،فــإن مساحة األرجــل الخلفية (982
ملم) ومساحة الــرأس ( 987ملم) ُت َ
عتبر
أفضل بشكل كبير من تلك التي توفرها
الطرازات المنافسة.

محرك  xناقل


تتوفر ّ
القوة لهذه المركبة من خالل
خ ـي ــاري ــن م ــن ال ـم ـح ـ ّـرك ــات بــال ـشــواحــن
ّ
الـتــوربـيـنـيــة .ويـتـمــتــع كــل مــن مـحـ ّـركــي
 2.0Tو ،1.5Tالمتصلين بنظام نقل حركة
مــن ســت وسـبــع ســرعــات على الـتــوالــي،
ّ
متميزة من األداء والكفاءة.
بمستويات
ّ
ّ
ويولد ّ
محرك  2.0Tقوة قصوى تبلغ
ً
ً
 221حـصــانــا وعــزمــا أقـصــى ق ــدره 350
نيوتن.متر ،وهو يتيح لمركبة MG RX5
ال ـت ـســارع مــن صـفــر إل ــى  100كيلومتر
ّ
بالساعة خــال  8.2ثــوان ،بينما يتمتع
ً
مـحـ ّـرك ّ 1.5T
الفعال بـقـ ّـوة  169حصانا

وعـ ــزم  250ن ـيــوتــن.م ـتــر .وي ـت ــم ضـمــان
ّ
متميز على الطرقات
الحصول على أداء
الــوعــرة ل ـط ــرازات  LUXمــن خ ــال نظام
ذكــي للدفع بجميع العجالت مــع ّ
ميزة
اإلدارة اإللكترومغناطيسية للعزم من
الجيل الجديد.
َ
المدمجة الجديدة
وتأتي المركبة SUV
ّ
بميزتي العمالنية والمالءمة .فالمنطقة
ّ
الخلفية الـمــر نــة تتضمن مقاعد قابلة
ّ
للتعديل والـطــي الكامل بشكل مسطح
بـيـنـمــا ت ـتــوفــر م ـج ـمــوعــة م ـت ـع ـ ّـددة من
المقصورة لوضع
مساحات التخزين في ّ
الـقـنــانــي واألج ـه ــزة الـنــقــالــة واألك ـ ــواب،
إضافة إلى منطقة كبيرة لتخزين األمتعة
في الخلف.
وتشتمل التقنيات المفيدة المتوفرة
ً
قياسيا في معظم الـطــرازات على ّ
ميزة
ال ـف ـتــح ع ــن ب ـعــد بـلـمـســة واح ـ ــدة للباب
الخلفيّ ،
وميزة الدخول بدون مفتاح وزر
للتشغيل ومـ ّـيــزة  AutoHoldللتثبيت
األوتوماتيكي للمركبة.
أمــا التطبيق الــذكــي العامل عــن بعد
ّ
ّ
يمكن السائق التحكم بوظائف المركبة

ً
إنجازات على مدى  94عاما
"إم جي" ( )MGعالمة تجارية بريطانية في قطاع السيارات تم تأسيسها سنة  1924وهي
معروفة بطرازاتها التاريخية ،ولقد فازت بالعديد من الجوائز ،وحققت الكثير من اإلنجازات
ً
على مدى  94عاما.
َ
ناد للسيارات ضمن
وتم تأسيس الشركة ً من ِقبل ويليام موريس وسيسيل كيمبر ولديها أقدم ٍ
قطاع السيارات عموما .تشتهر العالمة التجارية بشكل أساسي من خالل سياراتها الرياضية
ً
المكشوفة من مقعدين ،ولقد أنتجت أيضا سيارات صالون وكوبيه.
َ
ومنذ استحواذها على "إم جي" ،فتحت "سايك موتور"( )SAIC MOTORالشركة المدرجة ضمن
ً
ً
الئحة أول  500شركة دولية ( ،)Global Top 500فصال جديدا لهذه العالمة التجارية البريطانية
الحقيقية .وتسعى  MGالستكشاف آفاق جديدة في المستقبل.

تجربة ةديرجلا.

هادئة ...رغم الثبات والسرعة
بدعوة مميزة من شركة عادل الغانم وأوالده للسيارات،
الــوكـيــل الـحـصــري لعالمة  MGلـلـسـيــارات فــي الكويت،
ً
شهدت تجربة "الجريدة" خالل قيادتها  RX5الجديدة كليا
في شوارع البالد العديد من التفاصيل المهمة أبرزها قوة
االنطالق ،التي أثبتت أنها ذات انطالق سريع تزامن معه
أداء مميز على الطريق رغم تجهيزها بمحرك  4سلندرات.
وفي الحديث عن ثباتها على الطريق أمر مهم ،فقد
ك ــان وخ ــال ق ـيــادة  RX5الـجــديــدة ثـبــات جميل يعكس
تجهيزات اإلنكليزية إم جــي لها فــي حين كــان الـهــدوء
ً
ً
أجمل ومصاحبا لذلك الثبات بعيدا عن ضوضاء الطريق.
ولوحظ وخــال قيادتها تجهيزها بأنظمة السالمة
المتطورة السيما الفرامل القوية التي تمت تجربتها
على وجــه خــاص ،والـتــي أثبتت أنها ذات كـفــاء ة عالية
واستجابة سريعة لمواجهة مفاجآت الطريق.
وزودت  RX5بتفاصيل جميلة في داخليتها كالمقاعد
ً
ال ـمــري ـحــة وال ـم ـس ــاح ــات ال ـم ـم ـيــزة أي ـض ــا ب ـيــن الـمـقــاعــد
ومـســاحــات الـتـخــزيــن وتطعيمها بـمــواصـفــات حديثة،
ً
فضال عــن تجهيزها بشاشة جميلة ذات تقنية عالية
وأنظمة صوتية متطورة وكاميرة خلفية واضحة المالمح
والتفاصيل.

مثل تشغيل وإيقاف نظام تكييف الهواء
ّ
والتعرف على مواعيد
ومتابعة المركبة
خدمة ما بعد البيع.
وبـعــد تــوفــره فــي الفصل الـثــانــي من
ً
ع ــام  ،2018سـيـقــوم ه ــذا الـنـظــام أيـضــا
بتذكير المالكين بأعمال الصيانة التي
ّ
تتطلبها مركباتهم .وبالنسبة للجيل
المهتم بالتقنيات العالية ،هناك نظام
شــاشــة لمس
مـعـلــومــاتــي تــرفـيـهــي م ــع ّ
ـدقــة ّ
وميزتي
قياس  8بوصات عالية الـ
 Apple CarPlayوالـمــاحــة فــي طــرازي
 COMو.LUX

أنظمة السالمة


ً
وال تـتــم الـمـســاومــة أبـ ــدا عـلــى األداء
ّ
العالي عندما يتعلق األم ــر بالسالمة،
حيث توفر  MG RX5باقة عريضة من
خصائص السالمة الكامنة والنشطة.
ّ
فـ ّنـظــام الـكـبــح ال ـفـ ّـعــال يـقــلــل مسافة
الـتــوقــف بنحو مترين مقارنة مــع أبــرز
المنافسين ،بينما تسهم مجموعة من
ّ
الخصائص األخ ــرى فــي إتــاحــة التمتع
ً
برحلة أكثر أمانا وهي تشمل البرنامج
القياسي للثبات اإللكتروني ( )ESPمع
ّ
ّ
مـ ّـيــزة الـتـحــكــم بــالـجــر ،ون ـظــام التحكم
ّ
ّ
بالكبح في المنعطفات وميزة التحكم
ّ
بثبات االنزالق عبر المولد (.)MSR
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ت ـت ـض ـم ــن خ ـص ــائ ــص
السالمة الكامنة مجموعة مــن المزايا
ّ
المقواة التي تستخدم
منها بنية الجسم
ً
َّ
الفوالذ المشكل حراريا ،وأكياس الهواء
ّ
المتعددة ،والفتح األوتوماتيكي للقفل
ف ــي ح ــال ــة ال ـت ـص ــادم وع ـم ــود الـتــوجـيــه
ّ
للتجعد.
القابل
وكل هذا ساعد  MG RX5في الحصول
عـلــى تصنيف  5ن ـجــوم فــي اخ ـت ـبــارات
التصادم ضمن برنامج تقييم المركبات
الجديدة الصيني .C-NCAP

ّ
ويمثل طراز الفئة األساسية 1.5T STD
مستوى التجهيزات الشاملة لمجموعة
 .MGوي ـس ـت ـف ـيــد ال ـم ــال ـك ــون م ــن ن ـظــام
تكييف الهواء األوتوماتيكي ،والنوافذ
الكهربائية األمامية والخلفيةّ ،
وميزة
ّ
الـتـحــكــم بــالـســرعــة ،والـمـقــاعــد األمــامـيــة
ّ
الـقــابـلــة للتعديل وف ــق ع ــدة وضـعـيــات
ّ
وميزة فتح غطاء الصندوق الخلفي عن
بعد كتجهيزات قياسية.
ّ
أم ــا عـنــدمــا يتعلق األم ــر بالسالمة،
فهناك المكابح المانعة لالنغالق ()ABS
 ،وم ـ ّـي ــزة ال ـت ــوزي ــع اإلل ـك ـتــرونــي للكبح
( )EBDومـ ّـيــزة التثبيت األوتوماتيكي
( )Auto Holdونـ ـظ ــام م ــراق ـب ــة ضغط
ّ
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــارات ( )TPMSوم ـ ـ ّـي ـ ــزة ال ـت ـحــكــم
بهبوط المنحدرات ( ،)HDCوهي بعض
الخصائص القياسية المتوفرة في طراز
 1.5T STDعالي القيمة.
أم ــا فئة مــواصـفــات MG RX5 COM
فتأتي ّ
ّ
بمحرك  1.5Tأو .2.0T
مزودة إما
وجـمـيــع طـ ــرازات  COMتضفي أض ــواء
الضباب األمامية ،وكاميرا الركن الخلفي
ونظام التنبيه الصوتي ،وعجلة القيادة
الجلدية وستارة منطقة توضيب األمتعة
إلى الئحة الخصائص المتوفرة في طراز
 .STDعالوة على هذا ،هناك شاشة لمس
ّ
ملونة قياس  8بوصات ّ
وميزة Apple
 CarPlayكتجهيزات قياسية.
أم ـ ــا س ــائ ـق ــو ال ـ ـطـ ــراز األعـ ـل ــى ضـمــن
ّ
المجموعة  2.0T LUXفيتمتعون بكثير
من المزايا مع مرايا جانبية قابلة للطي،
وأض ــواء  LEDأمــامـيــة ،ومقعد للسائق
ً
قابل للتعديل كهربائيا ،وأكياس هواء
ّ
إضــافـيــة ،وم ــرآة رؤي ــة خلفية مــع ميزة
التعتيم األوتــومــاتـيـكــي وفـتـحــة سقف
بانورامية ضخمة مع وظيفة منع اإلعاقة
أثناء الفتح ،وجميعها تجهيزات قياسية.
ً
وكــذلــك األمــر أيـضــا بالنسبة إلــى نظام
الدفع الذكي بجميع العجالت من .MG
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sudoku

من  5أحرف  :مغنية إماراتية ,لقبها المغني محمد عبده بفنانة العرب.
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كلمات متقاطعة
أحالم

كلمة السر

 -2ص ـ ـب ـ ـغـ ــة – أ شـ ـ ـ ــرد
ً
بذهني.
عموديا:
 -3أداة ت ـع ــر ي ــف – مــن
 -1رواية للكاتب تشارلز أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ــدن ـ ـيـ ــا (م) –
جميع.
ديكنز.

 -4من الفاكهة – هجرها
(م).
 -5عائالت – أغاث (م).
 -6إ ح ـ ــدى دول ا لـبـحــر
الكاريبي.

 -7معا (م) – يريد.
 -8طاردوك (م) – أنزل.
 -9ثـ ـ ـلـ ـ ـث ـ ــا ( ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس) –
يـ ـص ــاح ــب ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
(م) -فك.

 -١٠أوجــاع (م) – حرف
أبجدي.
 -11ممثل مصري راحل.
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 -1ن ـج ـم ــة سـيـنـمــائـيــة
مصرية.
 -2من الحواس – نوط.
 -3متشابهان – إجهاد
– سارق.
 -4يـ ـ ـضـ ـ ـع ـ ــف – غـ ـي ــر
صالحين (م).
 -5زال – استمرار.
 -6قـطــر عــربــي إفــريـقــي
(م).
 -7أفــارق – من الفاكهة
(م).
 -8ق ـب ـل ـنــا ورضـ ـيـ ـن ــا –
براهين واضحة.
 -9متشابهان – عمودية
– متشابهان.
 -١٠ت ـخ ـل ـي ــا – خ ـي ــال
وطيف.
 -11م ـن ـظ ـم ــة د ف ــا ع ـي ــة
عسكرية غربية.
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كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

4

4

قرار
مرسومي
لجنة
معتقل

مراسيم
نفق
حادث
انفراج
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ف ــي عـمـلــك مهنيا :اشتداد المنافسة يجبرك على
ّ
مضاعفة جهودك.
تتطلب حكمة في التعامل.
ً
ً
عاطفيا :أمــامــك مـشــروع زواج لكنك عــاط ـف ـيــا :ت ـس ـتــرجــع ح ـ ًّـب ــا غـ ــاب عنك
ألسباب خارجة عن إرادتك.
متردد في اتخاذ القرار.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتوطد عالقتك مع بعض اجتماعيا :تتلقى مبلغا من المال ال
ً
تتوقعه ما يفرحك كثيرا.
األصدقاء وتكثر لقاءاتكم.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.8 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـط ـلــق واثـ ــقـ ــا م ــن نـفـســك
ً
وراغبا في تحقيق أحالمك.
ً
عاطفيا :أحداث غير متوقعة تربك
عالقتك مع الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :إذا وظ ـفــت إرادت ـ ــك فقد
تنقلب اآلالم إلى أفراح.
رقم الحظ.18 :

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـق ــوم ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ســري ـعــة
تستعيد من خاللها توازنك.
ً
عاطفيا :حدث سعيد قد يطرأ وتكون
أنت بطله.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :لـ ــديـ ــك صـ ـع ــوب ــة فــي
التواصل مع صديق بسبب غروره.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ّ
تتورط في مجاالت عقيمة
مهنيا :ال
أو في أعمال البورصة.
ً
ً
سحرا على الجنس
عاطفيا :تمارس
اآلخر وتبدأ عالقة جديدة.
ً
ً
متفهما مــع الوالدين
اجتماعيا  :كــن
وقم بواجبك تجاههما.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :فترة مناسبة لألعمال التجارية
واالستثمارات فأقدم.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعـيــش م ــع الـحـبـيــب فــرحــة
وتصلكما مفاجأة تسعدكما.
ً
اجتماعيا :يمكنك ترويض العداوات
ّ
لتنقلب إلى ود وتفاهم.
رقم الحظ.4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :أحـ ــد ال ـم ـش ــاري ــع ق ــد يــأتـيــك
ً
بنتائج مادية إذا درسته جيدا.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـنـ ـعـ ـم ــان ب ـ ـجـ ـ ّـو ج ـم ـيــل
وتتمنيان البقاء على هذه الحال.
ً
خبرا ً
اجتماعيا :تسمع ً
جيدا يتعلق
بأحد ممتلكاتك.
رقم الحظ.12 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ّ
ً
مهنيا :تسلح بالدبلوماسية والفطنة
للوصول إلى مبتغاك.
ً
ّ
تضطر إلى تأجيل أمر كنت
عاطفيا:
وعدت الحبيب به.
ً
اجتماعيا :تستعيد عافيتك بعد وعكة
مفاجئة ّ
ألمت بك.
رقم الحظ.6 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

م ـه ـن ـيـ ًـا :يـحـمــل ال ـف ـلــك إل ـي ــك وع ـ ـ ً
ـودا
واستثمارا ً
ً
ً
صغيرا.
ماليا
جميلة
ً
عاطفيا :تمارس سحرك على الحبيب
ّ
فيتدلل عليك وتزداد مطالبه.
ً ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :كــل ـمــا تـفـهـمــت أوضـ ــاع
اآلخرين تتعاطف أكثر معهم.
رقم الحظ.5 :

ً
م ـه ـن ـيــا :ات ـص ــل ب ــأش ـخ ــاص مــؤثــريــن
وقادرين على مساعدتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ــوف ــاء ب ــوع ــودك لـلـشــريــك
ضروري الستمرار عالقتكما.
ً
اجتماعيا :حــان الــوقــت لمحو اآلثــار
السلبية واالنطالق من جديد.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحتاج إلى مزيد من الخبرة
فال ترفض المالحظات.
ً
عاطفيا :يزول سوء تفاهم مع الشريك
وتعود عالقتكما إلى مجاريها.
ً
اجتماعيا :يغيب أشخاص عن ّ
السمع
فجأة ما يسبب لك قلقا.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :تجد حلوال لبعض المشاكل
ّ
وتعوض الوقت الضائع.
ً
ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـت ــوط ــد الـ ــروابـ ــط الـتــي
تجمعك بالشريك وتقوى عالقتكما.
ً
اجتماعيا :ينشأ نزاع عائلي بسبب
بعض الممتلكات المشتركة.
رقم الحظ.19 :

ةديرجلا
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مسك وعنبر

فهد الهاجري :النحاتون في الكويت ال يحظون بمكانة مرموقة

شارك في سمبوزيوم المدينة المنورة المعني بتزيين وتجميل الميادين والطرقات
الهاجري أن النحاتين في الكويت ال يحظون
أكد النحات فهد ً
بمكانة مرموقة ،مطالبا بمساواتهم بزمالئهم الرسامين
والفنانين .وأكد الهاجري في حواره مع «الجريدة» ضرورة
المشاركة في الفعاليات الخارجية لكسب الخبرة والتعرف إلى
أساليب جديدة في تنفيذ الفكرة عبر منحوتة تحمل موافقات
الجودة .وفيما يلي التفاصيل:
الفي الشمري

● ح ــدث ـن ــا عـ ــن م ـش ــارك ـت ــك فــي
سـ ـمـ ـب ــوزي ــوم الـ ـم ــديـ ـن ــة الـ ـمـ ـن ــورة
ً
السيما أن الحدث يعتبر تاريخيا
في المملكة العربية السعودية.
في البداية كانت الدعوة صدمة
بالنسبة لي ،ألن السمبوزيوم يقام
فــي المدينة الـمـنــورة وعـلــى الفور

وافقت على المشاركة ،وتواصلت
مع المنظمين لهذه التظاهرة الفنية
وسألتهم عن الشروط والضوابط
للملتقى ،فأجابوني أن هيئة تطوير
ال ـمــدي ـنــة ب ـص ــدد إنـ ـش ــاء م ـشــاريــع
جديدة (طرق وميادين) ،إضافة إلى
تزيين وتجميل الميادين القديمة،
وكـ ــان ه ـنــاك ش ــرط واحـ ــد فـقــط أال
تكون المنحوتات مجسدة (ذوات
األرواح) كتفاصيل أجساد بشرية
أو ط ـيــور ،ولـلـفـنــان حــريــة اختيار
الـ ـم ــوض ــوع ف ــي غ ـي ــر ذل ـ ــك ،فـقـمــت
بـتـصـمـيــم مـسـجــد بـشـكــل حــديــث–
نـ ـح ــت ع ـ ـ ـمـ ـ ــاري ،وب ـ ـعـ ــد وص ــول ــي
للمدينة أعدت اللجنة المشرفة على
السوبزيوم جولة ميدانية على أهم
المساجد األثرية بالمدينة المنورة
(مـسـجــد ق ـب ــاء -مـسـجــد القبلتين-
مسجد الجمعة -المسجد النبوي
الـ ـش ــري ــف) وخ ـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـج ــول ــة
خطرت في ذهني فكرة إضافة أجزاء
من المساجد المهمة إلى التصميم،
فأضفت المساجد األربعة السالفة
الذكر ومسجد الغمامة الذي اضفته
ب ـعــد ان ش ــاه ــدت جـمــالـيــاتــه وأن ــا
أتجول في طرقات المدينة ،فأصبح
الـتـصـمـيــم مـسـجــدا يـحـمــل مــامــح
خمسة مساجد من أهــم المساجد
التاريخية.
● وما الخامة التي استخدمتها
في العمل؟

منحوتة

فهد الهاجري

 8دول عربية تشارك في مهرجان
الموسيقى والغناء التراثي للشباب
•

القاهرة – أحمد الجمال

شهدت القاهرة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء التراثي
للشباب العربي تحت شعار "حلم واح ــد ...هــدف واح ــد" ،وذلــك على
مسرح وزارة الشباب والرياضة المصرية في ضاحية المهندسين.
ويأتي المهرجان ،الذي تنظمه الوزارة المصرية بالتعاون مع جامعة
الدول العربية ،في إطار اختيار القاهرة عاصمة للشباب العربي لعام
 ،2018/2019بهدف التعرف على الموروث الثقافي ،والمحافظة على
الهوية العربية ،وتبادل الخبرات واكتشاف المواهب الفنية للشباب
في مجال الموسيقى والغناء في أرجاء العالم العربي.
ويتضمن الحفل فقرات غنائية يقدمها أوركسترا وزارة الشباب
والرياضة بقيادة محمد مصطفى وياسر مصطفى ،كما سيتم عرض
فيلمين تسجيليين عن القاهرة عاصمة الشباب العربي ،ومجموعة
من الفقرات األخرى .وأعلنت دول الجزائر ،والبحرين ،واألردن ،والعراق،
وجزر القمر ،وتونس ،والسعودية ،والسودان ،مشاركتها في المهرجان
الذي يقود لجنة التحكيم فيه المايسترو سليم سحاب ،والموسيقار
هاني شنودة ،والمايسترو عز الدين طه.

في اليوم الثاني من الزيارة بدأ
الـعـمــل ،وك ــان ال ــرخ ــام المستخدم
ايطالي المنشأ من جبال كرارا وهو
نوعان ،األول مايكل انجلو والثاني
اربيسكاتوا ،وهناك اختالف كبير
بين النوعين من ناحية الصالبة
وال ـ ـلـ ــون وال ـت ـك ــوي ــن ،ف ـك ــان رخ ــام
مــايـكــل انـجـلــو صـلـبــا ج ــدا ولــونــه
ابـيــض ب ـعــروق رم ــاديــة وبـنــي في

بعض االمــاكــن ،امــا االربيسكاتوا
فكان ابيض معرقا بألوان جميلة
اخضر– بنفسجي– رمادي– أحمر،
ولـ ـك ــل ق ـط ـعــة عـ ــرق بـ ـل ــون ،وك ـنــت
قــد اخـتــرت الـنــوع والـحـجــم بوقت
سـ ــابـ ــق ،فـ ـك ــان ــت م ـن ـح ــوت ـت ــي مــن
رخام مايكل انجلو بقياس مترين
ارتفاعا ومتر عرضا و 70سم عمقا.
● مــاذا عن المشاركين في هذه
الفعالية ؟
النحاتون المشاركون جميعهم
عرب ،وهم  16نحاتا من  11دولة،
 6من السعودية وأنــا من الكويت،
وزم ــائ ــي اآلخـ ـ ــرون يـنـتـمــون إلــى
عمان واالمارات والبحرين والعراق
ومصر واالردن والجزائر والمغرب
إضافة إلى السودان.
ً
وعشنا مع بعض أياما جميلة
وك ــان الـعـنــوان ال ــذي يجمعنا هو
الـتـعــاون والمحبة فــإن احـتــاج اي
ن ـحــات إل ــى ش ــيء يـتـقــدم الجميع
لـمـســاعــدتــه ،أم ــا الـجـهــة المنظمة
فكانت ال تكل وال تمل فهي تحرص
ع ـل ــى ال ـح ـض ــور ف ــي ك ــل األوقـ ـ ــات
لتلبية رغباتنا ولم يقصروا بأي
شي طلبناه ،وكــان التنظيم رائعا
ً
جدا ،وشعرنا بالحفاوة والتقدير
إذ كــان لـكــل نـحــات مـشــارك مكانه
ال ـم ـخ ـصــص وب ــوس ـت ــر ي ـضــم أهــم
أعـمــالــه وبــوسـتــر لسيرته الذاتية
وكاميرات لتصوير ّ
النحات طوال
ايام العمل بالسمبوزيوم.

