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الصبيح أكدت لـ ةديرجلا .أن مجلس الوزراء سيعتمده ليبدأ «الهيكلة» العمل به
جورج عاطف

كـشـفــت وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل،
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح،
ً
ً
أن "قرارا سيعتمد قريبا من مجلس الوزراء بشأن
ص ــرف األثـ ــر ال ــرج ـع ــي ،ب ــواق ــع  3أش ـه ــر ،لـلـعـمــالــة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،إل ــى ح ـيــن إت ـمــام
تسجيلها في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
والـجـهــاز الـتـنـفـيــذي لـلــدولــة ،وه ــو مــا يتيح لتلك
العمالة تحصيل بدل الدعم في أقرب فرصة.
وق ــال ــت الـصـبـيــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أم ــس إن ــه "عـقــب
اعـتـمــاد ال ـقــرار مــن مجلس ال ــوزراء سيتم إرســالــه
إ لــى بــر نــا مــج إ ع ــادة الهيكلة لمباشرة العمل بــه"،
مؤكدة حرص الحكومة على حماية حقوق العمالة

الوطنية في القطاع الخاص ،إذ "تسير األمور إلى
األف ـض ــل ،وت ـصــب فــي مـصـلـحــة تـلــك الـعـمــالــة ،بما
يضمن توفير المزيد من فرص العمل".
وكانت الصبيح أكــدت أن "قــرار مجلس الــوزراء
رقم  2018 /1148جاء لحماية هذه العمالة الوطنية،
إذ يجبر صاحب العمل على سرعة تسجيلها في
التأمينات االجتماعية دون تأخير".
ً
يــذكــر أن ع ــددا مــن الـمــواطـنـيــن مستحقي دعــم
العمالة العاملين بالقطاع الخاص ،فوجئوا أثناء
مراجعتهم «الهيكلة» ،بتسجيلهم فــي نفس يوم
ال ـمــراج ـعــة ،دون مـنـحـهــم األث ــر الــرج ـعــي (األش ـهــر
ً
ال ـثــاثــة) وف ـق ــا ل ـمــا صــرحــت ب ــه ال ــوزي ــرة ،وأرج ــع

ً ً
«الصحة» تفصل طبيبة ارتكبت خطأ مهنيا
●

عادل سامي

َ
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة تـ ـس ـ ُّـب ــب طـبـيـبــة
وافــدة في وفــاة الطفلة درة الحرز
الـشـهــر الـمــاضــي بـعــد حقنها لها
بمركز الجلدية بضاحية عبدالله
ال ـ ـسـ ــالـ ــم ،أصـ ـ ـ ــدر وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
ً
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح ق ـ ـ ــرارا بفصل
ً
الـطـبـيـبــة ت ــأدي ـب ـي ــا ،ع ـقــب ان ـت ـهــاء
لجنة التحقيق معها من أعمالها،
وتوصلها إلــى أنها ارتكبت خطأ
ً
طبيا.
وت ـض ـم ــن قـ ـ ــرار الـ ــوزيـ ــر إح ــال ــة
الطبيبة إلى النيابة العامة لتحريك
الدعوى الجزائية ضدها ،باإلضافة
إل ـ ــى م ـخ ــاط ـب ــة وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
لـمـنـعـهــا م ــن ال ـس ـفــر ،م ــع التحفظ
على كل مستحقاتها المالية إلى

حين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.
ف ــي م ــوض ــوع مـنـفـصــل ،طــالــب
وزير الصحة إدارة العالج بالخارج
بالتنسيق مع مديري المستشفيات
ال ـع ــام ــةَ والـ ـم ــراك ــز الـتـخـصـصـيــة
لتوفير أ َّ
سرة في المستشفى العام
أو التخصصي ،للمرضى العائدين
مــن "الـ ـخ ــارج" ،قـبــل وصــولـهــم من
السفر.
وجــاء فــي كـتــاب ،أرسـلــه الوزير
إل ـ ــى وكـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أن ـ ــه لــوحــظ
خــال اآلون ــة األخ ـيــرة عــدم وجــود
تنسيق بين إدارة العالج بالخارج
والمستشفيات الـعــامــة والـمــراكــز
التخصصية في استقبال مثل تلك
ال ـحــاالت الـتــي تحتاج إلــى دخــول
المستشفيات.
مــن جــانــب آخ ــر ،كـشـفــت مـقــررة

ابتالع األصول الثمينة في الشركات المتعثرة
يبدأ من صناديق الـ «كايمن»
14
 100دوالر لبرميل النفط يزعج
كبار المستهلكين في العالم

ً
إيران تقر مبدئيا معاهدة تسمح بمعاقبتها
على تمويل جماعات مصنفة إرهابية
استجابة لشرط أوروبي إلنقاذ االتفاق النووي

نواب إيرانيون يحتجون داخل مجلس الشورى على إقرار المعاهدة أمس (إرنا)

●

طهران  -فرزاد قاسمي

أقـ ّـر مجلس الشورى اإليــرانــي (البرلمان) ،أمس،
مذكرة  ،CFTالتي تعد األخيرة النضمام طهران إلى
مـعــا هــدة "مجموعة العمل ا لـمــا لــي لمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب" المعروفة بـ  ،FATFبعدما
اشترطت الدول األوروبية ذلك إلنقاذ االتفاق النووي.
ً
وفي جلسة صاخبةّ ،
صوت  143نائبا لمصلحة
االنضمام إلــى المعاهدة ،و 120ضدها ،وامتنع 5
عــن التصويت ،وذلــك رغــم أن المرشد األعـلــى علي

ً
خامنئي رفــض سابقا إق ــرار هــذه المعاهدة ،التي
أفتى عدد من رجال الدين الكبار بحرمتها.
وشهدت الجلسة مشادات بين النواب المؤيدين
والمعارضين الذين قام بعضهم بتقطيع المذكرة،
وط ــال ـب ــوا ب ــإج ــراء ت ـصــويــت ع ـل ـنــي رف ـض ــه رئـيــس
المجلس علي الريجاني ،حليف رئيس الجمهورية
حسن روحاني ،بهدف السيطرة على سجال سياسي
محتدم يتخلله التخوين واالتهام بالخضوع للغرب.
وتتضمن المعاهدة  4مــذكــرات تفاهم أشهرها
مذكرتا  PALERMOو ،CFTاللتان واجهتا 02

ّ
تثبيت كافانو يصعد المنافسة في «النصفية»
●

كافانو يؤدي اليمين أمام كبير القضاة األميركيين أمس األول (أ ف ب)

واشنطن  -إيلي يوسف

ألـقــى تثبيت الـقــاضــي بريت
ً
ك ــاف ــان ــو عـ ـض ــوا ف ــي الـمـحـكـمــة
العليا األميركية بظالل كثيفة
على صورة أعلى هيئة قضائية
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،للمرة
األولى في تاريخها ،إذ لم يسبق
أن تعرض تعيين أي من أعضاء
المحكمة لهذا النوع من الجدل
والتشكيك ،كما لم يسبق أن تم
قاض بأصوات قليلة،
تثبيت أي
ٍ

سيارات

٢٣

اقتصاديات

منع سفرها وإحالتها إلى النيابة والتحفظ على مستحقاتها
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـم ـكــاف ـحــة
الـ ـت ــدخـ ـي ــن وضـ ــاب ـ ـطـ ــة االت ـ ـصـ ــال
الوطني لمكافحة التدخين د .آمال
اليحيى عن عقد اجتماع تنسيقي
اليوم لدراسة اقتصاديات التبغ في
الكويت ،وهي دراسة على مستوى
دول مجلس التعاون ،وتهدف إلى
تقدير العبء االقتصادي للتدخين
بكل جوانبه على دول المجلس.
وق ــال ــت ال ـي ـح ـيــى ،ف ــي تـصــريــح
أمــس ،إن معدالت استهالك التبغ
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وحـ ـس ــب ال ـم ـس ــوح
اإلح ـصــائ ـيــة ،تـشـيــر إل ــى مـعــدالت
مــرت ـف ـعــة وص ـل ــت إلـ ــى  %35بـيــن
الرجال البالغين ،و %2بين النساء
ال ـب ــال ـغ ــات ،ف ــي ح ـيــن أن م ـعــدالت
الـيــافـعـيــن وص ـلــت إل ــى  %23بين
الفتيان و %8.3بين الفتيات.

مسؤولو "الهيكلة" ذلــك إلــى عــدم وصــول قــرار من
مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ً
إلى ذلك ،وتزامنا مع االجتماع الكويتي ـ ـ الفلبيني
الفني األول حــول العمالة المنزلية ،أكــدت الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة أن ـه ــا ف ــي ط ــور اسـتـكـمــال
إجراءاتها لنقل اختصاصات هذه العمالة من وزارة
الداخلية إلى وزارة الشؤون االجتماعية.
وقــال مدير الهيئة أحمد الموسى ،لـ "الجريدة"،
أمس ،إن التطبيق الفعلي لقرار النقل سيكون مطلع
أبريل المقبل ،وسيؤول اإلشراف الكامل على عملية
استقدام واستخدام هذه العمالة إلى "القوى العاملة"،
ّ ً
مبينا أن "اإلجــراءات الخاصة بإطالق النظام اآللي

لالستقدام عبر المكاتب تحتاج إلى مزيد من الوقت".
ولـفــت الـمــوســى إلــى أن "ال ـقــوى الـعــامـلــة" تعكف
ً
حاليا على تدريب موظفيها الذين سيتعاملون مع
ً
العمالة المنزلية عقب النقل ،موضحا أن «الهيكل
ً
التنظيمي لعملية النقل ي ــدرس حاليا فــي د يــوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة ،وع ـق ــب االن ـت ـه ــاء م ـن ــه ،ستنقل
المعلومات الخاصة بالعمالة إلى الهيئة».
وبـ ـش ــأن ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـمــدن ـي ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن في
إدارة العمالة المنزلية الراغبين في االنتقال من
"الــداخـلـيــة" إلــى الهيئة ،قــال إن "أبــوابـنــا مفتوحة
لهم ،أمــا من يرغب في االستمرار في ال ــوزارة فله
حرية االختيار".
٠٣

المطاوعة لوكالء النيابة
الجدد :االهتمام بالتجرد
وحماية حقوق الناس

في وظيفة من شأنها أن تحكم
في شؤون البالد.
لـكــن م ــا ج ــرى يـعـكــس حجم
االن ـق ـس ــام وال ـت ــوت ــر الـسـيــاســي
الذي تشهده الواليات المتحدة
قبل اقـتــراب موعد االنتخابات
النصفية ،التي ستقرر مصير
ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
خالل السنتين المقبلتين.
مسارعة ترامب إلى استثمار
انتصاره السياسي في معركة
تثبيت كافانو ترافقت 02
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استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد بقصر السيف صباح
ام ــس رئـيــس مجلس االم ــة م ــرزوق
الغانم.
واستقبل سموه رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ووزيـ ـ ــر
الخارجية بجمهورية أفغانستان
اإلسالمية صالح الدين رباني والوفد
المرافق له بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة رئيس المراسم
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد
الشيخ مبارك الصباح.
واستقبل سمو ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ خالد الجراح ثم نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء انس الصالح.

www●aljarida●com

النائب األول يهنئ وزير الدفاع
المصري بذكرى انتصار أكتوبر
بـعــث الـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ ناصر الصباح ،ببرقية تهنئة الى القائد العام للقوات
المسلحة وز ي ــر ا لــد فــاع واال ن ـتــاج ا لـحــر بــي لجمهورية مصر
العريبة الشقيقة الفريق أول محمد زكي ،بمناسبة االحتفاالت
بالذكرى الخامسة واألربعين لحرب أكتوبر المجيدة التي
جسدت التضحيات التي قدمتها القوات المصرية الباسلة
النـتـصــارات أكـتــوبــر والـتــي امـتــزجــت فيها الــدمــاء الكويتية
والمصرية.
وانتهز النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع
هذه المناسبة لتأكيد عمق الروابط والعالقات بين البلدين
الشقيقين ،دا عـيــا المولى عــز و جــل أن يعيد هــذه المناسبة
على الوزير زكي والشعب المصري الشقيق بالخير واالزدهار
وعلى القوات المسلحة بالرفعة والعزة.

ً
ولي العهد مستقبال الجراح أمس

المطاوعة :االهتمام بالتجرد وحماية حقوق الناس
 95وكيل نيابة أدوا اليمين القانونية أمامه
أدى  95وكيل نيابة اليمين القانونية أمامرئيس المجلس األعلى
للقضاء ،رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف
المطاوعة ،أمس،عقب صدور القرار الوزاري رقم  2018/1768بتعينهم
وكالء للنائب العام ،وذلك بحضور النائب العام بالنيابة المستشار
محمد الزعبي.
وأعلن «األعلى للقضاء» ،في بيان صحافي أمــس ،أن المطاوعة
وجه كلمة لوكالء النيابة ّ
بين فيها أهمية االلتحاق بالنيابة العامة،
والـعـمــل على حماية حـقــوق الـنــاس وأحــوالـهــم ،وض ــرورة االلـتــزام
بالسلوك المهني والوظيفي وطاعة رؤسائهم في العمل ،مع االهتمام
بالتجرد واألمانة والصدق واالستقامة.

سلة أخبار
الخالد يتسلم أوراق
اعتماد سفير كرواتيا

ناصر الصباح

الديحاني :الكويت ستظل في
مقدمة المبادرين لدعم الالجئين
احتفت جمعيتا اإلغاثة اإلنسانية والنجاة الخيرية أمس ،بتخريج 147
حافظا وحافظة للقرآن الكريم من أيتام الالجئين السوريين في األردن.
وجــرى حفل تكريم الحفظة برعاية سفير الكويت لــدى األردن عزيز
الــديـحــانــي فــي محافظة إرب ــد شـمــال الـعــاصـمــة عـمــان وبـحـضــور أهــالــي
المحتفى بهم وممثلي الجمعيتين ومحسنين كويتيين.
وأعرب السفير الديحاني في تصريح لـ «كونا» على هامش الحفل عن
تهانيه لحفظة كتاب الله الكريم وأهاليهم ،مثمنا الجهود التي بذلها
الحفظة والمثابرة نحو تحقيق هذا اإلنجاز الكبير.
وأشار إلى أن الكويت كانت وستظل في مقدمة المبادرين لدعم الالجئين
وإيصال االحتياجات والمساعدات الالزمة إليهم وتنفيذ البرامج اإلغاثية
عبر المؤسسات الرسمية واألهلية.
وأشاد بالدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات الكويتية في ميادين
العمل الخيري في المنطقة والعالم معربا عن تقديره لجهود القائمين
على مسابقة حفظ القرآن الكريم والمنتسبين إليها من الطلبة والطالبات.

المطاوعة يتوسط وكالء النائب العام عقب أداء اليمين أمس

الوطنية الخاصة العفاسي :خلق بيئة مالئمة لخدمة العدالة
السياسة
الجبري:
ً

بالشباب ترى النور قريبا
●

«العدل» تدشن تطبيق الهواتف المحمولة لتحويل البيئة الورقية إلى ذكية
●

ناصر الخمري

أعلن وزيــر اإلع ــام وزيــر الــدولــة لـشــؤون الـشـبــاب ،محمد الجبري،
االنتهاء من رسم وصياغة سياسة وطنية شبابية ،وتبدأ الوزارة حاليا
في اتخاذ اإلجــراء ات الكفيلة بتنفيذها ليتم تطبيق برامجها والبدء
فيها على أرض الواقع.
وأكد الجبري ،في بيان صحافي أمس ،أن الكويت حرصت أن تكون
من أوائل الدول التي تدعم وتتبنى الطاقات الشبابية ،مشيرا الى ما
حققته الكويت في السنوات الماضية من تقدم في مؤشر دعم الدول
لمؤشر تنمية الشباب العالمي ما هو إال نتيجة للدعم الال محدود من
القيادة السياسية الحكيمة.
وأضاف أنه من هذا المنطلق ،فقد عملت وزارة الدولة لشؤون الشباب
مــع تـكــاتــف حـكــومــي اسـتـمــر عــامـيــن عـلــى رســم خــريـطــة طــريــق للعمل
الحكومي الموجه للشباب ،وهي األولــى من نوعها في المنطقة ،كما
أن الكويت تعد من الدول الشابة ،موضحا أن كل من عمل واجتهد في
السياسة الوطنية الخاصة بالشباب سيرى نتائجها على أرض الواقع
في القريب العاجل.
من جانبه ،أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ،شفيق
عمر ،أن السياسة الوطنية للشباب هي تعبير صريح عن التزام الدولة
تجاه الشباب لضمان حياة كريمة لهم وطريقة معتمدة لضمان تنمية
وتطوير الشباب على المستوى الشخصي والعملي ،موضحا أنها
ممارسة منظمة ومخطط لها شــارك فيها جميع أصحاب المصلحة
من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والشباب أنفسهم في سبيل
تحقيق طموحاتهم كمواطنين لتلبية احتياجاتهم.

محمد الجبري

محمد راشد

أكد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلســام ـيــة الـمـسـتـشــار د .فـهــد الـعـفــاســي،
أنــه «انـطــاقــا مــن نـهــج الـتـطــويــر ومــواكـبــة
ال ـم ـس ـت ـج ــدات الـ ـت ــي ت ـت ـب ـنــاهــا ال ـح ـكــومــة
لتحويل البيئة الورقية إلى ذكية بتقديم
خدماتها من خالل الحكومة اإللكترونية
لضمان ســرعــة إنـجــاز الـخــدمــات المقدمة
للمراجعين ،تــد شــن وزارة ا لـعــدل تطبيق
الهواتف المحمولة لخدمات الوزارة».
وقال العفاسي خالل تدشين التطبيق،
صباح أمس ،في معهد الكويت للدرسات
القضائية وا لـقــا نــو نـيــة ،إن « هـنــاك الكثير
م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي يـشـمـلـهــا الـتـطـبـيــق،
منها خدمة االستعالم القضائي وخدمات
المحامين ،والدفع اإللكتروني ،والتسجيل
العقاري والتوكيالت ،وخدمات معلوماتية
وخ ــدم ــات الـمــوظـفـيــن ،إضــافــة إل ــى خــدمــة
التوظيف ،وغيرها» ،موضحا أن «التطبيق
يعمل على األجهزة الذكية الحديثة ،وهناك
ش ــرائ ــح ك ـث ـيــرة مـسـتـفـيــدة م ــن الـتـطـبـيــق،
يــأتــي فــي مقدمتها الـمـحــامــون والـجـهــات
الحكومية والشركات والمؤسسات وكذلك
المواطنون والمقيمون».
وأش ـ ــار إل ــى أن «وزارة ال ـع ــدل حــريـصــة

على خلق بيئة مالئمة تساند فيها كفاء ات
أجهزتها التي تخدم العدالة ،بهدف إحداث
ط ـفــرة ت ــواك ــب مـسـتــوى أداء تـلــك الـخــدمــة،
وذلك لتقديم خدماتها اإللكترونية بأحدث
الطرق تسهيال وتيسيرا على المراجعين من
خالل االستعالم عن  224خدمة معلوماتية،
وإم ـكــان إنـجــاز  39خــدمــة إلـكـتــرونـيــة ،مما
يوفر على المراجعين الوقت والجهد ،وذلك
عــن طــريــق األج ـهــزة الــذكـيــة ،أو عـبــر موقع
بوابة العدل اإللكترونية».

خدمات متطورة
وأض ـ ــاف أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوة تــأتــي بعد
ت ــدش ـي ــن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن اإلع ـ ــان
اإللكتروني لألوراق القضائية ،بالتعاون
مع بعض الشركات والبنوك ،والذي يهدف
إل ــى ســرعــة الـفـصــل فــي ال ــدع ــاوى ،ويــؤثــر
بشكل إيجابي على سير العدالة ،ومتزامنا
م ــع تــدش ـيــن خ ــدم ــة ال ـم ـح ــرر (أون اليـ ــن)،
وتوفير أ جـهــزة الحاسب اآل لــي المطلوبة
إل نـجــاز هــذه الخدمة فــي قسم التوكيالت
بإدارة التوثيق في مجمع الوزارات بالدور
األرضي» ،مبينا أنه «يمكن من خالل خدمة
مـحــرر أون اليــن تـقــديــم الـطـلــب عــن طريق
األجهزة الذكية أو بوابة العدل اإللكترونية،

ومن ثم تسلمها من مراكز الخدمة ومكاتب
التوثيق بالمحافظات».

قفزة نوعية


مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـع ــدل
عـبــدالـلـطـيــف ال ـســريــع إن «إن ـش ــاء تطبيق
خـ ـ ــاص ي ـش ـم ــل م ـخ ـت ـل ــف خـ ــدمـ ــات وزارة
ال ـعــدل بـعــد فـتــرة مــن الـعـمــل وسلسلة من
اإلنجازات التي حققتها الوزارة في مجال
الـتـكـنــولــوجـيــا ،يـعـتـبــر ق ـفــزة نــوع ـيــة ،إلــى
ج ــان ــب تــوف ـيــر خ ــدم ــات مـتـنــوعــة وكـثـيــرة
على موقع الوزارة في البوابة اإللكترونية
للدولة».
وأضــاف أن «ال ــوزارة حققت العديد من
اإل نـجــازات بهدف توفير جميع الخدمات
ال ـتــي تـقــدمـهــا لـلـجـمـهــور ،خـصــوصــا تلك
التي تشهد إقباال كبيرا من المراجعين ،إذ
حرصنا على مواكبة التطور التكنولوجي
ال ـم ـس ـت ـمــر ،لـتـسـهـيــل وت ـب ـس ـيــط إج ـ ــراء ات
وإن ـجــاز الـمـعــامــات خــال وقــت قياسي»،
مــؤكــدا أن «الـ ــوزارة دخـلــت مرحلة جديدة
بــدعــم مـبــاشــر مــن الــوزيــر الـعـفــاســي الــذي
سخر كافة اإلمكانات للعمل واإلنجاز الذي
ســاهــم فـيــه الــوكــاء الـمـســاعــدون ومــديــرو
اإلدارات المعنية».

ً
«األوقاف» نظمت برنامجا عن «اإلساءة والعنف» «التربية» :تكليف الغيص بمهام الكندري
نظمت إدارة التأهيل والتقويم
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ،ب ــرن ــام ـج ــا تــدري ـب ـيــا
تحت عنوان "التوعية االستباقية
لــإســاءة والـعـنــف" والـتــي تعتبر
باكورة الــدورات التدريبية لخطة
اإلدارة.
وقالت اإلدارة في بيان أمس ،إن
الدورة التي اقيمت على مدار ثالثة
أ ي ــام ،قدمتها الخبيرة التربوية
ب ـمــؤس ـســة أم ـ ــان ال ـق ـطــريــة زيـنــب
المحمود ،بمشاركة  65متدربة من
تخصصات علم نفس واجتماع،
باالضافة إلــى الجمعية الوطنية
لحماية الطفل ووزارات الشؤون
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل واألوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والـ ـصـ ـح ــة

●

جانب من الحضور في دورة التوعية االستباقية لإلساءة والعنف
والـشــرطــة المجتمعية .وأضــافــت
أن الدورة ارتكزت على عدة محاور
حول التوعية االستباقية لظاهرة
العنف واإلس ــاء ة ،مشيرة إلــى أن
الـمــدربــة اعـتـمــدت على استخدام

األلعاب التربوية الهادفة مما أدى
إلى إثراء عملية التدريب وتبادل
الـخـبــرات والـتـجــارب وبـيــان مدى
تـقــارب هــذه الـتـجــارب والـخـبــرات
بين المجتمعات الخليجية.

وتابعت أنــه في ختام الــدورة
ت ــم إجـ ــراء تـقـيـيــم إل ـك ـتــرونــي من
ق ـب ــل ال ـم ـش ــارك ـي ــن أظـ ـه ــر ن ـجــاح
الدورة ومدى تفاعل الحضور من
مختلف الجهات.

«البيئة» :تلوث الهواء ضمن الحدود المسموح بها
دعت إلى عدم مقارنة الظروف المناخية بالواليات المتحدة
أ كـ ـ ـ ــد م ـ ــد ي ـ ــر إدارة ر صـ ـ ـ ــد جـ ـ ــودة
الهواء في الهيئة العامة للبيئة أيمن
بوجباره ،أن أجواء البالد غير ملوثة
ولــم تـتـجــاوز الـحــدود المسموح بها
للمعايير ا لــو طـنـيــة ،بحسب بيانات
رصد الملوثات التي رصدتها الشبكة
الــوطـنـيــة لمتابعة ج ــودة ال ـهــواء في
الكويت التابعة لهيئة البيئة.
وق ــال بــوجـبــاره لــ"كــونــا" ،أم ــس ،إن
"مــا يتم تــداولــه في وسائل التواصل
االجتماعي بشأن تلوث هواء البالد،
وان األجــواء غير صحية هو عــار من
الصحة تماما ،حيث تــؤ كــد محطات
الرصد التابعة للهيئة ان الهواء غير
ملوث وفي الحد المسموح به".
   وأضــاف أنــه في ال ــ 18من يونيو
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ت ــم إص ـ ــدار الــائـحــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ب ـ ـشـ ــأن حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـهـ ــواء
الخارجي من التلوث التابعة لقانون

حـمــايــة الـبـيـئــة ،وت ــم تـحــديــد تــراكـيــز
لملوثات جــودة الـهــواء منها ساعية
ومنها كــل  8ســاعــات ،ومنها يومية
وأخرى سنوية ،بحسب تأثيرها على
صـحــة اإلنـ ـس ــان ،كـمــا راع ــت الــائـحــة
ال ـظــروف المناخية الـخــاصــة للدولة
بسبب موقعها الجغرافي ،وتأثرها
بـمـلــوثــات اقـلـيـمـيــة ص ـ ــادرة م ــن دول
المنطقة.
   وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ط ـب ـي ـع ــة ال ـك ــوي ــت
الجغرافية تختلف تماما عن طبيعة
الواليات المتحدة األميركية ،ويجب
عدم المقارنة بين الظروف المناخية
ً
للدولتين ،مبينا أن السفارة األميركية
ف ــي ال ـب ــاد تـقـيــس ال ــدق ــائ ــق الـعــالـقــة
(الغبار) وتقارنها بالمعيار المعتمد
لــديـهــا فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،الــذي
يعادل  35ميكروغراما لكل متر مكعب،
بينما فــي الـكــويــت الـمـعـيــار الوطني

المعتمد يعادل  75ميكروغراما لكل
متر مكعب كمتوسط لـ 24ساعة.
   وأفاد بأن معيار الدقائق العالقة
في الــواليــات المتحدة في عــام 1997
كان مقاربا جدا لما هو معتمد حاليا
فــي ال ـكــويــت ،وت ــم تخفيضه فــي عــام
 2002إلــى  35مـيـكــروغــرامــا لـكــل متر
مكعب كمتوسط يومي.
وأضــاف أن هناك إمكانية للتحكم
فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـم ـلــوثــات ،لكون
م ـصــدرهــا ص ـنــاع ـيــا ،ول ـك ــن ال يمكن
تخفيضه في الكويت ،وذلــك لطبيعة
الـمـنــاخ ال ـص ـحــراويــة ،ال ـتــي تتعرض
لغبار ،ليس مصدره بشكل كامل من
الـبــاد ،إنما مصدره إقليمي ،كما أن
تأثيره الصحي أقل من الغبار الناتج
عن النشاطات الصناعية ،ألن مصدره
طبيعي.