تمثيل بلدي
● كيف جــرى اختيارك لتمثيل
الكويت في هذا المحفل؟
رشـحـنــي أح ــد االص ــدق ــاء ،وهــو
يعتبر من أهــم النحاتين الشباب

فهد الهاجري
بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
ولــم يكن هناك غيري مــن الكويت
وذلك لقلة عدد النحاتين الشباب
بالكويت ،وشعرت بالفخر لتمثيل
بلدي.
● ك ـ ـ ـيـ ـ ــف وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
المعروضة هناك؟
ل ـكــل ن ـح ــات أس ـل ــوب ي ـم ـتــاز به
ع ــن غ ـي ــره ومـ ــا ق ــدم ــه ال ـن ـحــاتــون
بالسمبوزيوم يعبر عــن ثقافات
وأساليب عديدة وأفكار جميلة.
● ما تم إنجازه في المعرض هل
سيعرض في مكان آخر؟
بالنسبة لألعمال التي أنجزت،
س ـت ـقــوم هـيـئــة ت ـطــويــر الـمــديـنــة
بتوزيعها على ميادين ومشاريع
تجميلية حديثة تقوم بإنشائها،
والسمبوزيوم سيكون سنويا.
مـ ـ ــا رأيـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات
الخارجية ؟

ً
إنها مهمة جدا للنحات لتبادل
الخبرات مع زمالئه في الملتقيات
ونشر ثقافته ،فكل مشاركة تزيده
ش ـي ـئــا ،وم ـن ـهــا اك ـت ـس ــاب م ـعــارف
وتعلم تكنيكات جديدة ممكن ان
يقوم بتطويرها.
● ما المعوقات التي تواجهها
في عملك في النحت؟
هناك العديد منها ،وأهمها
موافقات جهة العمل ،فكل مرة
أعاني مع جهة العمل للحصول
على التفرغ أليام السمبوزيوم
أو ال ـم ـش ــارك ــة ،فــأع ـت ـقــد أن مــن
يـمـثــل ب ـلــده يـحـتــاج إل ــى الــدعــم
وال ـ ـمـ ــؤازة ال ال ـت ـض ـي ـيــق عـلـيــه.
كما أن المواد الخاصة بالنحت
أي ال ـم ـع ــدات إلنـ ـج ــاز أي عـمــل
والـ ـ ـم ـ ــواد الـ ـخ ــام ك ــال ـخ ـش ــب أو
الحجر فنواجه صعوبة كبيرة
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ـي ـه ــا خ ـصــوص ــا
الحجر ،أما االخشاب فهي نوعا
ما متوفرة.

● ه ــل ت ـ ــرى أن ال ـن ـحــات ـيــن فــي
الكويت يحظون بالمكانة الالئقة؟
ً
ف ــي ال ـكــويــت ه ــم قـلـيـلــون ج ــدا،
وال أظ ـ ـ ــن أن ـ ـنـ ــا ن ـح ـظ ــى ب ـم ـكــانــة
الئ ـقــة عـلــى ال ــرغ ــم م ــن قـلــة ال ـعــدد،
ف ــإن ه ـنــاك الـعــديــد مــن الــرســامـيــن
والفنانين الذين يتمنون للنحت
عــدم االستمرار بالكويت وآمــل أن
يتغير ال ـحــال إل ــى األف ـضــل ونــرى
المؤسسات التشكيلية في الكويت
تحتضن النحاتين.
● ملتقى النحت الــدولــي االول
ت ـع ــرض النـ ـتـ ـق ــادات شـ ــديـ ــدة ،هــل
تعتقد ا نــه سيتم تطوير الملتقى
بشكل أفضل في الدورات المقبلة ؟
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ال ـن ـح ــت
الــدولــي االول اعتبره ناجحا بكل
الـمـقــايـيــس ،وبــالـنـسـبــة لـتـطــويــره
ســأقــوم بـتـطــويــر الـفـكــرة بفعالية
اكبر بكثير وآمل أن تكون النسخة
الجديدة عالمية.

ً ً
«كوميك كون» الترفيهي يشهد حضورا كبيرا في تونس

انطلقت أمــس األول فــي تونس
ال ــدورة الثالثة لمهرجان "كوميك
كون" لمحبي المسلسالت الترفيهية
والصور المتحركة ومحترفي ألعاب
الفيديو ،بمشاركة الممثل المصري
خ ــال ــد أب ــوال ـن ـج ــا ،الـ ــذي ق ــام ب ــدور
"زيادة الله القيرواني" في مسلسل
"فايكينغ".
ويـعـتـبــر أبــوال ـن ـجــا أن سلسلة
"فايكينغ" االيرلندية الكندية ،والتي
ت ــم ب ـث ـهــا ف ــي الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
األم ـي ــرك ـي ــة" ،ي ـم ـك ــن أن ت ـك ــون من
المسلسالت التي لها متابعة كبيرة
في العالم".
وتابع" :كنت أسمع عن المسلسل،
لـكــن لــم أتــابـعــه ،وقـبـلــت المشاركة
فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــام ــس ،وأن ـ ـ ــا ضــد
الفايكينغ" .وقال الممثل المصري،
الــذي ُعــرف لــدى الجمهور العربي
بـ ـ ـ ــأدواره ال ـنــاج ـحــة ف ــي الـسـيـنـمــا:

من أجواء حفل افتتاح مهرجان «كوميك كون»
"ال ــدور كــان لزيادة الله القيرواني،
والــذي كان أميرا للقيروان في تلك
الفترة .التجربة كانت مختلفة عن

سابقاتها ،ألنه مسلسل مبني وفق
حقائق تاريخية ،ويحتوي على جزء
من الدراما".

وتتواصل تظاهرة "كوميك كون"
لثالثة أيام ،ومن المنتظر أن يتوافد
عليها نـهــايــة األس ـبــوع اآلالف من

المولعين بهذه الثقافة ،التي تجمع
عشاق ألعاب الفيديو.
ك ـمــا ي ـش ــارك ف ــي الـ ـ ـ ــدورة ،الـتــي
يأمل منظموها أن تشهد حضورا
أكـثــر مــن ثمانية آالف زائ ــر ،وليام
سمبسون ،راســم القصة الخيالية
للمسلسل التلفزيوني الشهير "غيم
أوف ثــرونــز" ،الـتــي تـصــور صراعا
شديد الشراسة للسيطرة.
وداخ ـ ـ ــل ال ـف ـض ــاء ال ـش ــاس ــع فــي
"ق ـصــر ال ـم ـعــارض" بمنطقة الـكــرم
(الـضــاحـيــة الشمالية) بالعاصمة
تونس ،يتجمع المئات من محبي
ألعاب الفيديو يحضرون منافسة
حامية الــوطـيــس بين فريقين في
ل ـع ـب ــة "لـ ـي ــغ أوف ل ـي ـج ـي ـنــد" عـلــى
ش ــاشـ ـتـ ـي ــن عـ ـم ــاقـ ـتـ ـي ــن وصـ ـ ــوت
الـمـعـلـقـيــن ع ـلــى ال ـل ـعــب ال يـخـفــت،
وسط هتاف متواصل من الجماهير.
(أ ف ب)

مها محمد :تخوفت من دوري في
«روتين» لكني قررت خوض التجربة
•

محمد جمعة

اكتفت الفنانة مها محمد خــال موسم رمضان
الماضي بالمشاركة في مسلسل "روتين" بشخصية
جدلية.
وقالت مها في تصريحات لـ"الجريدة" ،إنها كانت
متخوفة من خوض التجربة ،غير أن المخرج عيسى
ذياب شجعها ،معربة عن سعادتها بردود األفعال
الطيبة التي حققها العمل.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
أصبحت مرعبة ،الفتة إلى أنها تتمنى لو تم التطرق
إلى كواليس هذا العالم في عمل درامي.
وثـمـنــت الـفـنــانــة مـهــا تجربتها الــرمـضــانـيــة في
مسلسل "روت ـي ــن" ،مــؤكــدة أنـهــا كــانــت متخوفة من
اإلقدام على هذه الخطوة عندما ُعرض عليها العمل
للمرة األولــى ،السيما أن شخصيتها كانت لسيدة
تـقــدم بها الـعـمــر ،لكنها تـطــارد شــابــا أصـغــر منها،
موضحة" :عندما قرأت النص تخوفت من قبول هذه
الشخصية .لم أتقبلها في بداية األمر ،لكن بعد تفكير
اقتنعت بأن هذا النموذج موجود في المجتمع ،وال
داعي للخوف ،من ثم قررت خوض التجربة ،كذلك كان
للمخرج عيسى ذياب دور في إقناعي" ،مؤكدة أنها
على المستوى الشخصي ال تفضل أن تقترن المرأة
بشخص أصغر منها بشكل عام.
وعــن مساحة دوره ــا فــي العمل ،وعما إذا كانت
تناسب ما حققته من نجاح في المجال الفني ،قالت:
"كانت مساحة دوري  15حلقة ،وأنا على قناعة تامة
ب ــأن م ــدى تــأثـيــر ال ــدور فــي الـجـمـهــور أه ــم مــن عــدد
الحلقات التي يظهر فيها الفنان .في بداياتي كنت
أهتم بعدد الحلقات ،لكن مع الوقت عندما اكتسبت
خبرة أدركت أن الكيف أهم من الكم".

الدراما الكويتية
وأكــدت مها أن الدراما الكويتية ال تعكس واقع
الشارع المحلي فقط ،بل تتناول سلبيات تحدث في
الخليج والوطن العربي بشكل عام" :الدراما محلية
في إنتاجها ،لكنها عربية فيما تتناوله من قضايا
وتطرحه مــن مــوضــوعــات ،وال يخفى على أحــد أن
المجتمع العربي همه واحــد ،لذلك أنــا ال أتفق مع

خبريات
إطالق سراح براون عقب دفع
كفالة  2000دوالر

أوقف مغني الراب كريس
براون فترة وجيزة،
الثالثاء املاضي ،بعد حفل
له في فلوريدا ،على ما أكد
مكتب قائد شرطة بالم
بيتش.
وأشار متحدث باسم قائد
الشرطة إلى أن املغني (29
عاما) ،والذي واجه متاعب
قضائية في السابق ،على
خلفية سلوكه العنيف،
أوقف قرابة الساعة
الحادية عشرة ليال ُبعيد
إحيائه حفال في ويست
بالم بيتش على خلفية
تهمة باالعتداء.
ولم يعط املتحدث أريك
ديفيس أي تفاصيل بشأن
هذا االتهام ،غير أن موقع
"تي إم زي" ،املتخصص في
أخبار املشاهير ،لفت إلى
أن التوقيف حصل على
خلفية حادثة في تاريخ
غير محدد العام املاضي.
وقد هاجم مغني الراب
يومها مصورا عندما
كان يقدم حفال كمنسق
أسطوانات بأحد املالهي
في مدينة تامبا بوالية
فلوريدا.
وأطلق سراح مغني الراب
سريعا ،بعدما دفع كفالة
قدرها  2000دوالر ،وفق
مكتب قيادة الشرطة.
ويقيم براون حاليا جولة
في جنوب شرق الواليات
املتحدة للترويج أللبومه
(هارت بريك أون ايه فول
مون) ،الذي صدر في نهاية
.2017
(أ ف ب)

جاستن تمبراليك يمضي إجازة
عائلية في باريس

نشر النجمجاسنت
تمبراليك صورة جميلة
على صفحته بأحد مواقع
التواصل ،تظهر زوجته
النجمةجيسيكا بيال،
وهي تقبل ابنهما سيالس
( 3سنوات).
وكتب جاسنت تعليقا:
"إذا كانت هذه الصورة ال
تقول إن باريس هي مدينة
الحب ،إذًا سأغادر".
وكان جاسنت ( 37عاما)
نشر سابقا صورة مع
زوجته جيسيكا ( 36عاما)
أمام برج إيفل خالل فترة
إجازته يمضيها برفقة
عائلته في باريس ،قبل أن
ينطلق بجولته الغنائية
األوروبية MAN OF THE
.WOODS

نيكي مينا ج تطلق فيديو كليب
أغنيتها الجديدة «»Bed

مها محمد
َمن يدعي أننا نسلط الضوء على الكويت فقط".
وأعربت مها عن استغرابها من األحكام المسبقة
خـ ــال عـ ــرض ال ـح ـل ـق ــات األول ـ ــى ألي ع ـم ــل درام ـ ــي:
"لألسف ،هناك َمن يصدر أحكاما مبكرة ،وال ينتظر
حـتــى ينتصف الـمـسـلـســل ،ليقف عـلــى م ــدى تطور
األحداث ،وما ستؤول إليه".
وشددت على أن عالقتها مع الفنانة هدى حسين
ج ـيــدة ،لكنها ابـتـعــدت عــن ال ـت ـعــاون مـعـهــا ،بسبب
"استقراري في دبي لفترة" .وأضافت" :تربطني بهدى
عالقة جيدة .نعم كان هناك خالف ،لكنه ذهب إلى غير
رجعة ،وهي تعرف مكانتها في قلبي".

مجهود جماعي
وأشارت إلى أن العمل الفني نتاج مجهود جماعي،
ولن ينسب نجاحه لشخص واحد أو بطل بعينه.
ُيذكر أن مسلسل "روتين" تأليف علي الدوحان،
وإخ ــراج عيسى ذي ــاب ،وتمثيل :محمد المنصور،
إلهام الفضالة ،خالد أمين ،هند البلوشي ،شيماء
علي ،أحمد السلمان ،أحمد إيراج ،غدير السبتي ،مها
محمد ،ناصر عباس ،أمل محمد ،محمد الحالق ،أريج
العطار ،والطفلين مشاري الكندري وأحمد بن حسين،
إضافة إلى الفنان العراقي عزيز خيون.

أطلقت النجمةنيكي ميناج
فيديو كليب أغنيتها
الجديدة ( ،)BEDالتي
تشارك فيها النجمةأريانا
غراندي ( 24عامًا).
وكانت نيكي أطلت الشهر
املاضي في "ديو" مع أريانا
بعنوان THE LIGHT IS
 ،COMINGوهي ضمن
ألبوم أريانا الذي ستطرحه
في  17أغسطس.
ج مغنية
ُيشار إلى أن مينا 
أميركية ،عرفت الشهرة عام
 ،2010بعد إطالق ألبومها
األول (بينك فرايدي)،
بحيث تصدرت قائمات
األغنيات األكثر استماعا
في الواليات املتحدة
األميركية.
وفي عام  2012أطلقت ألبوم
"PINK FRIDAY: ROMAN
 ،"RELOADEDالذي ُصنف
على أنه ألبوم بالتيني.

ةديرجلا
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ّ
دمشق تؤمن طريق عمان ...وإسرائيل تهدد المنطقة العازلة
• الروس لتوسيع اتفاق درعا • عودة اآلالف إلى الجنوب و«النصرة» إلخالء حماة • مقتل  18نصفهم من «قسد»
بعد إعالن وقف إطالق النار
في محافظة درعا مقابل تسليم
فصائل المعارضة سالحها
الثقيل ،عمد النظام السوري
إلى تأمين طريق دمشق-
عمان الدولي فور تسلمه معبر
"نصيب" الحدودي مع األردن،
وواصل الروس التفاوض
حول آلية تنفيذ بنود االتفاق
وتوسيعه ليشمل كل المنطقة
الجنوبية.

منظمة حظر
األسلحة الكيماوية
تعثر على بقايا
متفجرات كلور في
دوما وليس غاز
أعصاب

غداة توصل الجانب الروسي إلى
اتفاق مع فصائل درعــا على وقف
إطــاق النار مقابل تسليم السالح
الثقيل والمتوسط في جميع المدن
والبلدات ،أعلن قائد عسكري سوري
أمـ ـ ــس س ـي ـط ــرة وح ـ ـ ـ ــدات ال ـج ـيــش
النظامي على طريق دمشق -عمان
الــدولــي بشكل كامل ،بعد دخولها
ً
ع ــددا مــن الـبـلــدات فــي عملية إطــار
التسوية ،التي مكنته من استعادة
معبر «نصيب» الحدودي مع األردن.
وأف ــاد القائد الـمـيــدانــي ،لوكالة
«سبوتنيك» بأن «الجيش السوري
يقيم ع ــددا مــن الـنـقــاط العسكرية
على طول الطريق الدولي ،الذي بات
آمنا بعد دخول بلدات نصيب وأم
ً
المياذن لعملية المصالحة» ،مشيرا
إلى أن «الجرافات التابعة للجيش
تقوم بإزالة جميع السواتر الترابية
التي أقامها مسلحو جبهة النصرة
والفصائل المتحالفة معها».
وأكــد القائد العسكري أن قوات
النظام سيطرت على كــل الشريط
الحدودي مع األردن ومعبر نصيب
الـ ـح ــدودي ،الـ ــذي كــانــت الـفـصــائــل
تسيطر عليه منذ أبريل  ،2015بعد
تنفيذ عملية التفاف لتدخل بعد
ذلــك الـبـلــدات الـمـجــاورة فــي عملية
المصالحة».
وأكـ ــد م ــدي ــر ال ـمــرصــد ال ـس ــوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن،
أن قوات النظام أرسلت أمس المزيد
من التعزيزات العسكرية إلى المعبر
ً
ال ـ ـحـ ــدودي» ،الـ ــذي ك ــان يـعــد مـمــرا
ً
ً
تجاريا حيويا بين سورية واألردن
قبل اندالع النزاع.

ت ـ ـنـ ــاولـ ــت أم ـ ـ ــس درع ـ ـ ـ ــا الـ ـم ــديـ ـن ــة،
وتوسيع االتـفــاق ،بما يشمل ريف
درعا الغربي والقنيطرة ،موضحة
أن الروس قسموا ريف درعا إلى 6
قطاعات ،وحصروا التفاوض حول
كل منطقة بعينها.

توسيع االتفاق

عودة النازحين

في هذه األثناء ،تواصل فصائل
الجنوب السوري والجانب الروسي
محادثاتها حول آلية تنفيذ بنود
االت ـ ـفـ ــاق ،ال ـ ــذي م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن
ً
تنسحب بموجبه أيضا من  4قرى
هي :الكحيل ،والسهوة ،والمسيفرة،
والـجـيــزة فــي ري ــف درع ــا الـشــرقــي،
ب ـع ــد أن س ـي ـط ــر ع ـل ـي ـهــا ال ـن ـظ ــام،
ً
مدعوما بقوات روسية وميليشيات
موالية له.
وذك ــرت مـصــادر أن المحادثات

ووسـ ـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ـ ــذر ع ـك ــس
التزام األطــراف باالتفاقات األولية،
ع ــاد آالف الـنــازحـيــن مــن المنطقة
الحدودية مع األردن إلــى منازلهم
في قرى وبلدات ريف درعا الجنوبي
الـشــرقــي ،مــع تــوقــف القصف فيها
بشكل كامل.
وتواصلت أمس حركة النازحين
ب ــاتـ ـج ــاه ق ـ ــرى وبـ ـ ـل ـ ــدات يـشـمـلـهــا
االتفاق ،وفق مدير المرصد السوري،
ال ــذي أش ــار إل ــى أن ــه «ف ــي الـمـقــابــل،

البابا يخشى تالشي
مسيحيي المنطقة

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس،
خالل ترؤسه أمس صالة
مشتركة ،بحضور أغلبية
بطاركة كنائس الشرق األوسط
األرثوذكسية والكاثوليكية ،عن
مخاوفه من «تالشي» الوجود
المسيحي في المنطقة.
وقال فرنسيس أمام بطريك
القسطنطينية التركية
بارتلماس األول ،وبطريرك
موسكو كيريل ،وبابا األقباط
تواضروس الثاني ،وبطريرك
الموارنة بشارة الراعي ،إن
«الشرق األوسط بات مكانا
يرحل فيه الناس عن أرضهم»،
ً
مضيفا« :الالمباالة تقتل،
ونريد أن نكون صوتا يقاوم
جريمة الالمباالة».

ليبيا :تحرير  3بعد
مواجهات في تشاد
جنود النظام السوري على معبر نصيب الحدودي مع األردن أمس
يخشى البعض العودة إلى مناطق
ً
دخـلـتـهــا قـ ــوات ال ـن ـظــام خ ــوف ــا من
االعتقاالت».

اجتياح إسرائيلي
وبـعــد ســاعــات على مهاجمتها
ً
ً
موقعا للجيش الـســوري ردا على
سقوط قذيفة هاون داخل المنطقة
مـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـس ـ ــاح ،أكـ ـ ــد ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي أنه ال يستبعد دخوله
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـف ــاص ـل ــة ف ــي ال ـج ــوالن
ا لـ ـمـ ـحـ ـت ــل ،إذا م ـ ــا ازداد ض ـغــط
السوريين الراغبين في اللجوء إلى
إســرائـيــل .وأبـلــغ مـصــدر بالجيش
«ه ـئ ـيــة الـ ـب ــث» اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ــأن
«جيش الدفاع لن يسمح باجتياز
السياج األمني الحدودي ،وفي حال
المساس بالمدنيين الموجودين
قـ ــرب ال ـ ـحـ ــدود ،س ـي ـتــم ال ـن ـظ ــر فــي

(أ ف ب)

إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـت ــدخ ــل حـ ـت ــى دخـ ــول
الـمـنـطـقــة ال ـفــاص ـلــة ل ـف ـتــرة زمـنـيــة
ً
محددة» ،مؤكدا أن إسرائيل دفعت
بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواتها
ال ـم ــوج ــودة ف ــي هـضـبــة ال ـج ــوالن،
ً
تحسبا ألي تطورات في المنطقة.

ريف حماة
وعلى جبهة أخــرى ،دعــت «هيئة
ً
ت ـحــريــر الـ ـش ــام» (ال ـن ـص ــرة ســاب ـقــا)
س ـك ــان ريـ ــف ح ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي إل ــى
مغادرة المنطقة خالل مدة أقصاها
 48ساعة ،لبدء عملية عسكرية ضد
قــوات النظام الـســوري فــي المنطقة
نصرة ألهالي درعا .وأعلنت الهيئة،
في بيان« ،منطقة ريف حماة الشمالي
مـنـطـقــة ع ـس ـكــريــة» ،واعـ ــدة األهــالــي
بالمساعدة في تأمين اآلليات ومراكز
لإليواء بعد مغادرة قراهم.

وف ــي ش ــرق س ــوري ــة ،ق ـتــل أمــس
ً
األول  18شـ ـخـ ـص ــا عـ ـل ــى األ ق ـ ـ ــل،
ً
بينهم  11عنصرا من قوات سورية
الديمقراطية (قسد) ،من جراء تفجير
سيارة مفخخة أمام أحد مقراتها في
بلدة البصيرة في ريــف ديــر الــزور
الشرقي.
وأوض ـ ــح ال ـمــرصــد أن التفجير
تسبب في مقتل قيادي من القوات
ذات األغـلـبـيــة ال ـكــرديــة الـمــدعــومــة
ً
أمـ ـي ــركـ ـي ــا مـ ــع  10مـ ــن ع ـن ــاص ــره،
باإلضافة إلى سبعة مدنيين بينهم
ثالثة أطفال».