فهد الرمضان

بتعليمات من وزيــر التربية وزيــر التعليم
العالي د .حامد العازمي ،أصدر وكيل الوزارة
بالتكليف وكيل قطاع المالية يوسف النجار
ً
ق ـ ـ ــرارا بـتـكـلـيــف وك ـي ــل ال ـق ـط ــاع اإلداري فهد
الغيص للقيام بأعمال وكيلة التعليم العام
فاطمة الكندري ،إضافة إلــى عمله ،إلــى حين
عودة األخيرة من اإلجازة.
مــن ناحية أ خ ــرى ،نظمت منطقة الجهراء
التعليمية ا حـتـفــا لـيــة بـمـنــا سـبــة ي ــوم المعلم
العالمي ،أ كــد خاللها المدير ا لـعــام للمنطقة
ولـ ـي ــد ال ـغ ـي ــث م ـك ــان ــة ال ـم ـع ـل ــم واه ـم ـي ـت ــه فــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع واس ـ ـهـ ــامـ ــاتـ ــه ف ـ ــي رفـ ـ ــع م ـس ـتــوى

إيران تقر مبدئيًا معاهدة...
اع ـتــراضــات کـبـیــرة مــن جــانــب ال ـن ــواب األصــولـيـيــن
وال ـمــوال ـيــن لـ ـ "ال ـح ــرس ال ـث ــوري" ل ـعــدم تحديدهما
الجماعات المصنفة إرهابية.
وذك ــر أحــد ال ـنــواب المعارضين النـضـمــام طهران
إل ــى الـمـعــاهــدة ،ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن ع ــدم تـحــديــد مفهوم
اإلرهاب بالمعاهدة يسمح لدول مثل الواليات المتحدة
وإس ــرائ ـي ــل وال ـس ـعــوديــة بــوضــع ب ــاده تـحــت طائلة
العقوبات الدولية لتمويلها منظمات مثل حزب الله.
ً
ويرى المعارضون أن إبرام المعاهدة يمثل خضوعا
للعقوبات االقـتـصــاديــة الـمـتــدحــرجــة الـتــي تفرضها
واشنطن ،ويشكل حجر عثرة في طريق االلتفاف عليها
ً
عبر تمرير النفط اإليراني لألسواق وتسلم ثمنه نقدا.
وأش ـ ــار هـ ــؤالء إل ــى أن االن ـض ـم ــام إل ــى الـمـعــاهــدة
س ـي ـج ـع ــل ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة مـ ـكـ ـش ــوف ــة أم ـ ــام
االستخبارات العالمية ،وهو ما يسهل فضح العناصر
القائمة على بيع النفط وتسلم أمواله خــارج النظام
المصرفي العالمي الخاضع لنفوذ الواليات المتحدة
التي تسعى لوقف صادرات طهران من الطاقة بحلول
الرابع من نوفمبر المقبل.
في المقابل ،يعتبر مؤيدو االنضمام أن المعاهدة
ُ
خضع
تعزز شفافية التعامالت المالية في إيــران ،وت ِ

الطالب بالمدارس وحرصه على تذليل كافة
الصعوبات والعوائق داخل المجتمع المدرسي
طــوال العام الدراسي مما يصب في مصلحة
الكويت ورفــع اسمها بين ال ــدول ،مشيرا الى
انه حجر الزاوية في نهضة وتطور التعليم.
وق ـ ــال ال ـغ ـي ــث ف ــي ت ـص ــري ــح خـ ــال رعــاي ـتــه
وح ـضــوره حـفــل الـتـكــريــم ان منطقة الـجـهــراء
التعليمية تسعى لتذليل العقبات امام االدارات
المدرسية والمعلمين منذ بدء العام الدراسي
الجديد ،مؤكدا استمرار دعم المنطقة للهيئات
الـتـعـلـيـمـيــة واالداري ـ ـ ــة وطـ ــاب الـ ـم ــدارس بما
يصب في مصلحة الكويت اوال واخيرا.

للرقابة حسابات كيانات ال يمكن للحكومة أن تكشف
ً
عنها حاليا  ،مثل المؤسسات التابعة للولي الفقيه
والسلطة القضائية.
كما يعول المؤيدون على أن تساهم الخطوة في
فتح قنوات تمويل أوروبـيــة تحجم أنشطة "الحرس
الثوري" الذي يوسع انخراطه في األنشطة التجارية،
ً
ويجني أرباحا تحت ذريعة االلتفاف على العقوبات.
ويتهم المؤيدون "مجموعات مافيا" لديها نفوذ
مــالــي واق ـت ـصــادي وسـيــاســي فــي بــادهــم بالسعي
الس ـت ـمــرار تــوتـيــر ال ـعــاقــات م ــع الـمـجـتـمــع الــدولــي
لتحقيق أرباح طائلة عبر األنشطة التي ال تخضع
للرقابة.
ويشيرون إلى أن البرلمان يمكنه ،بعد االنضمام إلى
المعاهدة ،أن يكشف بعض الجوانب التي يتكتم عليها
"الحرس الثوري" بشأن نفقاته ودعمه المالي للفصائل
الفلسطينية و"حزب الله" والميليشيات الداعمة للنظام
السوري و"أنصار الله" في اليمن وأفغانستان ،وغيرها
من أنشطته بالمنطقة.
ورغم إقرار "الشورى" االنضمام إلى المعاهدة ،فإن
الخطوة تحتاج إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور
لكي تصبح نهائية ،وإذا رفض األخير وأصر األول على
إجرائه ،فسيصبح القرار الفصل بيد مجمع تشخيص
مصلحة النظام.

تسلم رئيس مجلس الوزراء
باإلنابة وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد نسخة من أوراق
اعتماد السفير الجديد لكرواتيا
لدى الكويت عامر موهاريمي،
خالل لقاء أمس بمكتبه بوزارة
الخارجية.
وأعرب الخالد خالل اللقاء عن
أطيب تمنيانه للسفير الجديد
بأن يحظى بكل التوفيق
والنجاح في مهام عمله لدى
الكويت ،وللعالقات الثنائية
التي تربط البلدين الصديقين
المزيد من النمو واالزدهار.
حضر اللقاء نائب وزير
الخارجية السفير خالد
الجارالله ،ومساعد وزير
الخارجية لشؤون المراسم
السفير ضاري العجران،
ومساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
باإلنابة السفير صالح
اللوغاني ،وعدد من كبار
المسؤولين في وزارة الخارجية.

«الجنسية والجوازات» افتتحت
مركز خدمة جابر األحمد
افتتح وكيل وزارة الداخلية
لشؤون قطاع الجنسية
والجوازات ،اللواء الشيخ فيصل
النواف ،مركز خدمة منطقة
جابر األحمد ،بحضور المدير
العام لإلدارة العامة لمراكز
الخدمة باإلنابة ،والمدير
العام لإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني باإلنابة.
وخالل حفل االفتتاح ،أكد اللواء
النواف أن استراتيجية وزارة
الداخلية تنطلق من تقديم
أفضل الخدمات ذات العالقة
بالجمهور ،والعمل على راحة
ً
المراجعين ،مشيرا إلى أن
هناك خطة طموحة الفتتاح
المزيد من المراكز في المناطق
المستحدثة ،حتى تصل إلى
الهدف المنشود ،وهو تحقيق
منظومة أمنية وخدمية
متكاملة.
وأوضح أن مثل هذه المراكز
تقدم مجموعة من الخدمات
في مكان واحد ،بحيث يمكن
للمراجعين إنجاز معامالتهم
ً
بالسرعة الالزمة ،توفيرا للجهد
والوقت ،من خالل الموظف
الشامل ،وهذه الخدمات تشمل
«إدارات شؤون اإلقامة والمرور
واألدلة الجنائية وتنفيذ
األحكام والجنسية والجوازات
وبالغات التغيب والبطاقة
المدنية».

«الداخلية» تشارك في عرض
«التدخل السريع» بفرنسا
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني بوزارة
ً
ً
الداخلية أن وفدا أمنيا برئاسة
وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام يرافقه وكيل
وزارة الداخلية المساعد
لشؤون التعليم والتدريب
اللواء الشيخ مازن الجراح
ووكيل الوزارة المساعد لشؤون
أمن المنافذ اللواء منصور
العوضي ،غادر البالد ،صباح
ً
أمس ،متوجها إلى جمهورية
فرنسا في مهمة رسمية ،بناء
على دعوة من وزارة الداخلية
الفرنسية ،لحضور عرض حول
طريقة (التدخل السريع وإدارة
األزمات) والذي يعقد في مدينة
ليون الفرنسية خالل الفترة من
 9-8أكتوبر الجاري.
وأوضحت اإلدارة ،في بيان،
أمس ،أن الدعوة تأتي في إطار
التعاون والتنسيق وتبادل
الخبرات بين وزارة الداخلية
الكويتية ونظيرتها الفرنسية.

تثبيت كافانو ّ
يصعد المنافسة...
مع تكتل "جمهوري" قل نظيره ،رغم أن قضية االعتداء
الجنسي ،التي اتهم بها كافانو ،كانت من المحرمات
التي ال يقبل بها الحزب الجمهوري.
غير أن نجاح ترامب في الهيمنة على قرار الحزب
ف ــرض ع ـلــى ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ال ـت ـك ـتــل خ ـل ـفــه ،ف ــي ظل
استقوائه بقاعدته الشعبية األكثر ً
والء.
وي ــرى الـكـثـيــر مــن الـمــراقـبـيــن أن مـعــركــة تثبيت
كــافــانــو سـتــزيــد حـجــم ال ـتــوتــر واالن ـق ـس ــام ،وتــدفــع
بالمنافسة الحزبية مع الديمقراطيين إلى مستويات
أكـبــر ،بينما تميل اسـتـطــاعــات ال ــرأي إلــى ترجيح
ك ـف ـت ـهــم ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،واحـ ـتـ ـم ــال اح ـت ـفــاظ
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن بــأغـلـبـيـتـهــم ال ـض ـئ ـي ـلــة ف ــي مجلس
الشيوخ.
٢٥
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محليات
«الخارجية» :حريصون على حماية حقوق العمالة المنزلية
االجتماع الكويتي  -الفلبيني األول ناقش إلغاء الضمان المالي وشهادة الراتب للكفيل
ناصر الخمري

فتح االجتماع الفني ًالكويتي
 الفلبيني الباب واسعا ،أمامالتوصل إلى اتفاق
احتماالت ً
يحسم ،نهائيا ،التجاذبات حول
عقود وحقوق العمالة الفلبينية
في البالد.

أك ــد مـســاعــد وزي ــر الخارجية
للشؤون القنصلية سامي الحمد
أن سـجــل ال ـكــويــت فـيـمــا يتعلق
بحقوق اإلنسان يحظى بإشادة
دولية واسعة من وكاالت وهيئات
حقوق االنسان العالمية.
وأض ــاف الـحـمــد ،فــي كلمة له
خــال االجتماع الفني األول مع
ا لـجــا نــب الفلبيني فيما يتعلق
بــالـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،أن الـقـيــادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ــول ــي ه ـ ــذا ال ـم ـلــف
اهـ ـتـ ـمـ ــامـ ــا بـ ــال ـ ـغـ ــا ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا فــي
الوقت ذاتــه حــرص الكويت على
رعــايــة ح ـقــوق جـمـيــع المقيمين
وحمايتهم ،ومن ضمنهم الجالية
الفلبينية ،وذلك في إطار القوانين
المعمول بها في البالد.
وأكــد الجانب الكويتي الــدور
االيجابي الذي تقوم به الجالية
الفلبينية م ــن ا س ـهــا مــات مهمة
في مختلف القطاعات في الدولة،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ـ ــذا االج ـت ـم ــاع
ي ـ ـعـ ــزز عـ ــاقـ ــات ال ـ ـصـ ــداقـ ــة بـيــن
الـبـلــديــن ورغـبـتـهـمــا فــي تـجــاوز
األزمـ ـ ــة ال ـت ــي ط ـ ــرأت م ــؤخ ــرا في
مـلــف الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،مبديا

جانب من االجتماع الكويتي  -الفلبيني حول العمالة الفلبينية
االسـتـعــداد الـكــامــل للتعاون مع
الفلبين لحل كل القضايا العالقة
والخاصة بالعمالة الفلبينية بما
ال يتعارض مع القوانين واللوائح
والنظم في الكويت.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد نــائــب وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـ ـشـ ــؤوون ال ـع ـمــالــة
المنزلية الفلبيني ريناتو ايبارلي
بــاالهـتـمــام والــرعــايــة الكويتية،

فـيـمــا يتعلق ب ــأوض ــاع وش ــؤون
العمالة المنزلية الفلبينية.
وأك ـ ــد ايـ ـب ــارل ــي ،ف ــي ك ـل ـمــه لــه
خـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ،إن ال ـعــاقــات
الكويتية  -الفلبينية وصلت الى
مـسـتــويــات رفـيـعــة ،الفـتــا ال ــى ان
الــوفــد الفلبيني يــأمــل فــي بحث
عقود العمالة بشكال تفصيلي،
خ ـص ــوص ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق بـتــأمـيــن

الـ ـسـ ـك ــن وال ـ ـط ـ ـعـ ــام واالحـ ـتـ ـف ــاظ
ب ـ ـ ـجـ ـ ــوازات الـ ـسـ ـف ــر وال ـ ـحـ ــق فــي
ام ـت ــاك هــاتــف خ ــاص وتسهيل
فتح حسابات مصرفية للعمالة
المنزلية.
وأوضح ان الوفد يقدر الدعوة
إل ــى مـثــل ه ــذا االج ـت ـمــاع وينظر
إليه بإيجابية وأن يكون مكمال
لالتفاقية الـتــي وقـعــت فــي مايو

ال ـمــاضــي ح ــول تـنـظـيــم الـعـمــالــة
المنزلية الفلبينية في الكويت.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى عـ ـم ــل الـ ـج ــان ــب
الفلبيني (الشق القانوني) إلتمام
االتفاقية ،لكي يخرج االجتماع
بنتائج ايجابية ،مؤكدا ان تنفيذ
االت ـف ــاق ـي ــة ي ـص ــب فـ ــي مـصـلـحــة
البلدين الصديقين وثمرة عمل
الحكومتين.

وأعرب ايبارلي عن تطلعه الى
عالقات متينة مبنية على اساس
تـفـهــم الـجــانـبـيــن ،م ـجــددا شكره
للحكومة الكويتية الهتمامها
الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــص بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـعـ ـم ــال ــة
الفلبينية.
ون ــاق ــش ال ـجــان ـبــان الـكــويـتــي
والـفـلـبـيـنــي ،خ ــال االج ـت ـمــاع6 ،
ب ـن ــود تـتـعـلــق ب ـم ـض ـمــون كـتــاب
الـسـفــارة الفلبينية بـشــأن إلغاء
الضمان المالي مؤقتا ،المفروض
عـلــى مـكــاتــب الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة
الكويتية ،والمطالبة بــأن يكون
نـهــائـيــا ،وإل ـغ ــاء ش ـهــادة الــراتــب
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـك ـف ـي ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة
الــى المعاملة بالمثل في تعاقد
م ـك ــات ــب ال ـع ـم ــال ــة ف ــي ال ـب ـلــديــن،
وكذلك مناقشة اسباب استدعاء
الـ ـسـ ـف ــارة الصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل مــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن لطلب
ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى
استعراض ماهية اتصال السفارة
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة بـ ـص ــاح ــب الـ ـعـ ـم ــل،
واالطار القانوني لذلك ،باالضافة
الى مراجعة عقد العمل.

الرومي :اإلسراع في إنهاء مشكلة تجمعات «التخطيط» :الخطة الجديدة أكثر صرامة

المياه في مدينة صباح األحمد

●

«إجراءات مؤقتة حتى االنتهاء من أعمال المجرور الرئيسي بالمدينة»
●

سيد القصاص

وع ــد وزي ــر األش ـغــال الـعــامــة وزي ــر البلدية م.
ح ـس ــام ال ــروم ــي أه ــال ــي مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـمــد
بتنظيف الطرق من قبل بلدية الكويت والعقود
الـخــاصــة بــأعـمــال النظافة ،وتنظيف الجاليات
الـمــوجــودة مــن قبل قطاع هندسة الصيانة في
ً
وزارة األشغال العامة ،استعدادا لموسم الشتاء،
مشيرا إلــى اإلس ــراع في إنهاء مشكلة تجمعات
المياه الزائدة من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات،
مـنـهــا زي ـ ــادة ع ــدد ال ـت ـنــاكــر ،فـضــا ع ــن الـتـنــاكــر
التي تستعين بها الجهات الحكومية ،لتجفيف
تجمعات المياه ومن ثم ردم مواقعها.
جاء ذلك خالل جولة للوزير الرومي ،بحضور
ال ـنــائــب الـحـمـيــدي الـسـبـيـعــي ،وقـ ـي ــادات وزارة
األشغال العامة الوكيل المساعد لقطاع الهندسة
ال ـص ـح ـيــة م .عـبــدالـمـحـســن ال ـع ـن ــزي ،والــوك ـيــل

المساعد لقطاع هندسة الصيانة م .محمد بن
نـخــي ،وال ـمــديــر ال ـعــام لبلدية الـكــويــت م .أحمد
المنفوحي ،ومسؤولي عقود النظافة في المنطقة
الجنوبية بالبلدية ،والهيئة العامة للطرق ممثلة
فــي الـجـهــاز الـفـنــي ،صـبــاح أم ــس األول ،لمدينة
صباح األحمد ،لالستماع إلى شكاوى ومالحظات
األهالي ،والوقوف على آخر المستجدات واألعمال
بالمدينة.
ولفت الرومي إلى أن تلك اإلج ــراءات المؤقتة
سيتم تنفيذها حتى االنتهاء من أعمال إنشاء
الخط المؤقت لنقل المياه إلى الخزان الرئيسي
ال ــذي تـتــم االس ـت ـفــادة مــن مـيــاهــه الـمـعــالـجــة في
الزراعات التجميلية ،والحزام الشجري بالمدينة.
وأشار إلى أنه ستتم االستعانة بهذا الخط حتى
تنتهي الهيئة العامة للطرق والنقل الـبــري من
أعمال المجرور الرئيسي ،الذي يربط مدينة صباح
األحمد ومدينة جنوب صباح األحمد المستقبلية،

لتصريف مياه األمطار الى البحر.
بــدوره ،قال العنزي ،إن "زيــارة الوزير الرومي
لمدينة صـبــاح األحـمــد ب "الـمـثـمــرة والـبـنــاءة"،
حيث استمع إلى جميع مشاكل واقتراحات أهالي
المدينة الـتــي تــركــزت فــي مجملها حــول "عقود
الطرق الجديدة التي تربط المدينة ،إضافة إلى
مشكلة تجمعات المياه ومــا يخص البلدية من
اعمال نظافة والطرق ،وإزالة الرمال بالطرقات".
وأوض ــح العنزي أن اإلجـ ــراءات الـتــي اتخذت
لـحــل مـشــاكــل تـجـمـعــات ال ـم ـيــاه بــالـمــديـنــة تعد
حلوال مؤقتة إلى حين االنتهاء من اعمال مجرور
األمطار الواصل إلى البحر ،وكذلك إنشاء محطة
أم الهيمان الرئيسية للمعالجة التي ستتبع قطاع
الهندسة الصحية ب ــ"األش ـغــال" ،والـتــي ستخدم
جميع المناطق الجنوبية ،ومن المتوقع االنتهاء
من أعمالها عام .2022

 5آالف طلب
في جنوب مدينة
صباح األحمد
●

يوسف العبدالله

ارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـ ـ ـ ــاالت
ال ـت ـخ ـص ـيــص ع ـل ــى م ـش ــروع
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
السكنية الجديد فــي جنوب
مدينة صباح األحمد السكنية
حتى أم ــس إل ــى  4931طلبا،
لتقفز حاالت التخصيص على
الـمـشــروع بــزيــادة تـصــل إلــى
ألف طلب خالل أسبوع فقط،
بعد رفع أولوية التخصيص
أخ ـي ــرا لـلـطـلـبــات اإلسـكــانـيــة
القائمة حتى نهاية عام 2015
وما قبل.
وع ـل ـم ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،مــن
مصادرها الخاصة ،أن نسبة
ح ـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـخ ـص ـي ــص عـلــى
الـ ـمـ ـش ــروع ارت ـف ـع ــت إلـ ــى 41
في المئة من إجمالي قسائم
َّ
المقدرة بـ  12ألف
المشروع،
ق ـس ـي ـمــة ،ل ـي ـص ـبــح الـمـتـبـقــي
حتى اآلن  7آالف طلب شاغر
للتخصيص ،متوقعة ارتفاع
حاالت التخصيص إلى نحو
 6آالف حتى نهاية األسبوع
الجاري .وذكرت المصادر أن
"ال ـس ـك ـن ـيــة" اسـتـقـبـلــت خــال
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي أع ـ ـ ــدادا
كبيرة مــن فئة الـشـبــاب ،بعد
رفع أولوية التخصيص أخيرا
إلى نهاية عام  ،2015مشيرة
إلــى أن إدارة خدمة المواطن
فـ ــي ال ـم ــؤس ـس ــة ت ـع ـمــل عـلــى
قــدم وســاق الستقبال حاالت
التخصيص من المواطنين،
بجميع فروعها ،للوقوف على
سرعة إنجاز المعامالت.
وأف ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن "ال ـس ـك ـن ـيــة"
ت ـس ـت ـق ـب ــل نـ ـح ــو  200طـلــب
ً
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص ي ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،وال
تستقبل أي معاملة ناقصة
المستندات ،لحين استكمالها.

محمد الجاسم

أك ــد األم ـيــن ال ـعــام للمجلس األع ـلــى للتخطيط
والتنمية د .خــالــد مـهــدي أن خـطــة الـكــويــت 2019
 2020/امتازت عن بقية الخطط بأنها صارمة في
ً
تطبيق المعايير ،وأكـثــر جــديــة ،الفـتــا إلــى أن عدد
ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـق ـتــرحــة ال ـت ــي س ـتــدخــل ف ــي الـخـطــة
ً
ً
الجديدة قليلة جدا ،وسيتم إعالنها قريبا.
وقال مهدي ،في كلمة له أمس ،على هامش افتتاح

الورشة الثانية لإلطار االستراتيجي للتعاون الفني
التنموي واإلنساني للكويت واألمم المتحدة 2019-
 ،2023ا لـتــي نظمها مكتب المنسق المقيم لألمم
المتحدة تحت رعاية وزيــرة الـشــؤون االجتماعية
والـعـمــل وزي ــرة الــدولــة لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة هند
الـصـبـيــح ،فــي مبنى األم ــم الـمـتـحــدة ،إن ــه تــم طلب
دراسات جدوى هذه المشاريع التي تقدمت للخطة
ذات العوائد العالية ،ســواء كانت مباشرة أو غير
مباشرة.

سلة أخبار
الخضر بحث تعزيز التعاون
مع الفريق بيكيت
استقبل رئيس األركان العامة
للجيش الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه ،صباح أمس،
رئيس املعهد الدولي للدراسات
االستراتيجية في مملكة البحرين
الفريق متقاعد توماس بيكيت.
وتطرق اللقاء إلى تبادل األحاديث
الودية ومناقشة أهم األمور
واملواضيع ذات االهتمام املشترك،
وسبل تعزيزها وتطويرها.

الدعيج استقبل سفيري
قيرغيزستان وكوريا
استقبل رئيس مجلس اإلدارة
واملدير العام لوكالة االنباء
(كونا) الشيخ مبارك الدعيج،
بمكتبه ،امس ،السفيرة فوق
العادة ومفوضة جمهورية
قيرغيزستان لدى الكويت سمار
غول ادامقولوفا والقنصل
العام بالسفارة ارالن اسينباف
واملستشار بالسفارة عبدالعزيز
بوطبايف.
وتركز اللقاء على اهمية
التعاون اإلعالمي بني الكويت
وقيرغيزستان وسبل تعزيزه
في مختلف املجاالت اإلعالمية
التي تخدم مصالح الشعبني
الصديقني وتوطد العالقات
التاريخية بني البلدين.
كما استقبل الدعيج سفير
جمهورية كوريا الجنوبية
لدى الكويت هونع يونغ غي
حيث تم خالل اللقاء بحث
سبل تعزيز التعاون اإلعالمي
بني البلدين ملواكبة التطور
املتنامي في العالقات الثنائية
الوطيدة بينهما في ضوء
اتفاقية التعاون املوقعة بني
(كونا) ووكالة االنباء الكورية
(يونهاب).
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هايف :سنحاسب رئيس رئيس جهاز «البدون» إذا لم تعالج القضية

«حقوق اإلنسان» بحثت القيود األمنية وطريقة عمل «الجهاز»

عرضنا
النتائج
المتحققة
ألصحاب
الجوازات
«المكتسبة»
العثمان

هـ ـ ـ ــدد ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـحـ ـم ــد ه ــاي ــف
باستجواب المسؤول السياسي عن
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين بصورة غير قانونية دون
أن يسميه ،إذا لم توقف االجــراءات
التي يقوم بها الجهاز ضد «البدون»،
مضيفا :إذا لم يحل هذا الملف وديا
م ــن خـ ــال ل ـج ـنــة ح ـق ــوق االن ـس ــان
فسنضطر إلى حله سياسيا.
وقال هايف في تصريح صحافي
عقب اجتماع لجنة حقوق االنسان
أمــس الــذي تألف من جزأين ،االول
مع فريق وزارة الداخلية لمناقشة
ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من
قـبــل الـ ـ ــوزارة للتدقيق فــي القيود
األمنية ،والثاني مع فريق الجهاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
بـ ـص ــورة غ ـيــر قــانــون ـيــة لـمـنــاقـشــة
ما تم االتفاق عليه في اجتماعات

السبيعي يسأل عن عمليات
النصب العقاري
ً
وجه النائب الحميدي السبيعي سؤاال
إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان
عــن سـبــب إعـ ــادة الـنـيــابــة ال ـعــامــة شـكــاوى
المواطنين مــن عمليات النصب العقاري
إل ــى ال ـ ـ ــوزارة م ــرة أخ ـ ــرى .وجـ ــاء ف ــي نص
سؤال السبيعي« :هل تمت إحالة أي شركة
من الشركات إلى النيابة العامة من تاريخ
 ٢٠١٧-١-١ح ـتــى ال ـي ــوم تـتـعـلــق بــالـنـصــب
العقاري واالحتيال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
فيرجى تزويدنا بصورة من تلك الشكاوى
والمستندات الثبوتية وما تم فيها ،سواء
أم ـ ــام ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة أو اإلدارة ال ـعــامــة
للتحقيقات أو القضاء».
ً
ومن جهة أخــرى ،وجه السبيعي سؤاال
إلـ ــى وزي ـ ــر اإلعـ ـ ــام وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الشباب محمد الجبري عن «أسماء رئيس
وأع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
المعترف بهم من قبلكم».
ً
كما وجه سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ً
أن ــس ال ـص ــال ــح ،ط ـلــب ف ـيــه ك ـش ـفــا بــأسـمــاء
القياديين ،سواء في الجهات الحكومية أو
الهيئات التابعة لها منذ تاريخ 2016/11/26
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

سابقة :وجهنا رسالة إلــى األخــوة
في الجهاز بضرورة معالجة األمر
بطريقة صحيحة.
وت ــاب ــع :اك ــدنــا لـلـمـســؤولـيــن في
الجهاز المركزي أننا ال نتدخل في
عملهم ،ولكن ما يهمنا هو الجانب
االنساني ،ويفترض ان االنسان الذي
يعيش على ارض الـكــويــت تعطى
حقوقه وحريته في ممارسة حياته
بشكل طبيعي في العمل والتعليم
وال ـص ـح ــة ،وذك ــرن ــا ل ـهــم ال ـح ــاالت
الصعبة التي واجهها الـبــدون في
استخراج وثائق شهادات الميالد
وعقود الزواج وغيرها.
وقال :طلبنا منهم إذا كانت هناك
معلومات خاصة لالشخاص البدون
ان تبقى في الملف وال تكون عائقا
ام ـ ــام ال ـع ـيــش بـطــريـقــة كــري ـمــة في
ال ـبــاد ،الفـتــا إلــى أن هــذه الفئة تم

الضغط عليها لمدة تقارب نصف
قرن ،مشددا على أن هذا الملف قد
يرتقي للمساءلة السياسية إذا لم
ي ـحــل ،وال ـمــوضــوع لــن ينتهي في
نقاشات لجنة حقوق االنسان فقط،
خاصة أنهم يرفضون تقبل الطرح
الذي نقدمه لهم في االجتماعات.
وت ــوق ــع هــايــف أن يـتـسـبــب هــذا
ال ـم ـلــف ف ــي أزمـ ــة سـيــاسـيــة قــادمــة
إذا لــم يعالج انـســانـيــا ،مــؤكــدا أنه
ال ي ـطــالــب بـتـجـنـيــس ال ـ ـبـ ــدون بل
بالتعامل االنساني معهم ،قائال :اذا
لم نستطع محاسبة رئيس الجهاز
فـ ـس ــوف ن ـح ــاس ــب رئـ ـي ــس رئ ـيــس
الـجـهــاز ،الفـتــا إلــى أن اللجنة غير
مقتنعة بما يطرحه المسؤولون في
الجهاز خاصة بعد مرور  7سنوات
ع ـلــى ان ـش ــائ ــه دون ايـ ـج ــاد حـلــول
حقيقية ،بــل أن التعقيد والتأثير

ً
الدمخي متوسطا هايف والسويط في اجتماع اللجنة أمس
السلبي زاد على حـيــاة هــذه الفئة
ونحن لن نسكت في ظل ما يجري
إلخواننا البدون.

الجوازات المكتسبة
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال االمـ ـي ــن ال ـع ــام
للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع
الـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غـيــر قــانــونـيــة
ب ــاإلن ــاب ــة ال ـفــريــق مـتـقــاعــد نجيب

العثمان انه قدم امــام لجنة حقوق
االنسان البرلمانية شرحا مفصال
بالخطوات واالج ــراءات التي تمت
والـنـتــائــج الـتــي تحققت ح ــول فئة
اص ـح ــاب ال ـ ـجـ ــوازات «الـمـكـتـسـبــة»
وشريحة غير المسجلين بالجهاز
م ـن ــذ اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة بــال ـج ـهــاز
فــي يــولـيــو  2017وال ــذي نـتــج عنه
االتفاق على تعميم بطاقة الضمان
الـصـحــي ل ـهــذه ال ـف ـئــات وشمولها

حق الحصول على التعليم والعالج
والخدمات االساسية.
وحـ ـ ــول الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـج ـهــاز
ال ـمــركــزي ولـجـنــة ح ـقــوق االن ـســان
البرلمانية لفت الفريق العثمان الى
الخط الساخن الذي تم تدشينه بين
الـجـهــاز واللجنة منذ قــرابــة العام
بإشراف رئيس اللجنة النائب عادل
الدمخي الذي قدم نشاطا مستمرا
طوال الفترة الماضية.

الحجرف :لن نسكت عن إقحام الروضان المقام السامي في تجاوزاته
اسـتـعــرض الـنــائــب مـبــارك الـحـجــرف وثــائــق وأشــرطــة
فيديو عن مخالفات ومغالطات وقع فيها وزير التجارة
ً
خــالــد ال ــروض ــان م ــؤك ــدا أن إق ـح ــام ال ـم ـقــام ال ـســامــي في
ت ـجــاوزاتــه ومـخــالـفــاتــه وب ـطــوالتــه الــورق ـيــة أم ــر اليمكن
ال ـس ـكــوت عـنــه وأن ه ــذا االمـ ــر يـعـبــر ع ــن س ـلــوك الــوزيــر
السياسي وهو االستهتار السياسي والالمباالة والتي
مع االسف أصبحت دليال قاطعا على تمسكه بالكرسي
الوزاري حتى لو كلفه ذلك إزعاج وتضليل المقام السامي
والـمــواطـنـيــن وال ـتــاعــب بـمـشــاعــر الـشـبــاب الطموحين
ومشاريعهم.
وبين النائب الحجرف في تصريح صحافي أن هذه
التسجيالت المرئية الموثقة تثبت أن الوزير الروضان
يقدم مشروعا ورقيا وكالما استهالكيا للترويج الشخصي
على حساب الصدق المهني والعمل المحترم ،وأن هذا
ً
التصرف ال يدع مجاال للشك على انحراف الوزير في عمله
ومحاولة استغالل أي أمر يمكنه أن يقوم به ال لشيء إال
ليبرهن لالخرين أنه يعمل ،مؤكدا أن هذا االمر شي مريع
للغاية ،وقد آثرت عدم استعراض هذا االمر حتى أتاكد منه.
وق ــال الـحـجــرف :وجـهــت أسئلة برلمانية الــى الــوزيــر
الروضان بشأن اعــان توزيع الهيئة العامة للصناعة لـ
ً
 700قسيمة في الشدادية والسالمي ،مؤكدا أن توقيت هذا
ً
ً
ً
المشروع أن كان دقيقا يثير الريبة ،معتبرا اياه حبرا على
ورق ،حيث نمى إلى علمي أن المشروع غير جاهز وهناك
اعتراضات من مجلس االدارة المعني باالمر وان الوزير
تجاوز الكثير من االجراءات ليحقق هذا االنجاز الوهمي
والذي مع االسف ضلل به القيادة السامية واستغل أعضاء
مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.

وبين الحجرف أن حالة االستهتار التي يمارسها الوزير
ال يمكن استيعابها ،فسباقه مع الزمن لالطالة بكرسيه
بالوزارة ال يمكن أن يسعفه بل سيستمر في الوقوع في
ً
االخطاء ،الن ما بني على باطل فهو باطل ،مستغربا انه
كيف يقوم وزير بتسويق إنجاز لم يتم وعبارة عن أمنيات
ومحاضر اجتماعات والمخرج الوحيد أنه قال ان االنجاز
ً
والتسليم قريبا مع العلم أن هذه االراضي المزمع بناؤها
والقسائم والمصانع لم يتم وضع «طابوقة» واحدة فيها،
وإنما هي محاضر اجتماعات و«برزنتيشن» إعالمي ال أكتر
وال أقل في حين كنا نتنمى أن يكون هذا االنجاز لصالح
الشباب الكويتيين والبيئة الصناعية بالكويت ولكن أن
يكون الوزير الــذي حطم أحــام الشباب في المشروعات
الصغيرة ال يمكنه أن يبني فكرة قبل أن يكون مصنعا ألي
احد من رواد االعمال من الشباب الكويتيين.
وطالب الحجرف الوزير الروضان باالجابة عن االسئلة
وااللتزام بالمدة القانونية وفق الدستور حتى يمكن ضمها
ُفي محاور االستجواب وفق القاعدة التي تقول «من فمك
ً
أديـنــك» ،معتبرا أن هناك محاور و«ب ــاوي» ،خرجت من
المواطنين الشرفاء كانوا متضررين من الوزير ستكون
قيد االدراج والعرض.
وجاء في نص سؤال الحجرف :أرجو تزويدي بمحاضر
االجتماعات والمراسالت الورقية والبريدية عن كل ما
يخص مـشــروع الـشــداديــة والسالمي بين مكتب الوزير
وأعضاء مجلس االدارة المعني باالمر ،وأرجــو تزويدي
بجميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية إلنشاء
هــذه القسائم او المنطقة الـمــراد تنفيذ المشروع فيها؟
وهل يوجد اعتراضات مسجلة وموثقة من أحد أعضاء

مجلس إدارة الهيئة؟ وكيف تم التعامل فيها مع تزويدي
بنسخه منها؟
واض ــاف :هــل تــم استثناء مراجعة إداري ــة أو فنية أو
دراسة مرتبطة بالموضوع؟ وما هي االسباب؟ وما هي
الجهة المعنية بذلك وسبب تجاوز هذا االمر؟ طالبا تزويده
بالالئحة أو النظم االدارية المتبعة في توزيع هذه القسائم
الصناعية ،ومــا هــي مــاحـظــات أعـضــاء مجلس اإلدارة
عن آلية التوزيع؟ وكيف سيتم تطبيق توصيات ديوان
المحاسبة الخاصة بتوزيع أي مصنع أو قسائم خاصة
إنها جــاءت وفــق تقرير دي ــوان المحاسبة 2017-2016؟
وكيف ستتم معالجتها؟ وهل تعتبر مخالفة وتجاوزا؟
وقـ ــال :أعلنتم بشكل رسـمــي أن ــه سيتم االن ـت ـهــاء من
المشروع خالل سنتين الرجاء تزويدي بالخطة الزمنية
ان وجدت بهذا الخصوص ،وما االجراءات الفعلية للبدء
في هذا المشروع؟ واضاف :أعلنتم عن توزيع  700قسيمة،
أرجو تزويدي بكيفية الحصول على هذا الرقم دون وجود
مـخـطـطــات ومــواف ـقــات مــن الـجـهــات المعنية وع ـلــى أي
أساس تم اختيار المساحات المعلنة لكل قسيمة (1000
متر مربع)؟
ً
وتابع :متى سيبدأ فعال تنفيذ هذا المشروع سواء في
منطقة السالمي والشدادية بشكل عملي؟ وما الخطوات
التي تمت مع الجهات المعنية؟ طالبا تزويده بالمخططات
الخاصة بمشروع السالمي والشدادية  -إن وجدت  -وما
هي الشركة التي حصلت على مناقصة المخططات وكيفية
تأهيلها؟ مع تزويدي بمراحل االنجاز لكل منطقة ،وهل
موقع السالمي الحالي جاهز للعمل والتنفيذ؟

المرداس يسأل عن أولوية
التخصيص للقسائم الصناعية
وجه النائب نايف المرداس عددا من األسئلة إلى وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان تتعلق بتخصيص القسائم الصناعية
ومعايير التخصيص التي تم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة
العامة للصناعة ،وصحة الموافقات التي تم الحصول عليها من
اللجنة االقتصادية بمجلس الوزراء.
وق ــال ال ـم ــرداس« :مــا معايير أولــويــة التخصيص للقسائم
الصناعية الـتــي تــم إق ــراره ــا مــن مجلس إدارة الهيئة العامة
للصناعة؟ وهل تم أخذ الموافقة من اللجنة االقتصادية بمجلس
ال ــوزراء أو عرضها على اللجنة؟ وهــل قــام الــوزيــر باالجتماع
بـبـعــض أع ـضــاء مـجـلــس االمـ ــة؟ إن كــانــت االج ــاب ــة نـعــم يرجى
ت ــزوي ــدي بـمـحـضــر االج ـت ـمــاع وأس ـم ــاء م ــن حـضــر م ــن أعـضــاء
مجلس االمــة ومــن حضر من (فــرق) الــوزيــر ،ونتائج االجتماع
ودواعي عقده».
واضاف« :من هم أعضاء الفريق الذي تم تطبيق معايير أولوية
التوطين من قبلهم؟ وهل هم من داخل الهيئة أم خارجها؟ وما
ضمان الحيادية بالنتائج؟ وماذا سيكون مصير من حصل على
موافقة وال يرغب في التحديث؟ وما مصير من لديه موافقة ولم
يتقدم بطلب التحديث؟ وهل يوجد من الفريق من له صلة قرابة
من الدرجة األولى لمن حصل على موافقة؟».

مبارك الحجرف

سلة برلمانية
عاشور يسأل عن تعيين
األطباء غير الكويتيين
وجه النائب صالح عاشور
ً
ً
سؤاال برلمانيا إلى وزير
الصحة الشيخ د .باسل
الصباح طلب فيه تزويده
بالقرارات واللوائح اإلدارية
لتعيين األطباء غير
الكويتيين بما فيها شروط
التعيين والتخصصات
المطلوبة للتعيين ،وهل
يوجد شرط الخبرة قبل
تعيينهم؟ وما سلم الرواتب
لألطباء غير الكويتيين
مقارنة بنظرائهم الكويتيين؟
وهل هناك فوارق مالية بين
رواتب األطباء غير الكويتيين
من فئة غير محددي الجنسية
والجنسيات األخرى غير
الكويتيين؟ إذا كان الجواب
نعم فما المستند القانوني
لهذا التمييز؟

المطيري لالستعانة بمتقاعدي
«الداخلية» لحراسة األسواق
أعلن النائب ماجد المطيري
أنه تقدم باقتراح برغبة
لالستعانة بمتقاعدي وزارة
الداخلية لإلشراف على حماية
وحراسة األسواق والمجمعات
التجارية وقطاعات وزارة
التربية التعليمية ،خصوصا
بعد تنامي المشاكل األمنية
في هذه المرافق.
وقال المطيري ،في تصريح
صحافي" ،عرضت المقترح
على النائب األول وزير
الداخلية الشيخ خالد الجراح،
ورحب به ووعد بدراسته.
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«اإلطفاء» تصدر تراخيص مباني «الحرس»

الصرعاوي افتتح لقاء «دروس تطبيق معايير االنتوساي في أعمال الرقابة»
شدد الصرعاوي على ضرورة
تطوير األدلة الرقابية وأدلة
إجراءات العمل بما يسهم في
دعم وتنمية القدرات المؤسسية
لـ «المحاسبة» وتنمية القدرات
والمهارات المهنية للعاملين
فيه.

أكــد رئـيــس دي ــوان المحاسبة
ب ـ ــاالن ـ ــاب ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي
ام ـ ـ ــس اهـ ـمـ ـي ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فــي
تبني المعايير المهنية ور صــد
المعوقات المتوقعة لمعالجتها
بهدف تحقيق االلتزام المطلوب
ب ـت ـلــك ال ـم ـعــاي ـيــر ع ـن ــد م ـمــارســة
"المحاسبة" لمهامه الرقابية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة
عـنــه الــوكـيــل الـمـســاعــد للشؤون
المالية واالداري ــة بـ "المحاسبة"
ع ـصــام الـمـطـيــري خ ــال افـتـتــاح
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي "الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس
الـمـسـتـفــادة مــن تطبيق معايير
االنتوساي في االعمال الرقابية"
الـ ـ ــذي ي ـع ـقــد ب ـم ـش ــارك ــة اع ـض ــاء
المنظمة العربية لالجهزة العليا
ل ـل ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـحــاس ـبــة
"اراب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــاي" ،وي ـس ـت ـم ــر حـتــى
الخميس المقبل.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرع ـ ـ ــاوي ع ـل ــى
ض ــرورة تطوير االدل ــة الرقابية
وادل ــة إج ــراء ات العمل وفـقــا لما
اظهره التطبيق العملي لها وبما
يسهم فــي دعــم وتنمية الـقــدرات
المؤسسية لـ "المحاسبة" وتنمية
الـ ـ ـق ـ ــدرات وال ـ ـم ـ ـهـ ــارات الـمـهـنـيــة
لـلـعــامـلـيــن ف ـيــه وف ـقــا ل ـمــا سعت

الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة لـلــديــوان
 2020 - 2016ا ل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه.
وأضـ ــاف ان االن ـت ــوس ــاي حــرصــت
خ ــال مــؤتـمــرهــا ال ـ ـ  20ال ــذي عقد
بـجـنــوب افــريـقـيــا ع ــام  2010على
اص ـ ـ ــدار م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر
الرقابية الدولية تتعلق بالرقابات
االســاس ـيــة وه ــي الــرقــابــة الـمــالـيــة
ورقـ ــابـ ــة االداء ورقـ ــابـ ــة االل ـ ـتـ ــزام
و سـعــت ا لــى تطبيقها عالميا من
قبل اجهزة الرقابة العليا االعضاء.
وأوضح ان اصدار تلك المعايير
اسهم في توفير الوسائل الكفيلة
وال ـم ـع ـي ـنــة الج ـه ــزة ال ــرق ــاب ــة على
ت ـح ـق ـيــق ذل ـ ــك ب ـن ـج ــاح مـ ــن خ ــال
م ـج ـهــودات مـثـمــرة بــذلــت مــن قبل
م ـ ـبـ ــادرة ت ـن ـم ـيــة االنـ ـت ــوس ــاي مــن
ابرزها تطوير مواد علمية تتالءم
مـ ــع ب ـي ـئــة االراب ـ ــوس ـ ــاي وتــأه ـيــل
وت ــدري ــب ع ــدد مــن الـعــامـلـيــن على
ك ـي ـف ـيــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ادوات تـقـيـيــم
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـم ـع ــاي ـي ــر االنـ ـت ــوس ــاي
وكيفية تيسير تطبيقها.
ونـ ــوه ب ـج ـهــود اج ـه ــزة الــرقــابــة
وتـ ـف ــاعـ ـلـ ـه ــا م ـ ــع م ـ ــا هـ ــدفـ ــت ال ـي ــه
االنتوساي وحرصها على توفير
كافة االسباب المعينة على تحقيق
ذلك مبينا ان هذا اللقاء سيبرز تلك

عادل الصرعاوي

الجهود وما اسفر عنها من نتائج
من خالل عرض تجارب االجهزة.

تجارب وتفوق
وذك ـ ــر الـ ـص ــرع ــاوي ان "ع ــرض
تلك التجارب سيكون مصدر قوة
الج ـه ــزت ـن ــا وم ـن ـظ ـم ـت ـنــا ال ـعــرب ـيــة
ودالل ـ ــة ع ـلــى حــرص ـهــا ع ـلــى دعــم
اهداف وانشطة منظمتنا الدولية
االنتوساي" .واكــد اهمية التوافق
مــع مــا هــو مطبق لــدى المنظمات
الرقابية االقليمية والحرص على

تـحـقـيــق اس ـب ــاب ال ـت ـفــوق المهني
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام الج ـ ـهـ ــزة
االراب ــوس ــاي وتـحـقـيــق طـمــوحــات
ورغبات المجتمعات العربية.
واف ـ ــاد ب ــان ــه ف ــي اطـ ــار تشجيع
ت ـ ـبـ ــادل ال ـم ـع ــرف ــة وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات مــع
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
المتخصصة في المجاالت الرقابية
ت ـمــت دع ـ ــوة مـكـتـبـيــن م ــن مـكــاتــب
ال ـتــدق ـيــق ال ـخــاصــة ذات الـتـجــربــة
المميزة في مجال التدقيق لعرض
تجربتهما حول موضوع اللقاء.
وأعــرب عن امله بان يسهم ذلك
فــي تــوفـيــر كــافــة ال ـفــرص المعينة
على تحقيق اقصى استفادة مهنية
للمشاركين وفـتــح اف ــاق ومـعــارف
مهنية متميزة .وقال إن المشاركة
الفاعلة والنقاشات الهادفة سوف
تسهم في انجاح اللقاء والخروج
ب ـتــوص ـيــات مـ ـح ــددة ت ـك ــون عــونــا
للعاملين باجهزة الرقابة على اداء
مهام عملها بنجاح.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى اهـ ـمـ ـي ــة ت ـط ـب ـيــق
تـلــك ال ـتــوص ـيــات وتــوس ـيــع نـطــاق
االستفادة منها من خــال نقل ما
تــم اكتسابه مــن مـهــارات وخبرات
لزمالء العمل اعالء للصالح العام
ونشرا للمعرفة وتنمية للخبرة.

ضعف المياه بـ «الصديق» و«السالم» األربعاء جمعية السالم 50 :شاحنة
● سيد القصاص
مساعدات لليمن وسورية

أعـلــن الــوكـيــل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة
المياه في وزارة الكهرباء والماء خليفة الفريج ،أن
منطقتي الصديق والسالم في جنوب السرة ستعانيان
مساء األربعاء المقبل ،وتحديدا من  7مساء ،ولمدة 8
ساعات ،ضعفا في وصــول المياه بكميات مناسبة
إلــى منازل المستهلكين ،لترحيل بعض المسارات،
وربط خطوط المياه العذبة الرئيسة المتعارضة مع
مشاريع أخرى.
وقال الفريج ،في تصريح صحافي" :بمجرد االنتهاء
من عمليات الربط سيتم إرجاع المياه بشكل تدريجي"،
مشيدا بتفهم المستهلكين لمثل هذه اإلجراءات التي
نفذتها الــوزارة أكثر من مرة لتطوير الطرق أحيانا،
ولتحديث شبكة المياه في أحيان أخرى.
من جهة أخرى ،أكد الوكيل المساعد لمحطات القوى
الكهربائية وصيانة وتشغيل المحطات في "الكهرباء"،
م .فؤاد العون ،أن "الوقاية من اإلشعاع علم يركز على
َّ
انصبت
حماية اإلنسان من تأثير األشعة المؤينة ،وقد

نتائج ذلك العلم في وضع تعليمات ووصايا متفق
عليها عالميا وتقوم كل دولة بوضعها ضمن قوانينها
بغرض الوقاية من اإلشعاع".
وأض ـ ــاف ال ـع ــون ،ف ــي كـلـمــة خ ــال اف ـت ـتــاح الـ ــدورة
التدريبية بمجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية
والــوقــايــة مــن اإلش ـع ــاع" :يتحتم عـلــى العاملين في
المجاالت العلمية والصناعية واألطباء المختصين
بالتعامل مــع ال ـم ــواد واألج ـه ــزة ال ـم ـصــدرة لألشعة
المؤينة اتباع تلك الوصايا والقوانين للمحافظة على
صحتهم وسالمتهم وسالمة المرضى الذين يعالجون
بواسطة اإلشعاع والنظائر المشعة".
وأض ـ ــاف ال ـع ــون ،ف ــي كـلـمــة خ ــال اف ـت ـتــاح الـ ــدورة
التدريبية بمجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية
والــوقــايــة مــن اإلش ـع ــاع" :يتحتم عـلــى العاملين في
المجاالت العلمية والصناعية واألطباء المختصين
بالتعامل مــع ال ـم ــواد واألج ـه ــزة ال ـم ـصــدرة لألشعة
المؤينة اتباع تلك الوصايا والقوانين للمحافظة على
صحتهم وسالمتهم وسالمة المرضى الذين يعالجون
بواسطة اإلشعاع والنظائر المشعة".

ق ــال عـضــو مـجـلــس اإلدارة
المدير العام لجمعية السالم
لألعمال اإلنسانية والخيرية،
د .نبيل الـعــون ،إن "الجمعية
ت ـج ـهــز لـ ـع ــدة ق ــواف ــل شـتــويــة
لمساعدة إخواننا المسلمين
في فصل الشتاء المقبل".
وأكـ ــد الـ ـع ــون ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أن الجمعية تطرح
مشروع معونة وكسوة الشتاء
هذا العام تحت شعار "الشتاء
ع ـل ــى األب ـ ـ ـ ـ ــواب" ،م ـش ـي ــرا إل ــى
توزيع الكسوة الشتوية التي
ي ـت ــم ت ـص ـن ـي ـع ـهــا فـ ــي مـصـنــع
الخياطة الذي كانت الجمعية

أن ـشــأتــه ف ــي تــركـيــا لمصلحة
الالجئين السوريين.
و أ ر د ف أ ن " ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
اآلن ف ــي س ـب ـي ـل ـهــا لـلـتـجـهـيــز
الن ـ ـطـ ــاق ح ـم ـل ـت ـهــا الـ ـه ــادف ــة
لتجهيز  50شاحنة إلرسالها
لليمن وســوريــة" ،موضحا أن
شاحنات "الـســام" ستتواجد
ب ـمــواقــف نـ ــادي كــاظـمــة ف ــي 6
ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل الس ـت ـق ـبــال
التبرعات العينية المختلفة
ألهل الكويت والمواد الغذائية
الصلبة ليتم إرسالها للجهات
المستفيدة.

محليات

المكراد يسلم شهادة الترخيص إلى الرفاعي

اسـتـقـبــل الـمــديــر ال ـعــام لـ ــإدارة الـعــامــة لإلطفاء
الفريق خالد المكراد ،صباح أمــس ،وكيل الحرس
الــوطـنــي الـفــريــق الــركــن هــاشــم الــرفــاعــي فــي مبنى
اإلدارة العامة لإلطفاء ،بمناسبة صدور أول رخصة
لإلطفاء لمبنى الرئاسة العامة للحرس في منطقة
الرقعي.
وفي هذا الصدد ،أشــاد الفريق المكراد بتعاون
الحرس الالمحدود مع "اإلطـفــاء" ،السيما في عدة
مـجــاالت منها الـتــدريــب والـتـمــاريــن وكــل مــا يطور
العمل فــي الجهتين ،بهدف تحقيق رؤيــة صاحب
السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،لجعل
ً
ً
ً
الكويت مركزا ماليا عالميا.
وبــالـنـسـبــة لـتــرخـيــص ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة من
"اإلطفاء" قال المكراد" :كانت الرئاسة العامة للحرس

من أولــى الجهات التي بــادرت بطلب ترخيص من
"اإلطفاء" لمنشآتها ،واليوم عقد اجتماع لتسليم أول
رخصة اطفاء لجهة حكومية ،وهو مبنى الرئاسة
العامة للحرس الوطني".
وفي كلمته ،أشاد الرفاعي بدور اإلطفاء وحرصها
على سالمة المباني والمنشآت الحكومية ،من خالل
استخراج رخص تجدد كل عامين ،بهدف تحقيق
التكامل األمني ،وقد بادرت الرئاسة العامة للحرس
بتوجيهات من سمو رئيس الحرس الشيخ سالم
العلي ،ونائب رئيس الحرس الشيخ مشعل األحمد،
لترخيص مباني ومـنـشــآت ال ـحــرس ،ودع ــم كــل ما
جاء في بروتوكول التعاون ،مع الحرص على تبادل
الخبرات بين الجهتين ،لالستفادة في عدة مجاالت.

البلدية :تحرير  15مخالفة في الفروانية
أعـلـنــت إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة
ببلدية الكويت ،أن إدارة التدقيق
ومـ ـت ــابـ ـع ــة خـ ــدمـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فــي
بـلــديــة ال ـفــروان ـيــة ،ممثلة بالنوبة
"ب" بمراقبة الـمـحــال واإلعــانــات،
شنت جولة تفتيشية على المحال
بالفروانية والضجيج ،للتأكد من
م ــدى ال ـت ــزام تـلــك ال ـم ـحــال بالئحة
اإلعالنات.
وأوض ـ ــح م ــدي ــر إدارة الـتــدقـيــق
ومـتــابـعــة خــدمــات الـبـلــديــة ،ناصر
الــرش ـيــدي ،فــي تـصــريــح صحافي،
أمس ،أن الجولة أسفرت عن الكشف
على  40محال ،وتحرير  15مخالفة،
تضمنت  4مخالفات إضافة إعالن
آخــر دون تــرخـيــص ،و 5مخالفات
إقـ ــامـ ــة إعـ ـ ــان ب ـت ــرخ ـي ــص م ـن ـت ــهٍ،
ومخالفتين لعدم وضع اإلعالن في
مكان بارز ،ومخالفتين لعدم وضع

إعــان تعريفي للنشاط ،ومخالفة
فتح وإدارة محل قبل الحصول على
موافقة البلدية ،إلى جانب تحرير
مخالفة إقامة إعالن دون ترخيص.

ودعا الرشيدي أصحاب المحال
إلى االلتزام بلوائح ونظم البلدية،
تجنبا للمخالفات والغرامات.

محليات

6

ةديرجلا

•
العدد  / 3919االثنني  8أكتوبر 2018م  28 /املحرم 1440هـ

local@aljarida●com

ً
«الخدمة المدنية» يرشح  3258مواطنا للعمل في الجهات الحكومية
ً
أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح  3258مواطنا ومواطنة ،كدفعة جديدة من
المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان ،والراغبين
في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى
الديوان خالل فترات التوظيف السابقة.
وأوضح الديوان ،في بيان له ،أنه مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من الجهات
اإلدارة العامة لإلطفاء
اماني فيصل سعود المطيري
ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار سـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــان احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــد
الحــمادي
بدر محمد فهد العتيبي

ح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن م ـطــر
فرج مطر
حوراء عادل عبدالوهاب القالف
روان حمد احمد الشمري
شرده صالح سالم عثمان
عبدالعزيز حماده علي حماده

الحكومية ،بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ،وذلك في إطار التنسيق
والتعاون المستمر بين الديوان وتلك الجهات ،وال سيما في تزويده باالحتياجات
الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة ،موضحا أن دفعة
اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات الجهات
الطالبة.