هجوم دوما
وف ـ ـ ــي اله ـ ـ ـ ـ ــاي ،أك ـ ـ ـ ــدت م ـن ـظ ـمــة
حـظــر األس ـل ـحــة الـكـيـمــاويــة ،أمــس
األول ،أنها لم تعثر على دليل عن
استخدام غاز األعصاب في الهجوم

عـلــى دوم ــا فــي الـســابــع مــن أبــريــل
الماضي ،لكنها عثرت على آثار قد
تحوي الكلور.
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر لـ ـ ـه ـ ــا ،أوض ـ ـحـ ــت
المنطمة ،الـتــي أخ ــذ فريقها نحو
 100عينة من سبعة مواقع في دوما
بعد أسبوعين من وقــوع الهجوم،
أن «النتائج تظهر أنه لم يتم رصد
وج ـ ــود أي ع ـن ـصــر ل ـغ ــاز أع ـصــاب
ف ــوس ـف ــوري ع ـض ــوي أو ب ـق ــاي ــاه»،
فضال عن بقايا متفجرات عثر على
مكونات عدة تحوي الكلور.
وتابع التقرير أن «العمل الهادف
للتوصل إلى تفسير لهذه النتائج
ً
اليــزال جــاريــا» .والمطلوب تحديد
ما إذا كانت اآلثــار التي تم العثور
عـلـيـهــا إش ـ ــارة إل ــى م ـصــدر نــاشــط
من الكلور ،الذي ال يوجد عادة في
الطبيعة.
(عواصم  -وكاالت)

لبنان :بكركي على خط مصالحة «الحر» و«القوات»
• «التكتل» يجدد مطالبه بالحقيبتين •  400سوري غادروا عرسال بمواكبة أمنية

●

سوريون يستعدون لمغادرة عرسال أمس

سلة أخبار

(أ ف ب)

بيروت  -ةديرجلا

•

راوح ملف تأليف الحكومة اللبنانية مكانه على وقع
الحرب الكالمية المستعرة بين «التيار الوطني الحر»
وحزب «القوات اللبنانية».
ووصلت العالقة بين الطرفين إلى نقطة الالعودة ،بعد
القصف الكالمي المتبادل ،وانتهاء الهدنة اإلعالمية أمس
بحسب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة
تصريف األعمال غسان حاصباني.
وأوضح حاصباني أن «التهدئة اإلعالمية انتهت بعد
الحلقة المسجلة لوزير الخارجية في حكومة تصريف
األعمال جبران باسيل عبر محطة إم .تي .في قبل أيام
وال ـمــواقــف الـتــي اطلقها حـيــث تــم اإلف ـصــاح عــن تفاهم
معراب في شكل ضبابي».
ورج ـحــت م ـصــادر متابعة «دخ ــول ط ــرف ثــالــث على
ً
خــط رأب الـصــدع بين الـطــرفـيــن» ،مـشـيــرة إلــى أن «ابــرز
ّ
المعول عليها في هذا االتجاه هي البطريكية
الجهات
المارونية التي طالما لعبت دورا في تقريب المسافات
وتوحيد الجبهة المسيحية» .وقالت« :البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ُ
سيبادر فور عودته
غد إلى دعوة ممثلين (نواب أو وزراء) من
من روما ظهر ٍ
طرفي التفاهم إلى االجتماع في بكركي لترطيب األجواء

ومحاولة معالجة ما حصل» .وختمت« :سيد بكركي لن
يرضى بعودة األمور إلى ّ
مربعها األول ،وبالتالي عودة
ّ
ً
التشنج واالحتقان بين المسيحيين» ،مشددة على أن
«الـتـنــافــس على خــدمــة الــوطــن والـتـعــاون شــيء ورفــض
اآلخرين شيء آخر».
إلى ذلك ،دعا «التكتل الوطني» إلى اإلسراع في تأليف
ً
ً
حكومة وطنية ال تستثني أحدا يكون الكل فيها مسؤوال
ً
تـجــاه الــوطــن وال ـمــواطــن ،م ـجــددا المطالبة بحقيبتين
وزاريتين .وأشار النائب طوني فرنجية الذي تال بيان
التكتل بعد اجتماعه في بنشعي ،أمــس ،إلى أن «اتفاق
معراب ضرب للدستور والمؤسسات خاصة من الذين
أقسموا على الدستور ،معتبرا أنه «يشكل محاولة فاشلة
ّ
لإللغاء كما يكرس مبدأ المحاصصة الــذي تجلى في
التعيينات األخيرة».
ولفت النائب السابق بطرس حرب إلى أنه «بعد إنجاز
القسم األول من اتفاق معراب الــذي أوصــل العماد عون
إلــى بعبدا ،يبدو أن التفاهم وقــع ليتحقق هــذا الهدف
فقط ،وأن مــا نــص عليه التفاهم لجهة تقاسم السلطة
بين الطرفين لم يحترم ،على اعتبار أن مفهوم رئيس
التيار لهذا التفاهم يكمن في أن توافق القوات على كل
الصفقات من دون اعتراض ،تحت طائلة اعتبار أن أي
اعتراض يعد خروجا على مبدأ دعم العهد ،وكأن هذه

الصفقات تشكل إحدى صفقات العهد ،وهو ما يجب أن
يرفضه رئيس الجمهورية».
وفي سياق قوافل عودة النازحين السوريين ،غادرت
دفعة ثانية من النازحين بلدة عرسال عبر حاجز وادي
حميد في اتجاه الجرود .وغادر  400شخص مسجل لدى
لوائح األمن العام اللبناني في اتجاه بلدات فليطا ،وراس
المعرة ،وحوش عرب وقارة .وأكد رئيس بلدية عرسال
«وصول الدفعة الجديدة إلى الحدود السورية».
وبالتزامن مع المغادرة ،قام الصليب األحمر اللبناني
وفرق اإلسعاف والطوارئ باإلجراءات اللوجستية وتقديم
الـمـســاعــدة الطبية الــازمــة مــن خ ــال طــواقــم االسـعــاف
وعيادة طبية متنقلة موجودة في المكان بمواكبة أمنية
من الجيش اللبناني.
وأعـلـنــت المديرية الـعــامــة لــأمــن الـعــام فــي بـيــان أنه
ً
«اع ـت ـب ــارا م ــن ص ـبــاح ال ـي ــوم (ال ـس ـبــت) وبــالـتـنـسـيــق مع
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لثالثمئة
ً
ً
وسبعة وسبعين نــازحــا ســوريــا مــن مخيمات عرسال
إلى سورية» ،مشيرة إلى أن «دوريات من المديرية واكبت
النازحين الذين انطلقوا بسياراتهم وآلياتهم الخاصة
ً
اعتبارا من نقطة التجمع في وادي حميد حتى معبر
الزمراني الحدودي».

أكد الناطق باسم كتيبة «سبل
السالم» التابعة للجيش
الليبي ،أحمد سلطان ،تحرير
 3مواطنين من مدينة الكفرة
جنوب شرق ليبيا ،كان تم
اختطافهم قبل يومين من
جانب العصابات التشادية،
التي تشن هجمات ،مستغلة
حالة االنفالت األمني منذ
اإلطاحة بمعمر القذافي وقتله
في عام .2011
وقال سلطان أمس ،إن «دوريات
تابعة للكتيبة خرجت لتعقب
الخاطفين ،وبعد رصدهم
داخل الحدود التشادية في
جبل كلجنا ،اندلعت مواجهات
مسلحة عنيفة ،ونتج عنها
تحرير المخطوفين الثالثة،
ومصادرة سيارة مسلحة
تابعة للعصابات التشادية».

أوغندا تستضيف محادثات
فرقاء جنوب السودان

استضافت العاصمة األوغندية
كامباال ،أمس ،محادثات سالم
بين قائدي جنوب السودان
المتناحرين الرئيس سيلفا
كير ،ونائبه السابق ريك
مشار ،الذي تحول إلى زعيم
المتمردين .وقالت الرئاسة
األوغندية ،إن االجتماع
بوساطة من الرئيس السوداني
عمر البشير ونظيره األوغندي
يوري موسيفيني .وجاء
االجتماع غداة توقيع اتفاق
للترتيبات األمنية بين الطرفين
خالل مفاوضات استضافتها
الخرطوم للتوصل إلى سالم
دائم في الدولة الوليدة.

مصر :مجلس اإلعالم إلى «أمن الدولة» ...وسجن المذبوح  8سنوات

الرئاسة تطلق مشروع التأمين الصحي من بورسعيد ...واإلصالح اإلداري على رأس أولوياتها
●

القاهرة  -حسن حافظ

ق ــرر ال ـنــائــب ال ـع ــام الـمـصــري،
المستشار نبيل ص ــادق ،أمــس،
استدعاء رئيس المجلس األعلى
ل ـ ــإع ـ ــام ،مـ ـك ــرم م ـح ـم ــد أح ـم ــد،
للتحقيق مـعــه أمـ ــام نـيــابــة أمــن
الدولة العليا ،في قــراره الصادر
األسبوع الماضي ،بحظر النشر
ف ــي وق ــائ ــع تـتـعـلــق بـمـسـتـشـفــى
 57357لعالج األطفال من مرض
ال ـســرطــان ،وش ــدد الـنــائــب الـعــام
ع ـلــى أن «األعـ ـل ــى ل ــإع ــام» غير
م ـخ ـت ــص ب ـم ـث ــل هـ ـك ــذا قـ ـ ـ ــرارات،
ألنها اختصاص أصيل للسلطة
القضائية.
ووصف بيان رسمي صادر عن
مكتب النائب العام قرار المجلس
األع ـلــى لــإعــام بــالـمـنـعــدم ،و»ال
أثر له ألنه خالف القانون ،ويعد

تدخال في اختصاصات السلطة
القضائية وا لـتـنـفـيــذ يــة المنوط
بها وحدها حماية الشأن العام
للدولة» ،وأكد أن المجلس األعلى
لــإعــام مـنــوط بــه فـقــط «حماية
حرية الصحافة ،وحق المواطن
ف ــي الـتـمـتــع بــإعــامــه وصـحــافــة
نزيهة حرة في إطار من المهنية»،
وق ــرر الـنــائــب ال ـعــام مـثــول مكرم
م ـح ـمــد أحـ ـم ــد أمـ ـ ــام ن ـي ــاب ــة أم ــن
الدولة العليا لإلدالء بأقواله ،مع
حظر النشر فيما تجريه نيابة
أمــن الدولة العليا من تحقيقات
معه.
وك ـ ــان م ـ ـكـ ــرم ،ب ـص ـف ـتــه رئ ـيــس
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى لـ ــإعـ ــام ،ق ــرر
األربـ ـع ــاء ال ـم ــاض ــي ،ح ـظــر الـنـشــر
فـ ــي كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـمـسـتـشـفــى
 ،57357والتي أثار حولها الكاتب
وحيد حامد الجدل بسبب نشره

لتحقيق صحافي حول التبرعات
الموجهة للمستشفى ،وقرر مكرم
إلزام جميع األطراف بالتوقف عن
الكتابة في الموضوع ووقــف بث
البرامج المرئية والمسموعة حوله،
ل ـح ـيــن ان ـت ـه ــاء ال ـل ـج ـنــة ال ــوزاري ــة
ال ـت ــي شـكـلـتـهــا وزي ـ ــرة الـتـضــامــن
االجـتـمــاعــي ،غ ــادة وال ــي ،لفحص
أعمال المستشفى من مهمتها.
في غضون ذلك ،قررت محكمة
جـ ـن ــح مـ ـص ــر الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،أم ـ ــس،
معاقبة اللبنانية منى المذبوح،
بــال ـح ـبــس  8أعـ ـ ــوام م ــع الـش ـغــل،
بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
وازدراء األدي ــان والـتـطــاول على
ال ـش ـع ــب الـ ـمـ ـص ــري ع ـل ــى مــوقــع
التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
وتـ ــم ت ـحــديــد ج ـل ـســة  29يــولـيــو
الجاري لنظر استئناف المذبوح
على الحكم.

وسبق أن أحــال النائب العام
المذبوح إلى المحكمة الجنائية
العاجلة فــي  4يونيو الماضي،
«إلذاعـتـهــا عمدا شائعات كاذبة
مــن شأنها المساس بالمجتمع
وال ـت ـع ــدي ع ـلــى األديـ ـ ـ ــان» ،وذل ــك
بعد إلقاء أجهزة األمن المصرية
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى الـ ـم ــذب ــوح نـهــايــة
مــايــو الـمــاضــي ،للتحقيق معها
ف ــي ات ـهــام ـهــا ب ـتــوج ـيــه إه ــان ــات
ل ـل ـش ـعــب الـ ـمـ ـص ــري فـ ــي ف ـيــديــو
شـ ـخـ ـص ــي بـ ـثـ ـت ــه عـ ـب ــر وس ــائ ــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي وتضمن
ألفاظا خارجة ،وذلك بعد زعمها
ال ـت ـعــرض لـلـتـحــرش ف ــي ش ــوارع
العاصمة المصرية.
في غضون ذلك ،قال المتحدث
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ،ب ـس ــام راضـ ــي،
أمس ،إن ملفات الصحة والتعليم
واإل صـ ـ ـ ــاح اإلداري ع ـل ــى رأس

ً
األولويات ،مشيرا إلى أن الفترة
العصيبة الماضية شهدت تثبيت
أركــان الــدولــة ،والمقبلة ستكون
للحداثة والمشروعات القومية
وأبرزها التأمين الصحي.
وأعـلـنــت الــرئــاســة أمــس األول
أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
أم ـ ــر بـ ــإطـ ــاق ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ــى
لتنفيذ المشروع القومي للتأمين
الصحي ،والذي يتضمن خطوات
وإج ــراء ات تمهيدية على فترات
وجـ ـ ـ ــدوال زم ـن ـي ــا مـ ـ ـح ـ ــددا ،ي ـبــدأ
بــالـقـضــاء عـلــى ق ــوائ ــم االنـتـظــار
للمرضى بالجراحات والتدخالت
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــرجـ ــة خ ـ ـ ــال س ـتــة
أشهر ،ثم إطالق مشروع تطوير
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة،
بإجمالي  47مستشفى بجميع
مـ ـح ــافـ ـظ ــات م ـ ـصـ ــر ،والـ ـت ــابـ ـع ــة
لـ ــوزارة الـصـحــة والمستشفيات

ضابط بحري يشرح مهام وحدته لطلبة الطالئع أمس األول
الجامعية ،مــع توفير المخزون
االستراتيجي من ألبان األطفال
واألمـصــال واللقاحات ،والمسح
العالجي الشامل لفيروس سي،
ب ــإجـ ـم ــال ــي  45مـ ـلـ ـي ــون م ــواط ــن
مـ ـص ــري ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ك ـبــرى
ال ـشــركــات الــدوائ ـيــة وذل ــك خــال
عـ ــام ـ ـيـ ــن ،فـ ـض ــا ع ـ ــن االنـ ـتـ ـه ــاء
م ــن ت ـج ـه ـيــز وم ـي ـك ـنــة مـحــافـظــة
بورسعيد مــن حيث اإلن ـشــاء ات

والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ،وإعـ ـ ـ ــداد ال ـق ــوى
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة وحـ ـ ـص ـ ــر وت ـس ـج ـي ــل
المنتفعين خ ــال ع ــام ،عـلــى أن
يتم البدء في التطبيق تباعا في
باقي محافظات المرحلة األولى؛
السويس واإلسماعيلية وشمال
وجنوب سيناء.
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ــرئـ ــاسـ ــي ب ـس ــام
راض ـ ـ ـ ـ ــي ،ق ـ ـ ــال ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ص ـحــاف ـيــة ،إن ال ـمــرح ـلــة األولـ ــى

(صفحة القوات المسلحة)
ل ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـص ـح ــي
الشامل ،تشمل خمس محافظات،
وأك ــد أن ال ـم ـشــروع هــو الـمـحــور
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ب ـق ـط ــاع
الصحة وعـمــاده األســاســي ،وأن
أول م ـح ــاور ال ـم ـش ــروع الـقـضــاء
ع ـل ــى قـ ــوائـ ــم انـ ـتـ ـظ ــار األمـ ـ ــراض
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـصـ ـي ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـكـ ــري
والضغط والقلب المفتوح خالل
 6أشهر على األكثر.

ةديرجلا
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«تهريب الكبار» يضرب إيران ...وخامنئي يأمر روحاني بالتحقيق

الحكومة ترفض دعوات باريس لتقييد برنامجها الصاروخي ...والبرلمان يستخف بمقترحات أوروبا ضد واشنطن
سعى المرشد اإليراني إلى
امتصاص الغضب الشعبي
المتنامي ،ووجه رئيس
الجمهورية إلى فتح تحقيق
في تهريب أسر كبار مسؤولي
النظام مليارات الدوالرات
والتسبب في انهيار العملة
المحلية مع قرب تطبيق
العقوبات األميركية ،في حين
رفضت وزارة الخارجية دعوات
باريس لتقييد برنامج التسلح
الصاروخي.

سلة أخبار
السعودية ترحل  400ألف
من  1.3مليون مخالف

قالت وزارة الداخلية
السعودية ،أمس ،إنها
ألقت القبض على أكثر من
 1.3مليون أجنبي مخالف
لقانون العمل واإلقامة
والحدود منذ السادس عشر
من نوفمبر الماضي ،رحلت
منهم  400ألف شخص.
وأوضحت الوزارة ،في
بيان ،أن الحمالت الميدانية
ً
المشتركة أسفرت أيضا
ً
عن إيقاف  446سعوديا
لتورطهم في نقل أو إيواء
وافدين مخالفين لألنظمة.

مقتل  50حوثيًا في الحديدة
ً
مترئسا االجتماع الرابع للمجلس األعلى للتنسيق االقتصادي بحضور رئيسي السلطة القضائية ومجلس الشوري األخوين صادق وعلي الريجاني في طهران أمس (إرنا)
روحاني

إعدام  8متهمين
بالهجوم على
ضريح الخميني
العام الماضي

بعد ســاعــات مــن نشر تقارير
عــن تهريب أســر كـبــار مسؤولي
الـ ـنـ ـظ ــام ل ـم ـل ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات،
وج ــه الـمــرشــد األع ـلــى اإلي ــران ــي،
عـلــي خــامـنـئــي ،رس ــال ــة مكتوبة
للرئيس حسن روحــانــي ،أمــس،
لفتح تحقيق عاجل حول وضع
سوق العمالت األجنبية ،وتدهور
العملة المحلية غير المسبوق
ً
األسبوع الماضي ،معربا عن قلقه
بشأن الوضع االقتصادي.
وربـ ـ ـ ـ ــط ن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون الـ ـتـ ـح ــرك
ب ـت ـصــري ـحــات ال ــرئ ـي ــس الـســابــق
للبنك الـمــركــزي وعـضــو اللجنة
االق ـت ـصــاديــة بـمـجـلــس ال ـشــورى
النائب محمود بهمني ،لوكالة
"مـهــر" ،أمــس األول ،والتي كشف
خاللها أن أبـنــاء كبار مسؤولي
النظام أخرجوا  148مليار دوالر
مــن العملة الصعبة أي أكثر من
احتياطي الدولة.
وذكر نواب بالبرلمان أن 5000
من أبناء المسؤولين الكبار في
النظام أخرجوا مبالغ طائلة من
العملة الصعبة وأود ع ــو ه ــا في
حساباتهم في البنوك األجنبية.
وأكد بهمني أنه منذ عامين لم
تدخل أي عملة صعبة من فوائد
الصادرات إلى البالد ،في إشارة
إلى إيداع تلك المبالغ بحسابات

المسؤولين وأبنائهم في البنوك
ً
األجنبية ،مبينا أن "هذه األموال
تشبه الفيضان الجارف والتنين
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـف ــاق ويـ ـج ــب اتـ ـخ ــاذ
خطوات فاعلة إليقافه".

أداء روحاني
كـ ــذ لـ ــك ا نـ ـتـ ـق ــد أداء ح ـك ــو م ــة
روحــانــي فــي ســوء تنظيم سوق
ا لـصــرف والعملة والمسكوكات
ً
قــائــا" :لـقــد بيعت لـلـنــاس عملة
صـعـبــة ب ــا ح ـ ــدود ،واآلن نــريــد
من الناس الذين اشتروا الكثير
من العملة الصعبة أن يسلموها
لـ ــأمـ ــن ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،أو ي ـق ــول ــون
اليوم نريد من مشتري العمالت
جباية الضرائب ،بينما يجب أن
تــدفــع ال ـضــرائــب خ ــال عمليات
ً
البيع والشراء" ،مضيفا أن "هذه
القرارات ليست دقيقة وال تستند
إلى التخطيط".
ورفض بهمني فكرة استجواب
الــوزراء لحل المشاكل" :إذا تغير
ال ـ ــوزراء  10مـ ــرات ،فـلـيــس هناك
ج ـ ـ ــدوى مـ ــا دمـ ـن ــا ن ـط ـب ــق نـفــس
األفكار والسياسات .نحن بحاجة
إل ــى تـصـحـيــح سـيــاســاتـنــا وفــق
س ـيــاســات ال ـم ــال وال ـع ـم ــات في
جميع أنحاء العالم".

وط ــال ــب بـ ــإعـ ــادة  148مـلـيــار
دوالر م ـ ـ ــن ح ـ ـ ـسـ ـ ــا بـ ـ ــات أ بـ ـ ـن ـ ــاء
المسؤولين في الخارج إلى داخل
ً
البالد ،متسائال" :ماذا يفعل 5000
م ــن أبـ ـن ــاء ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـك ـبــار
فــي الـخــارج؟ يقال إن  300منهم
يدرسون ،ماذا يفعل البقية؟ يجب
على الحكومة التعامل مــع هذه
ً
المسألة وفقا للقوانين".

رفض وتمسك
وج ــاءت دع ــوة الـمــرشــد لفتح
ال ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـت ــي أع ـل ـن ـه ــا أم ــس
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـق ـل ـي ــل رئ ـي ــس
لجنة األم ــن الـقــومــي والسياسة
الخارجية في "الشورى" ،حشمت
ال ـل ــه ف ــاح ــت ب ـي ـشــه ،م ــن أهـمـيــة
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـت ــي
ع ــرض ــت ع ـلــى وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
محمد ج ــواد ظــريــف أمــس األول
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع نـ ــاقـ ــش مـسـتـقـبــل
االت ـف ــاق ال ـن ــووي بـعــد انـسـحــاب
الواليات المتحدة منه.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ب ـي ـش ــه أن ال ـح ــزم ــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـم ـق ـت ــرح ــة ،لـيـســت
لمواجهة تهديدات إدارة الرئيس
دونالد ترامب ومعالجة مخاوف
اإليرانيين .وأضاف تعليقا على
ك ـل ـم ــة ظ ــري ــف عـ ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع

ال ــذي عقد فــي فيينا إن الحزمة
األوروبـ ـي ــة الـمـقـتــرحــة لتجنيب
طهران والشركات األوروبية التي
تعمل معها العقوبات األميركية
التي تدخل حيز التنفيذ بحلول
أغ ـس ـطــس ال ـم ـق ـبــل" ،غ ـي ــر كــافـيــة
وغير دقيقة".

عقوبات أميركية
ً
والح ـق ــا ،أعـلـنــت شــركــة "ســي.
إم.إي ـ ـ ــه سـ ــي.جـ ــي.إم" الـفــرنـسـيــة،
ثـ ــالـ ــث أك ـ ـبـ ــر شـ ــركـ ــة شـ ـح ــن فــي
الـعــالــم ،وقــف أعمالها فــي إيــران
ً
خــوفــا مــن ال ــوق ــوع تـحــت طائلة
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة فــي الوقت
الذي طالب فيه الرئيس اإليراني
الدول األوروبية بفعل المزيد في
مواجهة اإلجراءات األميركية.
وق ــال روحــانــي عـبــر "تــويـتــر":
"ال ــدول األوروب ـيــة لديها اإلرادة
السياسية لإلبقاء على العالقات
ً
االقـتـصــاديــة مــع إي ــران ،اعـتـمــادا
ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،لـكـنـهــا
بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية
خالل اإلطار الزمني".
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،نـ ـف ــت سـ ـف ــارة
كوريا الجنوبية صحة تعليقها
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد الـ ـنـ ـف ــط وال ـم ـك ـث ـف ــات
الغازية اإليرانية في شهر يوليو

الصدر يلتقي عالوي بالنجف ...وسباق الستمالة أربيل
ف ــي ح ـي ــن ت ـك ـثــف ال ـك ـت ــل الـسـيــاسـيــة
الفائزة باالنتخابات البرلمانية العراقية
األخـيــرة جهودها لتكوين تكتل يشكل
الحكومة ،اجتمع زعيم التيار الصدري،
مقتدى الصدر ،بمدينة النجف ،مع زعيم
ائـتــاف "الــوطـنـيــة" اي ــاد ع ــاوي ،لبحث
سبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذك ــر بـيــان لمكتب الـصــدر أم ــس ،أن
"الـ ـص ــدر ب ـحــث م ــع عـ ــاوي ال ـعــديــد من
الـمــواضـيــع ال ـتــي تـهــم ال ـشــأن الـعــراقــي،
ً
وخصوصا الملف السياسي ،وتشكيل
الحكومة المقبلة ،وموضوع العد والفرز
الـيــدوي لصناديق االق ـتــراع التي طعن
بصحة فرزها".
واع ـت ـبــر عـ ــاوي ،ف ــي ب ـيــان أم ــس ،أن
عمليات العد والفرز اليدوي في كركوك
أظ ـه ــرت وجـ ــود ت ــزوي ــر بـنـسـبــة  50في
ً
المئة ،واصـفــا االنـتـخــابــات البرلمانية
األخيرة بـ"المهزلة".
وقال عالوي إن "نسبة التزوير التي
أظهرتها عمليات العد والفرز اليدوي في
بعض مراكز كركوك ،أكدت بما ال يقبل
الشك أن االنتخابات األخيرة كانت مهزلة
كـبــرى ،وجــريـمــة بحق الشعب ال يمكن
السكوت عليها".
ودع ــا القضاء إلــى إع ــادة فــرز جميع
صناديق االقتراع بمحافظات العراق بال

استثناء يدويا.
فـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـس ــابـ ـق ــت ك ـتــل
سـيــاسـيــة الس ـت ـمــالــة ال ـم ـكــون ال ـك ــردي،
ووصــل وفــد مــن قائمة "الفتح" بزعامة
هـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،ووفـ ـ ــد م ـن ـف ـصــل مــن
ائـتــاف "دول ــة ال ـقــانــون" ،ال ــذي يتزعمه
رئـيــس ال ــوزراء السابق ن ــوري المالكي
مـســاء أمــس األول إلــى محافظة أربـيــل،
إلجراء مفاوضات مع الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،بزعامة مسعود بارزاني
بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
والتقى وفد تحالف "الفتح" ،الذي ضم
الناطق الرسمي باسمه أحمد األســدي
أم ــس ،رئـيــس حكومة إقليم كردستان،
نـيـجـيــرفــان ب ــارزان ــي .وق ــال األس ــدي إن
"الزيارة تهدف لمناقشة تشكيل الحكومة
الجديدة ،إلى جانب تمتين العالقات بين
كل األطراف العراقية".
وأفـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر بـ ــأن وفـ ــد ائ ـت ــاف
المالكي ،ا ل ــذي ينافس تحالف الصدر
والعامري ،التقى مسعود بارزاني ،قبل
التوجه إلى محافظة السليمانية ،معقل
حزب االتحاد الوطني الكردستاني الذي
ً
ً
حصل على  18مقعدا نيابيا.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أعـلـنــت المفوضية
ال ـع ـل ـي ــا ال ـم ـس ـت ـق ـلــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات نـقــل
صناديق االقتراع المطعون بنتائجها

ً
مستقبال عالوي في منزله بالنجف أمس (أ ف ب)
الصدر
مــن المحافظات الجنوبية ،إ لــى بغداد
إلعادة عدها وفرزها يدويا.
ووفـ ـ ـ ــق الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ـع ـل ـن ــة ي ــون ـي ــو
الماضي ،حل تحالف "سائرون" المدعوم
من الصدر في المرتبة األولى بـ 54مقعدا
م ــن أصـ ــل  ،329يـلـيــه ت ـحــالــف "ال ـف ـتــح"
ال ـم ـك ــون م ــن أذرع س ـيــاس ـيــة لـفـصــائــل
"الحشد الشعبي" بزعامة العامري بـ47
مقعدا.
و ب ــدأت المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات العراقية األسبوع الماضي

ع ـم ـل ـيــة ع ــد وفـ ـ ــرز أص ـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـب ـيــن
ي ــدوي ــا ،عـقــب "م ــزاع ــم خ ــروق ــات" شابت
االنتخابات البرلمانية التي جــرت في
 12مايو الماضي.
إلــى ذلــك ،أفــادت مصادر من الجيش
وال ـش ــرط ــة و ُمـ ـس ــؤول ــون م ـح ـل ـيــون بــأن
"فلبينيتين خطفتا أ م ــس عـلــى طريق
يـ ــربـ ــط بـ ـي ــن بـ ـ ـغ ـ ــداد وم ــديـ ـن ــة ك ــرك ــوك
النفطية".
(بغداد  -األناضول ،رويترز ،أ ف ب،
د ب أ)

الحالي استجابة لدعوة ترامب
إلى فرض حظر شامل على النفط
اإليراني بحلول نوفمبر المقبل.

التسلح والحج
من جانب آخــر ،رفضت وزارة
الخارجية اإليــرانـيــة أمــس دعــوة
وزي ــر الـخــارجـيــة الفرنسي جان
ايـ ــف لـ ــودريـ ــان طـ ـه ــران لـتـقـيـيــد
برنامجها للتسلح الصاروخي،
وقال المتحدث باسم الخارجیة
بـهــرام قاسمي إن أنشطة بــاده
لیست لألغراض الدفاعیة وليست
موجهة ضد أحد.
ووصف قاسمي مطالبة الوزير
ال ـف ــرن ـس ــي ل ـ ـبـ ــاده ب ــوق ــف دع ــم
الجماعات المتمردة في الشرق
األوســط بالتهم المرفوضة غير
العادلة مدافعا عن تدخل بالده
فــي ســوريــة وال ـع ــراق لــ"مـحــاربــة
اإلرهاب" وارساء األمن والسالم.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،أك ــد مـســؤول
ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة لبعثة الحج
علي بروانه ،أن إيرا والسعودية
تـعـهــدتــا ب ــأن تـضـعــا خالفتهما
جانبا ،وأن تحافظا على االحترام
المتبادل من أجل إجــراء مناسك
الـحــج للحجاج اإليــرانـيـيــن دون
أي مشكلة.

إلى ذلك ،أعدمت إيران ثمانية
شركاء لمنفذي االعـتــداء الدامي
ال ـ ـم ـ ــزدوج ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـه ــدف فــي
يــون ـيــو  2017مـجـلــس ال ـش ــورى
وض ــري ــح اإلم ـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي فــي
طهران.
وك ـت ـبــت وك ــال ــة أن ـب ــاء "م ـي ــزان
اونـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن" ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـل ـس ـل ـطــة
الـقـضــائـيــة أم ــس أن "الـثـمــانـيــة،
ج ـم ـي ـع ـه ــم إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــون ،ن ـ ّـس ـق ــوا
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر م ـ ــع ال ـف ــاع ـل ـي ــن
الــرئـيـسـيـيــن ف ــي تـنـظـيــم داع ــش،
الذين قتلوا وأصــابــوا مواطنين
أبرياء ودعموهم ماديا ّ
وزودوهم
بأسلحة في حين كانوا على علم
بهدف ونوايا التنظيم".
في هذه األثناء ،أعلن مجلس
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـت ــاب ــع لــأمــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة تـ ـعـ ـيـ ـي ــن الـ ـمـ ـح ــام ــي
الباكستاني جاويد رحمان (51
ً
ً
ً
عاما) مقررا خاصا لمراقبة حالة
حقوق اإلنسان في إيران.
واختير رحـمــان ،الــذي يحمل
الـجـنـسـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ويـعـمــل
ً
أستاذا بجامعة برونل في لندن،
خـ ــال ت ـصــويــت مـجـلــس حـقــوق
اإلنسان ،أمس األول ،باإلجماع.
(عواصم -وكاالت)

«الشباب» تقتحم وزارة الداخلية
في مقديشو ومقتل 17
بـعــد فـتــرة مــن ال ـهــدوء النسبي بالعاصمة الـصــومــالـيــة ،شـنــت حركة
"الشباب" المتمردة هجوما على مقر وزارة الداخلية في مقديشو أمس أسفر
عن مقتل  12شخصا و 5من المهاجمين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وب ـعــد نـحــو ســاعــة م ــن االش ـت ـبــاكــات الـمـتـقـطـعــة تـمـكـنــت قـ ــوات األم ــن
الصومالية ،من إنهاء الهجوم المسلح وقتلت المهاجمين الذين تسللوا
إلى مقر ال ــوزارة ،بعد تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة
تفتيش بمحيط المبنى الذي يضم وزارتي الداخلية واألمن قرب القصر
الرئاسي وسط العاصمة.
وأفاد مصدر أمني بأن المهاجمين اقتحموا المقر بقذائف "آر بي جي"
وبندقيات آلية وقنابل يدوية بعد مواجهة مع الشرطة في الخارج ،قبل أن
تقضي عليهم القوات الحكومية وتنقذ عشرات الموظفين من موقع الهجوم.
وأشار المصدر الى أن الخسائر البشرية جراء التفجير مرشحة لالرتفاع،
نظرا لكثافة السيارات التي كانت تصطف عند نقطة تفتيش قرب الوزارة.
وألحق التفجير خسائر مادية كبيرة بمقر الوزارة ،ودمر مطعما وفندق
"خانا خزان" القريب من الوزارة.
ويأتي االعتداء بعد عدة أشهر لم تشهد فيها مقديشو هجمات إرهابية
كبيرة نتيجة عمليات أمنية شملت مداخل ومخارج العاصمة ،حيث حظرت
السلطات تنقل السيارات في الساعة السادسة مساء.
ورغم خسارتها بلدات وأراضي في السنوات القليلة الماضية ،ال تزال
الحركة المتطرفة تنفذ تفجيرات وهجمات على أهداف حكومية وأمنية
ومدنية في العاصمة وسواها.
(مقديشو ـ األناضول ،رويترز ،د ب أ)

أعلنت قوات الجيش
المشتركة الموالية للحكومة
الشرعية ،في اليمن أمس،
مقتل أكثر من  50عنصرا
من مسلحي جماعة الحوثي
في معارك بمديرية التحيتا
بمحافظة الحديدة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر
نت" عن مصادر ميدانية،
أن ألوية العمالقة (قوات
جنوبية) ألقت القبض على
العديد من ميليشيا الحوثي
أثناء عمليات تمشيط مركز
ً
التحيتا ،مشيرا إلى أن
المعارك ال تزال مستمرة في
أحياء بني عفيف وسط تقدم
للقوات المشتركة باتجاه
الغرب إلحكام السيطرة على
المديرية كلها.

أول قمة بين زعيمي
مدريد وكتالونيا

يستقبل رئيس الحكومة
االسبانية الجديد بيدرو
سانشيز ،غدا ،رئيس
كتالونيا كيم تورا في أول
قمة من نوعها ،بهدف العودة
إلى الحوار بعد محاولة
كتالونيا االستقالل عن
إسبانيا في خريف .2017
ووعد سانشيز ،الذي وصل
إلى السلطة في األول من
يونيو الماضي بفضل
أصوات النواب الكتالونيين
االستقالليين ،حال توليه
السلطة بتهدئة التوتر.
ً
ّ
وجسد وعد التهدئة أخيرا
بنقل ستة سياسيين
كتالونيين انفصاليين من
سجنهم قرب مدريد إلى
سجون في كتالونيا.
لكن لقاء الغد قد يتحول
إلى حوار طرشان ،بسبب
تضارب المواقف بين
الحكومة المركزية في مدريد،
وحكومة كتالونيا بشأن
تقرير مصير المنطقة الغنية.

البرلمان التركي يؤدي اليمين ...والحزب الحاكم يعيد التقييم ماي تفرض رؤيتها بعد «البريكست»
ً وتسعى إلقناع حزبها وبروكسل
ً ُ َّ
إردوغان يعلن حكومته الرئاسية غدا وينصب في حفل ضخم بمشاركة  22زعيما

إردوغان يحيي أعضاء البرلمان في أنقرة أمس (أ ف ب)

بعد أسبوعين من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية،
أدى النواب األتــراك أمس اليمين الدستورية في البرلمان
الجديد المؤلف مــن  600مقعد ،حيث يتعين على حزب
"الـعــدالــة والتنمية" الـحــاكــم ،بزعامة الرئيس رجــب طيب
إردوغ ــان ،التحالف مــع الـحــزب القومي لضمان األغلبية
المطلقة.
وفي خطاب أمام نواب "العدالة والتنمية" ،قبيل جلسة
أداء اليمين الدستورية ،قال إردوغان الذي حظي بسلطات
موسعة بعد فــوزه بــواليــة رئاسية ثانية فــي ظــل النظام
الجديد ،إن الحزب حصد أكبر كتلة في البرلمان إال أنه
"لم يحقق الهدف" ،وهو يحتاج إلى إجراء "تقييم صحيح"
للنتائج.
وأضـ ــاف" :ك ــأول رئـيــس فــي نـظــام الــرئــاســة التنفيذية
الجديد سأعلن تشكيل حكومتي في التاسعة من مساء
االثنين (غدا) .وسنعقد أول اجتماع للحكومة يوم الجمعة
الـمـقـبــل بـعــد أداء ال ـص ــاة ف ــي مـسـجــد حـجــي ب ـيــرم ول ــي"
التاريخي في أنقرة.
وأوض ــح أن ــه سـيــديــر ال ـبــاد بــالـتـعــاون مــع ال ـنــواب في
الـبــرلـمــان ،والـ ــوزراء فــي المجمع الــرئــاســي ،والــزمــاء في
مقر "العدالة والتنمية" ،إلطالق عهد جديد ،وإنهاء النظام
القديم الذي كان "يعوق التقدم ويفتح المجال أمام األزمات
والفوضى والتدخالت بشكل دائم".
وأعرب عن شكره للذين ّ
صوتوا في االنتخابات األخيرة،

لمصلحة "تـحــالــف الـشـعــب" ال ــذي يـضــم حــزبــي "الـعــدالــة
والتنمية" و"الحركة القومية".
ّ
ً
وحذر الرئيس التركي أعضاء حزبه من "األنانية" ،مؤكدا
أن بالده "لن تقبل أي إمالءات داخلية أو خارجية من شأنها
النيل من إرادتنا الوطنية".
وتعهد الرئيس في خطابه بمعالجة وحل مشكلة "أسعار
الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الكبير في المعامالت
الجارية وخلل هيكلية االقتصاد".
وتــابــع" :بالسلطة التي منحها إيــانــا النظام الرئاسي
الجديد سنحقق نتائج أسرع وأقوى".
ولفت إلى أنه سيجري أول زيارة خارجية له الثالثاء ،إلى
أذربيجان وجمهورية قبرص التركية ،قبل أن يتوجه إلى
بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال األطلسي (ناتو).
ً
ووف ـقــا للتعديالت الـتــي أجــريــت ،سيتم إلـغــاء منصب
رئيس الوزراء وسيختار إردوغان وزراءه ،وسيتولى تنظيم
عمل الوزارات ،كما يمكنه صرف موظفين من الخدمة دون
الحاجة إلى موافقة البرلمان.
في السياق ،ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم
قالن ،أن إردوغان سيؤدي اليمين الدستورية غدا االثنين
خ ــال مــراســم ضـخـمــة فــي الـمـجـمــع الــرئــاســي ،بمشاركة
رؤساء  22دولة ،و 17رئيس وزراء ونواب رؤساء ورؤساء
برلمانات.
(إسطنبول  -د ب أ ،رويترز ،أ ف ب)

بـ ـع ــد أن ن ـج ـح ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـح ـك ــوم ــة
البريطانية تيريزا ماي في إقناع وزرائها
بــرؤيـتـهــا للعالقة الـتـجــاريــة مــع االتـحــاد
األوروبـ ــي بعد "الـبــريـكـســت" ،بــات عليها
اآلن أن تقنع حزبها المحافظ ،والمفوضية
األوروبية في بروكسل بذلك.
وعرضت ماي أمس األول رؤيتها التي
كانت الدول الـ  27تنتظرها بفارغ الصبر
ب ـشــأن إق ــام ــة مـنـطـقــة ت ـب ــادل ح ــر وعــاقــة
جمركية جديدة ،والتي يفترض أن تتيح
اإلب ـقــاء عـلــى ت ـجــارة "ب ــا احـتـكــاكــات" مع
الدول األوروبية.
وبحسب الحكومة البريطانية ،فإن هذه
االقـتــراحــات ال ــواردة فــي الــرؤيــة ،ستتيح
ت ـفــادي ال ـع ــودة إل ــى إقــامــة ح ــدود مــاديــة
بين إيــرلـنــدا وإيــرلـنــدا الشمالية ،وكانت
هـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة ابـ ـ ــرز نـ ـق ــاط الـ ـخ ــاف فــي
المفاوضات الجارية ،ومصدر قلق شديد
لسكان الجزيرة.
وبعد إعــانـهــا ،طلبت مــاي فــي رسالة
موجهة إلى نواب حزبها إنهاء الخالفات
ح ــول ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ،ال ــذي قـســم بـشــدة
حزب المحافظين .وقالت في مقطع منها:
"كنت سمحت ألعضاء الحكومة بالتعبير

عن آرائهم الفردية بشأن بريكست ،واآلن
انتهى ذلك".
ً
وسـيـكــون عـلــى تـيــريــزا م ــاي أي ـضــا أن
تقنع الـقــادة األوروبـيـيــن بموقفها .وهي
مـهـمــة ت ـبــدو عــويـصــة حـيــث ان بــروكـســل
شـ ــددت ف ــي ال ـم ـفــاوضــات ع ـلــى أن حــريــة
حــر كــة السلع ال يمكن فصلها عــن حرية
حركة األشخاص والخدمات واألمر الذي
تريد لندن إنهاءه.
وقال كبير مفاوضي االتحاد االوروبي
ميشال بارنييه انه ينتظر "بفارغ الصبر"
نشر لندن للكتاب األبيض الذي سيكشف
تفاصيل االقتراحات البريطانية.
وأضاف :سنجري تقييما لالقتراحات
لنرى ما اذا كانت قابلة للتنفيذ وواقعية.
الـمـفــاوضــات الـقــادمــة ستكون ابـتــداء من
 16يوليو.
وت ــأم ــل بــروك ـســل ال ـتــوصــل ال ــى اتـفــاق
خــروج بحلول شهر أكتوبر  2018لمنح
الـ ــوقـ ــت الـ ـك ــاف ــي ل ـم ـخ ـت ـلــف ال ـب ــرل ـم ــان ــات
ل ـل ـت ـصــديــق ع ـل ـيــه .ك ـمــا ي ـح ـتــاج االت ـف ــاق
النهائي الى تصديق البرلمان البريطاني
حيث ال تملك الحكومة إال أغلبية ضئيلة.
( لندن -أ ف ب)
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ً
بعد مرور  24يوما على توقيع يوسف لألصفر كاظمة يستنكر!

اتهم مجلس إدارة القادسية بانتهاك ميثاق الشرف بين األندية
دعا مجلس إدارة نادي
كاظمة اتحاد كرة القدم إلى
عقد اجتماع عاجل لوضع حد
لظاهرة هروب الالعبين،
وإصدار لوائح وقوانين
للجمها قبل أن تتفاقم
مجددا ،وضبط ميثاق الشرف
بين األندية الكويتية.

أصدر مجلس إدارة نادي كاظمة بيانا ،تلقى
القسم الرياضي في "الجريدة" نسخة منه ،استنكر
فيه الـتـصــرف غير الـمـبــرر ال ــذي قــامــت بــه إدارة
نادي القادسية ،بالتعاقد مع العب كاظمة يوسف
ناصر 14 ،يونيو الماضي ،واكتفائها بموافقة
األخير دون العودة إلى ناديه األصلي ،في انتهاك
واضح لميثاق الشرف الذي تم االتفاق عليه بين
األندية الكويتية ،ومنها القادسية.
وذكـ ـ ــر ك ــاظ ـم ــة ،ف ــي الـ ـبـ ـي ــان ،أن إدارة ن ــادي
القادسية سلكت في البداية القنوات القانونية
والرسمية بما يتوافق مع ميثاق األندية ،عندما
ً
ً
أرسلت كتابا رسميا حمل رقم  512في  4يونيو
ً
 ،2018ومــوق ـعــا بــاســم أم ـيــن ال ـســر ال ـعــام حسن
أبوالحسن ،تطلب فيه االستعانة بخدمات الالعب
يوسف ناصر على سبيل اإلعارة لمدة موسمين
(.)2020-2019 ،2019-2018
وبين ان إدارة نادي القادسية ناقضت نفسها
بنفسها وفعلت العكس" ،حين فوجئنا يوم 14
يونيو  ،2018وفي حسابها الرسمي على موقع
تويتر بأنها تعاقدت مع الالعب ،ونشرت صورا
له بفانيلة فريقها ،دون العودة إلى نادي كاظمة،
وكــأنـهــا ضــربــت ب ـعــرض الـحــائــط مــا فعلته في
البداية دون اعتبار لكتابها أو احـتــرام لميثاق
ال ـشــرف ال ــذي ال ـتــزمــت بــه ب ـصــرامــة إدارة نــادي
الـكــويــت ،عـنــدمــا سلكت كــل الـقـنــوات القانونية
والرسمية فــي صفقة التعاقد مــع العــب كاظمة

ط ـ ــال الـ ـف ــاض ــل ،ورفـ ـض ــت أن ت ـح ـظــى بـتــوقـيــع
المذكور بعيدا عن موافقة ناديه األصلي.
وأضاف ان "تصرف إدارة نادي القادسية ،الذي
أخــل بميثاق الـشــرف ،وأسقط هيبته واحترامه
واالل ـت ــزام بــه ،سيعيد فتح بــاب تـمــرد الالعبين
على األندية وهروبهم منها ،وسيخلق جوا من
اإلرباك والمشاكل في الوسط واألندية ،بما فيها
القادسية الذي قد تطاله هذه الظاهرة مستقبال،
وال نعرف كيف ستشارك إدارة القادسية في وضع
حلول لهذه المسألة في الوقت الذي عملت على
انتهاكها وتأجيجها ووضع أرضية خصبة لذلك".
وك ــرر مـجـلــس إدارة ن ــادي كــاظـمــة مناشدته
لــاتـحــاد الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـقــدم وض ــع حــد لهذه
الظاهرة غير الصحية ،وإصدار لوائح وقوانين
للجمها قبل أن تتفاقم مجددا ،اشتقاقا من ميثاق
الشرف بين األندية الكويتية في هذا المجال ،مع
عقد اجتماع عاجل لهذه الغاية ،علما أن نادي
كــاظـمــة نــاشــد االت ـح ــاد وخــاط ـبــه أك ـثــر مــن مــرة،
طالبا منه التصدي لما يحصل دون أي تحرك
رسمي أو جدي.
وأكـ ـ ــد ان ـ ــه س ـي ـل ـجــأ إل ـ ــى األس ــالـ ـي ــب والـ ـط ــرق
القانونية التي تكفل وتحفظ حقوقه في كل ما
يتعلق بالعبيه ،ويعيد تمسكه والتزامه بميثاق
الشرف بين األندية الكويتية.

صورة ضوئية لخبر التعاقد

إدارة العربي تجتمع بالعبي «األخضر» المطيري :مارين وصل ويقود الفريق اليوم
لشرح استراتيجية العمل
المدرب يصل الثالثاء ليعلن بدء التدريبات
يعقد الجهازان اإلداري والفني للفريق
األول لكرة القدم بالنادي العربي ،مساء
الـ ـي ــوم ،اج ـت ـمــاعــا تـنـسـيـقـيــا م ــع العـبــي
"األخ ـض ــر" عـلــى مـســرح الـمــرحــوم أحمد
ال ـ ــروم ـ ــي ب ـم ـق ــر إدارة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،ل ـشــرح
استراتيجية العمل ،والخطتين الفنية
واإلداري ـ ـ ــة ل ــ"األخ ـض ــر" خ ــال مـنــافـســات
الموسم الكروي المقبل.
وس ـي ـقــود االج ـت ـم ــاع م ـســاعــد الـمــديــر
العام لكرة القدم بالنادي خالد عبدالنبي،
ب ـح ـض ــور إداري الـ ـف ــري ــق ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
المطوع ،ومساعد الـمــدرب فاضل مطر،
وم ــدرب ح ــراس الـمــرمــى شــاكــر الشطي،
والمنسق اإلعالمي عبدالرحمن فوزان.
ُ
ويعد هذا االجتماع تمهيدا لتدشين
استعدادات "األخضر" النطالق منافسات
الموسم الـكــروي المقبل ،حيث تـقــرر أن
تنطلق تــدريـبــات الـفــريــق بشكل رسمي
غد ،ويتزامن ذلك مع موعد وصول
بعد ٍ
م ــدرب ال ـفــريــق ،ال ـس ــوري حـســام السيد،

رالي لبنان الدولي انطلق
بمشاركة كويتية
انطلق ،مساء أمس األول ،رالي لبنان الدولي في نسخته الـ ،41الذي ينظمه
النادي اللبناني للسيارات والسياحة ،في إطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق
األوسط للراليات للعام  ،2018بمشاركة بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري.
وكان انطالق البطولة مع مرحلة (توتال) االستعراضية االفتتاحية على حلبة
(أر بي ام) في بلدة (المتين) في جبل لبنان في مسار بعكس دوران الساعة.
وفي نتائج المرحلة االستعراضية حقق روجيه فغالي ومالحه جوزيف
مطر (لبنان) على سيارة (سكودا فابيا ار  )5افضل وقت ومقداره دقيقتان
و 33باأللف من الثانية ،وتصدر الترتيب العام ،وحطم الرقم القياسي للحلبة،
بينما حل التشيكي فوجتيك ستاجف ومالحته مواطنته مارسيال ايهلوفا
على سيارة (سكودا فابيا ار )5المركز الثاني مسجلين دقيقتين و 90باأللف
من الثانية.
واحتل ناصر العطية (قطر) وماتيو بوميل (فرنسا) على سيارة (فــورد
فييستا ار  )5المركز الثالث بدقيقتين وثانيتين و 7باأللف من الثانية ،وقد
سجل الظفيري ومالحه اللبناني زياد بردويل دقيقتين و 10ثوان.
وكان المتسابقون مشاري الظفيري والقطري ناصر العطية واللبنانيون
روجيه فغالي ،ورودولــف اسمر ،وادي ابوكرم وباتريك نجيم مع التشيكي
فوجتيك ستاجف عقدوا ،في وقت سابق امــس ،مؤتمرا صحافيا مشتركا،
تناولوا فيه مشاركتهم في رالي لبنان الدولي.
وأكد الظفيري استعداده للبطولة سعيا منه "للدفاع عن القاب البطولة
التي حققها في األعوام  2013و 2014و 2017لبطولة الشرق األوسط للراليات،
والسيما ان الكويت تتصدر البطولة في مجموعة (ان)".
وأشــار الــى انــه يشارك في رالــي لبنان للمرة السابعة ،وهــو يعتمد على
استراتيجية تجميع اكبر قدر ممكن من النقاط ،مؤكدا أهمية التحدي الكبير
لرالي لبنان ،نظرا لصعوبة المسار التي يمتاز به عن سواه من الراليات.
يذكر أن الوفد الكويتي المشارك في رالي لبنان برئاسة مدير لجنة الراليات
فــي (ن ــادي بــاســل الـصـبــاح) مـشــاري السبتي ،اكــد بــذل كــل الجهود الممكنة
لتحقيق أفضل النتائج والمراكز في بطولة تعتبر من أقوى بطوالت الرالي،
وأن الظفيري سيشارك في الرالي مع مساعده اللبناني زيــاد بردويل على
سيارة (ميتسوبيشي ايفلوشن .)10
وتبلغ المسافة اإلجمالية لرالي لبنان  769كلم منها  222.86كلم مراحل
خــاصــة ،وع ــدده ــا  11مــرحـلــة مــن ضـمـنـهــا مــرحـلــة (ت ــوت ــال) االسـتـعــراضـيــة
االفتتاحية.
وينطلق مسار الرالي من داخل مجمع (فؤاد شهاب الرياضي) في مدينة
(جونية) الساحلية شمالي بيروت ،وسيمر خالل يومي السبت واألحد بالعديد
من المناطق الجبلية ،لتنتهي مساء األحد في مقر النادي اللبناني للسيارات
والسياحة ،حيث سيقام حفل التتويج.
(كونا)

إلى البالد ،لكن عامل الوقت قد ال يسعفه
لقيادة التدريبات ،وسيتولى ذلك مساعده
الوطني فاضل مطر.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ت ـس ـت ـمــر ت ــدري ـب ــات
"األخضر" محليا حتى  1أغسطس المقبل،
وه ــو مــوعــد م ـغ ــادرة ال ـفــريــق لــانـتـظــام
ب ـم ـع ـس ـك ــر خ ـ ــارج ـ ــي ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا ي ـم ـتــد
ألسـبــوعـيــن عـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،وسيلعب
خالله الفريق مــا ال يقل عــن  3مباريات
ودية.
من جانبهَّ ،
وجه مساعد المدير العام
لكرة القدم خالد عبدالنبي ،الدعوة لجميع
الالعبين المسجلين في قائمة الفريق،
والمنتهية
إع ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم ألن ـ ــدي ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ل ـح ـضــور
االجتماع التنسيقي مساء اليوم ،مؤكدا
أن إدارة الفريق تحرص على منح الفرصة
لجميع الالعبين تحت إ ش ــراف الجهاز
الفني ،الذي سيعمل بدوره على اختيار
القائمة المناسبة.