عثمان مروى محسن الظفيرى
فالح فجري فالح العازمي
فجر نبيل حمد العون
ليالي فالح راجح المطيري
محمد ضاحي علي الضاحي
مناير مرعي راشد الهاجري

ميساء اسعد حمد بن عيسى
نور عبدالرحمن عبدالله الماجد

اإلدارة العامة للطيران المدني
جهاد جواد حسن موسى

خالد عبادي عبدالمجيد الجدي
طالل طارق سلمان علي
وليد ماجد محمد الشمري
األمانة العامة لألوقاف##
دالل نعيس فريج المطيري
شهد حمد سعود المطيري
نوف مشاري فراج الجويسري

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
حوراء جمال احمد المجادي
دانه حسن يوسف على
زينب اديب حسين الشواف
سليمان خالد سليمان السعيد
ع ـبــدال ـعــزيــز ص ـب ــرى ح ـس ـيــن بــو
عباس
عبدالله أحمد محمد بــن حسين
الفيلكاوي
علي مصطفى جاسم المطوع
عيسى ابراهيم عبدالله القبندى
عيسي عبد ا لــر ضــا شعبان عبد
الرضا سليمان
فاطمه ابراهيم علي الرامزى
فرح يونس احمد تقى
فهد خالد عبدالله االنصارى
فهد علي عبدالله الشطي
لطيفه خالد عبدالله الهقهق
محمد جاسم محمد حسين
محمد خالد محمد الخضر
محمد علي فاضل الصائغ
محمد فالح محمد جحيل
محمد مساعد عبدالله الدويش
مهند محمد حاجي القبندي
هلبان عدنان عبد الكريم الهلبان

المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب
الهنوف حمد عبدالله العجمي
راشد فالح راشد العازمي
ساره احمد محمد المطيري
عبدالرحمن حمد محمد الحمد
عبدالرحمن نواف رباح الرشيدي
عبدالعزيز بدر شخير المطيري
عبدالله مساعد عبدالله حسن
على صالح عباس الخضاري
علي بدر أحمد صادق
عمر مطلق حمود المطيري
فواز علي منير العجمي
فوزيه متعب فالح العازمي
محمد يوسف حسن خسروه
ناصر عامر مرزوق المرزوق
هيا عبدالرحمن عبدالله الكنعان

الهيئة العامة لشؤون القصر

وطالب الديوان المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا
لها مباشرة ،دون الضرورة لمراجعته ،وذلك اعتبارا من بعد غد األربعاء ،مصطحبين
معهم المستندات الثبوتية.
وفيما يلي أسماء المرشحين والجهات التي تم ترشيحهم للعمل فيها:

دانه فيصل محمد العلي
دالل جمال ناصر المعيلي
روابي علي جازع العجمي
ريم حمد سعد السعيد
ريم سويلم قبالن الشمري
ريم عدنان عبدالوهاب العميرى
زهراء حبيب حسن حسين
زهراء حسين عيسى الموسوي
زهراء عبد الكريم عبدالله اشكناني
زهراء يعقوب رمضان مال علي
زهرة احمد حسين عواد
سارا جمال محمد الشويرد
سارة خالد نورى السالمة
ساره ابجاد متعب الرشيدي
ساره جزاع دحل الضفيرى
ساره عادل صالح صالح السبتي
ساره محمود سيد الموسوى
ساره يعقوب يوسف كمال
سعاد محمد سامح الشمري
سلمى عايض محمد العجمي
شروق صالح منصور الهاجري
شهد احمد محمد الكندري
شهد هيثم عبدالعزيز الخراز
صيتة فهد عبد اللة العجمي
طيبه خليل ابراهيم األنصاري
ع ـ ــائـ ـ ـش ـ ــة نـ ـ ــاصـ ـ ــر ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
الشايجى
عبدالعزيز عواد ريكان الظفيرى
عبدالله علي شايع المطيري
عيسى محمد عبدالله الحبيب
فاطمه حسين ناصر الدوسري
فاطمه سالم عياد العدواني
فاطمه صادق موسى الحرز
فاطمه صالح عيسى حسن
فاطمه عدنان ابراهيم القالف
فاطمه مهدى عبد الصمد عبادى
فهيد مطلق فهيد المرشاد
م ــري ــم س ـي ــد ن ـ ـ ــورى س ـي ــد اح ـمــد
الصالح
منال طارق محمد جاسم
منوه منصور عبدالله الديحاني
منيرة حسين احمد الخضرى
منيره محمد احمد الفارسي
مى رداس عبدالله المطيري
نبيله مجيدي كرامت الله
نوره حمد ثامر الدغيلبى
نوره علي ناصر العجمي
وسميه سعد جابر الجعيدى
يحيى ناصر محمد السند

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب
أرجوان عبدالرحمن احمد محمد
سكينه عبدالله تراكمه
عبدالله أحمد عبدالله الدشتي

مبارك غافل زايد فرحان العدواني

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة

رفيده فارس عبدالله الفارس
محمد متعب سعد العازمي
نوف عادل خلف القريني

اسماء خالد مهدى العازمي
أسيل طارق مطلق العروج
أنوار سلطان سارى العتيبي
آمنه عبدالله حمد الراشد
باسمه محمد ادخيل المطيري
بتول حسن عبد الرسول اسماعيل
بدريه فهد عبدالرحمن العبيد
بدور بدر خالد الفرحان
بيبي عقيل محمد الصايغ
جواهر عبدالله علي النجدي
حوراء جمعه حسين جمعه
حوراء ناصر أحمد بورخان
خليفه احمد رومي الفضلي

الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية
احمد اسحاق ابراهيم عرب
انوار باتل دغش المطيري
حبيب عيد سعد العازمي
خليفه عبد الكريم يوسف الرمح
راشد سالم محمد الهاجري
زهراء عبد األمير محمد اشكناني
سعد عيد شافى الرشيدي
صالح أنور صالح التويجري
عبد االله محمد حاجي خالدي

فالح فالح فالح ردعان العازمي
محمد فالح محمد الشمري
مريم مهدى عبد الحميد التتان

الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القران الكريم والسنة
النبوية وعلومهما
عبدالعزيز جزيل حمدان الشمري
مبارك ناصر محمد العدواني
محمد خالد مرزوق العازمي

الهيئة العامة للقوى العاملة
اباذر علي حسين دشتي
احمد عبدالله مطلق البذالي
احمد فهاد شارع الديحاني
اسماء غازى عارف العنزي
امينه مبارك جاسم مبارك الجاسم
بدر فايز صالح الرفدي
بدر مزعل مهنا المزعل
حسين موسى احمد بولند
ري ـ ــم ع ـب ــد الـ ـ ـه ـ ــادى م ـح ـم ــد عـلــي
الصايغ
صادق احمد عبدالله عاشور
طالل عبدالله سيف المدعج
عبدالرحمن عبدالمحسن رفاعي
العتيبي
عبدالعزيز بسام فهد العسعوسي
عبدالعزيز فهد حسين الحداد
عبدالله عبدالسالم حسن الرفاعي
عفيفه جاسم حسين القالف
على محمد علي البناي
فاطمه علي حسن الحاظر
فهد عامر عبدالله العتيبي
فهد نضال حسين العبدالرحمن
فوزان ماجد سلطان الخميس
ل ـط ـي ـفــه ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ع ـبــدال ـلــه
الصالح
محمد خالد هجاج المطيري
مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف ن ــاص ــر
عبدالعزيز
منال فهيد مرزوق العازمي
منصور علي محمد العجمي
مها علي محمد اشكناني
وضحاء كميت عفاص الظفيري
وليد فهد دحام الضفيرى

الهيئة العامة للمعلومات
المدنية
زهره صادق عبدالله جاسم
عبدالعزيز وليد خالد العمير
منار وليد محارب القحطاني
الهيئة العامه للغذاء والتغذية##
حصه رياض ابراهيم المطوع
رايه ناصر عبدالعزيز بن ناصر
شذى جليل مطر فرج مطر
ش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ــارف ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
الحسينان
شيماء عيسى عبدالله بويابس
ع ــائـ ـش ــة ص ـب ـح ــي عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الهندي
عائشة طارق سعد فرج
عـبــدا لـعــز يــز عبدالمحسن محمد
علي الصايغ
عبدالمحسن علي حسين الدريع
كريمه فوءاد عبدالرحمن العثمان
محمد انور محمد العوضي
نجالء خالد ضويحي السبيعي
هاجر معيكل برغش المطيري

بلدية الكويت
االء بدر حمود الشايجي

ايمان ضيف الله فهاد العتيبي
بسمه محمد سعود الدخيل
بشاير صالح فوءاد الدوسري
ثامر فهد خلف المطيري
حمد مرزوق حمد الهاجري
حنان محمد سليمان الحمود
خالد غالب ابشيت الرحيلي
دالل ياسر حسين كاكولي
رزان فـ ــا ضـ ــل سـ ـي ــد ا س ـم ــا ع ـي ــل
بهبهاني
ريم صديق أحمد العوضي
ساره مرزوق علي السالم
سعد شجاع فراج العتيبي
سعد منير سالم العازمي
سعود خلف تركي العنزي
سلمان سعد سلمان العازمي
شيخه ناجى عبدالرحمن البالول
شيماء علي مصطفى علوي
صالح محمد محسن عبدالله
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن م ـ ــدغ ـ ــش نـ ـص ــار
العازمي
عبدالعزيز داود محمد االنصاري
عـبــدالـعــزيــز عـبــد اللطيف محمد
الصالح
عبدالله فيصل محمد العنزي
عقيل ناصر عبدالله علي
فاطمه بدر محمد الكندري
فاطمه عبد الكريم احمد خلفان
فاطمه عبدالحميد معراج بندر
فرح خالد عبدالرحمن الفرهود
لطيفه طالل يوسف المناعي
محمد احمد محمد الخليفه
محمد عوض سعود العازمي
محمد مرزوق حمد العازمي
منيره حامد محمد الرفاعي
منيره عبدالمحسن سالم العجمي
نـ ــاصـ ــر ح ـ ـمـ ــود فـ ــالـ ــح ال ـح ـت ـي ـتــه
المطيري
نور فيصل عبدالعزيز المذن
نوره محمد ابراهيم العتيبي
نوف عبد الكريم الغربللي
وداد صالح عبدالله محمد
يوسف ابراهيم أحمد حافظ
يوسف راشد محمد العازمي
يوسف مبارك سلطان الحميضي

وزارة اإلعالم
امل عبدالله طعمه الشمري
انوار عبدالرحمن احمد التنيب
ايمان علي محمد المطيري
أفراح أحمد جاسم القطان
أنوار عيد عبدالله الحريجي
ب ـش ــائ ــر ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ع ـبــدال ـلــه
الحوطي
جابر سليمان زامل الرشيدي
حصه عبدالحميد محمد بن حاى
حمد احمد عبدالرحيم االنصاري
خديجه صادق جعفر الحسن
خلود حجيالن ماطر ماجد
دانه عشوى حميد العنزي
دالل حمدان عبدالله العازمي
دالل طارق خليفه الجاسم
رقيه فوزي يوسف القالف
ريم عايد بشير السليماني
ساره فهد خلف المطيري
ساره محمد سالم المري
سلطان بشير عبدالله العجمي
سميه غال مرضا عسكر يزاده
سندس عادل عبد الرضا حسن
شذور علي حسين بالل الصقر
شهد حيدر حسين االبراهيم
شوق سالم صقر بوسعده
عبدالله ظاهر محمد الحسيني
عذبى محمد فرحان العنزي

ةديرجلا

•
العدد  / 3919االثنني  8أكتوبر 2018م  28 /املحرم 1440هـ

local@aljarida●com

7

محليات

ً
«الخدمة المدنية» يرشح  3258مواطنا للعمل في الجهات الحكومية

على ناصر محمد الجفيره
عمر ابراهيم حمد الخضر
عمر نزار حسن امين
عهود حسين مرزوق العبدالله
غرام فهد احمد المسيليم
فـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه راش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان
الشحيتاوي
فاطمه علي محمد التحو
فاطمه يوسف ابراهيم المطوع
لطيفة طارق راشد الرشيد
لطيفه فيصل فرج صالح فرج
مـحـمــد جـمـعــه طــاهــر م ــا جمعه
أحمد
محمد مفرح ضويحي العازمي
مرام منذر عباس الكندري
مريم عبدالرحمن سعد االصفر
مريم مفرح وراد مرزوق
م ـشــاعــل ع ـبــد ال ــرس ــول ع ـبــدال ـلــه
العرادي
منى خليفه ابراهيم الفارس
مها علي فدعوس المطيري
مها محمد سعد السعيد
ناصر مطلق محمد الحميداني
نايض حبيب مرزوق الرشيدي
هاجر سعود سعيد العازمي

وزارة األشغال العامة
احمد عبدالله خالد العازمي
اسيل عبيد ضويحي السبيعي
اشواق فهد مفلح الصابري
البندري علي مفلح العازمي
العنود حسن حمد العجمي
امل حجى مفرح القصبا
انوار ناصر صقر العتيبي
ايمان فؤاد يوسف الشرهان
آمنه ثالب فراج الشمري
بدر ندى جبيران الديحاني
بـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــر خـ ـ ــالـ ـ ــد ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
المخيزيم
بشاير فيصل صبار العنزي
تهانى صالح حمد المري
حمد ابراهيم علي شريف
حمد صالح مرزوق الحبيل
حنان عبدالله مطلق ديالن
حياة محمود محمد الشمري
خالد حمد محمد العازمي
خيريه نفاع سمير الصليلي
دالل حسين عبدالعزيز الشطي
دنيا بدر شيخان الفارسي
رائده مشعل هالل العتيبي
ريم عبيد مفلح الرشيدي
ريم عويس رويشد الرشيدي
ريم مطلق محمد العازمي
زينب علي جاسم حسين

ساره عبدالعزيز حمد الظفيرى
سحمى ناصر سحمى الدوسري
ضاري حمود جروان العازمي
ضاوي محمد ضاوي العازمي
طرفه وليد علي العيد
طالل ابراهيم عبدالله الحبشي
عاليه حربى حليس الحسيني
عايشه سعود زيد بن راكب
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه ه ـ ــادى
العجمي
عبدالعزيز مجبل سالم العازمي
عبدالله عيسى جاسم الصيرفي
عبدالله محمد علوش العازمي
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـبـ ــد الـ ـحـ ـمـ ـي ــد م ـن ـص ــور
الرمضان
على محمد حسن دشتي
عـ ـل ــي حـ ــامـ ــد سـ ـع ــد ش ـح ـي ـت ــاوي
العازمي
عمار عبدالله غلوم عبدالله سناء
عمير عوض عمير العازمي
غاده نهار عبدالله العجمي
فاطمه فالح خزعل القالف
فالح سعود فالح هدبا الرشيدي
فهد سعد زيد محارب المطيري
فهد عيد رجا العازمي
فيصل احمد حسين السحيب
فيصل علي سعيد عوض العجمي
محمد عبدالله حماد الصيفي
مرام فهد الفي الرشيدي
مريم حسن سيد السيد
مريم عبدالعزيز خالد الخرجي
مريم عبدالله مرشد العنزي
مشعل احمد محمد الكندري
مشعل مصبح مفلح العازمي
منال فيصل مشعل العازمي
مناهي شايع ثفنان العجمي
منصور مهنا فيصل العتيبي
منيره خالد خلوى المطيري
منيره شريده احصينى الراجحي
منيره ناصر عبدالله الرشيدي
مى حمدان ضيف الله العازمي
ناديه فهيد مناور المطيري
ناصر محمد ناصر دويع
ناصر هنى فالح الرشيدي
نايف حمد سالم العازمي
نايف فهد محمد العجمي
نايف مخلد مبرك العازمي
نجد محمد سعد السهلي
نجالء عمهوج عبدالله العتيبي
نوره خالد محمد المريفع
نوره نافل سعد العازمي
نوف سعد طلق جديع العازمي
نوف محمد ناصر السعد
هدى حسين عبد النبى الغتم
هله فالح مسلم العجمي

هيا بدر محمد الرشيد البدر
هيا ناصر حمد العجمي
ه ـيــه ع ـبــدالــرح ـمــن خ ــال ــد جــاســم
المطيري

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
ابتسام سطم عواد الشمري
احالم فواز طخاخ العنزي
احمد راشد عبدالعزيز العويش
احمد عبدالعزيز احمد المهيليج
احمد فهد صلبي شتيوي العنزي
اصايل نشمي عطا الله الظفيري
الزهراء محمد عبد الكريم معرفي
امل مضحى بدير الماجدي
امنه حمد عارف الخليل
امنه محمد عبدالله الرويح
امـ ـيـ ـن ــه ب ـ ـ ـ ــراك خـ ــالـ ــد ال ـص ـل ـي ـهــم
الهاجري
أمالك علي محمد الحريجي
بدر عذال عوض العنزي
ب ـ ــدري ـ ــه ص ـ ـ ــاح حـ ـم ــد س ـل ـي ـم ــان
المشيطي
بدور عواض غزاي المطيري
بشاير مجبل صعفك المطيري
بنه محمد مفلح العازمي
تماظر احمد جاسم ظاهر
جراح مهدى سالم العجمي
جمال دهيمان عجيج العالطى
جوزه سعد خصيوى العتيبي
جوزه محسن حقان العجمي
حصه عبيد محمد الحربي
حمدى محيسن بخيت الميموني
حمود براك سعد الرشيدي
خالد مزيد عبدالله الفالح
دالل عايض مهدى العجمي
دالل منصور عايض الرشيدي
ذيب فالح ذيب الهاجري
ريم صالح عدس النمران
زهاء علي سماح المطيري
زينب علي مختار الصراف
زينب نورى عبد الشمري
س ـع ــاد حـ ـم ــدان م ـقــامــس ح ـمــدان
الصليلي
سلسبيل مانع حسين العجمي
سلطان عبدالله سلطان المزيعل
سمحه مصلح محمد العجمي
سمير ضايف فرج نجم
سهام راشد خضير الفضلي
شعفه رفدان مهدي اليامي
شوق جليل فنيطل الظفيري
شوق سعد محمد الحربي
شيخه راشد سالم الخضر
طالل خالد علي العسيري

عايض فالح عايض العازمي
عائشة راشد فجحان الدوسري
عائشة سعود نافع المطيري
عائشة فراج نايف العتيبي
عباس عبدالعزيز عيسي البلوشي
عبد الهادى عبيد ناصر اليتيم
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ف ـ ـ ـ ـ ــوزى عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الخميس
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ـط ـ ـي ـ ــف عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ــرزاق
عبداللطيف العبداللطيف
عبدالله سعد محمد المخيال
عبدالله عيسى عبدالله اسماعيل
عبدالله فالح عواد العنزي
عبدالله فهد خالف المطيري
عبدالله فيحان عبيد المطيري
عبدالله هاشم محمد على
عزيزه علي مبارك الياقوت
عـ ـ ـم ـ ــاد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
السليطين
عنود محسن عشوان العنزي
غدير مختار علي صفر
غزيل عبدالله ناصر المري
فاطمه فيصل عبدالعزيز المذن
فاطمه نجم عبدالله الصراف
فلحه عايض صالح الرشيدي
فهد عبدالله محمد العوضي
فيصل يحيى حمد الصميط
كماله شبيب تركي الخالدى
لطيفه خيران شوشان الرشيدي
لطيفه محمد عبدالله المطيري
ليلى غلوم حاجى احمد
ليلى نايف جريان العتيبي
محمد أحمد علي بلند
محمد عادل جاسم العبيد
محمد فالح عبدالله دغيم
محمد مشعل ثنيان الشمري
مروه ناجي جبر خلف
مريم غازى طليحان الصليلي
مريم نواف سويلم المطيري
مريم نوري جاسم األستاذ
مستوره عوض عايد الرشيدي
مضاوي راشد سعد الهاجري
معالي عبدالله حمود العتيبي
منيره سعد حمود الزعبي
منيره علي ابراهيم العجمي
منيره مزبن جهز الروقي
منيره مهلى غازي الراشد
مها سليمان مريشد المطيري
مها ماجد البيد العنزي
ناصر عبدالله محمد العنزي
نهى دخيل مبارك الديحاني
نوال عوض عبد المنعم العتيبي
نوال محمد احمد العنزي
ن ـ ــور الـ ـ ـه ـ ــدى عـ ـل ــي ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الهديب

نوره سعد صنيتان الزعبي
نوره عبدالرحمن غانم الغانم
نوره عبدالله فهد العجمي
هيا سعد شعيفان الدوسري
هيا عبدالله محمد السبيعي
هياء نغيمش عبدالهادي العجمي
وسميه فهيد منصور العجمي
وفاء فهيد عوض الرشيدي

وزارة التجارة والصناعة
ابتسام صياح مطلق المطيري
اروى حسن علي محمد مال على
اسراء محمد حسن الحربي
انفال جابر نصار الشمري
أبرار محمد راشد المطيري
أح ـ ـ ـمـ ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرزا م ـح ـم ــد
عبدالرضا
أنوار حمد راشد العجمي
أنوار محمد سليمان الشطي
بتول جاسم محمد الخواجه
بدر علي طالب عبدالرحمن طالب
بـ ـش ــاي ــر عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز أب ــراهـ ـي ــم
المسباح
جراح نايف مصلط السند
حـ ـسـ ـي ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوءاد ع ـ ـبـ ــد الـ ـصـ ـم ــد
الصراف
حصه علي مطلق العازمي
حمد بدر حمد االبراهيم
خزنه دمشق حمد العجمي
دالل جاسم محمد الخميس
دالل خالد فهد العبدالجادر
رهف صبر خالد العنزي
روان حسين حجى الشطي
روان محمد مشعل الخالدي
زهراء محمد حبيب اشكناني
زينب خليل ياسين حجي
ساره خالد محمد الخليل
ساره صنيتان سلطان الديحاني
ساره مسلط سياف المطيري
ساره مفرج مقعد العتيبي
ساره ناصر فهد العجمي
سالم بدر أحمد الشامري
سعود عدنان عبدالعزيز العتيقي
سليمان منتصر سليمان اسحق
التركيت
شريفه سامى فريج العجمي
شهد أحمد ظاهر الشمري
عائشة محمد حسين على
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز مـ ـ ـ ــرزوق ده ـي ـل ـيــس
العازمي
عبدالله احمد محمد الكندري
عبدالله خالد عبدالله الحربي
عبدالله سعود عبدالعزيز الريس
عبدالله شاكر جواد ابو الحسن

عذاري محزم علي السهلي
على جعفر عباس عيدى
على مثال جاسر الطيرى
فاطمه أحمد محمد العيسى
فاطمه عدنان درويش العرادي
فجر خالد خليفه سليمان
فرح علي هذال الحربي
لطيفه جمال جاسم الحبيل
محمد جاسم محمد الحمادي
مروه مجبل مفضي العنزي
مريم طارق خالد العيسى
مريم ناصر مجبل المرتجى
معاويه عبدالله خلف السبت
مها خالد باتل الرشيدي
موضي وليد مجبل الندي
ندى ضيف الله عبدالله العجمي
ن ـ ـقـ ــوا مـ ـ ـن ـ ــاور مـ ـهـ ـن ــا ال ـخ ــري ـن ــج
الرشيدي
نور جاسم عبدالله الطوارى
نور جاسم محمد حسين
نور محمد ماضي الغريب
نوره دغش بويتل المطيري
نوره عادل عبدالله النوه
نوف رجعان فراج العازمي
نوف محمد جابر الجابر
نوير حمدان الحميدى العازمي
هيا بدر مجبل العازمي
هيا مبارك محمد العجمي
هيا محمد عايض الهاجري

وزارة التربية
ابرار جمال عبد الكريم الظفيري
ابرار علي ارشيد الرشيدي
ابرار علي جزاع المطيري
ابراهيم احمد مزيد العبيد
ابراهيم ادريس ابراهيم محمد
ابراهيم سامى داود الجراح
ابــراهـيــم عبدالله محسن الالمي
الشمري
ابراهيم فهد ابراهيم حسين
ابراهيم ناصر مطر العنزي
ابراهيم هليل خليفه الصليلي
احمد جاسم محمد المعلم
احمد حسين راشد الغيص
احمد حمد احمد الغيث
احمد خالد احمد المجادي
احمد دغش ملوح العجمي
احمد زويد حميد العازمي
احمد سعود بدر الرشيدي
احمد سليمان منصور عبدالعزيز
احمد عبدالله علي الجمل
احمد عذاب زيدان نايف
احمد علي عبد الكريم العنزي
احمد علي عوض المطيري

احمد محمد ابراهيم اكبر
احمد مساعد سلطان المزيعل
احمد مطر محمد المطيري
احمد ناصر ثابت العتيبي
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء جـ ـ ــاسـ ـ ــم م ـ ـح ـ ـمـ ــد ربـ ـي ــع
العوضي
اسراء جمال اسماعيل محمد
اسراء خليل حبيب عريان
اسراء عبدالله عجيل المطيري
اسراء محمود حبيب عباس
اسماء احمد عبدالرحمن الكندري
اسماء وليد ابراهيم الجيران
افراح حسين علي المهدى
افراح سهيل مدوخ المطيري
افراح صالح خالد الخالد
افنان بديح محمد البديح
االء عبدالرزاق محمد األنصاري
االء عبدالعزيز عباس الكندري
الجازي جمال عبدالله الجسار
الجوهره فهد سليمان المنصور
الجوهره نهار مطلق المطيري
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاذروان عـ ـب ــد الـ ـك ــري ــم عـلــي
المطوع
الطاف بندر مجبل الغضوري
الطاف طالل راشد الزوير
العنود زيد حمد الفالح
المها ابراهيم عبدالله البريدي
الهنوف جبر بركه النومس
الهنوف مطلق محمد الشهرى
امجاد فالح مفرح الرشيدي
امل شاكر المي عجيل
امل عصام محمود نغوى
امنه علي تقى قمبر
امنه فوءاد نصف العصفور
اميره عمر ابراهيم المرشود
اميره محمد فريح المطيري
انفال جميل مطر المطيري
انفال مطر غازى الحربي
انوار ابراهيم عبدالحسين القالف
انوار ثامر بديوى منشد
اوضاح عبدالله ابراهيم الغنام
اوضاح محمد جلوي العتيبي
أبرار ثامر بديوي عرفج
أبراهيم حميدى علي الحربي
أحمد جاسم أحمد الكندري
أحمد خالد صالح الفهد
أحمد سالمه حليس العنزي
أحمد عادل محمد العتال
أحمد علي صالح الشمري
أحمد علي عنتر الظفيرى
أحمد غازى فيصل الشمري
أحمد محمود غلوم أكبر
أسامه حمد حزام العنزي
أسرار ياسر يعقوب الضويحي
أمل حمود حميد الرشيدي

أيوب جعفر محمد الحبابى
آمنه حسين علي الكندري
بتول عبد المطلب محمد االستاد
بتول يعقوب يوسف الحصار
بدر جاسم محمود الجاسم
بدر حمود خلف العتيبي
بدر خالد محمد العتيبي
بدر سالم عجنان العازمي
بدر صالح احمد عثمان
بدر طالل حمد الفارسي
بدر طالل محمد السويلم
بدر عبدالله عقيل الخالدى
بدر كاظم حسن الشويكر
بدر الفي مرزوق المطيري
بدر ناصر عيد بن منازل
بدر ناصر نايف الشمري
بدريه خالد راشد الفقعان
بدريه خالد سعد العريفي
بدريه مبارك ناصر الهاجري
بدور عقل عبدالله المطيري
بدور محمد عبدالقادر الرشيد
بشاير راشد الحق العتيبي
بشاير علي حسين البحر
بكر سالم ابراهيم السالم
بيبي احمد حبيب االبراهيم
ت ــرك ــي غ ـ ــازى م ـح ـمــد الـعـصـيـمــى
العتيبي
تركي محمد سعود الوزان
تركي مشعل محمد المطيري
تركي مصطفى محمد العصفور
ثنيان صقر المصيجر
جابر سالم حمد راشد المري
جابر عبدالرضا عامر البلوشى
جاسم محمد اسماعيل الجزاف
جاسم يوسف جاسم الرميضين
جبر جاسم حسن الفضاله
جراح طارق ناصر الحربي
جراح عبد القادر عبدالله الروقي
جراح مطلق حجاب المطيري
جرى سالم سعد الجرى
جمانه وليد خالد المويزرى
جنان احمد محمد بوعركى
جنان اسماعيل حمزه عبدالله
جواهر علي عبد الكريم الصفار
حامد محمد سعدون المطوع
حبيب محمد حبيب العنترى
حسن احمد حسين القطان
حسن احمد عبدالله المهنا
حسن حامد فالح العازمي
حسن خالد حسين القطان
حسن خالد علي بارون
ح ـ ـسـ ــن ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم مـ ـحـ ـم ــود
الفودري
حسن عدنان عبدالله المحميد
حسن علي مصطفى دشتي
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حسن عويض الفى المطيري
حسن مرضى رهيف العجمي
حسناء بشير مطلق الشمري
حسين أيوب سلمان علي السلمان
حسين جابر أحمد كريم
حسين خلف محمد ابراهيم
حسين صالح باقر خريبط
حسين عبد الحميد حسين علي
ح ـس ـيــن ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ع ـبــدال ـلــه
السلمان
حسين عبدالرحمن عبد الكريم
جراغ
حسين علي عبدالحميد ابراهيم
حسين علي عبدالله االبراهيم
حسين غالب فيصل الفارس
حسين محمد اسد على
حسين منصور هالل الشمري
حصه ابراهيم عبدالله الحسينان
حصه بدر عثمان مال الله
حصه خالد طامى العازمي
حصه صالح عبدالعزيز اسماعيل
حصه عماد سالم البالول
حليمه عبدالعزيز محمد القبندي
حماد ادغيمان حماد العازمي
حمد احمد لزام الرشيدي
حمد اسامه ناصر الحساوى
حمد حسن علي بنيان
حمد خالد ابراهيم الفويرس
حمد زيد سعود العازمي
حمد صالح عبدالعزيز العمران
حمد عبدالله حسين الحوقل
حمد فالح براك العازمي
حمد محمد شويرب العجمي
حمد مشعل ماطر الرشيدي
حمد مضحى عبدالله الصليلي
حمد منصور حمد المطيري
حمد ناصر عبدالعزيز السلطان
حمود غازى حمود الشمري
حمود فهد حمد العوفان
حمود محمد حمود الهيلع
حنان عبدالله صالح العجمي
حنان نبيل طه الراشد
حنين حامد مصطفى على
حوراء محمد ناصر محمد
حوراء مهدى طاهر القطان
حـ ـ ـ ـ ــوراء يـ ـعـ ـق ــوب سـ ـي ــد ي ــوس ــف
القالف
خالد أحمد صالح عباس حسن
علي
خالد باسل عبدالله المندي
خالد بدر ناصر المزيعل
خالد تركي ابراهيم المحبوب
خالد جامع رفاعي العازمي
خالد حامد معتق الرشيدي