و ص ــل أ م ــس األول ا لـجـهــاز
ا لـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـف ــر ي ــق األول ل ـك ــرة
القدم بنادي القادسية ،بقيادة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب الـ ـ ــرومـ ـ ــانـ ـ ــي اي ـ ـ ــوان
مارين ،والذي يضم مواطنيه
ً
ايـ ـسـ ـب ــو ت ـ ـ ـيـ ـ ــودور م ـ ـسـ ــاعـ ــدا،
ومـ ـ ـي ـ ــاه ـ ــي ج ـ ــاف ـ ــري ـ ــل مـ ــدربـ ــا
ل ـ ـل ـ ـحـ ــراس ،وم ـ ـيـ ــركـ ــا أوي ـ ـ ــدي
مدربا للياقة.
و كــان فــي استقبال الجهاز
الفني بمطار الكويت؛ مساعد
رئ ـيــس ج ـهــاز ال ـكــرة بــالـنــادي
نواف المطيري ،ومدير المركز
اإلعـ ــامـ ــي أحـ ـم ــد ال ــرمـ ـض ــان،
و مـقــرر المركز ناصر الذهب،
إض ــاف ــة إل ـ ــى مـ ـص ــور ال ـمــركــز
راشد األنصاري.
ورحـ ــب ال ـم ـط ـيــري ب ـمــاريــن
ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدي ـ ــه ،م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـهــم
التوفيق والنجاح في مهمتهم
الجديدة نحو تلبية طموحات
وت ـط ـل ـع ــات م ـح ـبــي وعــاش ـقــي
"الـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــراء" ن ـح ــو
تحقيق المزيد من اإلنجازات
والبطوالت.
وأ ض ــاف أن ا لـجـهــاز الفني
س ـي ـبــدأ م ـهــامــه الــرس ـم ـيــة فــي
م ـس ـت ـه ــل تـ ــدري ـ ـبـ ــات الـ ـف ــري ــق
الكروي األول ،التي ستنطلق
م ـ ـ ـسـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم عـ ـ ـل ـ ــى م ـل ـع ــب

المطيري يتوسط الجهاز الفني في مطار الكويت
محمد الحمد بالنادي ،شاكرا
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا ل ـ ـقـ ــاد س ـ ـيـ ــة،
بــر ئــا ســة ا لـشـيــخ خــا لــد الفهد،
ولجنة ا لـكــرة ،ا لـتــي يترأسها
الفهد ،وتضم في عضويتها:
أم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ح ـس ــن
أب ـ ــوالـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ،وأم ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـس ــر
المساعد ومقرر اللجنة رفاعي
ا لــد يـحــا نــي ،وأ مـيــن الصندوق
ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي ،عـ ـل ــى

تدريبات منتخبي شباب
وأشبال اليد تنطلق اليوم
●

محمد عبدالعزيز

تنطلق اليوم تدريبات منتخبي الشباب
واألش ـبــال تحت  15سنة لـكــرة الـيــد على
صالة مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية،
استعدادا لخوض المعسكرات التدريبية
المقررة خالل أغسطس المقبل .بينما يبدأ
غد
منتخب الناشئين تدريباته اعتبارا من ٍ
على نفس الصالة.
وسـيـبــدأ منتخب الـشـبــاب تــدريـبــه في
السادسة مساء على فترة واح ــدة يوميا
تـحــت إشـ ــراف ج ـهــازه الـفـنــي الـمـكــون من
المدربين الوطنيين خالد غلوم ومساعده
خــالــد ال ـمــا ،بـهــدف تهيئة الــاعـبـيــن من
جميع الجوانب البدنية والفنية ،وكذلك
االسـ ـتـ ـق ــرار ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة،
استعدادا للسفر إلى معسكره الخارجي
المقرر في صربيا.

منتخب األشبال
وفــي الرابعة من عصر اليوم يتدرب
مـنـتـخــب األشـ ـب ــال ت ـحــت  15س ـنــة تحت

إشراف المدربين عبدالخالق عبدالقدوس
وس ــال ــم م ـح ـمــود ،ب ـه ــدف إع ـ ــداد الــاعـبـيــن
من جميع النواحي ،استعدادا للسفر إلى
مـعـسـكــره ال ـخ ــارج ــي ،ال ـمــزمــع إقــام ـتــه في
هنغاريا.

«الناشئين» في تركيا
ً
وس ـت ـن ـط ـل ــق غ ـ ـ ـ ــدا ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــات م ـن ـت ـخــب
الناشئين على صالة االتحاد بالدعية تحت
إشــرف المدربين الوطنيين محمد مبارك
ومـســاعــده مـســاعــد ال ــرن ــدي ،بـهــدف تهيئة
الالعبين لالنخراط في المعسكر الخارجي
المقرر في تركيا.
يأتي ذلك ،في إطار خطة إعداد منتخبات
المراحل السنية لكرة اليد التي وافقت عليها
الهيئة العامة للرياضة ،من منطلق حرصها
عـلــى اإلع ـ ــداد الـمـسـتـمــر لـلـشـبــاب الـصــاعــد
فــي مختلف األ ل ـعــاب ،ليكونوا مستعدين
للمشاركات الخارجية في حالة رفع اإليقاف
الدولي المفروض على الرياضة الكويتية.

الـتـعــاون الــدائــم والـمـتــواصــل،
وإن ـ ـ ـهـ ـ ــاء جـ ـمـ ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
المتعلقة بالجهاز الفني من
ق ـبــل مـجـلــس اإلدارة ،إ ضــا فــة
إلـ ــى تــوف ـيــر م ـيــزان ـيــة خــاصــة
لـلـتـعــا قــد م ــع طــا قــم فـنــي على
عال  ،لقيادة الفريق.
مستوى
ٍ
و نــا شــد جماهير "األ صـفــر"
المحبة والوفية ،بالوقوف مع
الفريق ومؤازرته في المرحلة

ال ـم ـق ـب ـلــة ،وخ ــاص ــة أن ــه مـقـبــل
عـلــى الـعــديــد مــن الـمـنــافـســات
ع ـبــر مـخـتـلــف االس ـت ـح ـقــاقــات
المحلية واإلقليمية والقارية
ه ــذا ا ل ـمــو ســم ،وا ل ـتــي تتطلب
تعاون وتكاتف الجميع نحو
تحقيق النتائج المرجوة.

سلة الجهراء تضم عقاب لموسم

●

جابر الشريفي

تعاقدت إدارة نادي الجهراء مع العب الفريق األول لكرة السلة في
نــادي النصر يوسف عقاب لمدة موسم واح ــد ،على سبيل اإلع ــارة،
استعدادا للموسم المقبل.
ويجيد عقاب اللعب فــي عــدة مــراكــز ،إلــى جانب مــركــزه األساسي
الجناح ،ويمتاز بقوة الدفاع ،وقدرته على التصويب.
ُ
ويعد الالعب إضافة قوية للفريق ،الذي استطاع أن يعود إلى سكة
البطوالت في الموسم الماضي ،عبر فوزه بدرع االتحاد ،بعد غياب
 20سنة.
َّ ويعتبر عقاب ثاني صفقات الفريق استعدادا للموسم المقبل ،بعدما
وقع الجهراء مع محمد السيسي في األسبوع الماضي.
وكانت إدارة النادي وقعت مع المدرب الصربي زوران كريكوفيتش
لتولي مهمة تدريب الفريق األول ،خلفا لليتواني لوكاس ،الذي صرفت
إدارة النادي النظر للتجديد له ،بعد مبالغته في متطلباته المالية.
ومن المتوقع أن يبرم الجهراء خالل األسبوع الجاري صفقة ثالثة،
ليغلق بذلك استعداداته للموسم المقبل.
إلى جانب ذلك ،تدرس إدارة النادي إقامة معسكر تدريبي للفريق
األول بإحدى الدول األوروبية ،استعدادا للموسم المقبل.

يد خيطان تستغني عن البلوشي
علمت "الجريدة" ،أن نادي خيطان استغنى
عن خدمات مدرب حراس المرمى عبدالرزاق
البلوشي ،بعد أن قضى موسما ضمن الجهاز
الفني للفريق األول لكرة اليد.
وكان خيطان جدد الثقة في الجهاز الفني
لـلـفــريــق األول ل ـك ــرة ال ـي ــد ب ــال ـن ــادي ،بـقـيــادة

المدرب إسماعيل عبدالقدوس ،ليستمر في
عمله للموسم الجديد.
ويعتبر البلوشي مكسبا ألي فــريــق ،ألنه
واحـ ـ ــد مـ ــن أفـ ـض ــل حـ ـ ــراس م ــرم ــى ك ـ ــرة ال ـيــد
الكويتية ،ويمتلك خبرة واسعة على صعيد
األندية المحلية والمنتخبات الوطنية.

عقاب يتوسط رئيس الـنــادي دهــام الشمري ومدير اللعبة
سعد السالمة

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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رياضة

ً
إنكلترا بعد  28عاما تتأهل
لنصف نهائي كأس العالم

ً ً
حققت فوزا غاليا على السويد بهدفين نظيفين
تأهل المنتخب اإلنكليزي للدور
قبل النهائي ببطولة كأس
العالم لكرة القدم ،بتغلبه على
نظيره السويدي  -2صفر ،في
اللقاء الذي جمعهما أمس في
دور الثمانية من البطولة.

حافظ المنتخب اإلنكليزي على
حلمه ،وتمكن من التأهل لنصف
ن ـهــائــي ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـقــدم
للمرة األولــى منذ عــام  ،1990إثر
تحقيقه ف ــوزا غــالـيــا عـلــى نظيره
ال ـســويــدي بـهــدفـيــن نظيفين ،في
م ـبــاراة جمعت بينهما ام ــس في
ث ــال ــث م ــواج ـه ــات دور الـثـمــانـيــة
للبطولة التي تستضيفها روسيا
حاليا.
وأح ـ ـ ـ ـ ــرز هـ ــدفـ ــي إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،الـ ـ ـت ـ ــي أق ـ ـي ـ ـمـ ــت ع ـلــى
أرضـ ـي ــة م ـل ـعــب (سـ ــامـ ــارا اريـ ـن ــا)،
وقادها الحكم الهولندي بيورن
كـ ــوي ـ ـبـ ــرس ،ال ـ ـمـ ــدافـ ــع ه ـ ــاري
م ــاغ ــواي ــر ف ــي الــدق ـي ـقــة ،30
والع ــب الــوســط ديـلــي آلــي
في الدقيقة .59
وبـ ــدأت ال ـم ـبــاراة التي
تابعها من الملعب نحو
 40ألـ ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج ،كـمــا
كان متوقعا ،بحذر من
جانب منتخب السويد
الـ ــذي ع ـمــد ال ــى تــأمـيــن
دفاعاته لمنع تلقي شباكه

أه ــداف ــا م ـب ـكــرة ،م ــع م ـحــاولــة شن
هجمات منظمة.
وفــي المقابل فــرض المنتخب
اإلن ـك ـل ـي ــزي م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـم ـب ــاراة
سيطرته النسبية على الـكــرة ،إال
أن العـبـيــه ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن خلق
فرص حقيقية على المرمى في ظل
االلتزام الخططي القوي للمنتخب
الـ ـس ــوي ــدي ،ال ـ ــذي امـ ـت ــاز الع ـب ــوه
بالهدوء في الملعب.
وبعد مــرور دقائق قليلة دخل
المنتخب االسكندنافي لمجريات
اللعب بصورة أكبر وبدأ في زيادة
اسـ ـتـ ـح ــواذه ع ـلــى الـ ـك ــرة ،ف ــي ظل
تــراجــع نسبي مــن العبي منتخب
"األسود الثالثة" لتأمين دفاعاته.
وشهدت الدقيقة  12أول محاولة
حقيقية على المرمى عندما وجه
الع ــب الــوســط ال ـســويــدي فيكتور
كاليسون تسديدة قوية من خارج
منطقة الجزاء ،إال انها مرت بعيدة
أعـلــى مــرمــى ال ـح ــارس اإلنـكـلـيــزي
جوردان بيكفورد.
و فــي المقابل سنحت الفرصة
األولـ ــى للمنتخب اإلنـكـلـيــزي في

الحسرة بادية على السويدي أندرياس غرانكفيست في حين يحتفل خلفه العبو إنكلترا بالفوز (رويترز)
الدقيقة  ،19وكــانــت لنجمه األول
هـ ــاري كـيــن الـ ــذي يـتـصــدر قــائـمــة
هدافي مونديال روسيا حتى اآلن
برصيد  6أهداف ،عندما تسلم كرة
بينية من الجناح رحيم سترلينغ
خ ـ ـ ـ ــارج م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ووج ـ ــه
تـســديــدة قــويــة أرضـيــة زاح ـفــة ،إال
أنـهــا م ــرت بـجــانــب الـقــائــم األيـمــن

ساوثغيت :فخور بتدريبي للمنتخب اإلنكليزي
أبــدى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب اإلنكليزي لكرة القدم فخره
الكبير بتدريبه الفريق في كأس العالم لكرة القدم.
وفــاز المنتخب اإلنكليزي ،أمــس ،على نظيره الـســويــدي  -2صفر فــي دور
الثمانية من البطولة ليتأهل للدور قبل النهائي في المونديال للمرة األولى
ً
في آخر  28عاما.
وقال ساوثغيت" :إنه امتياز مذهل أن تكون مدربا للمنتخب اإلنكليزي ،وأن
تقود الفريق للوصول إلى الدور قبل النهائي بالمونديال".
وأضاف" :قبل مواجهة المنتخب السويدي أردنا أن نظل هنا أسبوعا آخر،
وبات األمر بأيدينا الختيار المباراة التي سنلعبها".
(د ب أ)

ً
كين :لم نستوعب تماما ما حصل

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
إن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــرا
ساوثغيت

قال قائد المنتخب االنكليزي هاري كين" :لعلنا لم نستوعب تماما ما
حصل" ،في إشارة الى بلوغ نصف النهائي للمرة األولى منذ  28عاما.
وأضاف كين "نعرف أن مباراة كبيرة تنتظرنا ،لكن شعورنا جيد وواثق
كنا هادئين ،سيطرنا على الكرة .علينا أن نواصل القيام بما نقوم بها".
واعتبر المدرب السويدي يانه أنــدرســون أن االنكليز قــادرون
على الذهاب حتى إحراز اللقب "ألنهم أقوياء ،ومنظمون بشكل
جيد .أريد أن أهنئ الفريق والمدرب ،هم فريق كرة قدم جيد ،وال
يعطون مساحات كبيرة".

للحارس السويدي روبن أولسن.
وت ـ ـبـ ــادل ب ـع ــده ــا ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان
السيطرة على الـكــرة فــي ظــل عدم
اندفاع أي منهما للهجوم إلحراز
ه ـ ــدف ،واع ـت ـم ــاده ـم ــا ع ـلــى نـســق
بـطــيء للعب مــع اح ـتــال الحفاظ
على نظافة الشباك أولوية لديهما.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات الـ ـث ــابـ ـت ــة

نسبة استحواذ
إنكلترا %56
بلغت نسبة سيطرة
إنـكـلـتــرا عـلــى ال ـكــرة في
ا لـمـبــاراة  56فــي المئة،
فـ ـيـ ـم ــا وج ـ ـ ــه العـ ـب ــوه ــا
 12ت ـ ـ ـسـ ـ ــد يـ ـ ــدة ،م ـن ـه ــا
مـ ـح ــاولـ ـت ــان فـ ـق ــط ب ـيــن
حـ ـ ـ ـ ـ ــدود ال ـ ـ ـمـ ـ ــرمـ ـ ــى ف ــي
مـقــابــل سـبــع تـســديــدات
لالعبي السويد ،بينها
 3ك ـ ـ ــرات دا خ ـ ـ ــل حـ ــدود
المرمى.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي جـ ـ ـ ـ ــوردان
ب ـي ـك ـفــورد ع ـلــى جــائــزة
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــل العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،اثـ ـ ــر دف ــاع ــه
بـ ـ ـب ـ ــراع ـ ــة عـ ـ ــن عـ ــري ـ ـنـ ــه،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن خـ ــال
تصدياته البارعة لثالث
ت ـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــدات سـ ــويـ ــديـ ــة
شديدة الخطورة.
(كونا)

لتكون الـحــل الـسـحــري مــن جديد
فـ ـ ــي م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ح ـيــث
حصل المنتخب اإلنـكـلـيــزي على
ضــربــة ركنية فــي الدقيقة  30قام
بتحويلها العبه آشلي يونغ بكرة
عرضية متقنة الــى داخــل منطقة
ج ــزاء ال ـســويــد ،لـيـقــابـهــا الـمــدافــع
ه ـ ــاري م ــاغ ــواي ــر ب ــرأس ـي ــة متقنة
سـكـنــت ش ـب ــاك الـ ـح ــارس أول ـس ــن،
محرزا بذلك الهدف األول لمنتخب
"األسود الثالثة".
وت ـ ـخ ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـســويــدي عــن انكماشه الدفاعي
ل ـم ـحــاولــة اح ـ ــراز ه ــدف ال ـت ـعــادل،
إال ان ــه لــم يتمكن مــن خـلــق فــرص
حقيقية على المرمى في ظل الدفاع
اإلنكليزي القوي.
وع ـ ـلـ ــى عـ ـك ــس حـ ــركـ ــة ال ـل ـع ــب،
تـمـكـنــت إن ـك ـل ـتــرا م ــن ش ــن هجمة
مرتدة في الدقيقة  44من تمريرة
مـتـقـنــة م ــن جـيـســى ل ـي ـن ـغــارد الــى
س ـتــرل ـي ـنــغ ال ـ ــذي اخـ ـت ــرق ال ــدف ــاع
السويدي واقتحم منطقة الجزاء،
إال أن ال ـحــارس أول ـســن تمكن من
ال ـت ـصــدي ل ـل ـكــرة ب ـبــراعــة شــديــدة
ل ـي ـم ـنــع ه ــدف ــا م ـح ـق ـقــا لـمـنـتـخــب
"األســود الثالثة" وينتهي الشوط
األول بعدها بهدف دون مقابل.
وبلغت نسبة سيطرة إنكلترا
عـلــى ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ــوط األول 56
ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا س ــدد العـبــوهــا
خمس تسديدات من بينها تسديدة
واح ــدة داخ ــل ح ــدود الـمــرمــى ،في
مقابل تسديدة واحدة فقط للسويد
وكانت خارج اطار المرمى.
وانطلق الشوط الثاني بضغط
ســويــدي كبير لـمـحــاولــة تعديل

النتيجة في مقابل تراجع دفاعي
إن ـك ـل ـي ــزي ،وأسـ ـف ــر ذلـ ــك ســريـعــا
ع ـ ــن فـ ــرصـ ــة خـ ـطـ ـي ــرة "ألح ـ ـفـ ــاد
الفايكينغ" ،حيث قابل المهاجم
م ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس ب ـ ـيـ ــرغ بـ ـ ــرأسـ ـ ــه ك ــرة
عرضية في داخل منطقة الجزاء
فــي الــدقـيـقــة  ،48اال ان الـحــارس
ب ـي ـك ـف ــورد تـ ـص ــدى ل ـه ــا ب ـبــراعــة
محافظا على نظافة شباكه.
وت ــراج ــع بـعــدهــا نـســق اللعب
م ــع ل ـجــوء الـمـنـتـخــب ال ـســويــدي
ً
الى التأمين الدفاعي مجددا ،رغم
ت ــأخ ــره ب ـهــدف نـظـيــف لـيـفــرض،
بذلك نظيره اإلنكليزي سيطرته
على مجريات المباراة.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع الع ـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط
اإلنكليزي ديلي آلي احراز الهدف
الـثــانــي لـفــريـقــه فــي الــدقـيـقــة ،59
عندما تلقى تمريرة عرضية من
ل ـي ـن ـغــارد داخـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء
وقــاب ـل ـهــا ب ــرأس ـي ــة ق ــوي ــة لتهتز
شباك السويد مجددا.
وان ـت ـف ـض ــت ب ـع ــده ــا ال ـســويــد
ل ـم ـحــاولــة اح ـ ــراز هـ ــدف ،وتـمـكــن
العـ ـبـ ــوهـ ــا م ـ ــن صـ ـن ــاع ــة ف ــرص ــة
شديدة الخطورة في الدقيقة ،62
عندما مرر ماركوس بيرغ الكرة
في منطقة الـجــزاء نحو فيكتور
كاليسون ،الذي سدد الكرة بقوة،
لكن الحارس اإلنكليزي بيكفورد
تمكن من انقاذها ببراعة.
وأجرى المدير الفني للمنتخب
السويدي يــان أنــدرســون بعدها
تبديلين فــي الــدقـيـقــة ال ـ ــ ،65في
محاولة لتحسين األداء الهجومي
لفريقه حيث دفع بالمهاجم جون
غويديتي بدال من أوال تويفونين،

والالعب مارتن أولسون بدال من
العب الوسط إميل فورسبرغ.
وخ ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــد بـ ـع ــده ــا
فــرصــة خـطـيــرة فــي الــدقـيـقــة ،72
عندما ارسل غويديتي الكرة الى
الـمـهــاجــم مــاركــوس بـيــرغ داخــل
منطقة الجزاء ليسددها بقوة ،إال
أن الحارس اإلنكليزي بيكفورد
أخرجها بأطراف أصابعه ببراعة.
وح ــاول بعدها المدير الفني
ال ــوط ـن ــي لـلـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي
غاريث ساوثغيت تأمين خطوطه
بـشـكــل أك ـب ــر ،حـيــث ق ــرر بــالــدفــع
بالعب خط الوسط فابيان ديلف
ال ـ ــذي ي ـغ ـلــب ع ـلــى طــري ـقــة لعبه
الجانب الــدفــاعــي بــدال مــن العب
الــوســط الـمـهــاجــم ديـلــي آل ــي في
الدقيقة  77قبل ان يجري تبديال
ثانيا فــي نصف الملعب بنزول
إي ــري ــك دايـ ـ ــر ب ـ ــدال م ــن جـ ـ ــوردان
هندرسون في الدقيقة .85
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـشـ ـه ــد م ـ ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى م ــن
مـجــريــات ال ـشــوط الـثــانــي تمكن
المنتخبين مــن صناعة المزيد
من الفرص الخطيرة ،حيث عمد
المنتخب اإلنكليزي ا لــى تهدئة
اللعب وتأمين دفاعاته ،بينما لم
يستطع العبو السويد فك شفرة
مرمى الحارس بيكفورد ،لتنتهي
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة بـ ـف ــوز غ ـ ــال إلن ـك ـل ـتــرا
بهدفين نظيفين تتأهل بموجبه
للدور قبل النهائي لبطولة كأس
ال ـع ــال ــم ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ عــام
.1990
(كونا)

كرواتيا تعبر روسيا بضربات الجزاء وتصعد للمربع الذهبي
تأهل منتخب كرواتيا للمربع الذهبي لكأس
العالم لكرة القدم عبر فوزه على مضيفه الروسي
 3-4بركالت الجزاء الترجيحية أمس ،على استاد
فيشت األولمبي في سوتشي ،في آخر مباريات
دور الثمانية.
وتقدم دينيس تشيريشيف بهدف لروسيا في
الدقيقة  ،31ثم تعادل اندري كراماريتش لكرواتيا
في الدقيقة .39
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي
بهدف لمثله ،ليتم اللجوء إلى وقت إضافي ،حيث
سجل دوماجوف فيدا هدفا للفريق الكرواتي في
الدقيقة  ،101ثم تعادل ماريو فرنانديز لروسيا
في الدقيقة .115
ولم يتمكن أي من الفريقين من تسجيل هدف
الـفــوز فــي اللحظات األخ ـيــرة ،لينتهي الوقت
اإلضــافــي بالتعادل بهدفين لمثلهما ،لتكون
كلمة الفصل عبر ركالت الجزاء التي حسمها
منتخب كرواتيا لمصلحته بنتيجة .3-4
ويلتقي منتخب كرواتيا في المربع الذهبي
األربعاء المقبل مع نظيره اإلنكليزي الذي تغلب
على السويد  - 2صفر في وقت سابق أمس.
وب ــدأت المباراة بضغط هجومي من جانب
الفريق الروسي بحثا عن تسجيل هدف مبكر،

وهـ ــو م ــا كـ ــاد أن يـتـحـقــق ع ــن ط ــري ــق ديـنـيــس
تشيريشيف الذي تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة
الجزاء ،لكن الدفاع الكرواتي تدخل لحظة تسديده
الكرة لتضيع فرصة خطيرة ألصحاب األرض.
وتقدم تشيريشيف بهدف مباغت لروسيا في
الدقيقة  31بعدما قطع الكرة في منتصف الملعب،
وتبادل التمرير مع ارتيم دزيوبا قبل أن يسدد كرة
صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء
عرفت طريقها للشباك.
وقبل ست دقائق من نهاية الشوط األول أدرك
اندري كراماريتش التعادل لكرواتيا ،إثر هجمة
مرتدة سريعة انتهت عند ماريو ماندزوكيتش
الــذي أرســل عرضية متقنة قابلها كراماريتش
برأسه في الشباك.
وب ـ ـ ــدأت أح ـ ـ ــداث الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي بــأفـضـلـيــة
لمنتخب كرواتيا الذي سعى خالل الدقائق األولى
لتسجيل هدف التقدم ،وبالفعل نجح في وضع
نظيره الروسي تحت ضغط مستمر ،لكن دون
خطورة حقيقية على الحارس اكينفييف.
والحــت أكثر من فرصة محققة للفريق ،لكن
الالعبين لم يحسنوا استغاللها ...وفي المقابل
واصــل الفريق الــروســي اللعب بطريقة دفاعية
معتمدا على الهجمات المرتدة.