خالد حجيل هادي عامر هادي
خالد حمود سلمان العازمي
خالد خليل ابراهيم الغيث
خالد سيف حسين الجويسري
خالد شبيب خالد العجمي
خـ ـ ــالـ ـ ــد عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ي ــوس ــف
العبدالله
خ ــال ــد ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ع ـبــدال ـعــزيــز
الفضلي
خالد عبدالله عوده الشمري
خالد عبيد محمد العازمي
خالد عيد براز المطيري
خالد غازى سعد الشريعان
خالد فايز بندر المطيري
خالد محمد بدر الهندي
خالد محمد عزم الهاجري
خالد مسبل علي العنزي
خالد مطلق حمد الراجحي
خالد مفرح ظرمان العازمي
خالد نزال فهيد العازمي
خالد وليد سليمان البكر
خديجه علي زاهي ساجت
خلف فارس عواد الضفيرى
خلود معاذ سعدون سعدون
دانه احمد عبدالله الطواش
دانه سليمان عبيد الرشيدي
دانه عبدالله احمد عيسى
دانه فيصل عبدالله الشراح
دعيج محمد عبدالرحمن الشيتان
دعيج مشعل رشيد العازمي
دعيج ناصر دعيج العطوان
دالل جاسم محمد الصراف
دالل حسن عبدالله الشراح
دالل سامي عبدالرحمن العيسي
دالل عبدالعزيز عبد الجليل الباقر
دالل عبدالله احمد عبد الرحيم
دالل عبدالله سلمان الشعيب
دالل علي جمعه العلي
دالل محمد شريده الشريده
دالل وليد عبدالله الخالدي
دالل يوسف ابراهيم المزروعى
دي ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ــؤيـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ي ــوس ــف
الطبطبائى
ديمه زياد يحيى الذوادى
ديمه نواف منور المطيري
دينا احمد خليفه الشنفا
راجح علي راجح الهاجري
راشد خالد علي الفرحان
راشد سالم قعم العازمي
راشد عبدالسالم معتوق الفضل
راشد عبدالعزيز صالح سليم
راشد عيسى راشد الهاجري
راشد محمد طاحوس العتيبي
راشد مرزوق راشد العازمي

راضي ناصر راضي الناصر
راكان عبدالعزيز حمود الصقران
رباب حسن علي العنزي
رزقان سليمان ماوى المطيري
رغد خلف فهد القشعان
رغد عادل خليفه الشاهين
رغد ناديه جالل محمد ملحم
رهف عبدالله افنيطل البحا
روان أنور أحمد الهنيدى
روان حسين علي العامر
روان عبد اللطيف علي الرجيب
روان ع ـبــد الـمـجـيــد ع ـبــد الـ ــرزاق
حسن
روان ناصر عبدالكريم اليعيش
روال فتح الله أبو فراج عبد الحليم
ريانه سالم ناصر الشامرى
ريانه فهد محمد الطيار
ريــم جمعان عبد ال ـهــادى مبارك
الحوري
ريم حميد سالم الشمري
ريم خالد ساهر الخالدى
ريم خالد عوض الوطري
ريم عدنان عيسي الراشد
ريم يوسف عبدالله بن عيد
ريمه خالد سليمان العثمان
ريهام علي حسن حسين الجدي
زايد سلمان سعد العجمي
زكريا حسن رمضان الخباز
زيد صالح سيف المطيري
زينا عدنان ابراهيم الهاجري
زينب بسام حميد بوعباس
زينب جاسم ابراهيم العرادي
زينب خالد عبدالله علي
زينب خليل ابراهيم بو صلحه
زينب علي موسى العطار
سارا محمد ناصر العجمي
ساره اسماعيل جمعه العابدين
ساره برجس بانى الهاجري
ساره جاسم عبدالله الحسيني
ساره خالد مبارك القنور
ساره سعد حميد العازمي
ساره شفيق ابراهيم العوضي
ساره صالح سالم مديد
ساره عبدالله أحمد خضير
ساره علي حسين دشتي
ساره عياد فرج الديحاني
ساره فيصل عبدالله الدعيجانى
ساره فيصل غازى المشرى
ساره محمد فهيد العجمي
ساره مشعل جزاع العنزي
س ــاره هــاشــم سـيــد عبدالمحسن
الرفاعي
ساره وليد حسين السالحي
ساره وليد صالح البخيت

ساره يوسف علي الصالح
سالم جاسر سالم العجمي
سالم صقر شخير العازمي
سالم عماد سلطان أمان صالح
سالم فضى جابر الرشيدي
سالم مبارك عبدالله الريش
سالم محمد معتوق العازمي
سالم مساعد ادريس احمد
سالم نايف سالم الحربي
سامى مسفر حروش العتيبي
سجى ابراهيم سعد العتيبي
سجى طالب عبدالمحسن العلى
سعاد منصور ناصر سالم بتال
الهاجري
سعد سلطان سعود عبيد
سعود حربى حسن العازمي
سعود حمود سعود العازمي
س ـع ــود ع ـبــدالــرح ـمــن حـسـيــن بن
حسين
سعود عبدالعزيز محمد الثوينى
سعود فايز حسن عبدالرحمن
سعود مجبل عايض الرشيدي
سعود محمد سويد العازمي
سعود مشعل سعود العازمي
سلطان احمد غلوم الكندري
سلطان خالد سعود العجمي
سلطان عايض عويد الضفيرى
سلطان مجحم صالح الخدير
سلطان محمد سعد العتيبي
سلطان معلث عوض الرشيدي
سلطان منديل محمد الزعبي
سلمان عبدالله سلمان بــن بــراك
الهيفي
سلمان غانم خلف الرامزى
سلمان محمد براك الهيفي
سليمان امير محمد بوحمد
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ب ـ ـ ـ ــراك ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
المرشد
سليمان طالل علي المزينى
سليمان عهدى سليمان السابج
سليمان وائل سليمان الحبشي
سليمه حسين علي مبارك
سميه بدر شعيب البكر
سميه حامد عبدالله الفزيع
سهو احمد سهو المطيري
سويد محمد سويد العازمي
سـيــد حـسـيــن مـحـمــد سـيــد احمد
الموسوى
سيد محمد جواد محمد عباس
سيف محمد هالل الشمري
شاهه احمد عبدالعزيز المزينى
شاهه ناصر عبدالصمد الجوهر
شذى فايز محمد الميع
شروق سهيل حاجى عبد الهادى

شروق صالح عبدالله الشرقاوى
شروق عبيد سعود العتيبي
شريفه عبدالوهاب حسن الجار الله
شريفه عتيق سحيب الفقعان
شريفه يوسف محمد حياتى
شفاء صالح حسين سالمين
شهد خالد حمد المكيمي
شهد عبدالعزيز سليمان الحلبى
شهد مطلق محمد الجبري
شهد ناجى صاهود الصليلي
شـ ــوق س ـع ــود س ـع ــد ال ـم ـش ـعــوف
العازمي
شوق عطوان تركي العنزي
شوق فايز محمد الميع
شـ ــوق ي ــوس ــف ع ـبــد الـ ـق ــادر عبد
الرحيم
شيخة عبدالرحمن احمد عنان
شيخه سالم بدر المنصوري
شيخه عيد ناصر البداح
شـ ـيـ ـم ــاء ب ـ ـ ــدر سـ ــالـ ــم ال ــرمـ ـض ــان
الهاجري
شيماء عدنان محمد العميرى
صادق أنور محمود المعراج
صالح سليمان صالح امبيريك
صـ ـ ــالـ ـ ــح ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ص ــال ــح
الغضوري العنزي
صالح فهد محمد المطيري
صالح ناصر مبارك العجمي
صالح يوسف صالح المال
صالحه سعد عبد الهادى العميره
ص ـبــا ع ـبــد ال ـم ـط ـلــب س ـيــد احـمــد
الطبطبائى
صقر سعود صقر المخانجى
صقر عادل جاسم الصقر الزايد
صالح حسين علي العازمي
صالح وحيد رضا يوسف
ضارى خالد عبدالمحسن الرفاعي
ضارى رائد عبدالله الدويسان
ضارى عبد اللطيف وحيد الفارس
ضارى علي عيد العازمي
ضارى نهار علي المطيري
ضاري خالد جهاد العنزي
ضحوى فيصل ضحوى طويرش
ضحى عادل حميد الشمري
ضيدان خليفه عيد العجمي
طامي عردان فهيد العجمي
طالل احمد عبدالرحمن البكر
طالل عادل ابراهيم حمود الصباح
طالل محسن مجعد العتيبي
طالل هادى حسن العجمي
طالل هوشان عبدالله المطيري
طيف راشد جاسم الحساوى
عـ ــادل ع ـبــدال ـعــزيــز حـسـيــن غـلــوم
حسين
عادل نادر جاسر حسين
عاليه حمزه عباس رئيس
عاليه متعب مطيع الحربي
عايد خالد زبن العربيد
عائشة سعود علي السهلي
عائشة عادل احمد صالح
عائشة عواد محمد ثامر
ع ــائـ ـش ــة يـ ــوسـ ــف عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
المعود
عبد الرزاق عصام عبد الرزاق امان
ع ـب ــد ال ـك ــري ــم فـ ـ ــؤاد ع ـب ــد ال ـكــريــم
القطان
عبد اللة انور حاتم الحربي
عبد اللطيف احمد محمد الدريس
عبد اللطيف سالم عبد اللطيف
العدسانى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن احـ ـ ـم ـ ــد ع ـب ــدال ـل ــه
العدواني
عبدالرحمن النوري محمد الهذال
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن جـ ـ ــاسـ ـ ــم م ـح ـم ــد
السعيدى
عبدالرحمن حزام مطلق المطيري
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ح ـس ـي ــن ع ـب ــدال ـل ــه
االحمد
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
المطيري
عبدالرحمن خالد حبيب الصراف
عبدالرحمن خالد راشد الشحومى
عبدالرحمن خالد علي حسن
عبدالرحمن عبد اللطيف عبدالله
خضر
عـبــدالــرحـمــن عـبــدالـعــزيــز مـبــارك
الجناعي
عبدالرحمن عبدالله كاظم نصر
الله
ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـلــي ع ـبــدالــرح ـمــن
السكوني
عبدالرحمن فاضل عامر العتيبي
ع ـبــدالــرح ـمــن ف ــاح عـبــدالــرحـمــن
العبودى
عبدالرحمن فهد غالى العنزي
عبدالرحمن فهد ناصر الحتيته
المطيري
عبدالرحمن مشعل محمد بركه
المطيري
ع ـبــدالــرح ـمــن م ـع ــاذ ع ـبــدالــواحــد
أمان عبدالله
عبدالرحمن نواف ممدوح هداب
عبدالرحمن يوسف سالم امان
عبدالعزيز ابراهيم محمد الدريهم
عبدالعزيز احمد صالح الغريب
عبدالعزيز حسين علي الحمدان
عبدالعزيز خالد جابر المطيري
عبدالعزيز خالد سعد الرخيص
عبدالعزيز خالد علي العليان
عبدالعزيز خالد غازى العتيبي
عبدالعزيز خالد محمد العازمي
عبدالعزيز خليف غانم الصليلي
عبدالعزيز سالم رجعان العازمي
ع ـبــدال ـعــزيــز س ــال ــم مـ ـب ــارك خلف
السالم
عبدالعزيز سعد محمد العتيبي
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ص ـ ــال ـ ــح عـ ـب ــدالـ ـل ــه
المجيدل
عـبــدالـعــزيــز ط ــارق عبدالمحسن
الغريب
عبدالعزيز عامر حماد العازمي
عـبــدالـعــزيــز عـبــد الـحـســن عيسى
احمد

عبدالعزيز عبدالله احمد الكندري
عبدالعزيز عبدالله علي عمر
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـح ـمــد
المسباح
عـبــدالـعــزيــز ع ــدن ــان عـبــدالــرحـمــن
الحسينان
عبدالعزيز عصام عبدالله المضف
عبدالعزيز علي عبدالله العوضي
عبدالعزيز علي فالح العلى
عبدالعزيز فالح حمود الزعبي
عبدالعزيز فيصل مرزوق السالم
عبدالعزيز مبريك عويد الرشيدي
عـبــدا لـعــز يــز محمد عبدالمحسن
سلطان
عبدالعزيز محمد غلوم مير
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـح ـ ـمـ ــود ش ــري ــف
العوضي
عبدالعزيز مطلق محمد الحريجي
عبدالعزيز ناصر حمد الظفيرى
عبدالعزيز يوسف شعبان حسن
عبدالله احمد سيف المشعل
عبدالله احمد عبدالله العمر
عبدالله احمد محمد ابودكر
عبدالله أحمد عبدالله الزهاميل
ع ـب ــدال ـل ــه ت ــرك ــي ش ــاف ــي الــدج ـيــن
المطيري
عبدالله ثامر عبدالله العجمي
عبدالله جاسر محمد المطيري
عبدالله جاسم محمد الدوسري
عبدالله جاسم محمد المجيبل
عبدالله حبيب حاجى حسين
عبدالله حسن أحمد الكندري
عبدالله حماد حميدى الرشيدي
عبدالله خالد سعد العازمي
عبدالله خالد صالح الهويدي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه خـ ــالـ ــد ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
المراغى
عبدالله راكان مانع العجمي
عبدالله ربيعه يوسف الربيعه
عبدالله سالم عبدالله الخشان
عبدالله سعد فهد الهاجري
عبدالله شاكر محمود محمد
عبدالله عاطف محمد طميهير
ع ـب ــدال ـل ــه ع ـج ـيــب ح ـص ـيــن ف ــاح
المفرج
عبدالله عطا الله عيد المطيري
عبدالله علي حسن الكندري
عبدالله عيسى حسين الفيلكاوي
عبدالله فالح سعد العازمي
عبدالله فليح مطلق الصواغ
عبدالله فهيد عبدالله العجمي
عبدالله فيصل حمد العنزي
عبدالله فيصل عبدالله ابراهيم
عبدالله فيصل محمد بوصخر
عبدالله قاسم عبدالله الحمد
عبدالله الفي هادي الظفيري
عبدالله مبارك عاصي الميع
عبدالله محمد حمود البذالي
عبدالله محمد عبدالله العجمي
عبدالله محمد عبدالله شعيب
ع ـبــدال ـلــه م ـح ـمــود ع ـبــد الـمـجـيــد
شعبان
عبدالله محيل ابراهيم العتيبي
عبدالله مرزوق راشد العازمي
عبدالله مزيد عبدالله الديحاني
عبدالله مناحي عبدالله السبيعي
عبدالله مناور محمد الهذال
عبدالله ناصر بدر البسام
عبدالله ناصر عبدالله الخرافي
عبدالله ناصر محمد الحربي
عبدالله نايف جديع الوشيتان
عبدالله نجم عبدالله الحشاش
عبدالله وليد محمد الحشاش
عبدالمحسن عالء حسين تقى
عبدالمحسن محمد أكبر الري
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــد م ـح ـســن
العجمي
عبدالوهاب جاسم محمد المعلم
عبدالوهاب جمال حمد المكيمي
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــوهـ ـ ــاب طـ ـ ـ ـ ـ ــارق ح ـس ـي ــن
الدوسري
عبدالوهاب عبدالرحمن حسين
بوزبر
عبدالوهاب عبدالله محمد شمس
الدين
عبدالوهاب علي محمد أشكناني
عـبــدالــوهــاب محمد عـبــدالــوهــاب
بوخمسين
عبدالوهاب نجيب صقر بشاره
ع ـب ــدال ــوه ــاب ول ـي ــد ع ـبــدالــوهــاب
الحداد
عدنان عبدالله جعفر البيرمى
عدنان نجيب سليمان العبار
عذبى سعود محمد المطيري
ع ـ ـق ـ ـيـ ــل عـ ـ ـل ـ ــي ح ـ ـس ـ ـيـ ــن م ـح ـس ــن
أشكناني
على اسماعيل علي المسرى
على جمال محمد الحواج
على حسين عبد الحميد المطوع
على حمد عبدالله المهوس
على حمد علي الرميحى
على حمزه حسين عبدالله
على راشد حمود الرشيدي
على عبداالمير عبدالله القالف
على عبدالله عيسى الحداد
على فالح عبدالله حجيالن
على فؤاد منصور الرمضان
على محمد هادى العجمي
على منير محمود العنزي
على ناصر عبد الحميد محمد
على يوسف غلوم عبدالله
علي امير طاهر الشمالي
علي أحمد علي السداح
علي أيوب علي اليوسفي
علي حسن حمد السويدان
علي خميس علي السعد
علي صالح جعفر عبد الرحيم
علي طاهر السيد عبدالله الظاهر
الشبر
علي عامر عزاب العتيبي
عـلــي عـبــد الــرحـيــم جــاســم محمد
نقي
علي عبدالعزيز علي الخليفي

علي محمد علي عطا الله مبارك
علياء اسماعيل علي المسري
علياء فالح مطر سعيد مطر
عمر أنور عمر البكر
ع ـ ـمـ ــر ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن س ـل ـي ـم ــان
الخبيزى
عـ ـم ــر فـ ــالـ ــح عـ ـب ــدالـ ـل ــه ح ـج ـيــان
العازمي
عمر محمد حسين العنزي
عمر مشعل سليمان السعيد
عنود مبارك عبدالله المعتوق
عـ ـ ــواطـ ـ ــف صـ ـ ـ ــاح ع ـ ـمـ ــر خ ـل ـي ـفــه
خليفوه
عون خالد عون المطوع
عيد فوزي عيد المجيبل
عيد منصور فالح العازمي
عيسى عبدالله شرار العصيمي
عيسى هاني حسين البحراني
عيسي فالح حمد الهرشانى
غازى غانم محمد المطيري
غاليه خليل ابراهيم اليوسف
غاليه صالح محمد المرشد
غانم خالد غانم الغانم
غدير جواد مصطفى بن نخي
غدير هالل مجبل خلف الحربي
غزيل مشعان فازع الرشيدي
فاتن سعد محمد المطيري
فارس عبدالله سالم بورحمه
فاضل أحمد عبدالله تراكمة
فاضل نورى فاضل الباذر
فاطمه ابراهيم جعفر جعفر
فاطمه اسماعيل عبدالله دشتي
فاطمه أحمد عبدالعزيز شبيب
فاطمه جليل عبد الكريم
فاطمه جمال هاشم الكبسي
فاطمه جهاد سلمان القضيبى
فاطمه خالد محمد الجاسم
فاطمه رضا حمزة شعبان
ف ــاطـ ـم ــه سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
العكارى
فاطمه شمس مــراد شمس الدين
مراد
فاطمه صالح احمد الدليمى
فاطمه صنهات ضيدان القحطاني
فاطمه عادل عباس الرئيس
فاطمه عبدالعزيز جاسم النشمي
فاطمه عبدالله محمد الديهان
فاطمه عيسى احمد على
فاطمه فرحان ذيب العنزي
فاطمه محمد جبار ياسر
فاطمه هاني حبيب بوعليان
فاطمه ياسين محمد فراج
فاطمه يحيى محمد اسماعيل
فالح محمد فالح العجمي
فاليريا هينادييفنا بختييفا
فايز ناصر عبدالله الرشيدي
فتون مشعل فراج الحربي
فجر طارق عبدالرحمن الواليتى
فجر فايز صقر العتيبي
فجر مبارك جاسم الخشتى
فدك حسين موسى دشتي
فرح أنور سليمان العثمان
فرح عبدالله مدلول الجنفاوى
فرحان محمد علي الخالد
فالح عدنان محمد الشبال
فلوح غريب مهناء الشمري
فهد أحمد فهد العازمي
فهد براك عاشور االبراهيم
فهد بكر نزال البذالي
فهد حمد فهد القنور
فهد حمود مجبل العازمي
فهد خالد علي الديحاني
فهد خالد محمد العويهان
فهد سالم مزعل نصار
فهد سليمان القفيلى سليمان
فهد سليمان عبدالله الدهش
فهد سند راشد الجويدان
فهد عادل سعيد الحضرمى
فهد عبد السالم خلف العيد
فهد عبدالرحمن علي البحر
فهد عبدالعزيز فهد العجمي
فهد عبداللطيف خالد الغيث
فهد عبدالله فالح راعى الفحماء

فهد عيسى عبدالله الهزيم
فهد مبارك فالح العازمي
فهد محسن حسن العتيبي
فهد ناجى ضاحي الفضلي
فهد نايف محمد العجمي
فهد نفال محمد الصانع
فهد هادى فالح الرشيدي
فهد هادى محمد العجمي
فهيد سعد ثقل العجمي
فهيد عبدالله محمد العجمي
فواز احمد خليل اليعقوب
فواز سالم خالد البدر
فواز سعد ناصر العجمي
فواز معتز سعود العمانى
فواز وائل يوسف العنزي
فوزان عالء عدنان القحطانى
فىء توفيق عبدالله الغربللى
في سالم علي الفهد
فيصل جاسر فريح المطيري
فيصل حاكم جعيدان العنزي
فيصل سعد محمد السند
فـ ـيـ ـص ــل س ـ ـعـ ــد مـ ـطـ ـل ــق الـ ـمـ ـف ــرح
العازمي
فيصل سعود غازى القهيدى
فيصل طالل عبدالله المليحان
فـ ـيـ ـص ــل ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب خ ـل ـي ـف ــه
أبودهوم
فيصل غازي مجهول عبدالله
فيصل مبارك حاجون العتيبي
فيصل مشاري عبدالله الراشد
فيصل ناصر جاسم الزيد
فيصل وليد يوسف الحساوى
قتيبه غانم حمد العلى
كوثر صباح علي بوحمد
كوثر مجيد عبد الكريم رمضان
لبيبه هايف سالم الرجعان
لطيفة العياشي بنحيدا
لطيفه بندر مجبل الغضوري
لـ ـطـ ـيـ ـف ــه عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن ج ــاب ــر
العدواني
لطيفه علي سعد القينى
لمى فهد جالي المطيري
لولوه احمد سليمان المضف
لولوه صالح جاسم اللنقاوي
ليلى عبدالعزيز احمد حسين
ليلى يوسف احمد العطيبى
ماجد هادى مطران العبد
مانع جاسم مروح الشمري
مبارك احمد علي الفارسي
مبارك ثامر عويض الديحاني
مبارك سعد وثير العازمي
مبارك عجيل مبارك المطوطح
مبارك فهيد عروان العجمي
مبارك فيصل يوسف محمد
مبارك كريمان صعفق الظفيرى
مبارك ناصر عبدالهادى الهاجري
متعب عبدالله سعد العجمي
متعب مسعود سعود النومس
محاسن سهيل عبد اللطيف الوزان
محسن بركه محمد البخيت
محسن مهدى محمد مهدى
محمد ابراهيم اسماعيل حسن
محمد احمد محمد الناصر
محمد احمد مرزوق العازمي
محمد اسماعيل بدر الوزان
محمد ايمن ابراهيم االنصاري
محمد باقر علي الفيلى
محمد بتال عبدالله العتيبي
محمد بدر خالد الهولى
محمد جاسم محمد العنزي
محمد جاسم محمد المحمد علي
محمد جاسم يعقوب المنصور
محمد جواد جعفر المزيدى
محمد حمزه حسين الهزيم
محمد خالد احمد السنان
محمد خالد عبدالعزيز البخيت
محمد خالد عبدالله بديوى
محمد خالد عبدالله محمد
محمد خالد عطية غنيم
محمد خلف ناصر الناصر
محمد خليل عبدالوهاب القطان
محمد راشد شحيبان العازمي
محمد سالم احمد الحمدان
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محمد سالم علي العبد االله
محمد سعد سيف العدواني
محمد سليم محمد سعيد حوترى
محمد صباح عيد المطيري
محمد طامى عبدالله المقاطع
محمد طالل فهيد المطيري
محمد عادل علي البحوه
محمد عادل محمد الزيد
مـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق س ـل ـي ـم ــان
الرشيدان
محمد عبدالرضا عبدالله ابراهيم
الحمد
محمد عبدالعزيز محمد العنزي
محمد عبداللطيف صالح المزيد
محمد عبدالله سعود الحياني
محمد عبدالله غلوم اشكناني
محمد عبدالله محمد الحمادي
محمد عدنان خليل الصفار
محمد عدنان محمد القبندى
محمد علي حسن مال يوسف
محمد علي عمر الطراح
محمد علي كمال علي كمال
محمد فهد عبيد المطيري
محمد مبارك دريس فرحان
محمد مساعد محمد الحيص
محمد مناحى فالح الدوسري
محمد ناصر حسين الصراف
محمد ناصر محمد الحمدان
محمد ناصر محمد العتيبي
محمد نبيل فهد العسعوسي
محمد هادي محمد الهاجري
محمد يوسف عبدالله صادق
محمد يوسف مطر خاتم
محمود أسامه جاسم العصفور
محمود منصور حسين شمساه
مختار عبدالعزيز مختار بهمن
مرام سلطان علي المطيري
مريم ابراهيم عبد الرزاق الرومى
مريم ابوبكر علي عبدالكريم
مريم حسين عباس البلوشى
مريم راشد اسماعيل بهزاد
مريم سليمان محارب القحطاني
مريم صالح فهد الفهيد
مريم عبدالله مصطفى احمد
مريم عويد حمدان الديحاني
مريم فهد عبدالمحسن الخميس
مريم فهد محمد المتروك
مريم محمد يوسف عيسى
مريم موسى يوسف العميري
مريم ناجي محمد عيسى العيسى
مريم يوسف أحمد المجيبل
م ـ ــزن ـ ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
المطيري
مساعد احمد مساعد القربه
مساعد خالد محمد الكندري
مساعد سيف عبدالله القطان
م ـس ــاع ــد م ـح ـم ــد حـ ـم ــود ح ـيــان
المطيري
مساعد نواف مساعد الخالدى
مشارى دوخى عبدالله الدوخى
مشارى عيد عبدالله الشبو
مشارى محمد فالح العجمي
مشارى مشعل بدر المطيري
مشاعل عبد الرضا حرزى نزاد
مشاعل غنام مشعل العنزي
مشاعل مشعان هباس العتيبي
مشعان عادل مشعان المرزوق
مشعل خليف فالح المطيري
مشعل صالح جاسم اللنقاوى
مشعل عبد ا ل ـقــادر عبد اللطيف
البسام
مطلق سالم عبدالله الرشيدي
مطلق عبدالله علوش مطلق
معاذ أحمد داود الحمدان
معالي محمد شويش المطيري
معصومه عدنان ابراهيم العطار
معيوفه عبد الكريم خليف العنزي
مالك حمدان راشد العازمي
ملك مشعل محمد العنزي
منار علي عثمان محمد الفيلكاوي
منال غانم معيدى السعيدى
منال فليح مطلق العازمي
منصور محمد منصور العجمي
منى حسين خلف العنزي
مني ذعار ردن العتيبي
منيره ضويحي فالح العجمي
منيره عادل ياقوت الدحملى
منيره فهد محمد الصميط
منيره مطلق محمد العازمي
منيره نبيل علي ابوغيث