وعـلــى عكس سير اللعب تماما ك ــاد ارتيم
دزيوبا أن يحرز الهدف الثاني لروسيا من ضربة
رأس رائعة ،لكن الكرة مرت من فوق الشباك.
وسارت كل أوقات الشوط الثاني على نفس
المنوال حيث هجوم ضاري من جانب كرواتيا
يقابله استبسال دفــاعــي مــن جــانــب أصحاب
األرض.
وجــاءت الدقيقة  101لتشهد الهدف الثاني
لكرواتيا ،إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى
قابلها دوماجوف فيدا برأسه لتمر الكرة من أمام
الجميع وتتهادى إلى داخل الشباك.
وف ــي الــدقـيـقــة  115خـطــف مــاريــو فرنانديز
هدف التعادل القاتل لروسيا من ضربة رأس
رائعة ،مستغال ضربة حرة من على
حــدود منطقة الـجــزاء نفذها االن
دزاجويف.
ومـ ـ ـ ــرت الـ ــدقـ ــائـ ــق األخ ـ ـيـ ــرة
دون أن ت ـش ـه ــد جـ ــديـ ــد لـيـتــم
االح ـت ـك ــام إلـ ــى ركـ ـ ــات ال ـج ــزاء
الـ ـ ـت ـ ــي اب ـ ـت ـ ـس ـ ـمـ ــت ف ــي
ال ـن ـه ــاي ــة لـمـصـلـحــة
ك ــروات ـي ــا بنتيجة
.3-4
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صحف البرازيل تودع
اللقب ...وبلجيكا تحتفل
وسط انتقادات إعالمية
المخيب» في الشوط
لـ «العرض
ً
األول ،بعبارة «وداعا نيمار»،
اختصرت صحيفة «النس»
الرياضية البرازيلية خروج
منتخب بالدها من الدور ربع
النهائي لكأس العالم في كرة
القدم أمام بلجيكا.

ب ـ ـع ـ ـبـ ــارة «وداعـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـيـ ـم ــار»،
اخـ ـتـ ـص ــرت ص ـح ـي ـفــة «النـ ـ ــس»
الــريــاض ـيــة ال ـبــرازي ـل ـيــة خ ــروج
منتخب بالدها من الــدور ربع
النهائي لكأس العالم فــي كرة
القدم أمام بلجيكا ( ،)2-1وسط
ان ـت ـقــادات اعــامـيــة لـ ـ «ال ـعــرض
المخيب» في الشوط األول.
في المقابل ،لم تخف الصحف
البلجيكية فرحتها بالمنتخب
الذي بلغ الــدور نصف النهائي
للمرة الثانية في تاريخه ،بعد
أولى في مونديال .1986
واخ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــار أه ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــع
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
«غ ـل ــوب ــوس ـب ــورت» عـ ـن ــوان «يــا
ل ــه م ــن ش ـي ـطــان» لـلـحــديــث عن
الخسارة الجمعة أمام المنتخب
البلجيكي في قازان ،وهو تعبير
يعني «يا لألسف» بالبرتغالية،
اال انـ ـ ــه أي ـ ـضـ ــا ي ـح ـم ــل اشـ ـ ــارة
لمنتخب «الـشـيــاطـيــن الـحـمــر»
البلجيكي الذي حرم البرازيل
مـ ــن س ـع ـي ـه ــا الـ ـ ــى ت ـعــزيــز
رقمها القياسي في عدد
األلقاب ،والتتويج للمرة
ال ـس ــادس ــة واألول ـ ـ ــى منذ
.2002
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ان
«الـ ـث ــاث ــي (كـ ـيـ ـف ــن) دي
بروين ،و(إدين) هازار
و(روميلو) لوكاكو
دمر السيليساو في

 45دقيقة» ،مذكرا بأنها المرة
االولــى في عهد المدرب تيتي،
تستقبل فيها شـبــاك الـبــرازيــل
أكثر من هدف في مباراة واحدة.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ــدول ــي
السابق رونــالــدو صانع اللقب
الـخــامــس لـلـبــرازيــل ع ــام 2002
في كوريا الجنوبية واليابان،
خالل تعليقه على المباراة لقناة
«غلوبو تي فــي» ،عن أسفه ألن
العبي تيتي بدوا عاجزين بعد
الهدفين البلجيكيين.
وقـ ــال رون ــال ــدو الـمـلـقــب بــال ـ
«ف ـي ـنــوم ـي ـنــو» (الـ ـظ ــاه ــرة) «فــي
الوقت الذي كنا متخلفين ،2-0
كـ ــان ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أن ن ــواص ــل
الـ ـلـ ـع ــب كـ ـم ــا ل ـ ــو أن ش ـي ـئ ــا لــم
يـ ـح ــدث .ل ـق ــد ك ــان ــوا يــائ ـس ـيــن.
تحسنوا قليال بعد االستراحة،
ولكن ذلك لم يكن كافيا».
وبالنسبة للموقع اإللكتروني
لـلـصـحـيـفــة ال ـي ــوم ـي ــة «ف ــول ـي ــا»
في ســاو بــاولــو ،فــإن المنتخب
الـبـلـجـيـكــي «أوقـ ـ ــف» ال ـب ــرازي ــل.
وأشــارت الى ان الخسارة «كان
ل ـت ـك ــون أقـ ـس ــى وبـ ـ ـ ــدأت تـشـبــه
نتيجة  ،7-1الخسارة المخجلة
ام ــام ألـمــانـيــا فــي ال ــدور نصف
النهائي من كأس العالم .»2014
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت «ف ـ ـ ـعـ ـ ــل الـ ـث ــاث ــي
لوكاكو وهازار ودي بروين ما
أراده بــالــدفــاع الـبــرازيـلــي الــذي
لم تتلق شباكه اال هدفا واحدا

خيبة العبي المنتخب البرازيلي عقب الهزيمة امام بلجيكا
فقط خالل هذا المونديال قبل
مباراة اليوم».
مــن جهتها اعــربــت صحيفة
«اس ـتــادو دي ســاو بــاولــو» عن
اسفها «للعرض المخيب» في
الشوط االول.
وع ـل ــى رغـ ــم خ ـ ــروج ألـمــانـيــا
حــامـلــة الـلـقــب مــن الـ ــدور األول
ل ـمــونــديــال روس ـي ــا  ،2018فــإن
الخسارة التي كبدتها للبرازيل
على أرضـهــا فــي  2014ال تــزال

االتحاد يعلن استمرار تيتي
أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم
رغبته في استمرار تيتي بمنصب
المدير الفني للمنتخب ،رغم صدمة
ال ـخــروج مــن دور الـثـمــانـيــة ببطولة
كــأس الـعــالــم  2018لـكــرة الـقــدم المقامة
بــروس ـيــا ،إث ــر الـهــزيـمــة أم ــام بلجيكا 2 - 1
أمس األول.
وذكر عضو بارز بمجلس إدارة االتحاد
في تصريحات لصحيفة «أو استادو»« :ال
يوجد نقاش بهذا األمر على اإلطالق».
ومــن المفترض أن يستمر عقد تيتي (57
عاما) حتى نهاية يوليو الجاري ،ولم يعلن

قــراره بشأن مستقبله بعد مباراة أمس األول أمام
بلجيكا.
وقال تيتي لدى سؤاله بشأن استمراره أو رحيله
عن المنصب« :ال يمكنني اإلجابة عن هذا السؤال.
مازلت متأثرا بالمباراة».
(د ب أ)

ح ـ ــاض ـ ــرة .وعـ ـل ــق الـ ـع ــدي ــد مــن
مـسـتـخــدمــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
على التشابه بين ألوان العلمين
البلجيكي واأللـمــانــي (األســود
واألحمر واألصفر ،مع اختالف
فــي ترتيبها وشكل العلم بين
أفقي وعمودي).
وكتب أحد مستخدمي موقع
«تويتر» قائال« :العدو لم يغادر،
كان متنكرا».
وعلى المقلب اآلخر من الكرة

مارتينيز مسرور بفوز بلجيكا والتأهل للمربع الذهبي
أبــدى المدير الفني للمنتخب البلجيكي األول
لكرة القدم ،روبرتو مارتينيز ،سعادته بالتغلب
على المنتخب البرازيلي ،والتأهل إلى الدور قبل
النهائي بكأس العالم.
وت ـغ ـل ــب ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ع ـل ــى ن ـظ ـيــره
البرازيلي  1 - 2في دور الثمانية من البطولة.
وقال مارتينيز« :مباراة لم تكن متعلقة بالتكتيك.
األمر كان متعلقا بالذكاء ،وإيمان الالعبين الدائم
بقدرتهم على الفوز».
وتابع« :بالنسبة لي ،المنتخب البرازيلي أفضل
فريق في البطولة .في أي مباراة إذا لعبت بشكل
جيد فستفوز ،وإذا لم تفعل ،فإنك ستخسر ،لكن

ً
سكوالري :نيمار لن يصل أبدا إلى ما حققه بيليه
قال لويز فيليبي سكوالري المدير الفني األسبق للمنتخب البرازيلي
لكرة القدم ،إن نيمار دا سيلفا نجم المنتخب البرازيلي لن يصل أبدا إلى
ما حققه األسطورة البرازيلي بيليه خالل مسيرته كالعب.
وأوضح سكوالري« :في البرازيل ،نعلم من هو نيمار ومن هو بيليه...
نعلم أن هناك نسخة واحدة من بيليه ،ولن تكون هناك نسخة ثانية منه».
وأضاف« :أي العب يمكن أن يكون جيدا وربما رائعا ،ولكنه لن يكون مثل
بيليه ،ألنه ال وريث لبيليه .لن يعادل أي العب ما حققه بيليه».
وكان بيليه في السابعة عشرة من عمره عندما قاد المنتخب البرازيلي
إلى الفوز بأول ألقابه في بطوالت كأس العالم ،وكان هذا في  1958بالسويد.
وأصبح نيمار اآلن في السادسة والعشرين من عمره ،ولكن كل ذكرياته
عن كؤوس العالم مازالت سيئة .وأوضح سكوالري ( 69عاما) أن نيمار أبطأ
من عملية نموه وتطور مستواه االحترافي بالرحيل عن صفوف برشلونة.
ولـ ــدى س ــؤال ــه ع ـمــا إذا ك ــان م ـس ـتــوى ن ـي ـمــار اآلن ي ـضــاهــي مـسـتــوى
األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ،أو البرتغالي كريستيانو
رونالدو مهاجم ريال مدريد اإلسباني ،أجاب سكوالري« :في برشلونة،
كان مستواه قريبا منهما كثيرا ...ولكن هذا ال يحدث بين يوم وليلة .إنه
على الطريق الصحيح ،ولكنه ما زال بحاجة إلى بعض الوقت .ربما يصبح
في نفس مستواهما في غضون عام أو عامين».

األرضـيــة فــي بروكسل ،احتفى
الـبـلـجـيـكـيــون ب ــاالن ـج ــاز ال ــذي
حققه منتخبهم ،بدءا من رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء شـ ـ ــارل م ـي ـش ــال ال ــذي
غرد عبر حسابه على «تويتر»
متوجها الى الرئيس الفرنسي
ايـمــانــويــل م ــاك ــرون ،فــي اش ــارة
الــى لقاء المنتخبين في الــدور
نصف النهائي الثالثاء.
وق ــال مـيـشــال« :ف ــي الطريق
لنصف النهائي ( )...الى األمام

في أول مباراة له في أوا ئــل يونيو ،سجل هدفا
رائعا في مباراة ودية ضد كرواتيا ( ،)0-2استعدادا
لـكــأس الـعــالــم .قــال بعدها «مــرت ثــاثــة أشـهــر على
تعرضي لالصابة ،أن أعــود وأقــوم بما أحــب فعله
أكثر ،ألعب كرة القدم ،باإلضافة إلى تسجيل هدف...
هذه فرحة كبيرة».
مع انطالق المونديال ،استعاد نيمار ببطء قمة
مـسـتــواه ،على غ ــرار منتخب ب ــاده .بعدما عانده
الحظ في المباراة االولى أمام سويسرا ( ،)1-1جثا
على ركبتيه وبكى بعد هدفه في الوقت بدل الضائع
في المباراة الثانية ضد كوستاريكا ( ،)0-2ثم تألق
نـسـبـيــا ضــد صــر بـيــا ( ،)0-2قـبــل أن ي ـفــرض نفسه
بشكل الفت في ا لــدور ثمن النهائي ضد المكسيك
( - 2صفر).
بعد خيبة األ م ــل أ م ــام بلجيكا ،سيحتفظ عالم
كرة القدم من مغامرة نيمار الروسية بمبالغته في
السقوط أرضا عند كل احتكاك وتصنع األلم على
أرض الملعب فــي أغلبية األ ح ـيــان ...حتى ان قناة
التلفزة السويسرية «آر تي أس» ،أوضحت أن نيمار
أضاع  14دقيقة ببقائه على األرض خالل المباريات
األربع األولى التي خاضها في روسيا.

روبرتو مارتينيز

ميراندا :هذا ليس ما أردناه

نيمار يخسر رهان الفوز بالكرة الذهبية
سيتعين على البرازيل أن تنتظر خليفة بيليه،
روماريو ،رونالدو ورونالدينيو ...نيمار الذي كان
يــؤ مــل مـنــه ان ي ـكــون ا لـنـجــم ا ل ـم ـتـ ِـو ج للسيليساو،
و قــا ئــده للقب العالمي ا ل ـســادس ،فشل فــي مهمته
ب ـخــروج المنتخب مــن ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي لكأس
العالم في روسيا على يد بلجيكا (.)2-1
كــان يرغب في السير على خطى «الملك» بيليه
الـمــوهــوب ،الــذي أحــرز اللقب العالمي ثــاث مــرات
مع السيليساو .حاليا ،نيمار ( 26عاما) هو «زيكو
الـقــرن الـحــادي والـعـشــريــن» ،العــب متألق فشل في
رفع كأس العالم.
بعد مونديال  ،2014عندما اضطر للتخلي عن
زمالئه في نصف النهائي ،بسبب إصابة في الظهر،
فشل النجم حامل الرقم  10في نسخة .2018
األسوأ ان هذا الفشل يعني ان نيمار ،أغلى العب
ف ــي ال ـعــالــم ،ق ــد ي ـكــون ق ــد أهـ ــدر فــرصــة ن ـيــل ال ـكــرة
الذهبية ألفضل العب عالميا ،والتي يهيمن عليها
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو واالرجـنـتـيـنــي
لـيــونـيــل مـيـســي .كــانــت فــرصـتــه أك ـبــر ه ــذه الـسـنــة،
بـعــدمــا ودع الـنـجـمــان ال ـمــونــديــال مــن الـ ــدور ثمن
النهائي.
خــافــا لميسي ( 31عــامــا) ورونــالــدو ( 33عاما)
سيكون نيمار في المونديال المقبل في الثالثين
من عمره فقط ،واألرجح أمام فرصة جديدة للقب.
فــي ان ـت ـظــار ذل ــك ،سيتحسر نـجــم بــاريــس ســان
جرمان الفرنسي على أدائه ضد بلجيكا ،حيث بدا

أمام البرازيل هذا ال يكفي .يجب أن تكون مقتنعا
أن بإمكانك الفوز» .وذكر المدرب أن هذا السلوك رآه
في العبيه ،وأضاف« :عندما كانوا يتوجهون نحو
ملعب المباراة كان بإمكانك رؤية نظرتهم ،وكيف
كانوا مقتنعين أن بإمكانهم الفوز».
وأضاف« :أنا أكثر الناس فخرا في العالم ،ألنني
منحتهم خطة طموحة للغاية ،والطريقة التي كانوا
مقتنعين بها حتى النهاية ال تصدق».
وأكــد أن «كــرة القدم ليست لعبة تكتيكية .إنها
لعبة تعتمد على ال ـجــرأة ،واإلي ـم ــان ،وتـقــديــم كل
شيء إذا أردت الفوز».
(د ب أ)

قــال جــواو مـيــرانــدا ،نجم المنتخب البرازيلي لكرة الـقــدم ،إن فريقه
سيودع بطولة كأس العالم  2018المقامة حاليا في روسيا «بحزن شديد».
ّ
وودع المنتخ ـ ــب البرازي ــلي فعالي ــات المونديال الروسي بالخسـ ــارة
 2 /1أمام نظيره البلجيكي في دور الثمانية للبطولة.
وقال ميراندا ،في تصريحات إلى التلفزيون البرازيلي بعد المباراة،
«لسنا سعداء .ليس هذا ما أردناه .نودع كأس العالم بحزن شديد .حاولنا
حتى النهاية .خسرنا أمام فريق عظيم .يجب أن نهنئ المنتخب البلجيكي
الذي استغل الفرصتين اللتين سنحتا له».
وقال زميله ريناتو أوجوستو ،الذي سجل الهدف الوحيد للمنتخب
البرازيلي بعد ثالث دقائق فقط من نزوله بديال في وسط الشوط الثاني:
«بذلنا كل ما بوسعنا من أجل التعادل .وصنعنا العديد من الفرص ،ولكن
الهدف لم يأت».
وأوضح ريناتو نجم خط وسط كورينثيانز البرازيلي سابقا وفريق
بكين جــوان الصيني أن المنتخب البرازيلي فقد تركيزه بعد الهدف
األول في مرماه.
وقال ريناتو« :شعرنا باليأس قليال بعد الهدف األول في مرمانا .ولهذا،
(د ب أ)
			
اهتزت شباكنا بهدف ثان».

سكوالري ونيمار

غير قــادر على مقاومة اللعب البدني ا لــذي فرضه
عليه زميله في نادي العاصمة توما مونييه.
وفي حين كادت تمريرته لفيليبي كوتينيو بعد
توغل بين المدافعين ،تثمر هدف التعادل (الدقيقة
 ،)86اال ان نيمار لم يكن في مظهر القادر على إنقاذ
منتخب بالده من خيبة األمل.
قالتها صحيفة «النس» الرياضية البرازيلية بعد
ً
الـخـســارة أمــام بلجيكا فــي ق ــازان« .وداع ــا نيمار»،
ووداعا اللقب السادس.
راهن نيمار على العودة في المونديال ،ونجح،
الى حد ما .في أواخر فبراير الماضي ،بدا ان حلم
البطولة قد يفلت منه :أصيب بكسر في مشط القدم،
وأج ــرى عملية جــراح ـيــة .غ ــاب عــن نــاديــه ،ووضــع
المنتخب نصب عينيه ،والمونديال ،و عــاد مطلع
يونيو.
كـ ــان ال ـم ــوس ــم عـ ـب ــارة ع ــن فـ ـت ــرات م ــن ال ـص ـعــود
والـهـبــوط لـلـبــرازيـلــي .فــي أغـسـطــس  ،2017أصبح
أغ ـلــى الع ــب ف ــي ال ـت ــاري ــخ بــانـتـقــالــه م ــن بــرشـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي ال ــى ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان م ـقــابــل 222
مليون يورو .أراده النادي الباريسي لهدف أساسي
هو لقب دوري أبطال أوروبــا ،اال انه لم يتمكن من
منع إقصائه المبكر من المسابقة القارية في ثمن
النهائي أمام ريال مدريد االسباني ،علما انه غاب
عن مباراة اإلياب بسبب االصابة.
لــدى عودته ا لــى المنتخب ،بــدا ان نيمار يبحث
عن «االنتقام».

أي ـ ـهـ ــا الـ ـشـ ـي ــاطـ ـي ــن» .واح ـت ـف ــل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ـج ـع ـيــن فــي
ش ـ ـ ــوارع ال ـع ــاص ـم ــة بــروك ـســل
وخـ ـ ــارج ال ـم ـقــاهــي وال ـحــانــات
ال ـت ــي تــاب ـعــوا فـيـهــا ال ـم ـب ــاراة.
و قــا لــت فيرونيك ديفيلد التي
ل ــون ــت وج ـه ـهــا ب ــأل ــوان الـعـلــم
البلجيكي (األسـ ــود واألصـفــر
واألح ـمــر) «كنا قــد توقفنا عن
االي ـمــان بـقــدرتـنــا عـلــى هزيمة
الفرق الكبرى!».

وعبر مواقعها االلكترونية،
حـيــت ا لـصـحــف البلجيكية ما
حققه المنتخب.
وقالت صحيفة «نيوزبالد»،
ان مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الـ ـجـ ـمـ ـع ــة «يـ ـج ــب
ع ــدم نـسـيــانـهــا أب ـ ــدا» ،عـلـمــا ان
ال ـص ـح ـي ـفــة ن ـف ـس ـهــا ك ــان ــت قــد
اع ـت ـب ــرت ف ــي ع ــدده ــا ال ـص ــادر
صباح اليوم نفسه ،ان المباراة
ضــد الـبــرازيــل ستكون «موعدا
مع التاريخ».

جواو ميراندا

sports@aljarida●com

افتتاح مجلس قطر في موسكو لعرض لمحة عن أجواء ٢٠٢٢

ِّ
اللجنة العليا تعرف جمهور كأس العالم بقطر
ليحظى عشاق كرة القدم
الموجودون في روسيا بفرصة
التعرف على األجواء التي
سيعيشها العالم في ضيافة
الدوحة والمدن القطرية
األخرى بعد أربعة أعوام ،أعلنت
قطر إطالق عدة فعاليات
تتوزع بين موسكو وسانت
بطرسبرغ.

حسن الذوادي

أعلنت دولة قطر إطالق عدة
فـعــالـيــات ت ـتــوزع بـيــن موسكو
وس ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــرغ ،لـيـحـظــى
عـشــاق ك ــرة ال ـقــدم الـمــوجــودون
فــي روس ـيــا لـحـضــور مـبــاريــات
بطولة كــأس العالم لكرة القدم
 2018ب ـف ــرص ــة الـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
األجــواء التي سيعيشها العالم
فـ ــي ض ـي ــاف ــة الـ ــدوحـ ــة والـ ـم ــدن
ال ـق ـطــريــة األخ ـ ـ ــرى ،ب ـعــد أرب ـعــة
أعـ ـ ـ ــوام مـ ــن اآلن ،فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
الثانية والعشرين من البطولة.
وشـ ـه ــد ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،اف ـت ـت ــاح
مـ ـجـ ـل ــس ق ـ ـطـ ــر ف ـ ـ ــي م ــوسـ ـك ــو،
وق ــد انـطـلـقــت فـعــالـيــة االفـتـتــاح
بكلمة ترحيبية أ لـقــا هــا حسن
عبدالله ال ــذوادي ،األمين العام
لـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع
واإلرث ،الجهة القطرية
ال ـم ـســؤولــة ع ــن تنفيذ
م ـش ــاري ــع االس ـ ـتـ ــادات
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـي ــة
ال ـ ــازم ـ ــة الس ـت ـضــافــة
ب ـط ــول ــة كـ ــأس ال ـعــالــم
لـ ـ ـك ـ ــرة ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــدم .2022
وح ـضــر االف ـت ـتــاح عــدد
كـبـيــر م ــن ك ـبــار مـســؤولــي
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة
المشاركة ،إلــى جانب عدد
مــن ال ـشــركــاء الــريــاضـيـيــن،
ومـمـثـلــي وس ــائ ــل اإلع ــام
المختلفة.
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـع ــالـ ـي ــات
مجلس قطر المقام على
ض ـفــة ن ـهــر مــوسـكـفــا في

ماكرون يحضر مباراة فرنسا
يتوجه الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون بـعــد غد
إل ـ ـ ــى سـ ــانـ ــت بـ ـط ــرسـ ـب ــورغ،
لتشجيع منتخب بــاده في
مـبــاراة نصف النهائي امــام
ب ـل ـج ـي ـك ــا ،ض ـم ــن ت ـص ـف ـيــات
ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي ك ــرة الـقــدم
لعام  ،2018لكن دون أي لقاء
دبلوماسي ،بحسب ما أكدت
الرئاسة.
وكــان ماكرون أعلن خالل
زيارة الى سانت بطرسبورغ
ف ــي  25م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي ان ــه
سيعود الى روسيا ،في حال
تأهلت فرنسا لما بعد «الدور
رب ــع ال ـن ـهــائــي» ،وق ــد تحقق
ذل ـ ــك بـ ـف ــوز ال ـم ـن ـت ـخــب عـلــى
اوروغواي  - 2صفر الجمعة.
وكتب ماكرون في تغريدة
بعد المباراة «أحسنتم وأراكم
الثالثاء!».
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ــرئـ ــاسـ ــة ان
الـ ــزيـ ــارة ل ــن تـشـمــل أي لـقــاء
دبلوماسي.
وكـ ــان م ــاك ــرون ت ــوق ــع في
 20يونيو ان منتخب فرنسا

إيمانويل ماكرون

«لــديــه فــرص فعلية» بالفوز
بكأس العالم.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع مـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــرون ،وهـ ــو
م ــن عـ ـش ــاق ه ـ ــذه ال ــري ــاض ــة،
مباراة دور ربع النهائي مع
 300ش ـ ــاب ت ـم ــت دع ــوت ـه ــم،
خ ـص ــوص ــا م ــن ن ـ ـ ــوادي ك ــرة
القدم في المنطقة الباريسية
الى حديقة اإلليزيه.

قـلــب مـنـتــزه غــوركــي ،أح ــد أكبر
منتزهات العاصمة ا لــرو سـيــة،
ع ـل ــى م ـ ــدى ت ـس ـعــة أي ـ ـ ــام ،حـيــث
يـ ــرحـ ــب بـ ـ ـ ـ ـ ــزواره ل ــاس ـت ـم ـت ــاع
بفعالياته المجانية المختلفة،
إل ــى جــانــب م ـنــاطــق مخصصة
لكبار الضيوف ،وأخرى لممثلي
وسائل اإلعالم.
وعبر الذوادي ،خالل افتتاحه
ال ـم ـج ـل ــس ،ع ــن اسـ ـتـ ـع ــداد قـطــر
ل ـل ـتــرح ـيــب ب ـع ـشــاق كـ ــرة ال ـقــدم
الــذيــن ستتجه أنـظــارهــم إليها
فور انتهاء البطولة في روسيا،
وعن مدى السعادة باستضافة
بطولة كــأس العالم لكرة القدم
األولى في الوطن العربي.
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذوادي بـ ـ ــأن
«أنشطتنا في موسكو وسانت
ب ـطــرس ـبــرغ ت ـع ـطــي الـجـمــاهـيــر
لـ ـمـ ـح ــة عـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـبـ ـط ــول ــة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي س ـ ـن ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ـف ـ ـهـ ــا ف ــي
 ،2022ح ـي ــث س ـت ـك ــون بـطــو لــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،س ـي ـس ـت ـم ـت ــع ف ـي ـهــا
ك ــل أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة ،وسـيـعـيــش
خاللها المشجعون والالعبون
والمسؤولون تجربة استثنائية
بفضل قرب المسافات بين المدن
والمنشآت».
وأضاف أن «قطر تعيش هذه
األ يـ ــام ف ـتــرة تحضير وتجهيز
م ـث ـي ــرة م ــع اق ـت ــراب ـن ــا أك ـث ــر مــن
استضافة أضخم حدث تشهده
بــادنــا ومنطقتنا بـشـكــل عــام،
وقــد جئنا إلــى روسـيــا لنشارك
المشجعين عشقهم لكرة القدم،

جانب من مراسم االفتتاح
ونعرفهم بكرم الضيافة العربية
األص ـي ـل ــة ،ون ــدع ــوه ــم لـحـضــور
البطولة التي سنستضيفها بعد
أربعة أعوام من اآلن».

تصميم بيت الشعر
يـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس ق ـط ــر
تـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــه م ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــت الـ ـشـ ـع ــر
ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـ ــذي عـ ــاش ب ــه أهــل
البادية في قطر والوطن العربي
عدة قرون ،وهو تصميم مشابه
الس ـتــاد ال ـب ـيــت -مــديـنــة ال ـخــور،
أحـ ـ ــد اس ـ ـ ـتـ ـ ــادات بـ ـط ــول ــة ك ــأس
العالم لكرة القدم  ،2022والذي

تـبـلــغ طــاق ـتــه االس ـت ـي ـعــاب ـيــة 60
ألف مشجع.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـجـ ـل ــس قـ ـط ــر،
ت ـن ـظ ــم ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا وع ـ ــدد
م ــن شــركــائ ـهــا ف ــي الـمــؤسـســات
القطرية األخرى فعالية معرض
قطر التفاعلي (مـكــونــات قطر)،
وه ــو متحف مـتـعــدد الــوســائــط
األول من نوعه في العالم ،حيث
ي ـق ــع ع ـل ــى م ـن ـصــة ع ــائ ـم ــة عـلــى
نـهــر مــوسـكـفــا ،عـلــى مـقــربــة من
مجلس قطر داخل منتزه غوركي.
س ـي ـســافــر زوار هـ ــذا ال ـم ـعــرض
إل ـ ــى ق ـط ــر ع ـب ــر ع ـ ــرض صــوتــي
وضوئي مبهر ،يستعرض أهم

معالم قطر الطبيعية ،والتراثية،
والمعمارية ،باإلضافة إلى خطط
قطر الستضافة بطولة .2022
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ــات ـ ـيـ ــن
الفعاليتين ،تتواجد سلسلة من
ال ـب ــواب ــات الـمـبـتـكــرة ف ــي أمــاكــن
مختلفة مــن الــدوحــة وموسكو
وسـ ــانـ ــت بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ ،سـتـتـيــح
ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر ف ـ ــي ك ـ ــا ال ـب ـل ــدي ــن
االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ب ـع ـض ـهــم
البعض عبر بث تفاعلي مباشر.
تقع البوابات في قطر في كل من
مطار حمد الدولي ،وسوق واقف،
وصــالــة عـلــي بــن حـمــد العطية،
حيث تنظم اللجنة العليا إحدى

إنفانتينو :لقد وقع الجميع في حب روسيا
أثنى السويسري جياني إنفانتينو ،رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،على روسيا،
التي قال رئيسها فالديمير بوتين ،إن بطولة
ك ــأس الـعــالــم  2018لـكــرة ال ـقــدم الـمـقــامــة بها
حاليا« ،حطمت» الصور السلبية عن دولته.
وقــال إنفانتينو فــي كلمته لبوتين خالل
اجتماع عقد بالكرملين «لقد وقعنا جميعا
في حب روسيا».
وشـ ـه ــد االجـ ـتـ ـم ــاع حـ ـض ــور الـ ـع ــدي ــد مــن
أساطير الكرة منهم العب خط وسط المنتخب
األل ـمــانــي الـســابــق لــوثــار مــات ـيــوس ،المتوج
بــأفـضــل الع ــب فــي أوروبـ ــا ع ــام  ،1990وكــان
قائدا لمنتخب ألمانيا الغربية المتوج بلقب
المونديال في العام نفسه.
وقــال إنفانتينو في االجتماع الــذي جرى
بثه على شاشات التلفاز ،إن حمى كرة القدم
اجـ ـت ــازت جـمـيــع أن ـح ــاء روسـ ـي ــا ،خـصــوصــا
بعد أن فــاز أصـحــاب األرض على المنتخب
اإلسباني وتأهلوا لدور الثمانية.
وقــال إنفانتينو إن روسيا حضرت بقوة
على خريطة كرة القدم.
وأض ـ ــاف إنـفــانـتـيـنــو مــوجـهــا الـكـلـمــة إلــى
الرئيس بوتين ،أن الشعب الروسي كان ودودا
ومضيافا« ،أشكرك وأشكر الشعب الروسي».
وبعد أن تصافحا ،أبدى بوتين ،في بداية
كـلـمـتــه ،مـشــاعــر مـمــاثـلــة ،وصـ ــرح ب ــأن كــأس

جياني إنفانتينو
العالم صنعت «أجــواء من الثقة واالحتفال...
عشرات األالف جاءوا إلى روسيا من مختلف
أنحاء العالم».
وأض ـ ـ ــاف بــوت ـيــن «رأوا بــأع ـي ـن ـهــم كـيـفـيــة
الـتــرحـيــب بـهــم ب ـس ـعــادة ،وك ــم ك ــان مــواطـنــو
بالدنا سعداء».

وأش ــار بوتين إلــى أن المدونين وغيرهم
من األفراد على شبكات التواصل االجتماعي
نجحوا في تحطيم الصور النمطية السلبية
عن روسيا.
وقال «الناس رأوا أن روسيا بلد مضياف».
(د ب أ)

م ـنــاطــق الـمـشـجـعـيــن ف ــي قـطــر.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،سيستضيف
مجمع  GUMالتجاري الشهير
ف ــي ق ـلــب ال ـســاحــة ال ـح ـم ــراء في
ً
موسكو معرضا لتاريخ بطوالت
ك ــأس الـعــالــم لـكــرة ال ـق ــدم ،حيث
يـ ـع ــرض م ـق ـت ـن ـيــات وتـ ــذكـ ــارات
تحكي تــاريــخ الـبـطــولــة األشـهــر
ف ــي ال ـعــالــم م ـنــذ ان ـطــاق ـهــا عــام
 1930وح ـت ــى اآلن ،إل ــى جــانــب
م ـع ــروض ــات م ــن م ـتــاحــف قـطــر،
وم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــف ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ف ـ ـي ـ ـصـ ــل،
باإلضافة إلــى مجسمات للمها
العربي الشهير ،أبدع في رسمها
فنانون قطريون وروس.

وت ـ ـ ـضـ ـ ــم ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء
القطريين الذين يساهمون في
إن ـجــاح فـعــالـيــات مـجـلــس قطر
كال من وزارة الثقافة والرياضة،
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـس ـيــاحــة،
وال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة الـقـطــريــة،
ومتاحف قطر ،ومؤسسة قطر،
وكتارا ،وسوق واقف ،ومؤسسة
الـ ـ ــدوحـ ـ ــة لـ ـ ــأفـ ـ ــام ،واالتـ ـ ـح ـ ــاد
الـقـطــري لـكــرة ال ـق ــدم ،واللجنة
األولمبية القطرية ،ومؤسسة
أ س ـ ـبـ ــا يـ ــر زون ،وا لـ ـ ـشـ ـ ـق ـ ــب ،و
 ،beINو  ،Ooredooو قـ ـن ــاة
الكاس ،والمركز الدولي لألمن
الرياضي.

هيرنانديز :هنري سيكون
ً
مسرورا بفوز فرنسا
اعتبر المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز ان مواطنه تييري
هنري الذي يعمل حاليا ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي
لكرة القدم ،سيكون مسرورا في حال فوز المنتخب األزرق على
منافسه في نصف نهائي كأس العالم.
وسـيـكــون مــوقــف ه ـنــري مـعـقــدا فــي ال ـم ـب ــاراة ،اذ ان ــه ال ـهــداف
التاريخي للمنتخب الفرنسي والمتوج معه بلقب مونديال 1998
عـلــى أرضـ ــه ،إال ان ــه يـشـغــل حــالـيــا منصب
المساعد الثاني للمدرب االسباني لبلجيكا
روبرتو مارتينيز.
واع ـت ـب ــر ال ـظ ـه ـيــر األيـ ـس ــر لـلـمـنـتـخــب
الفرنسي هرنانديز ،في مؤتمر صحافي
ان هـ ـن ــري لـ ــن يـ ـك ــون ح ــزي ـن ــا فــي
حال خسارة بلجيكا .وقال «كل
الفرنسيين يـعــر فــو نــه ،نعرف
ج ـيــدا ان ــه ك ــان الع ـبــا كـبـيــرا،
أيقونة لكرة القدم».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :اآلن ه ــو
ال ـم ـس ــاع ــد ال ـث ــان ــي ل ـم ــدرب
بـلـجـيـكــا ،وآمـ ــل أال يـتـفــوق
عـلـيـنــا ف ــي نـصــف الـنـهــائــي
( )...لـكــن اذا فــزنــا ،فسيكون
مسرورا أيضا ألنه فرنسي قبل
أي أمر آخر».

هنري

بيرهوف يعتذر عن تصريحاته ضد أوزيل
صــرح مــديــر المنتخب األلـمــانــي لكرة
ال ـق ــدم أول ـي ـفــر ب ـيــرهــوف بــأنــه ك ــان يجب
االسـتـغـنــاء عــن خــدمــات الــاعــب مسعود
أوزي ــل بسبب موقفه مــن مسألة اتـخــاذه
ص ــورة مــع الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان ،قبل ان يبدي أسفه لما أدلى به.
وقال بيرهوف في مقابلة مع صحيفة
«دي فيلت» االلمانية« :حتى اآلن ،لم نجبر
أ بــدا العبي المنتخب الوطني على فعل
أي شيء ،ولكن سعينا دائما الى اقناعهم.
ول ـك ــن م ــع م ـس ـع ــود (أوزي ـ ـ ـ ــل) ل ــم نـتـمـكــن
من فعل ذلــك ،لــذا كــان علينا أن نفكر في
االستغناء عن خدماته».

وف ــي تـصــريـحــات ج ــدي ــدة ام ــس األول
لقناة تلفزيونية ألمانية ،بدا ان بيرهوف
ي ـحــاول تخفيف وق ــع مــا قــالــه .وأوض ــح:
«ب ــداي ــة ،أن ــا آس ــف ،كـنــت مخطئا ( )...لن
نعاقب العبينا بهذه الطريقة».
وكان أوزيل ومواطنه إلكاي غوندوغان،
وكالهما من اصل تركي ،التقيا الرئيس
الـ ـت ــرك ــي أردوغـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي لـ ـن ــدن فـ ــي مــايــو
الـمــاضــي والـتـقـطــا مـعــه ص ــورة وسلماه
قميصين موقعين ،كتب األول على قميصه
«إلى رئيسي».
وف ــي ح ـيــن ش ــرح غ ــون ــدوغ ــان اس ـبــاب
ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـصـ ــورة ق ـب ــل بـ ــدايـ ــة م ــون ــدي ــال

روسيا  2018من دون ان يعرب عن اسفه
لذلك ،فان اوزيل اعلن أنه لن يتحدث الى
الصحف االلمانية حتى ان الجهاز الفني
للمنتخب االلماني سمح له بمقاطعة «يوم
الصحافة» حيث سمح لجميع الالعبين
بمقابلة الصحافيين.
وأك ــد بيرهوف أن التقاط غوندوغان
وأوزي ـ ـ ـ ــل ل ـل ـص ــور م ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـتــركــي
أردوغان لم يزعج المعسكر االلماني كثيرا
و»لكن الجدل لم يتوقف .مع التفكير قليال،
كان يجب حل هذه المشكلة بطريقة أكثر
وضوحا».
وأخذت المسألة بعدا آخر وأعمق بعد

االداء المخيب لآلمال ألوزيل في المباراة
االفتتاحية «للمانشافات» التي خسرتها
أمـ ــام الـمـكـسـيــك (صـ ـف ــر )-1ف ــي مــونــديــال
روسـ ـ ـي ـ ــا ،2018م ــا دفـ ــع الـ ـم ــدرب يــواكـيــم
ل ــوف الس ـت ـب ـعــاده ع ــن ال ـم ـب ــاراة الـثــانـيــة
أم ــام الـســويــد ( ،)1-2ليعود الــى صفوف
التشكيلة اساسيا في المباراة الثالثة أمام
كوريا الجنوبية والتي خرج على أثرها
حامل اللقب وهو يجر خلفه اذيال الخيبة
بعد الخسارة (صفر .)2 -
ورأى الـعــديــد مــن الـخـبــراء والـنـقــاد أن
لوف ارتكب خطأ فادحا بإعادة أوزيل الى
التشكيلة االساسية.

بيرهوف
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الفريق
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روسيا
السعودية
مصر
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3
3
٢
3
1
3
0
3

تعادل هزيمة له
5
0
0
٨
1
0
2
٢
0
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3
0
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0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
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٣
١
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0
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5
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0
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٣
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٣
0
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0
0
٣
١
1
٣
٢
0
٢
٢
1

عليه
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الفريق
السويد
المكسيك
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2
3
١
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1
0
3
1
0
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٣
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٥
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1
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1

f

مجموعة
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7
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1
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d

مجموعة
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٧
٥
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مجموعة

لقطة للسفراء في منزل السفير البلحيكي بعد فوز منتخب بالده على البرازيل.
من اليمين السفراء الهولندي والصربي والبلجيكي ثم رئيس اتحاد الفنادق
محمد ناجيا ،وإلى يمينه السفير األلماني ،والسفير المكسيكي أقصى اليسار.
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املباراة
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

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

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

نتيجة املباراة
C1
A1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

53

البرازيل

E1

54

بلجيكا

G1

B1

55

السويد
كولومبيا ركالت ترجيح H1 3

57

فرنسا

W49

58

البرازيل

W53

59

السويد

W55

60

روسيا

ركالت ترجيح W51 3

56

F1

4
2
1
1
2
٣
1
1

3
1
1
1
0
٢
0
1

D2
B2

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

البرتغال

 9.00م

 30يونيو

روسيا

 5.00م

 1يوليو
 1يوليو

A2

ركالت ترجيح ٤

C2

ركالت ترجيح  ٢الدنمارك

 9.00م

F2

املكسيك

 5.00م

 ٢يوليو

H2

اليابان

 9.00م

 ٢يوليو

سويسرا

 5.00م

 ٣يوليو

انكلترا

 9.00م

 ٣يوليو

E2
G2

ركالت ترجيح 4

الدور ربع النهائي
2
١
0
٢

0
٢
2
٢

W50

األوروغواي

 5.00م

 ٦يوليو

W54

بلجيكا

 9.00م

 ٦يوليو

W56

انكلترا

 5.00م

 ٧يوليو

 W52ركالت ترجيح 4

كرواتيا

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
61

فرنسا

W57

W58

بلجيكا

 9.00م

 10يوليو

62

انكلترا

W59

W60

كرواتيا

 9.00م

 11يوليو

مباراة المركز الثالث
63

L61

64

W61

L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

ةديرجلا

•
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رياضة

فيدرر وسيرينا يواصالن
التقدم في «ويمبلدون»
في «ويمبلدون» اإلنكليزية لكرة
المضرب ،ثالث البطوالت األربع
الكبرى ،واصل السويسري
روجيه فيدرر األول ،وحامل
اللقب ،واألميركية سيرينا
وليامس تقدمهما إلى الدور
ثمن النهائي.

واص ـ ــل كـ ــل مـ ــن ال ـس ــوي ـس ــري
روج ـ ـيـ ــه ف ـ ـيـ ــدرر األول وح ــام ــل
الـ ـلـ ـق ــب ،واألمـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة س ـيــري ـنــا
وليامس تقدمه إلــى ال ــدور ثمن
الـنـهــائــي مــن بـطــولــة ويمبلدون
اإلنكليزية لكرة المضرب ،ثالث
البطوالت األربع الكبرى.
وفي الدور الثالث ،فاز فيدرر
ع ـ ـلـ ــى األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي يـ ــان-ل ـ ـي ـ ـنـ ــارد
شـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروف  3 -6و  5 -7و ،2 -6
وسيرينا وليامس على الفرنسية
كريستينا مــاديـنــوفـيـتــش 5-7
و.)2-7( 6-7
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر
فينوس وصيفة العام الماضي
خرجت مبكرا مــن ال ــدور الثالث
بخسارتها امام الهولندية كيكي
برتنز ،ليتواصل بالتالي خروج
المصنفات في البطولة.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري فــي
مباراته المقبلة الفرنسي ادريان
مــانــاريـنــو الـفــائــز عـلــى الــروســي
دانيال مدفيديف  4-6و 3-6و6-4
و 7-5و.3-6
وحقق فيدرر (يبلغ في الثامن
من أغسطس عامه الـ  ،)37اللقب
الثامن في ويمبلدون بفوزه في
نـهــائــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي على
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي مـ ــاريـ ــن
سيليتش.
ويتطلع في

مشاركته العشرين في البطولة
ال ـ ـ ــى م ـ ـعـ ــادلـ ــة رق ـ ـ ــم االمـ ـي ــركـ ـي ــة
الـ ـتـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــة األصـ ـ ـ ـ ــل م ــارتـ ـيـ ـن ــا
نافراتيلوفا بلقب تاسع.
م ــن جـهـتـهــا ،تـلـتـقــي سيرينا
ال ـبــاح ـثــة ع ــن لـقـبـهــا ال ـثــامــن في
ويمبلدون في مباراتها المقبلة
الــروسـيــة يفغينيا روديـنــا التي
ا حــد ثــت المفاجأة بتغلبها على
االميركية األخرى ماديسون كيز
المصنفة عاشرة  5-7و 7-5و4-6
امس أيضا.
وصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــف م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــو بـ ـط ــول ــة
وي ـم ـب ـل ــدون س ـيــري ـنــا ول ـيــامــس
في المركز الخامس والعشرين،
لتراجعها في التصنيف العالمي
اثر غيابها عن المالعب نحو عام.
وغابت سيرينا ،حاملة الرقم
القياسي في عدد ألقاب البطوالت
الكبرى في عصر االحتراف (،)23
لـفـتــرة طــويـلــة عــن الـمــاعــب بعد
تتويجها بلقب بطولة أستراليا
المفتوحة  2017بسبب الحمل
ووض ـ ــع م ــول ــودت ـه ــا األولـ ـ ــى في
سبتمبر الماضي.
فــي المقابل ،خــرجــت فينوس
المصنفة تاسعة من الدور الثالث
بخسارتها امام الهولندية كيكي
بــرتـنــز الـعـشــريــن  6-2و-7( 6-7
 )5و 8-6ف ــي مـ ـب ــاراة اسـتـغــرقــت
ساعتين و 40دقيقة.

جانب من لقاء فيدرر وشيتروف
وك ــان ــت ف ـي ـنــوس ( 38عــامــا)
الـمـتــوجــة بــالـلـقــب خـمــس مــرات
ب ـل ـغ ــت الـ ـنـ ـه ــائ ــي فـ ــي ال ـن ـس ـخــة
ا ل ـ ـم ـ ــا ض ـ ـي ـ ــة ق ـ ـب ـ ــل أن ت ـخ ـس ــر
ام ـ ـ ـ ـ ــام اإلسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة غ ــاربـ ـيـ ـن ــي
موغوروتسا ،ونصف النهائي
في .2016

زفيريف يتجنب الخروج
ت ـج ـن ــب األلـ ـم ــان ــي ال ـك ـس ـنــدر
زفيريف المصنف رابعا الخروج
المبكر من الدور الثاني للبطولة
بـفــوزه المتأخر على األميركي
ت ــاي ـل ــور فــري ـتــز ف ــي مـ ـب ــاراة من

خمس مجموعات بدأت الخميس
واس ـت ـك ـم ـل ــت ال ـج ـم ـع ــة بـسـبــب
الظالم.
وكـ ـ ــان زف ـي ــري ــف ( 21ع ــام ــا)،
ً
ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا ،مـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرا
بمجموعتين لواحدة  4-6و7-5
و( 7-6صفر )7-الخميس قبل ان
تتوقف المباراة ،لكنه قلب األمور
الجمعة بعد ان تفوق بشكل تام
عـلــى فــريـتــز ( 20ع ــام ــا) وحـســم
المجموعتين الثالثة والرابعة
بسهولة  1-6و.2-6
ويـلـتـقــي زف ـيــريــف ف ــي ال ــدور
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ال ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــي ارن ـ ـس ـ ـتـ ــس
غولبيس في محاولة لبلوغ ثمن

سان جرمان يعلن تعاقده مع بوفون

بوفون

أعلن باريس سان جرمان ،بطل فرنسا لكرة القدم ،تعاقده
مع الحارس اإليطالي األسطوري جانلويجي بوفون.
وأكــد ســان جــرمــان ،في بيان على "تويتر" ،أن العقد يمتد
عاما واحدا ،مع خيار عام إضافي.
وذك ــر رئ ـيــس س ــان ج ــرم ــان ،ال ـق ـطــري ناصر
الـخـلـيـفــي ،فــي ب ـيــان" :نـشـعــر جميعا بفخر
كبير في الترحيب بجانلويجي بوفون في
عائلة النادي".
من جهته ،قــال بــوفــون" :أغ ــادر بالدي
ل ـلـمــرة األول ـ ــى ف ــي م ـسـيــرتــي ،وم ـشــروع
طموح فقط كان من الممكن أن يشجعني
على اتخاذ هذا القرار".

وتابع" :سأبذل كل طاقتي ،وأقــدم كل خبرتي وكل عطشي
للفوز ومـســاعــدة فريقي الجديد على تحقيق جميع أهــدافــه
الكبيرة التي حددها للمستقبل".
وكان بوفون ( 40عاما) ،الذي انتهى عقده مع يوفنتوس بطل
إيطاليا في  30يوينو  ،2018وصل برفقة طبيبه إلى مقر باريس
سان جرمان في وقت الظهيرة .وأشارت تقارير صحافية إلى أن
فريق العاصمة سيقدم العبه الجديد إلى وسائل اإلعالم اليوم.
ومن شأن انتقال بوفون ،المتوج بكأس العالم  ،2006إلى
ســان جرمان ،في أول صفقة للنادي منذ تعاقده مع المدرب
األلماني توماس توخيل ،أن تؤدي إلى عملية تغيير في مركز
حراسة المرمى الذي تبادله الموسم الماضي الفونس اريوال
واأللماني كيفن تراب.