مها جابر صقر الرويلي
مها جاسم محمد العازمي
مها حمود حميدان هزاع
مها خالد محمد الخنينى
مها عبدالمحسن حمد البراك
مها عواد مزيد المطيري
مها مجدى ماجد الهزاع
مها محمد علي الرميح
موسى اسماعيل حسين صادق
موسى حسن موسى النجار
موسي شداد رباح الرشيدي
مى احمد عباس صالح
مى مساعد مطلق ساير القحص
العنزي
ميعاد مبارك خالد ناصر
نادر مقبل سعد العازمي
ناصر بدر هالل العطوان
ناصر حسن خليل الصايغ
ناصر خالد ناصر الشمري
ناصر سالم حمدان العازمي
ناصر عايض شبيب الرشيدي
ناصر عبدالله محمد الحبابي
ناصر عبدالله مطلق العتيبي
ناصر محمد محمود الدوسري
نايف خليف تركي الشمري
نايف عبدالله محمد العنزي
نايفة عبدالرزاق مسهوج العنزي
نجاة عبدالله حسين التركماني
نجالء فيصل أبراهيم الحذران
ندى سلطان محمد المطيري
ندى محمد راشد الهاجري
ندي عبد اللطيف احمد العنيزي
نشميه الفى سعد الجرى
نهى مطلق ناصر العدواني
نواف فهد عبدالرحمن القطان
نواف محمد عوض الرشيدي
نواف مصلط مطلق حسين السند
نور أحمد هوشان الماجد
نور طالل عبد اللطيف الفالح
نور عبدالباسط سلطان طارش
نور عبدالله عبدالمجيد غالب
نور عبدالمحسن احمد المقاطع
نور محمد مطنى الفضلى
نور مصطفى احمد
نورا حاتم مهدي السبيعي
نورا عبدالله محمد العصفور
نوره ارديني الحميدي العتيبي
نوره زايد عبدالله العدواني
نوره عامر مبارك العجمي
نوره عبدالله عبيد الزعبي
نوره عبدالله محمد الهمالن
نوره فيصل محسن العجمي
نوره كميخ هادي العجمي
نوره محمد فهد فهاد ناصر
نوره محمد هالل أل بن علي
نوره ناشى ناصر العتيبي
نوريه ضيف الله فريح الرشيدي
نوف ثواب عبيدالله النفيعى
نوف حمد فهد الصباح
نوف خميس سلطان المرزوق
نوف رحيل منادي العنزي
نـ ـ ـ ــوف ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـخـ ــالـ ــق ابـ ــراه ـ ـيـ ــم
التويجري
نوف مرزوق صنيدح الخالدي
نوف مسعود عطالله الرشيدي
ه ـ ــاش ـ ــم ع ـ ـلـ ــي ش ـ ـع ـ ـبـ ــان ح ـس ـيــن
خسروه
هانى شالش سالم المنزل
هبه خالد ساهى الضفيرى
هديل احمد كعيد الظفيري
هديل حمد فرحان العازمي
هشام سعود عبدالله الهشام
هليل محمد هليل العنزي
هناء محمد رضا عبدالله
هند منصور فالح الهاجري
هنوف مبارك فالح المطيري
هيا احمد علي بوفرسن
هيا حمود سليمان السعد
هيا خالد يوسف الضويحي
هيا سليمان ناصر الحميدى
وارد مالك وارد هالل
ورود خالد نحيطر الصليلي
ورود مساعد هاشل الهويشل
وفاء عبد الرزاق عجيل ظاهر
وليد حمدان عواض سعد العازمي
وليد خالد رحيم العنزي
ول ـ ـيـ ــد خـ ــالـ ــد عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ع ـلــي
السمحان
وليد خالد عبدالله القعود
وليد غلوم كاظم الكندري

ياسمين طارق خالد المتروك
ياسمين يــو ســف الشيخ مساعد
العازمي
يحيي علي نصير جعفر
يعقوب جاسم عبدالله البلوشي
يعقوب طاهر عبد الرسول الحسن
يعقوب فيصل حربي الشمري
يوسف أسعد أبراهيم الجسار
يوسف خالد سند الشمري
يـ ــوسـ ــف عـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف ي ــوس ــف
عبدالملك
يوسف عبدالله يوسف المنيع
يوسف علي حسين الصايغ
يوسف محمد رضا محمد
يوسف محمد محمد المجمد
يوسف يعقوب ابراهيم البلوشى
يوسف يعقوب حسن صفر محمد
يوسف يعقوب يوسف القطان

وزارة التعليم العالي
احمد خالد احمد الحوال
احمد عبدالله مطر خاتم
اصايل فهد صفوق المطيري
أس ـ ـيـ ــل م ـح ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ح ـســن
الكندري
بدريه علي ياسين الفودري
حصه عبدالله حمود العتيبي
حليمه ابراهيم محمد الكندري
حمد محمد شامي الراجحي
حمود داود سليمان النصر الله
حمود محمد قطيم المطيري
حيدر علي محمد البلوشى
خالد سالم جمعان العازمي
خالد فالح محمد فالح الشالحى
دالل سعود سالم الرديني
دالل عبدالله علي محمد
ريم سويلم ثوينى العنزي
ريم ظاهر مال الشمري
ريم ناصر مجبل المرتجى
زهراء خليل علي حجى حسين
زهراء علي حسين الصايغ
ساره صالح عبدالهادى المري
سالم وليد عبدالحميد العلى
سعيد هذال سعد المطيري
سلمان فهد سلمان الخير الله
سليمان سالم صالح سنافي
سليمان صادق حسن ابراهيم
سليمان ناصر محمد الصائغ
شريفه ابراهيم سعيد العرفج
شهد احمد كامل الفضلى
شهد صالح مطر الشمري
شهد مجبل هادى العازمي
شيماء محمد احمد الخضرى
شيماء يوسف يعقوب الصليلي
عائشة ناصر عشوى خضير فرج
عبدالرحمن صالح بدر العويشير
عبدالرحمن صالح حمد البسام
عبدالرحمن هايف عبيد سفير
عبدالله حمود عبدالله الشمري
علي خالد عبد الحسين مظفر
علي صبيح شعبان غلوم
عمر فهمي صالح ابوسيدو
فاطمه حفيظ فهيد العجمي
فايزه فرحان فهد الجنفاوى
كوثر علي عبدالله علي
ماجد سعود محمد العجمي
محمد احمد زنكى حسين
محمد امان بالل سعد
محمد فيصل عباس دشتي
مريم صالح عبدالله بدو
مريم الفى سالم غريب
مساعد وليد جاسم المانع
مصطفى أحمد عباس العوض
مناع حسن جرمان العجمي
منى سعد مبارك الهويدي
موسى حسين عبدالله المعيلى
ناصر طارق احمد المنصور
ناصر فهد عبدالله العنزي
نايف محمد ظافر العنزي
نبيهه محمد فائق المسباح
نوره عبيد شافى عبيد
نوف محمد دغش العجمي
هيا حمد خالد وتيد
هيثم عبداللطيف سيف العتيقى

وزارة الداخلية
ابتسام سعد عبدالله المطيري
ابتسام الفى عبدالله الظفيري

ابتسام محمد فراج النويعم
ابتهال عفار مناع العنزي
ابتهال فالح محمد الشمري
ابرار جندل شارع المطيري
ابرار حمود محمد المطيري
ابرار عدنان ابراهيم الحساوى
ابرار مهدي علي العجمي
ابرار يوسف نور الدين مرتضي
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـب ــد ال ـ ـ ـهـ ـ ــادى راج ـ ــح
العتيبي
احالم سعد نزال العازمي
احالم علي مهلي البناقي
احمد حسن احمد الصديقى
احمد عصام فيصل الخالدى
احمد منور رحيل الرشيدي
اديان حسين عيسى بلوشى
اديبه سلمان علي الرشيدي
اريج بدر منصور صافي الشمري
اريج عايد راشد العنزي
اريج فالح فالح الهاجري
اسماء شاكر حسن العنزي
اسماء عبدالله عيدان ابوعيدان
اسماء الفي مصبح العازمي
اسماء ماجد نهار الميمونى
اسماء ناصر مزهر الشمري
اشجان يوسف حسين العياضي
اشواق خليوي زايد المطيري
افراح عايض فهد العجمي
افراح فالح مرزوق الشتلى
اقبال مناع قبالن سالم الشمري
االء خالد ابراهيم على
االء خليفه محمد عبدالله
االء عبدالرزاق عبدالله السرحان
العنزي
البندرى ناصر صقر الهرشانى
الجازي حمد الفي المطيري
الجوهره مرزوق عيد العازمي
الحوراء محمد ابراهيم التميمى
الدانه سالم محمد العجمي
الدانه ناصر عبدالله العجمي
الريم نبيل ملحق العتيبي
الزهراء زهير بدر االستاد
الشيماء حسن جبار علوان
الشيماء عبدالوهاب علي الحمود
الطاف عياد بشيت الرويعي
العنود صقر فارس الفضلى
العنود عايض راشد المري
ال ـع ـن ــود ع ـب ــدال ـل ــه ع ـب ــد الـمـجـيــد
الهزاع
العنود فالح محمد العازمي
العنود فيصل عذال العنزي
العنود محمد عياض العنزي
العنود نبيل محمد الحسيني
المها رياض نواف الشمري
الهنوف حمد خضير العنترى
الهنوف عيد محمد الدوسري
الهنوف ناصر الحميدى العازمي
امال عبدالله محمد الناصر
امانى سالم اسحيم الميع
امانى مبارك محمد الرشيدي
امجاد صالح جزاع الصليلي
امل صقر حجب العنزي
امل عبدالله غريب الغريب
امل وليد خالد عبد الجبار
امنه حسن حمد السويدان
امنه حسن يوسف محمد على
امنه علي عبدالله الشطي
امنه محمد فهد العبد الجليل
اميره خالد فهيد الشغبان
امينه عبيد متلع العازمي
انفال سعود مبارك مسعد
انفال فهد عجمي الوردان الشمري
انوار جنيطى مسلم الرشيدي
انوار دليهي سعد شويع الهاجري
انوار سعد مروح الشمري
انوار سلمان خلف الرامزى
انوار سيف برجس محمد
انوار عبدالله راشد المطيري
انوار عيد حمود الهاجري
انوار ماجد محسن الحربي
انوار محمد سالم النجدي
انوار مرزوق سعود العدواني
ايالف محمد امين العوضي
ايمان جاسم محمد كندرى
اي ـ ـ ـمـ ـ ــان خ ـ ــال ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد الـ ـش ــري ــم
العازمي
ايمان خلف بنيان الخالدي
ايمان رشود عبدالله الرقبه
ايمان عصام محمد العصيمي
ايمان علي زاهد

ايمان محمد سعود الحربي
ايمان نواف مالبش العنزي
ايه عزيز عقيل الشمري
أبرار حديد فريح الرشيدي
أبرار خالد شاهر البغيلي
أثير علي جاسي المطيري
أحمد راشد مبارك ادلوه
أحمد فايز حنيف المطيري
أريج دغيم فاضل العتيبي
أريج محمد حجى العنزي
أسراء اسماعيل محمد مراد
أسرار سند عيد العازمي
أسماء طارق ابراهيم على
أسماء عبدالله محمد العازمي
أسماء فهد جزاء الرشيدي
أفراح دهش عياده الشمري
ألطاف نورى بالدى الظفيرى
أمانى عبيد محمد المطيري
أماني صالح محمد العجمي
أمثال سعود فهد العتيبي
أمثال فهد سعود العجمي

أمطار هويدي راشد البذالي
أمل صالح فهد المطيري
أمل عبدالله سالم السليمان
أمل علي مطلق المطيري
أمل عوض حمود الصليلي
أمنه يوسف خلف الشمري
أنفال حمزه محمد درويش
أنفال عبدالعزيز سعود الفريج
أنفال فهد مرزوق العبدالله
أنوار فالح مبارك العازمي
أنوار فهد عبد عياده
أوراد نواف عبيد العتيبي
أوضاح ناصر معيبر الظفيرى
أيات عادل عبد الواحد دابى
آالء نايف جابر العطيه
آمار ناصر احمد العمار
آمنة الفى صيوان الخالدى
آمنه رباح حشر الشقراء العازمي
آمنه عبد الحميد مبارك الجناعى
آمنه عبدالله خليف العنزي
آمنه فاضل جدال الكنكونى

آمنه هادى صالح بوصلحه
آيه عبدالوهاب عبدالعزيز نقي
آيه عدنان عبدالنبى اكبر
باسمه محمد مطلق الرحيلي
بتله مطلق غازي الرشيدي
بتول احمد خزعل المتروك
بتول عقاب عبدالرحمن الهندال
بحور صياح براك العتيبي
بدر منصور عيسى الحداد
بدريه عبدالله فهد الدليمي
بدريه عدنان عبدالمحسن الصالح
بدريه مصبح علي العازمي
بدريه هاشم عبدالله ناصر
بدور سيف ابراهيم العتيبي
بدور عامر ضحوى الظفيرى
بدور عمر هالل المطيري
بدور فالح ناصر العازمي
بدور ناصر حسين القضرم
بدور ناصر مجبل المطيري
بشاير حسن علي ميرزا اكبر
بشاير حمود خلف العدواني

بشاير سعد ابراهيم المطيري
بشاير سعد جاسم عيسى
بشاير عبدالله فالح الصواغ
بشاير عيد فالح العازمي
بشاير مبارك معلث الرشيدي
بشاير محمد مرزوق العتيبي
بشاير مشعل صالح الشمري
بشاير ناصر جريس العازمي
بشرى محمد اكنيفذ عوض
بندر فواز راشد الطيار العنزي
بيبى محمد حسن ذياب
بيبى محمد حمد المري
بينه صالح عايض العجمي
تحرير عايد رشيد عزيز
تحرير محسن هندى العنزي
ترفه حسن محمد المطيري
ترفه عواد وحش الظفيري
تسنيم خليفه احمد الصيخان
تهانى عبدالله حمد العجمي
ثريا عمرو محمد العتيقى
جاسم محمد سالم دشتي
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جمانه طلق فنيطل العازمي
جمانه فيصل عيسى على
جنان علي حسين البلوشي
جواهر بدر محمد المطيري
جواهر خالد ناصر العجمي
جواهر راشد غانم الدوسري
جواهر سعد سيف العازمي
جوزاء ناصر خالد الهيلم العجمي
حسن ابراهيم عبدالله القالف
حسن محمد علي زكريا
حسين أحمد محمد البلوشي
حصه حجيالن ماطر ماجد
حصه حمدان شهاب محمد الخالدي
حصه عادل فهد الخميس
حصه عبدالله محمد العازمي
حصه عبدالله مزيد المطيري
حصه عيسى فرحان الشمري
حصه فهد عبدالمحسن العجمي
ح ـص ــه ف ـي ـص ــل سـ ـع ــود ال ـش ــري ــع
العازمي
حصه منصور عبدالله المنصور
حصه نواف عبيد الشمري
حال متعب بشير سالم الشمري
حليمه عبدالله صالح الحشاش
حمد رشيد محمد العازمي
حمده مجبل منصور العازمي
حنان براك مطلق العازمي
حنان سعد علي الرشيدي
حنان سعد فراج السهلى
حنان عايض مزيد المطيري
حنان علي محمد التناك
حنان فالح محمد العازمي
حنان فهد فهيد العازمي
حنان محمد عبدالرحمن محمد
حنان نصار وبران العازمي
حنين حمدان جابر العدواني
حوراء بدر علي العامرى
حـ ـ ـ ــوراء ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه
جواهرى
حوراء محسن حسن محمد
حوراء محمد حجي الجزاف
حوراء محمد خضير التركمانى
حوريه هباس دحيم العتيبي
خالد وليد عبدالله البغلى
خالده سلمان راشد الرشيدي
خديجه خالد علي العدواني
خديجه علي محمد عوض
خلده خلف عجيرم العازمي
خلود جمال رضا زرين
خلود عالى علي الحربي
خلود عيد مهيزع سالم الضفيرى
دارين نايف علي العنترى
داليا خالد خليل الراشد
دانه أحمد جديع العازمي
دانه جاسم محمد الشراح
دانه خالد سليمان العبد الهادي
دانه عبدالعزيز حسين الشعالن
دانه عطيه ماجد الفضلى
دانه فارس نشار الخالدي
دانه مبارك فالح الرشيدي
دانه محمد ابراهيم البلوشي
دانه محمد عبد الواحد الزاير
دالل بدر احمد الصقعبى
دالل بدر حمود الزيد الناصر
دالل براك مفلح العازمي
دالل دهش حزام المطيري
دالل سالم علي العازمي
دالل عادل عبد اللطيف محمد
دالل عايض مزيد المطيري
دالل عبدالله احمد العبد الهادى
دالل علي مزيد العازمي
دالل عوض مناحي العنزي
دالل فالح فهد العازمي
دالل ماجد غالى عشوى الظفيرى
دالل مشعل ثامر العازمي
دالل مطلق فالح ابو غنيج
دالل ناصر محمد الصقر
دليل فهد سعد ناصر
ديما عبدالله سرحان الشقيحي
ديما مشعان نهير العنزي
ديمه فيصل عبدالله العازمي
دينا فهد عبدالرحمن المطيري
رابعه سعد محسن بطى
راب ـع ــه ع ـبــدال ـعــزيــز عـبــدالــرحـمــن
بوفرسن
رانيا سعد سلطان العريفان
رثعه محمد عبدالله العتيبي
رزان فايز عبدالله السبيعي
رفعه جابر منصور الهاجري
رفعه جار الله هادى العجمي
رفعه محمد هادى الهاجري
رفعه ناصر محمد الدوسري
رقيه أحمد رضا بوشهري
رقيه سالم سعد سعيد
رهف خالد عزران الظفيري
رهف زويد مبارك العتيبي
رهف الفى صالح العازمي
رهف نصار فهيد العجمي
روان احمد محمد الجوهر
روان بدر عبد الهادى العازمي
روان خالد سالم العصيمى
روان زيد مجبل العازمي
روان سعيد راشد العجمي
روان سمير أحمد المحميد
روان عبدالله حمد العازمي
روان عبدالله سالم المذكور
روان عبدالله صالح النمران
روان علي قبالن العازمي
روان عيسى علي السعدى
روان محمد جاسم العنزي
روان مطلق عوض الصانع
روان يوسف عبدالرحمن الشطي
روى مبارك ردن المطيري
ريم خالد عنيزان الهلفي الرشيدي
ريم سليمان يوسف العبدالسالم
ريم عبدالرحمن علي القطان
ريم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز
ريم عبدالله ربيع مجحود
ريم عوض سعود العازمي
ريم محمد برجوس العجمي
ريم محمد غتار المطيري
ريم مطلق راشد الهاجري
ريم مطلق سيف العازمي

ريم ناصر شافى الهاجري
ريم ناصر فالح العجمي
ريم هزاع محمد الظفيري
ريم وديان متلع العازمي
ريما محمد مطلق العميرى
ريهام عادل دوان العنزي
زبيده سالم حمود صقر البريكى
زهراء احمد عيدان عبدالله عيدان
زهراء دعيج خلف الرامزى
زهره جابر علي بوحمد
زين العابدين حسن علي الدريع
زينب أبل حسن حسين
زينب حسين مراد محمد
زينب سلمان علي الحداد
زينب شاكر مختار على
زينب كاظم بدر المحميد
زينب ميرزا حسن البلوشى
زينب يوسف حبيب االبراهيم
زيـ ـ ـن ـ ــب ي ـ ــوس ـ ــف ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
الفضلي
ساره ابراهيم خليل الخليل
ساره احمد جمعان العازمي
ساره احمد محارب الجسار
ساره بادى علي المطيري
ساره جزاع فليح الصويلح
ساره جمعه خميس المقرون
ساره حاكم مطلق القحص
ساره حزام ضافي القحطاني
ساره حمد حزام العنزي
ساره خالد حميد العنزي
ساره خالد عبد الرزاق الضفيرى
ساره راشد حسين المكيمى
ساره سعد محمد العازمي
ساره سعود ملفي الحربي
ساره سعيد زبن الصانع
ساره سليمان عبدالعزيز المطر
ساره صالح ابراهيم الرخيص
ساره صالح احمد مراد الكندري
ساره عامر ضحوي الظفيري
ساره عبد الخالق احمد محمد
ساره عبدالعزيز جاسم التوره
ساره عبدالعزيز فهد الظفيري
س ــاره عـبــدالـلــه س ـعــود الخليفي
العجمي
ساره عبدالله شافي فرحان
ساره عبدالله غلوم جمشير
ساره عبيد عوض الديحاني
ساره عمر حمود الحبيني
ساره عوده كاظم الدوسري
ساره فالح فالح العازمي
ساره فدغوش فهيد العجمي
ساره فهيد مطلق العجمي
ساره ماطر حسن الحربي
ساره محمد علي العجمي
ساره محمد غانم الدخيل
ساره مساعد محمد السبع
ساره مشعل رشيد العازمي
ساره مطلق فرحان العازمي
ساره مناحي سعد السبيعي
ساره منديل محمد الزعبي
سـ ـ ـ ــاره نـ ــاشـ ــي عـ ــايـ ــض ج ـم ـعــان
الرشيدي
ساره ناصر محمد السند
ساره نصار صالح المطيري
ساره وليد صالح فراج
سـ ـ ـ ــاره يـ ــوسـ ــف س ـ ـعـ ــود ي ــوس ــف
المطوع
سالم ناصر علي النقى
سبيكه عادل جاسم العبد الهادي
سجى عامر سعيد اليافعي
سعاد سعد راشد العازمي
سعد علي سعد المطيري
سعد ناصر سعد الفرحان
سعده راكان جابر العجمي
سعده مبارك نافل العازمي
سـ ـع ــدون ع ـبــد الـ ـه ــادى س ـعــدون
العتيبي
سعود محمد حمد العجمي
سلمان مسلم جاسم الساعي
سلمى مساعد محمد العازمي
سميه فريج عايد الجنفاوى
سناء بسام عيد العبهول
سندس حمود هايف العتيبي
سندس شاكر محمود الراشد
سندس ضاوى محمد النصافى
سندس مهنا عطا الله الشمري
سها بدر عبدالله العجمي
سهام ناجى حسين العجمي
سيدة أنوار سيد قاسم باوفا
شاهه مرزوق فريح الشمري
شروق راهي جابر الظفيري
شروق سعيد عايض العجمي
شروق فهد محمد الدغيشم
شروق فهيد عبدالله العجمي
شروق محمد مسعود العجمي
شريفه جاسم عبدالحميد جاسم
الحسن
شريفه صالح حمود الخضارى
شريفه عبدالله احمد ابراهيم
شريفه محمد جابر اللوغاني
شريفه مفرح محمد العجمي
شعاع عياد ثعيان الرشيدي
شعيب محمود جاسم علي
شمايل ضاحى صالح الشمري
شمائل رافع شالش الضايع
شمعه شليويح دغيم الهاجري
شهامه أحمد فهد المرشاد
شهد انور سعدون ياسين
شهد أحمد حمدان الصليلي
شهد بدر عبد الرزاق العمران
شهد عبدالرحمن معدي العتيبي
شهد فراج مفرج المطيري
شهد متعب محمد المطيري
شهد محمد براك العازمي
شهد محمد صالح البذالي
شهد محمد صياح العازمي
شهد محمد مزبن المطيري
شهد منصور عبد الرسول االمير
شوق سالم معتوق العازمي
شوق سعيد رفاعى الرشيدي
شوق صالح سعيد السعيد
شوق طالل مهلي مسير
شوق عاصي عبدالله العنزي

شوق عبدالله ناصر مهيالن
شوق عبيد مناحى العازمي
شوق عيسى علي غريب
شوق غانم مطر العدواني
شوق الفي صالح العازمي
شيخة صالح محمد الحشاش
شيخه حباس ابراهيم الرشيدي
شيخه طارق محمد بوخضور
شـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــه عـ ـ ـب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز م ـح ـم ــد
عبدالكريم السيف
شيخه فهد مطلق المطيري
شيخه مانع سالم الشمري
شيماء حامد رزين العتيبي
شيماء سعد سعيد عبدالله
شيماء صالح نصيب الدرعى
شيماء عدنان صالح الفهد
شيماء محمد منصور الدوسري
شيماء مفلح مرزوق المطيري
شيماء مفلح ناصر العجمي
صادق بشار صادق عاشور عبد
الرضا
صالح سعود صالح الصالح
صالح محمد جواد العطار
صالح محمد عبد الهادي العنزي
صفا جمال مال محمد حيدر
صيده محمد مرزوق آل مطلق
ضحى جابر نصار الشمري
ضحى خالد سعيدان الشمري
ضحى خليل ابراهيم بوعركي
ضحى عبدالله ناصر الغانم
طالل رشيد محمد عريان
طالل طارق عيسى االنصارى
طيبه سليمان سليمان القيص
طيبه عادل قمبر قمبر
طـ ـيـ ـب ــه ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب س ـ ـيـ ــف ال ـب ـط ــي
بوطيبان
عادل محمد علي حسن
عاليه محمود حاتم السالم
عائشة ازعيلى مسيهيج العنزي
عائشة بدر مطلق العتيبي
عائشة بندر وادى الحسيني
ع ــائ ـش ــة جـ ـم ــال غ ــان ــم ال ـشــاه ـيــن
الغانم
عائشة جمعه سلطان الشمري
عائشة عادل حمود الغريب
عائشة فرج عبد الخالق الفرج
عائشة الفى عبدالله الحربي
عائشة محمد عبدالعزيز الصالح
عائشة مرزوق مطلق المطيري
عائشة نسيم حسين الزعابى
عبد االله احمد محمد نصيب
عبد الحميد حبيب عوض خليفه
عبد الهادى عبدالله ظاهر العبر
عبدالرحمن بــركــات عبدالرحمن
الشمري
عبدالرحمن سالم غنيم السالم
عبدالرحمن مزيد سند المطيري
عبدالعزيز احـمــد نــاصــر ياسين
التميمى
عبدالعزيز جاسم راضى الشمري
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه م ـح ـمــد
الجالهمه
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ن ـ ـ ـ ـ ـ ــواف عـ ــايـ ــض
الديحاني
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ح ـ ـس ـ ـيـ ــن اسـ ـم ــاعـ ـي ــل
الفيلكاوي
عبدالله خليفه غياض الضفيري
عبدالله سمير صالح العامر
عبدالله عايض غالب المطيري
عبدالله فرحان سعود المطيري
عبدالله فيصل منيف العتيبي
ع ـبــدال ـلــه مـ ـب ــارك ك ــاظ ــم عـطــاالـلــه
مبارك
عبدالله مبارك محمد الرغيب
عبدالله محمد عبدالعزيز العنزي
عبدالله ممدوح مرضى الشمري
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن م ـ ـبـ ــارك صـ ـي ــوان
الشمري
عبير احمد جاسم السنافى
عبير سعد كاظم عباس
عبير عايد ثميل الشمري
عبير فالح مسفر العجمي
عبير فهد جديع العجمي
عبير مبارك مزيد العازمي
عبير مصلح غازى المطيري
عبير مطلق مرزوق العازمي
عبير ناصر عبدالله العجمي
عدة تميم بادى الدوسري
عذارى فالح سليم الديحاني
عذارى فهد ناصر العجمي
عذارى محمد حمد المري
عفاف عياد ضيف الله العازمي
على جابر حمد المري
على عبدالعزيز محسن بوعباس
علي احمد علي ساكت
علي فهد علي العنزي
عليا حمد سعيد العجمي
عليا مشرف صغير الهرشانى
علياء عيسى عبد الخضر على
عليه محمد هاشل العجمي
عمر محمد حمد البسام
عمر مساعد يوسف المطاوعه
عنود فارس فراج السبيعي
عنود فالح سعد العازمي
عنود مران خليف الظفيرى
عنود مصلح مطر الحريجي
عهد عبدالله مطر المطيري
عهد فهد خضير المويزرى
عهد مبارك جزاع الهرشانى
ع ـهــد م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـغ ـضــوري
العنزي
عهد محمد حمود البذالي
عهد محمد سعد الديحاني
عهود سالم ناصر الهرشاني
عهود غيث عجيل الحربي
عواطف ساري جزاء المطيري
عواطف سعد جبل المطيري
عواطف عايش مشعان الرشيدي
غاده مسعد سعود المطيري
غاليه اسالم اسعد خريبط
غاليه بندر مشعل العنزي
غـ ــال ـ ـيـ ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ح ـض ـي ــرم
الرشيدي