النهائي كما فعل العام الماضي
في افضل نتيجة له في البطولة.
ويبقى افضل انجاز لزفيريف
ف ــي الـ ـبـ ـط ــوالت األرب ـ ـ ــع ال ـك ـبــرى
بـلــوغــه رب ــع الـنـهــائــي فــي "روالن
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروس" الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ال ـش ـه ــر
الماضي.
وقــال األلماني "التوقف امس
مع تأخر بمجموعتين لمجموعة
ل ــم ي ـك ــن شـ ـع ــورا جـ ـي ــدا ،لـكـنـنــي
كنت اعرف اليوم ان لدي فرصي
للفوز".
وتابع "اعتقد أن المجموعتين
االخـ ـي ــرتـ ـي ــن لـ ــي هـ ـن ــا ت ـظ ـه ــران
مــدى تحسني .لعبت جيدا على

ال ـم ــاع ــب ال ـت ــراب ـي ــة ،واع ـت ـق ــد ان
االمر يسير ببطء (على المالعب
ال ـع ـش ـب ـيــة) .ان ــا اس ـت ـعــد بــأفـضــل
طريقة ممكنة".
وأشار األلماني الى انه عانى
"ف ـي ــروس ــا ف ــي الـ ـمـ ـع ــدة" ،مــؤكــدا
"ش ـ ـ ـعـ ـ ــرت بـ ـ ــاأللـ ـ ــم أمـ ـ ـ ــس طـ ـ ــوال
المجموعات الثالث".
وأضاف "فكرت خالل االحماء
الـ ـي ــوم ب ـع ــدم اكـ ـم ــال الـ ـمـ ـب ــاراة،
لــم يكن لــدي طــاقــة ،فلم اتـنــاول
الطعام منذ أمس ،ولكنني قلت
لنفسي ،حسنا ،اذا شعرت أنني
ل ـســت ب ـحــالــة ج ـيــدة ســأخــوض
م ـج ـم ــوع ــة واحـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط ،واذا

ش ـ ـعـ ــرت ب ـت ـح ـس ــن ف ـس ــأخ ــوض
المجموعتين".
وتحدث عن الظالم يوم أمس
قائال "بالنسبة إلي كان الملعب
مظلما فــي الـســاعــة  ،7:30لعبنا
ف ــي ال ـظ ــام م ــدة ســاعــة ونـصــف
الساعة ،ولذلك لم اكــن فعال ارى
ك ــرات اإلرس ـ ــال" ،مضيفا "الـيــوم
كـنــت ارد اإلرسـ ــال بشكل افضل
بكثير".
وبـلــغ الـجـنــوب افــريـقــي كيفن
ان ــدرس ــون الـثــامــن الـ ــدور الــرابــع
ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى األلـ ـم ــان ــي فـيـلـيــب
كولشرايبر الخامس والعشرين
 3-6و 5-7و.5-7

باركر ينتقل إلى تشارلوت
سينتقل العب كرة السلة الفرنسي توني باركر من سان انطونيو
سبيرز إلى تشارلوت هورنتس ،اللذين يلعبان في الدوري األميركي
للمحترفين ،بحسب ما ذكرت وسائل إعالم أميركية.
وأشــارت شبكة "اي اس بي ان" إلــى أن باركر ( 36عاما) وقــع عقدا
مدة موسمين مع تشارلوت ،حيث سيلتحق بمواطنه نيكوال باتوم.
وأح ــرز بــاركــر لقب ال ــدوري األميركي  4مــرات أع ــوام  2003و2005
و 2007و ،2014وخاض نحو  1200مباراة في البطولة ،منها  226في
األدوار اإلقصائية (بالي اوف).
وك ــان بــاركــر إح ــدى ركــائــز ســان انطونيو الــى جــانــب االرجنتيني
مانو جينوبيلي وتيم دنكان ،وشارك في مباراة كل النجوم ست مرات.
وخاض  181مباراة مع منتخب فرنسا ،واصبح في  2007اول العب
اوروب ــي في التاريخ يفوز بجائزة افضل العــب في األدوار النهائية
للبطولة األميركية.

باركر

ةديرجلا
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آخر كالم
باريوس ...مطلوب
لـ «الزراعة»!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
موظف في «ستاربكس» يهين زبونا
بعد أقل من ثالثة أشهر من
اعـتــذارهــا عــن حــادثــة توقيف
شابين أسودين فيها ،اضطرت
سلسلة مـقــاهــي "سـتــاربـكــس"
ً
إل ــى االعـ ـت ــذار مـ ـج ــددا ،وط ــرد
ّ
موظف استهزأ بزبون يتأتئ
في الكالم.
وتعود هذه الحادثة إلى 27
يونيو الماضي ،وقــد حدثت،
مثل فضيحة توقيف الشابين
األسـ ــوديـ ــن ،ف ــي أحـ ــد مـقــاهــي
السلسلة في فيالدلفيا.
وروى تـ ـ ــان ل ـي ـكــو ي ـج ـيــت،
ال ـ ـطـ ــالـ ــب ف ـ ــي ك ـل ـي ــة وارتـ ـ ـ ــون
العريقة إلدارة األعمال ،مساء
األح ـ ـ ــد عـ ـب ــر "فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك" ،مــا
حصل مــع صديقه ســام الــذي
ي ـع ــان ــي م ـش ـك ـلــة الـ ـت ــأت ــأة فــي
ً
ً
الـ ـك ــام ،م ـق ــدم ــا صـ ـ ــورا تــدعــم
روايته.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـيـ ـك ــويـ ـجـ ـي ــت إن ـ ــه

عبدالمحسن جمعة

مساء الثالثاء الماضي ،وبينما كــان الشعب الكولومبي
ً
في أميركا الالتينية مشغوال بمباراة منتخبه ضد إنكلترا
في المونديال ،اغتيل القائد االجتماعي لويس باريوس في
مدينة بالمار دي فيريال بمقاطعة أتالنتيكو شمال كولومبيا.
الـسـيــد ب ــاري ــوس ضـمــن نــاشـطــي مـكــافـحــة ال ـف ـســاد الــذيــن
ً
يطلق عليهم في كولومبيا  ،LIDERES SOCIALESوهم غالبا
ناشطون ضد الفساد ومكافحته ،وال يترشحون للمناصب
النيابية والحكومية ،حتى ال يتحول نشاطهم إ لــى دعاية
سياسية ،كما يفعل معظم السياسيين في العالم ،والذين
ً
غــالـبــا مــا يتخلون عــن مكافحة الـفـســاد عند وصــولـهــم إلى
كرسي البرلمان أو المنصب الحكومي ،وأقصى ما يصبو إليه
المنضمون لهذا الحراك هو الحصول على مقعد في مجلس
محلي أو بـلــدي ،ليكون لهم صالحية ا لــو لــوج للمستندات
الرسمية.
المغدور باريوس تلقى تهديدات بالقتل منذ ربيع ،2015
لكنه لم يأبه بالتهديد ،واستطاع أن يجمع مستندات تدين
فاسدين في  20قضية رفعها أمام المحاكم في داخل كولومبيا
وخــارجـهــا ،لمالحقة أم ــوال الـفــاســديــن .وك ــان يحلو للسيد
ً
باريوس أن ينشر بين فترة وأخرى صورا له بجانب كومة
كبيرة من األوراق تبين حجم المستندات التي جمعها فيما
يخص قضايا الفساد في مقاطعته ،وتزايد ارتفاع تلك الكومة.
ورغم كل التهديدات ،كان الناشط باريوس يقف في وسط
ً
ً
مدينته ،حامال مكبرا للصوت ،ليبين القضايا التي يالحقها،
ويدعو الناس إلى دعمه في مكافحة الفساد وعدم االستسالم
للفاسدين الذين يسرقون أحالمهم .وكانت آخر قضية تبناها
فــي مــايــو ال ـمــاضــي ،هــي أنـشـطــة االت ـج ــار بــالـبـشــر ،الـضــالــع
بها بعض القياديين .واغتيل بــار يــوس فــي بيته الخشبي
المتواضع وهو على أريكته بطلقتين من نافذة منزله ،من
َ
قاتلين فـ َّـرا على دراجــة نارية ،وتقدم السلطات الكولومبية
مكافأة مالية تقدر بألف دينار كويتي لمن يدلي بمعلومات
عن الجناة.
وعندنا في الكويت هناك منذ سنين مدعون بأنهم حماة
المال العام وناشطون للدفاع عنه ،لكنهم عندما يستقرون
على كرسي البرلمان أو المنصب الحكومي يحدثونك عن
العقالنية وعدم التهور في إطالق االتهامات ،ومنذ سنوات
ولـجــان التحقيق فــي مخالفات الـحـيــازات الــزراعـيــة ،وهناك
العديد من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات العامة
لديهم المعلومات والمستندات الدالة على الفساد وأصحابه،
لكن ال يتجرأ أحد على أخذ زمام المبادرة بمواجهة الفاسدين،
ومن يفعل فإنه ضمن "الشو" والدعاية االنتخابية والسياسية.
قضية الفساد تحتاج إلى مواجهة اجتماعية ومناضلين
حقيقيين ،وليسوا طالب مناصب وسياسيين ومرشحين لهم
أغراض ذاتية .وعندما يكون لدينا في العالم العربي والكويت
مناضلون من نوعية السيد لويس باريوس ورفاقه ال ـ 153
الذين اغتيلوا في السنوات الخمس األخيرة في كولومبيا
فقط لمواجهة الفساد سندخل حقيقة إ لــى عصر التصدي
للفساد ومالحقة أصحابه.

«إمبوكودو» ...لقاح جديد ضد اإليدز
أظهر لقاح تجريبي ،يعكف العلماء على
ً
تطويره منذ  40عاما لمرض نقص المناعة
الـمـكـتـسـبــة (إي ـ ـ ــدز) ،اس ـت ـجــابــة مـنــاعـيــة على
البشر ،ونجح في حماية ُالقردة من اإلصابة
ب ــالـ ـع ــدوى ،وفـ ــق دراسـ ـ ــة نـ ـش ــرت ف ــي دوريـ ــة
"النست" الطبية.

سبعيني يسقط من علو وينجو
ً
نجا مسن ألماني ( 71عاما )
م ــن ح ــادث س ـقــوط عـلــى ارت ـفــاع
ً
نحو  40مترا ،خالل تجوله على
أحـ ــد ال ـج ـب ــال ف ــي والي ـ ــة ت ـيــرول
النمساوية.
وأعـلـنــت الـشــرطــة النمساوية
أمس ،أن الرجل أصيب بإصابات
في الرأس ،ونقل إلى المستشفى.
وب ـح ـس ــب ب ـي ــان ــات ال ـش ــرط ــة،
ان ـ ـحـ ــدر الـ ــرجـ ــل مـ ــن فـ ـ ــوق م ــرج

منحدر ومسطح صخري ،وظل
ً
فاقدا للوعي عند مجرى نهري.
وبسبب سوء األحوال الجوية،
ال يمكن انتشال الرجل بواسطة
مروحية ،لذلك صعد  4منقذين
ورجال شرطة إلى الرجل للعمل
على إنقاذه.
ونجح المنقذون بعد ذلك في
نـقــل الــرجــل عـلــى مـتــن مــروحـيــة
إسعاف إلى الوادي.

وكــان الــرجــل برفقة مجموعة
مـ ـ ــن األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان خـ ـ ـ ــال الـ ـصـ ـع ــود
عـلــى الـمـنـطـقــة الـجـبـلـيــة ،وأبـلــغ
الـمــرافـقــون الـثــاثــة ف ــرق اإلنـقــاذ
عقب وقوع الحادث.
(د ب أ)

وقـ ــالـ ــت "ب ـ ــي بـ ــي س ـ ـ ــي" ،ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،أم ـ ـ ــس ،إن ت ـ ـجـ ــارب ال ـل ـق ــاح
انتقلت إلى المرحلة التالية من اإلجراء ات
التجريبية قبل الموافقة عليه ،بعدما أثبت
ال ـع ـق ــار أنـ ــه آمـ ــن ع ـلــى ال ـب ـش ــر ،وس ـي ـجــري
اخـ ـتـ ـب ــاره ع ـل ــى  2.600ام ـ ـ ــرأة ف ــي ج ـنــوب

إفــري ـق ـيــا ،لـبـحــث م ــا إذا ك ــان سـيـنـجــح في
الوقاية من اإليدز أم ال.
لكن فريق الباحثين في الدراسة وخبراء
مــن الـخــارج يـحــذرون مــن أنــه رغــم النتائج
المشجعة حتى اآلن ،فإنه ال ضمانات لنجاح
ال ـع ـقــار ف ــي الـمــرحـلــة الـتـجــريـبـيــة الـتــالـيــة،
التي يطلق عليها "إتش في تي إن  ،"705أو
"إمبوكودو" ،وتعني الصخرة بلغة الزولو.
وقال دان باروتش ،المشرف على الدراسة
واألسـ ـت ــاذ ف ــي جــام ـعــة هـ ــارفـ ــاراد ،لــوكــالــة
األنباء الفرنسية" :رغم أن البيانات مشجعة،
لكننا بحاجة لمزيد من الحذر".
وأضاف" :نجاح اللقاح في حماية ثلثي
ال ـق ــردة ف ــي تـجــربــة مـعـمـلـيــة ،ال يـعـنــي أنــه
سيقي البشر ،لذلك نحن بحاجة إلى انتظار
نتائج الــدراســة ،قبل أن نعرف مــا إذا كان
سيقي البشر من اإليدز أم ال".
وي ـ ـتـ ــوقـ ــع ال ـ ـك ـ ـشـ ــف عـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج ب ـحــث
"إمبوكودو" في  2021أو .2022
وذكـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــاروت ـ ـ ــش ،أن ـ ـ ــه "خ ـ ــام ـ ــس ل ـق ــاح
ستختبر فاعليته على البشر خالل تاريخ
ً
اإليـ ـ ــدز ،الـمـمـتــد م ـنــذ  35ع ــام ــا ف ــي جميع
أنحاء العالم".

مفقودون وقتلى في اليابان بسبب األمطار
قالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية ُ (إن.إتش.
ً
كـيــه) ،أمــس ،إن مــا ال يقل عــن  45شخصا فـقــدوا مع
تعرض غرب اليابان ووسطها ألمطار غزيرة أودت
ً
بحياة  11شخصا.
وأصدرت هيئة األرصاد الجوية اليابانية تحذيرات
خاصة بشأن األحوال الجوية عبر أربع مقاطعات في
غــرب جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان ،وحثت
على توخي الحذر من االنهيارات األرضية وارتفاع
مـنـســوب م ـيــاه األن ـه ــار وال ــري ــاح الـعــاتـيــة ،وس ــط ما
وصفته بأمطار "تاريخية".

وأف ـ ــاد يــوشـيـهـيــدي س ــوغ ــا ،كـبـيــر أم ـن ــاء مجلس
الــوزراء الياباني ،بأن نحو  48ألف فرد من الشرطة
واإلط ـفــاء وقــوة الــدفــاع الــذاتــي اليابانية استجابوا
ألكـثــر مــن  100بــاغ عــن انـهـيــارات أرضـيــة ون ــداءات
أخرى للنجدة.
وذك ــرت وكــالــة مـكــافـحــة ال ـحــرائــق والـ ـك ــوارث ،أنــه
صدرت أوامر ألكثر من  1.6مليون شخص بمغادرة
م ـن ــازل ـه ــم وس ـ ــط م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن ح ـ ـ ــدوث ف ـي ـضــانــات
وانهيارات أرضية أخــرى ،مع توجيه نصائح لنحو
(رويترز)
 3.1ماليين شخص آخرين بالمغادرة.

ً ً
«فتية الكهف» لذويهم :نريد دجاجا مقليا!

فرق اإلنقاذ التايلندية تجري  ١٠٠عملية حفر عمودية
قـ ــال ق ــائ ــد ب ـع ـثــة إنـ ـق ــاذ ف ـت ـيــة م ـح ــاص ــري ــن مـنــذ
أسـبــوعـيــن داخ ــل كـهــف غـمــرتــه الـمـيــاه فــي تايلند،
إن "المنقذين في صراع مع المياه والزمن" ،لكنهم
ي ـت ــرق ـب ــون ال ـف ــرص ــة ال ـم ـث ـلــى إلخ ـ ـ ــراج الـمـجـمــوعــة
المحاصرة قبل أن تنهمر أمطار غزيرة متوقعة.
وبدأ فريق يضم وحدة القوات الخاصة بالبحرية
التايلندية والشرطة ومتطوعين العمل دون هوادة،
لتجفيف الكهف منذ تحديد مكان المجموعة يوم
االثنين.
وأجرت فرق اإلنقاذ التايلندية أكثر من  100عملية
حفر عمودية،
وأصـ ــرت الـسـلـطــات عـلــى مــواصـلــة خ ـيــار إجــاء
ً
الفتية من فوق بدال من إخراجهم من خالل عملية
غوص محفوفة بالمخاطر.
وتـعـكــف البعثة اآلن عـلــى تعليم الـفـتـيــة ،الــذيــن
ً
تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن  11و 16ع ــام ــا ،وال يتقن
جميعهم السباحة ،طريقة محفوفة بالخطر للغوص
عبر أنفاق ضيقة وغارقة.
وق ــال نــارونـجـســاك أوســوتــانــاكــورن قــائــد بعثة
اإلنقاذ وحاكم اإلقليم السابق للصحافيين "األيام
الثالثة أو األربـعــة المقبلة هــي أفضل وأكـثــر وقت
مثالي لعملية اإلنقاذ".
وأض ــاف "الــوضــع ال ــراه ــن ،فــي ض ــوء مستويات
الهواء والماء وصحة الفتية ،هو األفضل حتى اآلن".
واستكمل "مازلنا في صراع مع المياه والزمن .إن
تحديد المكان كان مجرد انتصار بسيط ،لكن هذا
ال يعني أن الحرب انتهت حتى نكسب ثالث معارك:
تحديد المكان ،واإلنقاذ ،والعودة إلى المنزل".
وفي تطور آخر ،أمس ،أكدت السلطات أن الفتية،

يومية سياسية مستقلة

الغرب األميركي ...حر وحريق
ً
يشهد الغرب األميركي حاليا موجة حر قياسية أسفرت عن
قتيل في كاليفورنيا ،أمس األول ،في حين اضطر مئات األشخاص
ً
إلى إخالء منازلهم ،هربا من الحرائق.
وأعلن المركز الوطني للحرائق ،أمس ،أن "حرائق كبيرة تشتعل
في مختلف المناطق بين فلوريدا وأالسكا" ،وأن درجات الحرارة
تتجاوز األربعين مئوية في بعض المناطق.
ً
ً
ً
وتابع المركز" :هناك حاليا  60حريقا ضخما أتى على أكثر
ً
من  333ألف هكتار في  13والية" .وهناك  20حريقا في أالسكا،
وسبعة في نيومكسيكو ،وأربعة في كاليفورنيا ،وثمانية في
كولورادو ،وغيرها في نيفادا وأريزونا وواليات أخرى في جنوب
الواليات المتحدة.
كاليفورنيا لمكافحة الحرائق (كال فاير) ،على
وأفادت وكالة
ً ُ
"تــويـتــر" ،بــأن شخصا قتل فــي حريق انــدلــع بمنطقة سيسكيو
بالقرب من الحدود مع والية أوريغن.
وتقوم السلطات بعمليات إجالء قسرية ،وشمل ذلك وادي نابا
فالي ،المعروف بإنتاج النبيذ في جنوب كاليفورنيا بالقرب من
سان دييغو ،حيث أعلن حاكم الوالية جيري براون حالة الطوارئ
أمس األول ،بسبب الحرائق.
وقال براون ،في بيان ،إن الحريق دمر منازل ،وأدى إلى إغالق
طرق.
ويــزيــد مــن صعوبة الـجـهــود مــن أجــل الـقـضــاء على الحرائق
ارت ـفــاع ال ـح ــرارة بشكل قـيــاســي ،إذ بلغت  42مـئــويــة فــي لــوس
أنجلس ،و 45في بالم سبرينغس.
(أ ف ب)

«موجة نارية» تقتل الكنديين
تــوفــي  54شـخـصــا فــي كيبيك
هــذا األس ـبــوع ،بسبب مــوجــة حر
تـ ـض ــرب شـ ــرق كـ ـن ــدا م ـن ــذ نـهــايــة
األسبوع الفائت.
وقــالــت السلطات الصحية في
كيبيك ،الليلة قبل الماضية ،إنه
تــم إحـصــاء  28حالة وفــاة بسبب
"موجة حر شديد" في مونتريال
الكبرى.
وأش ـ ـ ـ ــارت وزارة ال ـص ـح ــة فــي
ك ـي ـب ـي ــك إلـ ـ ــى أن حـ ـ ـ ــاالت ال ــوف ــاة
األخـ ـ ــرى ت ــم رص ــده ــا ف ــي جـنــوب
غــرب المقاطعة الكندية الناطقة
بالفرنسية.
ومن المتوقع أن تعود درجات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ف ـ ــي شـ ـ ــرق ك ـ ـنـ ــدا إل ــى
معدالتها الموسمية ،اعتبارا من
أمس بعد أسبوع من الحر الشديد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة
نويمي فانهوفرزوين" :بناء على
األرص ـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ن ـتــوقــع ع ــودة

األمور إلى طبيعتها في الساعات
المقبلة".
وأعـلــن رئـيــس الـ ــوزراء الكندي
جــاس ـتــن ت ـ ــرودو ،األرب ـ ـعـ ــاء ،عبر
"ت ــويـ ـت ــر" ،ت ـضــام ـنــه م ــع ضـحــايــا
موجة الحر.
وك ـتــب تـ ـ ــرودو" :م ـش ــاع ــري مع
ع ــائ ــات ال ــذي ــن ل ـق ــوا حـتـفـهــم في
كيبيك خ ــال مــوجــة ال ـحــر ه ــذه"،
داعيا مواطنيه إلى "الحرص على
حماية أنفسهم وعائالتهم".
ُ
ولم تسجل حتى اآلن أي حالة
وفـ ـ ــاة ف ــي أونـ ـت ــاري ــو ال ـم ـج ــاورة
التي شهدت أيضا درجات حرارة
مرتفعة.
فــي  2010أدت مــوجــة حــر إلــى
وفاة  100شخص في مونتريال.
(أ ف ب)

وفيات
زينب أحمد حسانين

زوجة مطر سلمان الشمري
 76عاما ،شيعت ،رجال :الصباحية ،ق ،2ش ،2م ،670نساء :هدية،
ق ،4ش ،3م ،10ت99862019 :

حسن عبدالمحسن محمد الموسى

 65عاما ،شيع ،رجــال :المنصورية ،حسينية آل ياسين ،نساء:
سلوى ،ق ،7ش ،1م ،39العصر فقط ،ت90090939 ،97977781 :

مواعيد الصالة

وهم العبون ناشئون لكرة القدم ،تواصلوا عن طريق
الخطابات مع أقاربهم الذين خيم الكثير منهم أمام
مدخل الكهف ،وذلك ألول مرة منذ العثور عليهم.
وفـشـلــت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي م ـحــاولــة لتوصيل
هاتف إلى الفتية المحاصرين مع مدربهم.

وف ــي أح ــد ال ـخ ـطــابــات ك ـتــب الـفـتـيــة األطـعـمــة
التي يريدون تناولها بعد عودتهم إلى منازلهم
ســال ـم ـيــن م ـث ــل الـ ــدجـ ــاج ال ـم ـق ـل ــي ،ك ـم ــا ن ــاش ــدوا
معلميهم عــدم تكليفهم بالكثير مــن ا لــوا جـبــات
المنزلية.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

بعدما طلب سام القهوة ،كتب
ال ـمــوظــف اس ـمــه عـلــى ال ـكــوب،
عـلــى م ــا ت ـجــري عـلـيــه ال ـعــادة
ف ــي "س ـت ــارب ـك ــس" ،لـكـنــه ّ
دون
"سسسام" على الفنجان ،بما
ً
يعكس تأتأة الزبون ،مبينا أن
زميله وجــه رسالة إلــى خدمة
ال ــزب ــائ ــن ف ــي ال ـم ـق ـهــى وردت
عليه بــرســالــة اع ـتــذار نمطية
وعوضته بخمسة دوالرات.
وفي عدة تغريدات ،نشرت
الخميس والجمعة الماضيين،
أوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة أن ـه ــا
ط ــردت الـمــوظــف ال ــذي تسبب
في هذه المشكلة.
(أ ف ب)

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

وك ـتــب م ــدرب الـفــريــق إي ـكــابــول تـشــانـتــاوونــغ
ف ــي خ ـطــاب ألول ـي ــاء األم ـ ــور أن ــه سـيــولــي الفتية
"الــرعــايــة الـقـصــوى" ،واعـتــذر عــن جعلهم يمرون
بهذه المحنة.
(أ ف ب  -رويترز)

اإلعالنات:

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