غدير حورى راضي حوران
غدير علي مزعل الحسيني
غدير فاضل محمد المبارك
غدير فهد مطلق العتيبي
غدير مبارك سعود العتيبي
غدير محسن رحيم المطيري
غزالن مسلط سلطان المطيري
غنيمة سالم دحل العنزي
غنيمه حمد خلف مطر
فاتن فهد جابر الشمري
فاطمة احمد محمد الرشيدي
فاطمة عايض فراج السبيعي
فاطمة مصطفى طاهر الصراف
فاطمه احمد جاسم حماده
فاطمه ايمن علي النجاده
فاطمه جابر مسير العنزي
فاطمه حسن عبد الجبار القالف
فاطمه حسن علي المحميد
فاطمه حمد جمعان المرزوق
فاطمه خالد دخيل الله الراجحي
فاطمه خلف سعد الهاجري
فاطمه خليفه راشد العازمي
فاطمه سالم أحمد العثمان
فاطمه سالم ظاهر التمتام
فاطمه سامي علي الفرحان
فاطمه طالب نواصري حويزه
فاطمه طالل علي الشويع
فاطمه عادل عبدالله الراشد
فاطمه عبد الرزاق احمد محمود
فاطمه عبدالرزاق زيدان جاري
فاطمه عبدالله جاسم السميط
فاطمه عبدالله سعد هجيج
فاطمه عبدالله محمد العبيد
فاطمه عبدالله منير مبارك منير
فــاطـمــه عـبــدالــوهــاب محمد باقر
القالف
فاطمه عبيد سطام الرشيدي
فاطمه عدنان نافل بويابس
فاطمه علي كايد العنزي
فاطمه عوض فالح العنزي
فاطمه عياد بليهيد العازمي
فاطمه عيد مصلح الرشيدي
فاطمه عيسى احمد منصور
فاطمه فالح عيد العازمي
فاطمه فهد سليم المقيحط
فاطمه فيحان زيد العازمي
فاطمه الفي عيد الحريجي
فاطمه ماجد سلطان راشد
فاطمه متعب نهار الهاجري
فاطمه محمد ضيف الله العازمي
فاطمه مشاري محمد المطيري
فاطمه منور ضحوى الشمري
ف ــاطـ ـم ــه نـ ــاصـ ــر مـ ـحـ ـم ــد مـ ـب ــارك
العتيبي
فاطمه نومان دبيان الشمري
فاطمه هانى محمد سليمان
فاطمه يوسف احمد ابراهيم
فاطمه يوسف مهدي بوعباس
فتون نبيل حبيب بوصفر
فجر احمد خالد القبندي
فجر أحمد عبد الكريم محمد مطر
فجر حمود احمد الشمري
ف ـ ـج ـ ــر ف ـ ـ ــري ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـي ـ ــد يـ ــوسـ ــف
الطبطبائى
فجر مروح حمدان المطيري
فجر مطلق علي الرشيدي
فرح حمود عبدالله العازمي
فرح عبد الرزاق نجم الصبر
فرح عبدالله عثمان السعيد
فرح علي مطني سند
فرح ملفى مطيع العنزي
فال فدغوش فهيد العجمي
فهد زيدان رحيل العنزي
فهد سعد صالح المطيري
فهد عبدالرحمن علي البشر
فهد محمد عواد العنزي
فهيد عبدالله فهيد العجمي
فوزيه مشعل عبدالرحمن ابراهيم
فى فايز بدر الديحاني
في ابراهيم جازى الرشيدي
في انور غانم الغانم
في مبارك هادى العازمي
فيحان غانم فيحان النصرالله
قوت مسعد غازي المطيري
قيروان محمد عسكر العازمي
كوثر هشام حمد المؤمن
لـ ـجـ ـي ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه نـ ــاصـ ــر س ــال ــم
الضفيرى
لطيفه جمعان حميد العازمي
لطيفه سعد صالح المطيري
لطيفه سلطان محمد القحطانى
لطيفه عيد صالح الهرشانى
لطيفه محمد خليفه الدرباس
لمياء مشعل براك العنزي
لميس غازي حمد مشعل ضيف
لولوه سامى يعقوب الشطي
لولوه سعد خلف الحربي
لولوه سعيد بالل سليمان
لولوه صالح احمد الساير
لولوه عادل علي جمعه علي
لولوه عبدالله مطلق الهاجري
لولوه فرج فيروز اليوحه
لولوه مساعد عثمان الهويدى
ليلى شلوان نايف العتيبي
ليلى علي حسن على
ليلى محمد عبدالله المحميد
لينا فالح مرزوق المطيري
مبارك علي مبارك الشمري
مبارك نيف عفار العتيبي
محبوب حمدان محبوب الرشيدي
محمد احمد محمد الشبال
محمد احمد محمد ما حسين
مـحـمــد بــاقــر أم ـيــن عـبــدالـلــه عبد
الرزاق
محمد حمد محمد الحميد
محمد حمدان زايد الحربي
م ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه م ـح ـم ــد ال ـع ـبــد
الحافظ
محمد علي سالم امير
محمد عيسى محمد النيبارى
محمد مبارك محمد المعصب
محمد مطر عجيل العنزي
مرام ذياب عايد ساكر

مرام فايز مفرج الزهاميل
مرام فهيد محمد الهاجري
مرح مبارك محمد عماش
مريفه مرشد منديل المطيري
مريم احمد سالم السمران
مريم احمد صالح محمد المحميد
مريم احمد عبد الرسول القالف
مريم أحمد حسين محمد
مريم بدر عبدالله الخليل
مريم بشير رجا مديبغ الرشيدي
مريم حسين عبدالله محمد
مريم حسين غلوم عبدالله
مريم حمد سالم الحربي
مريم راكان مبارك العازمي
مريم سعود شقير العتيبي
مريم سعود عبدالله المحجان
مريم سيد رشاد السيد
مريم صالح عبدالله الرويح
مريم طارق خليل حسن
مريم طلق فالح العازمي
مريم عبد الكريم جاسم أبل
مريم عبيد نعمه خشان سلطان
مريم عالء عبود المنصور
مريم علي حاكم الشمري
مريم علي ناصر العازمي
مريم عيسى غانم طاهر
مريم فالح سعد العازمي
مريم فرحان ذيبان العنزي
مريم مبارك محمد الديحاني
مريم محسن خليف العنزي
مريم محمد بردي غنيم العازمي
مريم محمد خليف الشمري
مريم محمد سالم االحيمر
مريم محمد عبد الملك النوري
مريم محمد عبدالرحمن البحرى
مريم محمد عبدالله محمد الداللى
مريم محمد منير مبارك منير
مريم مرزوق جزاع الرشيدي
مريم مطر راشد البذالى
مريم منصور شنيف العازمي
مريم منصور هجاج العجمي
مريم ناصر عايش العازمي
مريم يعقوب عبد القادر البهدهى
مزنه دهام دعيبيل المطيري
مستوره سالم راشد الرشيدي
مستوره محمد حجي العازمي
مشاعل عبدالله ناصر العقيلي
مشاعل عواد مضحي مفلح
مشاعل غانم خلف الهاجري
مشاعل فالح مرزوق المطيري
مشاعل هالل سعد العتيبي
مـشـعــل ابــراه ـيــم سـعـيــد ابــراهـيــم
سعيد
مضاوي علي ردعان ماطر
مطيعه معيض محمد العجمي
معالي علي عبدالله العازمي
معالي مترك الفى الديحاني
معصومه محمود بدر القالف
م ـ ــاك أح ـ ـمـ ــد دويـ ـ ـ ـ ــري الـ ـع ــاق ــول
العنزي
مالك بندر جزاع العنزي
مالك جاسم محمد الهويدى
مالك طالل داخل الفضلى
مالك ملفى حمدان المطيري
مالك هزاع محمد العازمي
منار راشد عايض الرشيدي
منار سعد خلف المطيري
منار شاكر فليحان العنزي
منار عبد السالم أحمد الكندري
منار نايف حزمان العازمي
منال حسين ناصر المطيري
منال راشد ناصر السعيدى
منال عبدالله صايل الحزيم
منال فهيد محسن المطيري
منال محمد غالى الرشيدي
منال مطر عويض الديحاني
منال نايف عويد الديحاني
مناير جاسم فالح عراده
مناير خالد دحام الرحيلي
مناير عبداللطيف فهد الشمري
منى حمود عبدالله الحربي
منى صادق محمد المهنا
منى ملفى حمدان المطيري
مني خليف هذال المطيري
منيره احمد جمعان العازمي
م ـن ـي ــره أسـ ــامـ ــه م ـح ـم ــود صــالــح
الصفي
منيره حسن جبار البوسليمي
منيره خالد سودان الضويحي
منيره ذعار محماس العتيبي
منيره سعود محمد النمران
منيره فهد حمد العجمي
منيره محمد ناصر الهاجري
منيره هالل غازي المطيري
مها اسعد مرزوق العازمي
مها حمد فالح العجمي
مها سعدى مطلق الشمري
مها عبيد ماطر القحطانى
مها عيسى محمد الشمري
مها فيصل بدر الطاحوس
مها محمد عبدالله الديحاني
مها محمد فيتل المطيري
مهنا نعمه شاهر الشريفى
موسى فراج ضيدان الشمري
موضى حسن حزمى الدوسري
موضى ذياب جمعان المطيري
موضى طارق جاسم الخشتى
موضى يوسف يعقوب القناعي
موضي عبدالله ابراهيم المياس
مى فيصل ماطر عجيل العنزي
مي حمد حسن الشاهين
ميثه محمد سريهيد العازمي
ناديه سيد كدا هاشم سليمان
ناصر احمد حمود الرشيدي
نجاح محمد مسفر الرشيدي
نجال مسفر ظافر القحطاني
نجالء عبدالله مانع العجمي
نجالء متعب عيد المطيري
نجالء معيض محمد المطيري
نجود صالح عبدالرحمن العبيد
نجود نواف سوهج الشمري
نرجس حسين سيد على
نهى فالح مناحى العازمي

نوال سعود فهاد العازمي
نوال صقر معتوق السيار
نوال عايض دليم الرشيدي
نوال محمود الكيالني
نوال محيا عمر الرشيدي
نور الزهراء حسين حبيب حسين
نور جاسم محمد الخراز
نور عدنان ماجد بورسلى
نور فهد عبدالرحمن الكندري
نور محمد مطر محمد
ن ـ ـ ـ ـ ــور ن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ع ـل ــي
المحيطيب
نورا احمد سليم العنزي
نورا فيصل سعود المطيري
نورا محمد برجوس العجمي
نورا مزيد سوهج المطيري
نوران خالد حمود الهوله
نوره أحمد راهي الحطاب
نوره بدر حمدان سواد المطيري
نوره حسين مطلق الغربه
نوره خالد عبدالله العتيبي
نوره راشد علي شليل
نوره سالم محمد المري
نوره سعد سعود المطيري
نوره عبدالرحمن محمد العون
نوره عبدالله محمد العجمي
نوره فالح راشد الهاجري
نوره فالح عبد الرزاق ارزوقى
نوره الفى حميد العازمي
نوره مبارك صنت الديحاني
نوره محمد صالح العازمي
نوره محمد مبارك العازمي
نوره محمد هالل حمد
نوره مفلح سعود العازمي
نوره ناصر حمد المنشرح
نوره ناصر عبيد بوحواس
نوره نواف خرسان شتيوى
نوره هادى حمد الدوسري
نوره هادي حمد العجمي
نوريه حمد شهاب الشمري
نوريه ناصر عبد الغفور العوضي
نوف احمد عبدالمحسن الثوينى
نوف جاسم عبدالله بوهندى
نوف جاسم محمد البناى
نوف جاسم محمد الظفيري
نوف جمال مطر المصيريع
نوف خالد جاعد العتيبي
نوف خرصان سعود العجمي
نوف راكان جابر العجمي
نوف سالم سندى الرشيدي
نوف عبد اللطيف احمد العبيد
نوف علي كايد العنزي
نوف قاسم محمد الهاجري
نوف الفى محمد العازمي
نوف محمد حمد العازمي
نوف محمد حمود العازمي
نوف محمد علي الخالدى
نوف مرزوق اسراهيد العتيبي
نوف ناصر فارس العجمي
نوف هادى حوفان الهاجري
نوير عبدالله خاتم العازمي
نوير منير عواد العازمي
هاجر بطاح مطلق المطيري
هاجر حامد حمود المطيري
هاجر داله مشعل الشعالنى
هاجر راشد جابر الرقيب
هاجر عايد محمد الضليعى
ه ــاج ــر ع ـبــد الـلـطـيــف عـيـســى بن
نخي
هاجر فهد مبارك العازمي
هاجر مبارك محمد العازمي
هاجر منصور ناصر الهرشانى
هدى جاسم محمد المنصور
هدى حسن مهدي الغريفي
هدى حسين عبد الكريم الفضلى
هدى راشد محمد المحجان
هديل عادل نايف الرشيدي
هديل علي مدعج الشالحي
هديل فهد صنت المطيري
هناء عزيز نصار جابر
هنادي خيران رباح الرشيدي
هند ابراهيم عبدالله الخزام
هند يعقوب يوسف الشعبان
هنوف غزاي عبدالله العنزي
هنوف نايف حماد العازمي
هيا بشير عايد الظفيرى
هيا تركي عويجان الدوسري
هيا عادل رجب احمد
هيا عبيد مثعى الرشيدي
هيا علي عيد الرشيدي
هيا فيصل حمد العازمي
هيا محمد ناصر العجمي
هيا مسفر عبد الهادى القحطانى
هيا ناصر محمد الجميعه
هيفاء جديع طويرش الظفيري
هيله بطى سعد القحطاني
وجدان رياض شاكر الدهيم
وجدان عيد عبدالله العجمي
ورود عناد سعود السليماني
وسمية عبداللة ربيع مجحود
وسميه علي محمد العجمي
وسميه مبارك االسود الحسيني
وسميه مبارك هادي العجمي
وسن جمال حمد بوعركي
وضحه مبارك محمد الزوير
وضحه محمد بريك العتيبي
وضحى حسين رفاعي الشبعان
وفاء حسن مهدى بوعباس
وفاء راشد دغمى الرشيدي
وفاء مبارك غريش الضويحي
ونده عبدالله مبارك الذروه
ياسمين محسن بدر البالم
ياسمين محمد علي البلوشي
ياسمين نايف سعود عوض
يحيى يوسف حسين البدر
يعقوب يوسف محمد الهولي
يوسف احمد عبد الرسول الصائغ
يوسف طالب حسين الصراف

وزارة الدفاع
ابتسام حسن احمد دشتي
ابرار أسماعيل عبدالله الكندري

احمد طارق احمد العوضي
احمد محمد فهد الطويله العازمي
احمد نايف احمد االمير
اروى فيصل رشود حمد الرشود
امينه منصور محمد منصور
انفال يوسف عيسى الشعيب
أحمد جمال أحمد المجادي
أح ـم ــد مـحـمــد ق ـص ــاب الــدل ـمــانــي
العنزي
أس ـمــاء عـبــدالـعــزيــز عـبــد المجيد
شعبان
أسيل خالد بدر المطيري
أصايل هادى دهام الحسيني
أنوار احمد علي جعفر
آالء عبدالله عبد الرسول الباذر
ب ـ ـ ــدر خـ ـل ــف عـ ـب ــدالـ ـل ــه اب ــورمـ ـي ــه
المطيري
بدر سهل عايض العتيبي
براك يعقوب يوسف الجسمى
بشاير جاسم عبدالله الهدهود
بندر حمود فايح المطيري
جمانه عبدالله سالم العازمي
جمايل سعود شريده المطيري
حسن خالد محمد المطوع
حسين أحمد حسين الهالل
حسين سالم مراد علي
حسين عبد الرسول عيسي الحداد
حسين عدنان حمد ضيدان
حسين فهد احمد البلوشي
حمد أحمد محمد العازمي
حمد خليف مثيب االذينه
حمد سعد عبدالعزيز العبدالعالي
ح ـم ــد عـ ـب ــدال ــوه ــاب ع ـب ــد الـ ـق ــادر
العتيقى
حمد عصام فهد الدباسي
حمد غازى حمود العازمي
حمود خالد راشد الشحومى
ح ـ ـ ـمـ ـ ــود عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ف ـ ـ ــارس
المطيري
حمود فهد سعود الحربي
حوراء يعقوب حسين القالف
خالد حسين مانع العجمي
خالد علي تركي التركي
خالد ناصر بدر الدبوس
خوله بدر ناصر العبيد
دانه اسماعيل ابراهيم المطوع
دانه عادل أكبر جبر اكبر
دالل حسن عبدالله المضيبري
دالل عادل عقال راشد
دالل عبدالله راشد آل بن علي
راشد جميل طه الراشد
رشا عواد عويش الرشيدي
روان حسن سليمان العوضي
روان رشيد محمد العنزي
روان محسن منصور الهاجري
ريم عامر جمال البغدادي
زهراء منصور احمد الحداد
زيد اسامه ياسين العلي
ساره رحيم نوار العتيبي
ساره سالم راشد البطحانى
ساره عادل سليمان الرشيد
سـ ـ ـ ــاره عـ ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف اب ــراهـ ـي ــم
الحوطي
ساره مزيد سعد المطيري
ساره مسفر سعود العجمي
سالم وليد سالم الرغيب
سعود انور عبدالعزيز الدوب
سلمان محمد مبارك العازمي
شهد جابر حمد المري
شهد عبدالله علي المذن
شيخه احمد عبدالله الدعى
شيخه أحمد ناصر الشقيحى
ضاري خالد عوض العنزي
طارق الفي ماجد مجحم الحربي
عائشة خالد عبدالرحمن ذياب
عبد اللطيف و لـيــد عبد اللطيف
الدعي
ع ـبــدالــرح ـمــن ب ــدر ال ـس ـيــد هــاشــم
الرفاعي
عبدالرحمن سليمان حمد الديكان
عـبــدالــرحـمــن فـهــد خـلــف الـحــزيــم
الشمري
عبدالرحمن محمد عباس محمد
ع ـبــدال ـعــزيــز خ ــال ــد ع ـبــدالــرح ـمــن
الوهيبى
ع ـبــدال ـعــزيــز س ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز
الهارون
عبدالعزيز عادل عدنان النجار
عبدالعزيز عبدالله عبد الغفور
العوضي
عبدالعزيز محمد نصار العازمي
عبدالعزيز وليد عبدالله الصانع
عبدالله ابراهيم احمد الملحم
عبدالله احمد شبيب المبايع
عبدالله احمد عبد الرسول الباذر
عـ ـب ــدالـ ـل ــه حـ ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ح ـمــد
الصالح
عبدالله خلف نحيطر الضفيري
عبدالله صالح أحمد السميط
عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـب ــد الـ ـحـ ـمـ ـي ــد اح ـم ــد
البندري القطان
عبدالله علي عبد الرسول على
عبدالله غازى مطلق المطيري
ع ـب ــدال ـل ــه ف ـت ـح ــي ع ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
الخالدي
عبدالله فواز عبدالله الالفى
عبدالله قاسم عبدالله العنزي
عبدالله كاظم حاجى معرفى
عبدالله محمد حميان دخيل
عبدالله محمد عبدالله القنيصي
عبدالله يعقوب يوسف علي
عبير عبدالله معلى المطيري
عثمان محمد عبدالرحمن الرويح
عفيفه احمد مسلم اسيري
على جاسم علي الحساوى
على وليد عبدالله الصانع
عمار محمد تقى احمد عريان
عمر طالل مرزوق العتيبي
عمر عادل نافل بويابس
عمر فهد فهاد المقبول
عيد ناصر عيد الشمري
عيسى احمد عيسى الوزق
عيسى علي حسين علي

غدير هباد عوده الظفيرى
فارس مرزوق حسن العجمي
فاطمه أحمد عباس العطار
فاطمه بدر عيسى رضا
فاطمه توفيق رزوقي الشراد
فاطمه راضى محمد القطان
فاطمه عبدالله حبيب القطان
فاطمه عصام حسن ابل
فاطمه علي عبدالله العماني
فاطمه علي مزيد العدواني
فاطمه فراج نهار العجمي
فاطمه محمد عبدالله المطيري
فاطمه مهدي مفلح العازمي
فهد سعيد حسن العجمي
فهد عادل خلف الفهد المطلق
فواز خالد احمد الجحمه
فواز خالد نمر غاطي
فواز سعود ماجد العنزي
فواز فهد علي الفهد
كوثر حسن علي أشكناني
لولوه علي سالم ادريس
ليلى خالد ابراهيم عبدالله
ماجد محمد عبدالله البليهيس
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك حـ ـ ـم ـ ــد مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ح ـم ــد
العجمي
مجبل احمد مجبل العازمي
محمد احمد مختار حسن
محمد احمد مزيد العتيبي
محمد بندر نافل المطيري
محمد حجى سمرى العازمي
محمد خلف ناصر الظفيري
محمد سعد خلف الديحاني
محمد سعيد محمد المطيري
محمد سليمان خليفه خلفان
محمد عبدالله ناصر العازمي
محمد متعب سلطان المطيري
محمد مطلق محمد الرشيد
مريم عبدالوهاب علي الرومى
مشارى خالد غزاى العتيبي
مضاوي مبارك حشاش الدوسري
معاذ طارق هاشم العلوي
معالي طالب زيد الشمري
ملوك فيصل ضاحي الفضلي
منصور حزام برجس المطيري
منصور مشعل احمد المنصور
منيره بدر عبدالرحمن الكوس
منيره وليد علي االنصارى
منيه محمد جمعان الحريتى
مهدى مختار علي الصراف
موضي علي يوسف المال
ناصر خالد ناصر الجطيلى
ناصر سعود غازي المطيري
نايف حجى راشد العازمي
نايف سلمان صالح مهاوش
نواف خالد دليم المطيري
نور خالد حفيظ الذهبى
نوره احمد عيد خلف
نوره حمود جاسر العدواني
نوف جاسم محمد الشراح
هبه يعقوب ناصر المعيلى
هديل عبدالله غريب الغريب
وسميه سعود غازى القهيدي
وضحه عوض دبيان المطيري
يعقوب وليد عبدالله العثمان
يــوســف خــالــد يــوســف العبدالله
الصايغ
يوسف راشد عثمان الشقيحي
يوسف صالح فهد الهران

وزارة الشؤون االجتماعية
بشاير يوسف فهد الرقم
حصه صالح عبدالعزيز المشعل
ري ــم ان ــور عـبــد ال ـكــريــم مــا عــواد
مبارك
ساره حمود عقيل الظفيرى
ساره سعد محمد العنزي
سلطانه طراد مازن عذاب العتيبي
سلمى علي سالم العليمي
شريفه فارس عبدالله المسبحى
شيخه سعد نومان الفليج
عائشة علي عبدالله علي
علياء سعود عايض المطيري
محمد خير الله محمد عراده
منيره بدر يوسف التويتان
ناصر بدر علي المال الجفيرى
نوف حسين مشعل مرزوق
نوف مشعل خالد المطيري
يوسف الفى عقال الظفيرى

وزارة الصحة
ابتسام محمد حسين الربيع
ابرار احمد عبدالرزاق الرفاعي
ابرار عوض فهيد المطيري
احمد راضي محمد المهنا
احمد عبدالخالق عباس االستاذ
احمد عبدالله احمد العوضي
اريج محمد ناصر العنزي
اسـ ـ ـ ـ ــراء ابـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـب ــد ال ـغ ـف ــور
العوضي
اس ـ ـ ـ ــراء حـ ـس ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه ح ـم ــود
عبدالله
اسراء حمد سالم العجمي
اس ـ ـمـ ــاء سـ ــامـ ــي ح ـس ـي ــن ال ـس ـيــد
ابراهيم
اسماء عدنان عز الدين الرفاعي
اشواق عبدالرحمن براك العازمي
االء احمد عبدالله بخش
البندري اسماعيل مفلح العازمي
البندري حمد حزام العنزي
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ح ـ ـم ـ ـي ـ ــدي م ـ ـ ـ ـ ــرزوق
الوصيص
الجازى خالد محمد الهاجري
الجازي سند خالد السيحان
الدانه سعيد مطلق المطيري
الصفا خالد محمد الراشد
الطاف فرحان عبيد الرشيدي
العنود عبدالله هليل الظفيري
العنود عناد خلف العنزي
امانى عليان هليل خابور
امنه عادل عبدالله الخريف
اميره خالد مرزوق الهاجري

ةديرجلا
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محليات

ً
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ان ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــود غ ـ ـن ـ ـم ـ ــان خ ـل ـي ــف
الماجدي
انفال صباح خالد الشمري
انوار ابراهيم سردار جاسم
انوار دغيم عاصي الضفيري
انوار سالم علي العازمي
ايمان خالد سعد العنزي
ايمان خالد ناصر العجمي
ايمان سليمان عبدالخالق بنرضا
ايمان عبد الكريم حمد الفضلى
أبتسام فالح زايد الهرشانى
أبرار علي محمد الوايل
أريج حمد العلي السالم العنزي
أصايل سعد عبدالله القوبع
أفنان مشعل عبد الهادى على
أماني داله حمود الرشيدي
أماني علي عيد العنزي
أمل عبدالله مرزوق شيتان
أمل ناصر مطيران العازمي
أميره خالد فهد العازمي
أم ـ ـي ـ ـنـ ــه ول ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد ش ـع ـي ــب
فيلكاوي
أنفال خالد محمد العتيبي
أنفال محمد صبيح الشمري
أنوار حمد باتل الرشيدي
أوراد عبد المجيد مرتضى حسن
آمنه ناصر محمد شريف الكندري
آيات علي جاسم السيدالزلزلة
آيه فواز محمد حمد العيار
بتول طارق جاسم الشطي
بتول هاشم سيد كدا سليمان
بدر سالم هالل الصليلي
بدر سعود عبدالعزيز العتيقى
بدرية حمد سليمان المطوع
بدريه خالد عادل العنزي
بدريه راشد فالح العازمي
بدريه عقيل راكان الظفيري
بدريه ماطر مجبل مطير
بدور مبارك عاصى الميع
بشاير طلق مرزوق العازمي
بشاير محمد مطرود سند
بشائر بدر محمد المطيري
بشرى محمود عبد االمير الفيلى
بلقيس عبدالله حمدان العتيبي
بندر خالد جهاد العنزي
بندر فيصل محمد المطيري
تسنيم خالد أحمد الكندري
تهانى محمد سعد الرشيدي
تهاني سعيد سعود الهاجري
تهاني مضحي مطر المطيري
جاسم طارق علي العصفور
جمانه مجيد خضير بغالني
جمانه محمد عباس غلوم رضا
جمانه يوسف يعقوب المؤمن
جمايل شافى غانم الهاجري
جواهر بدر ناصر العتيبي
جواهر ناصر مبارك العازمي
حسن جاسم محمد الخرس
حسن عادل حسين عبد الرضا
حسين حمود عبدالله األشوك
حسين علي صالح مهنا
حسين محمود فاضل الشيرازى
حصة محمد قاسم الخميس
حصه جاسم عبد الجبار الدرقى
حصه خالد محمد العجمي
حصه سعد عبدالله العجمي
حصه صالح محمد العدهان
حصه عمر علي صادق
حصه عيد بداح العجمي
حصه يعقوب طه راشد
حمد مترك ظافر العجمي
حمد موسى أحمد بولند
حنان سالم شباب الهاجري
حنان محمد عبدالهادي المري
حنان محمد معيوف رضا
حنين غالب فيصل الفارس
حيدر داود محمد رضا الشراح
خالد احمد ليل العنزي
خالد دويع ناصر العجمي
خالد محمد شويرب العجمي
خالده فيصل سعود جمران
خـ ــدي ـ ـجـ ــه ح ـ ـسـ ــن عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الكندري
خديجه خالد عقله العالطى
خديجه ذياب عبدالله الحربي
خزنه محمد شلوان مطلق
خلود خالد مران الحربي
خلود سعد طالب الشمري
دارين محمد حميدى الختالن
دانه احمد مدلول العنزي
دانه جسار عبدالرزاق الجسار
دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـح ـ ـسـ ــن
العبدالعزيز
دانه جميل عبدالله البدر
دانه حمد عبدالله العجمي
دانه عبدالله راشد العباد
دانه عبدالمحسن محمد البناى
دالل أحمد عباس كاكولي
دالل جابر عبدالله الصبر
دالل راشد حواس العيسى
دالل طارق حسين سيار
دالل عبدالحميد محمد العنزي
دالل عبدالله جاسم االستاد
دالل علي عايد العنزي
دالل عيد مبارك الدوسري
دالل الفى جندار الشمري
دالل مـحـمــد صــا لــح عبداللطيف
أمان
دالل وليد أحمد ابراهيم الناشى
ديما فريهيد مذكر المطيري
ذكريات حمد حسن العنزي
راشد جمال راشد العقروقه
راشد فوزى حسن الخضير
راشد نبيل طه الراشد
رباب احمد صالح حسن
رثعا ناصر سعيد الفهر
رشا سليمان عبد الرزاق الحاتم
رغد احمد عوض العازمي
رفعه عبدالمانع حسن الفهادي
رقيه أحمد زيد محمد فالح
رنا عالء الدين حورى
رهف حمود محمد المطوع
روان ادم بدر عيدان

روان خالد ناصر العتيبي
روان محمد راشد العنزي
روان محمد فيحان العتيبي
روان محمود عبدالله بخش
ري ـ ـ ـ ــان أح ـ ـمـ ــد عـ ــايـ ــض ال ـم ـج ـم ــد
العازمي
ريم ترحيب طالع ثامر
ريم حسيان ناحي المطيري
ريم ذعار ناصر الحربي
ري ـ ـ ـ ــم م ـ ـح ـ ـمـ ــد راش ـ ـ ـ ـ ــد األص ـ ـقـ ــه
العجمي
ريم هيف راشد المطيري
زبيده احمد حسن النصار
زهراء عادل حسين الحاظر
زهيه خليل مبارك الشمري
زينب ابراهيم عبدالله العنزي
زينب امير غلوم عبدالله
زينب حامد باقر عبدالله
زينب حبيب راشد ماجكى
زينب خالد جمعه دشتي
ز يـنــب عبد المطلب سيد شهاب
القالف
زينب عبدالمحسن جراغ الحداد
زينب علي سالم الشمري
زينب فاضل محمد علي
زينب محمد حمود الدخيل
س ـ ــارا ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـبــدال ـعــزيــز
العجمي
ساره احمد عبدالله يوسف
ساره أحمد براك العازمي
ساره حامد عبدالعزيز بو قريص
ساره راشد شحيتان الشحيتاوى
ساره سيف فهيد الكفيف
س ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
عبداللطيف بوعلوا
ساره صالح مثال المطيري
ســاره عــادل عبد الكريم عبدالله
التركماني
ساره عادل عبدالله الرشود
ساره عبد الرضا عبدالله محميد
ساره محمد حمود بوحمد
ساره محمود اسحق حسن
ساره ناصر سعد القحطانى
ساره نبيل خالد عبد الرزاق عبد
الجبار
ساره نفاع مطر العنزي
ساره وليد محمد الثوينى
سالم علي جابر حمد المري
سالم هاني سالم الجوهر
سعد صالح نزال الشمري
سعود صالح زايد المرطاء
سعود عيسى حسن عبدالله
سعود محمد سعود السليمان
سعيد عبدالمحسن علي المري
سكينه عبدالله سليمان دشتي
سلمى ناجى عبدالله مبارك
سلوى منذر حامد االيوب
سمرقند أحمد محمد مرسي
سنابل ماجد سمحان السمحان
سهام عبدالله عقال الفضلي
شاهه هانى عبدالله اسكندر
شدن وليد عبدالله السنعوسى
شروق عبدالرسول احمد كمال
ش ـ ـل ـ ـيـ ــل عـ ـ ــايـ ـ ــض عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
المطيري
شهد بدر عبدالرحمن سلمان
شهد حسين راشد العميرى
شهد خالد عباس عبدالله
شهد رصد محمد المطيري
ش ـ ـهـ ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف م ـس ـع ــود
المسعود
شهد عمر سالم اليوسف
شهد فليج بدر المطيري
شهد فهيد فهد الدوسري
شهد محمد صالح العبوه
شهد محمد هجاج الجالوى
شهد ياسر علي الشمالي
شوق حمد سعيد العجمي
شوق صقر عويد العازمي
ش ـ ـ ــوق ط ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـصـ ــواغ
العازمي
شوق فهد عبدالله الرشيدي
شيخه اسماعيل حمد الهرشانى
شيخه سامي عبدالله الشريده
شـ ـيـ ـخ ــه ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف احـ ـم ــد
الكندري
شيخه عبدالله كاظم نصر الله
شيخه عواض سحمى الهاجري
شيماء سعدون حيدر الحداد
شيماء عز الدين محمود حجازى
شيماء يعقوب محمد اللوغانى
شيهانه شبيب مسفر الحيان
صالح فواز صالح األثري
صالحه محمد عبدالله العلي
صالح حسين يوسف المجادي
طالل عايض علي الهاجري
طالل فيصل محمد المطيري
طيبه فهد حاشوش الخالدى
عادل جمعة محمد الخليفى
عائشة براك مطلق العازمي
عائشة صقر محمد ذياب
عائشة طاهر ابراهيم طاهر
عائشة عبدالله محمد الحشاش
عبدالرحمن انور احمد الراشد
عـبــدالــرحـمــن خــالــد جــاســم سالم
الهولي
عبدالرحمن خالد صالح الخالدي
عـبــدالــرحـمــن خــالــد عـبــدالــرحـمــن
السعد المنيفي
عـبــدالــرحـمــن س ـعــود عـبــدالـعــزيــز
العيسى
عبدالرحمن عايض بريك العتيبي
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه اح ـم ــد
الخميس
عبدالرحمن عبدالله ذعار العتيبي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه ن ــاص ــر
القبندي
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن عـ ـيـ ـس ــى ح ـس ـيــن
العميرى
عبدالعزيز ابركه حمد البغيلى
عبدالعزيز جاسم محمد الكندري
ع ـبــدال ـعــزيــز س ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز
ابداح

ع ـبــدال ـعــزيــز س ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز
العتيقى
عـبــدالـكــريــم ع ـب ــدال ــرزاق عـبــدالـلــه
الرميان
عبداللطيف مطلق عويد العنزي
عـبــدالـلــه اح ـمــد حـجــى نــاصــر بو
عباس
عبدالله الحميدي عبيد المطيري
عبدالله سعد خالد العازمي
عبدالله سويد موسى الرشيدي
عبدالله محمد خالد الجيران
عبدالله موسى علي الخرس
عبدالله وائل عبدالله الطويرش
عبدالوهاب خالد يعقوب العلى
عبير غانم جعفر المطوع
عذارى حسين عبدالله حسين
عذاري محمد عبدالله الفارسي
عسله مبارك فراج راجح
عفاف محسن سالم العازمي
على حسن محمد حاجى
على حميد عباس غلوم
على فراج سالم العجمي
على مرزوق فهد العنزي
على نجيب موسى شعيب
علي ابراهيم جعفر بو خمسين
علي عادل أحمد أبل
عمر رياض عبدالوهاب الشرف
عنود خالد براك المطيري
عهد سعدون محمد العتيبي
عهود عزيز فهد المطيري
ع ـ ـهـ ــود مـ ـحـ ـم ــد مـ ـنـ ـص ــور س ــال ــم
االذينه
عهود نجدى فراج سعد الحسيني
عيسى عادل حسن شمساه
غاليه طالل سعد النويف
غدير جعفر عبدالله سراج
غدير دغيم راشد العازمي
غـ ــديـ ــر ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ع ـب ــدال ـل ــه
البلوشي
غدير عطيه صغير العنزي
غدير محمد عبدالله القطان
غدير محمد مختار خلف
غزالن عبدالعزيز سعود الدويش
غ ـن ـي ـم ــه شـ ـنـ ـي ــان عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
العتيبي
فارس سعد مطلق العتيبي
ف ــاط ـم ــه اب ــراهـ ـي ــم ح ـس ـيــن حـســن
دشتي
فاطمه صالح عويد عبدالله
ف ــاطـ ـم ــه عـ ـب ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف ح ــاج ــى
العوضي
ف ــاطـ ـم ــه عـ ـب ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف ح ـس ـيــن
الكندري
فاطمه عبدالرسول صالح دشتي
فاطمه عبدالله خلف الشمري
فاطمه فالح عبيد الصواغ
فاطمه محسن راشد الغريب
فاطمه محمد حسين باقر
فاطمه محمد شنيفى العجمي
فاطمه محمد عبداللطيف النجدي
فاطمه محمد عبدالوهاب الحنيان
فاطمه محمد يوسف اليوسف
فاطمه مفرج فالح العازمي
فاطمه يعقوب يوسف محسين
فايزه خالد فارس العنزي
فـ ـت ــوح ولـ ـي ــد احـ ـم ــد ن ـع ـم ــة ال ـل ــه
عبدالرحمن
فجر سالم عبدالله المسيلم
فجرى خالد فجرى العجمي
فرح احمد بدر حجى
فرح طارق خليل عبدالله
فرح عباس عبدالله القالف
فرح محمد احمد الرقم
فرح محمد منصور الخليفى
فريال متعب فهد المال
فالح مبارك متعب الهدبه
فهد صغير راشد العجمي
فهد غدفان ناصر الدوسري
فهد فوءاد يوسف العميرى
فهد محمد حسن الغيث
فى فواز يوسف النشيط
في معين عيسي العطوان
فيصل خالد عبد الغفور تيفونى
قماشه عبدالله سعود البصيري
كوثر فيصل محمد اكبر
لجين عدنان جاسم الوزان
لطيفه استقالل ابراهيم الخياط
لطيفه غازي ثامر عبيد
لطيفه يوسف صالح العتيق
لولوه انور صالح سلطان
لولوه وليد جاسم السند
ليلى عبدالعزيز محمد جمشير
مبارك جاسم علي المبارك
مبارك عبد الكريم مبارك المشيلح
محمد سالم مرزوق المرزوق
محمد سعود صالح المجيبل
محمد عادل محمد الشهاب
محمد عبدالله راشد الهاجري
محمد عبدالله سعد الهاجري
محمد عوض سعود الحربي
محمد فهد نجم حميد
محمد لطس مدغم العازمي
محمد مبارك محمد الهاجري
محمد محمود محمد بهبهانى
محمد هاشم موسى الموسوي
محمد وليد سالم الرغيب
مروه سامى عيسى بوهادى
مروه سامي علي الفهد
مريم احمد علي الفريح
مريم احمد محمد الكندري
مريم أحمد اسحق اتش
مريم أحمد زنكى حسين زنكي
مريم بطى حريميس العتيبي
مريم حماد منصور العجمي
مريم خليل موسى الموسى
مريم سامي مزرم السحلول
مريم سليمان عبدالعزيز المطوع
مريم صالح عبدالله عبد الملك
مريم عادل عبدالرحمن أحمد
مريم عبد اللطيف عباس القالف
مريم عبدالعزيز معرفى
مريم علي رميض العازمي
مريم فتحى محمد حسين

مريم فالح سعد العازمي
مريم نزال ميران العنزي
مريم يحيى عبدالرحمن الشايع
مريم يوسف سليمان العمر
مساعد صالح عبد الكريم الشيحه
مشاري عدنان محمد بو عركي
مشاعل بري مريهج شخيب
مشاعل مضحي صالح الشمري
مشعل منصور علي الظبيرى
مضاوي محمد علي المري
معصومه علي محمد حسين
مالك راشد سالم المطيري
مالك سلمان صنت الغضوري
مالك صالح جاسم دشتي
منار علي أحمد خليفه
منال شخير خلف الضفيرى
منال عسكر عرفج العنزي
منال مسعد سعد الرشيدي
منى بنت شعبان الهداجي
منى محمد محمود فيروز
منى يوسف احمد العطيبى
منيرة ركاد فراج العنزي
منيره سمير عبد اللطيف النسيم
مـ ـنـ ـي ــره عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر ع ـب ــدال ـل ــه
الهاجري
مـنـيــره عـبــدالـلــه ب ــداح الجعيديه
العجمي
منيره محمد راشد الهاجري
منيره مرزوق فراج فهد معتقه
منيره مطلق بداح العتيبي
منيره ناصر عوض العميري
منيره هندى عبدالله الهاجري
منيره يوسف محمد الغانم
مها احمد شهاب سالم العنزي
مها حمد عبدالله الشمري
مها مجول عايد الديحاني
مها محمد ناصر فهيد العجمي
مها وليد خليفه السويدان
م ــوض ــي ع ـب ــدال ــرح ـم ــن م ـن ـصــور
الحسين
م ـ ــوض ـ ــي ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ي ـع ـق ــوب
اسماعيل
مى شبيب عماش الرشيدي
ناديه سعدى مطلق الضفيرى
ناديه عبدالعزيز ذياب الراشد
ناصر جالل راشد ادريس
ناصر عبدالله فالح العجمي
نائله بنيان غايب العصيمي
نجد سعد غنيم المطيري
نجالء تراحيب ابراهيم العتيبي
نعم فائق مهدى
نعيمه طاهر فالح الداود
نور سعد عبدالله المطيري
نور عبدالله حسن القالف
نور مبارك عبدالله مبارك
نورا عبدالله محمد السلطان
نوره انور محمد عبدالله
نوره جمال ابراهيم الحميدي
نوره حسن حمد المخيال
نوره راشد عبدالله الشطي
نوره سعود جليدان الحمد
نوره عدنان عبدالحميد النجار
نوره علي محمد الدوسري
نوره فالح محمد الهاجري
نوره محمد مبارك الدوسري
نوريه ظافى محمد المطيري
نوف بدر مطلق المطيري
نوف فهد فالح العنزي
نوف محمد جدوع النمالن
هاجر خالد فالح العازمي
هاجر شريد ثجيل شريده
هدبه ناصر عيد الفالح
هدية الله درويش صالح درويش
هديل عبدالقادر محمد الفريج
هديل عبدالله ابراهيم الشارخ
هديل معيبد بشيبش الحربي
ه ـن ــادى س ـعــد ع ـبــدال ـعــزيــز سعد
الصالح
هنادي عبدالله منصور محمد
هيا سالم ناصر الشامرى
هيا سعد زيد العازمي
هيا فاهم بندر عفيصان
هيا مبارك سالم سليمه
هيا مقذل مقنع العازمي
هيا ناصر سلطان العجمي
هيفاء محمد عياد الرشيدي
ود يوسف أحمد ياسين الرفاعي
وسمية مبارك محمد الهاجري
وضحاء مانع راشد العجمي
وضحه خالد أحمد بن سالمه
وضحه راجح راشد البوص
وض ـ ـح ـ ــى ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ع ـ ـطـ ــا الـ ـل ــه
المطيري
وفاء خليل حسن عبدالله
وفاء محمد خرصان العجمي
وليد بدر خلف الحربي
ياسمين محمد كامل الهاشمي
ياسمين ياسر حمد محمد
يوسف انور يوسف اللهو
ي ــوس ــف ح ـم ــود ن ــاص ــر ال ــرده ــان
الموسي
يوسف رشيد محمد الرشيد
يوسف مبارك خترش السهول
يـ ـ ــوسـ ـ ــف م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
المسعود

وزارة العدل
ابراهيم أحمد هاشم العلوي
احالم محمد عبيد الحسيني
احمد حجى مطلق الدويله
احمد محمد احمد الرقم
اسماء محمد عبدالله الشطي
افراح شايم مرضي الشمري
امل حماد مسفر الحربي
امل عبدالله دغيم الهاجري
امل عيسى عبدالله سليمان
انتصار ساير عيد البناقي
انجود طالل عبيد العتيبي
انوار رجعان الدباغ العازمي
أبرار حسين علي الشمري
أحمد فيصل نعمه بوفتين
أروى عبدالله فالح العازمي

أسماء صالح منصور الهاجري
أمانى صبرى صحن الهرشانى
أمل حمود مذود الشمري
أنفال محمد أحمد الشيخ
بتول محمد عبدالحميد الصفار
بدر فيحان سهيل العربيد
بدر محمود عبد الجبار حسن
بدور علي حسن العجمي
بشاير سالم محسن الحربي
بينه عبدالله محمد العجمي
ثامر مناع فجرى مرزوق
جابر عبدالله ناصر الرشيدي
جاسم علي جاسم العباسى
جراح جهيرى فهد المويزرى
جنان احمد يوسف الشرقاوي
جواهر عفاس محمد العازمي
جواهر مشعان فازع الرشيدي
حبيب عبد الكريم حبيب جراغ
حسن علي حسن الشمري
حسين جاسم قاسم دشتي
حصه حمدان هدمول العدواني
حصه سعد أحمد البالول
حمد احمد مسلم الدماك
حمود حسين حمود الخالدي
ح ـن ــان ع ـبــد الـ ـق ــادر عـبــدالــرحـمــن
الحمود
حنين حسن جاسم الشمالي
حوراء عارف اسحاق البلوشى
خالد بدر حسين بوشهرى
خالد حمد صالح المضيان
خالد حمد فهد العربيد
خلود خالد صالح الشويع
دالل راشد احمد الصيخان
دالل سعد فهد الحوال
دالل علي خلف الشمري
ديمه ناصر احمد العتيبي
راشد باسل راشد الهالل
راشد سعد سلمان الخرافي
رزان عبدالعزيز محمد الشروخى
روان بدر جاسم الطيار
روان بريكان صليبان الحربي
روان جمال فيروز عبدالله
روان محمد مطلق الزامل
ريم أحمد رياض حسين
ريم سعود منير العجمي
ريم محمد سلطان السالم
ريم مسفر عايض خزيم
زينب جابر احمد السلمان
زينب علي حسين المدنى
ساره أحمد طلق العازمي
ساره حسين يعقوب ربيعه
ساره خالد ناصر العليوي
ساره ذياب صباح الفضلى
ساره رفاعى سيد رفاعى الرفاعي
ساره طالل عوض العازمي
ساره فؤاد سلمان الداود
سراب سعود زبن العتيبي
سعد فهد محمد خضير
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ح ـ ـم ـ ــد سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ب ـي ـب ــى
الحسيني
سعود عامر هادى عامر هادى
سعود ناصر عوض الحربي
سلطانه سعد سند الدوسري
سليمان احمد سلمان اليعقوب
سهام خليف سعود العازمي
شروق جابر عبيد الشمري
شروق حسن محمد المال
شلوان عبدالله نادر العجمي
شمايل محمد عبدالله العايض

شهد حسن ناصر البلوشى
شيخه ماجد محمد الفودري
شيخه مشعل عبدالله الجرى
شيماء نواف شايع ابوشيبه
صالح جاسم سليمان الفهيد
صالح خالد فاخر مقلد
صمود خالد عبدالله الحملى
ضارى راضى شداد العازمي
عاليه رشيد علي العليوه
عائشة جمال سالم السويلم
ع ــائـ ـش ــة س ـ ـعـ ــود ص ـ ـيـ ــاح ن ـم ــان
العازمي
عائشة عبدالله راشد الحقان
عبد اللطيف مشارى سعد العنزي
عبد المانع ماجد مانع العجمي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن سـ ــالـ ــم ط ـح ـي ـشــل
العازمي
عبدالرحمن عيد مساعد المجرب
عبدالرحمن فالح جمعان العازمي
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ولـ ـ ـي ـ ــد يـ ــوسـ ــف
الحساوى
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز جـ ـ ـم ـ ــال ابـ ــراه ـ ـيـ ــم
العصفور
عبدالعزيز عبدالله محمد حسن
عبدالعزيز محمد راضى الشمري
عبدالله ايوب عبدالله فتح الله
عبدالله جمال بندر عبدالله
عبدالله حمود ضحوي العنزي
عبدالله حميد جمعه الداود
عبدالله داود محمد الجوهر
ع ـب ــدال ـل ــه ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ع ـبــدال ـلــه
الصفران
عبدالله عبدالعزيز احمد البزاز
عبدالله عوض عايض الرشيدي
عبدالله ناصر حسين الصراف
عبدالله نجم عبدالله محمود
عـبــدالــوهــاب محمد عـبــدالــوهــاب
العميري
عبطه سالم محمد المري
عبيد فراج شبيب العجمي
على ابراهيم عبدالله السالم
علي مصطفى خضر الشمري
عمر لهيب عمر الهليب
عنود عبد الصمد راشد سالم
عهد خالد هليل البذالي
عيسى شريد مسلم الرشيدي
غزيل محمد فرزان القحطانى
غنيمه فيصل حمد المزين
فاطمة جعفر يوسف بومريوم
فــاطـمــه ال ــزه ــراء ع ــدن ــان رمـضــان
محمد
فاطمه عدنان موسى الحداد
فاطمه مجبل محمد المطيري
فاطمه وليد شهاب النعمه
فجر عبد الناصر جمعه السناوي
فرح صالح سعد الفضلي
فرح محمد نومان الماجدي
فالح فهد فالح العازمي
فهد خالد ناصر الدوسري
فهد علي مزيد الصانع
فهد متعب علي المطيري
فـ ـ ـ ــواز احـ ـم ــد سـ ـع ــد ص ــال ــح زي ــد
الرخيص
فواز صالح فريح العنزي
في محمود ابراهيم االستاد
فيصل خالد عبدالرحمن المطيري
قيروان محمد صالح الغنام
كوثر عبدالله عباس حسن
لطيفه بدر عبدالله العمار

لمياء شافى صالح السبيعي
ليلي سعد عبدالله الشمري
مجدل سالم اشتيل الدوسري
محمد جمال عبدالعزيز اللهو
محمد حسن حمزه محمد حسن
الشواف
محمد خالد عبد الجبار الغريب
محمد خالد مروي الهديه
محمد خالد مطلق مزيعل
محمد علي هالل الشمالي
محمد قاسم حسن حاجيه
مرام سالم مطر العازمي
مرزوقه سالم صبر الشمري
مريم احمد عبدالرحمن الكرجى
مريم عبيد محمد العجمي
مريم غازى شليويح الحربي
مريم مشارى فهد محمد الرويح
مسانع أحمد محمد المسانع
مناهل خالد فرحان سعيد
منى فالح مسفر العجمي
منى محمد حسين نزر
منيره سالم سعود الهاجري
مها جزا ماطر الرشيدي
مها عبيد زايد العنزي
موضى محمد مرزوق المطيري
ناديه مهدى مرزوق العازمي
ناصر بدر منصور الظفيرى
ناصر عبدالله فهد الغنام
نواف غصاب منيف جدعان منيف
نواف محمد بريدان سعد
نوال علي مطلق الرشيدي
نوال محمد عبد الحميد المانع
نوال مضحى عوض الشمري
نور محمد لحدان يوسف اللحدان
نوره احمد محمد بن غيث
نوره عايض جعيثن العبدالله
نوره ناصر ابراهيم شبيب
نوره ناصر احمد العتيبي
نوره نايف جبر الديحاني
نوره وليد فارس الشامي
هاجر وليد فهد الرشيدي
هدي مساعد فرج سعد
هناء صالح الدين احمد شبكوه
هنوف دحام سهيل العنزي
هيا عبدالعزيز براك الخالدي
هيا هباش محمد السهلي
هيفاء عبدالعزيز مرجى الرشيدي
وجدان بدر عايض مرشاد
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدان ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ع ـل ـي ــان
الرشيدي
وعد يوسف علي العنزي
وفاء أحمد رحيل الشمري
يوسف صقر خالد آل بن علي
يوسف طارق محمد القبندي
يوسف ناصر خضير االصفر
يوسف وليد حسين التقي

وزارة الكهرباء والماء
احمد عبدالعزيز عبد اللة الصراف
بدر حسين علي بحلق
بدر عيسى احمد الفيلكاوى
بزيع محمد بزيع الخالدى
تركي سفر حمد المري
جابر محمد دغيمان العازمي
جاسم عباس حسن شمساه
جعفر علي حسين خسروه
جمال زيد جمال غلوم
حمد زياد ناصر الحقان

حمد سعود سعد العجمي
حمد مبارك حميدى ابوظهير
خالد راشد عبد اللطيف الرباح
خالد عبدالله شهاب الوهيب
خليفه دعيج خليفه ابل غلوم
رهف حمدان عبدالله العتيبي
ريم ناصر عبدالعزيز الجحمه
زهراء عبد الرضى علي القطان
سعد فهيد محمد ركيان العجمي
سعود عبدالعزيز عبدالله علي
سعود محمد خالد العجمي
سلمان نايف زامل العنزي
س ـ ـ ـيـ ـ ــد مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدى أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد م ـ ـهـ ــدى
الموسوى
شهد باسل نجم اليعقوب
صالح ناصر محمد البديوي
ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف م ـس ــام ــح صــويــد
الحريجي
عبد الهادى ناصر راشد المري
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز ش ـ ـي ـ ـبـ ــان ش ـي ـب ــان
الهاجري
عبدالعزيز عبدالله زامل العنزي
عبدالله جابر عبدالله العتيبي
عبدالله عدنان اسماعيل جرخي
عبدالله نهار فالح العتيبي
على حسن محمد ابراهيم
عـ ـ ـ ـ ــوض عـ ـ ـل ـ ــي مـ ـ ـت ـ ــرج ال ـ ـن ـ ـجـ ــار
الرشيدي
فاضل عبدالله فاضل الكندري
فاطمه بدر صالح شذر
فهد ثامر دعفس السهلي
فهد مفلح محمد الصعيد
مبارك بجاد متعب الرشيدي
محمد احمد عبد الرحيم الخلف
محمد جاسم احمد الهولي
مشاري سليمان أحمد العمران
مشعل مجبل رشيد المطيري
يعقوب سعود سعد العراده
يوسف صالح عيسى الحمر
وزارة المالية##
تركي مرزوق خليفه الصليلي
حصه ناصر حجى الشمالي
ريم جابر منصور الهاجري
شمالن ابراهيم فريح الهاجري
شيخه جاسم محمد الفيلكاوي
صالح هشام سعود الوهيب
طالل مطلق محمد العازمي
عايض رشيد سعود العازمي
عبدالله عادل حسين العياضي
عبدالله ياسر حسن العوض
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن مـ ـ ـش ـ ــرع م ـ ـبـ ــارك
الوسمي
لمياء ابراهيم منصور المناصير
ماجد عوض مانع المطيري
محمد عبدالله محمد الخليفى
يوسف سامى عباس القطان
يوسف سعد عبيد بادي

وزارة النفط
انوار علي محمد المبايع
بدر سامى جاسم الباطني
بدور سلمان محمد فرحان
عبدالله خالد عبدالله اشكناني

أكاديميا
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«بوكسهل» تشارك في مؤتمر «»Tedx 2018
ش ــارك ــت ك ـل ـيــة بــوك ـس ـهــل ال ـك ــوي ــت فــي
مــؤت ـمــر « »Tedx 2018ف ــي ال ـك ــوي ــت ،من
خــال ورشــة عمل قدمتها عضوة الهيئة
ال ـت ــدري ـس ـي ــة د .روم ـ ـ ــا س ــون ــي مـ ــن قـســم
الدراسات والفنون التطبيقية.
وذكــرت الكلية ،في بيان أمــس« ،أن هذا
المؤتمر العالمي منصة فكرية تجمع بين
المتحدثين والـجـمـهــور لـتـبــادل أفكارهم
ح ــول مـفـهــوم أو م ــوض ــوع مـعـيــن ،بـهــدف
خلق مـجــال للتحفيز واإلل ـهــام والتغيير
اإليجابي».
وأض ــاف ــت أن ال ـمــؤت ـمــر ال ـم ـن ـظــم لسنة

 ،2018والــذي استضافته جامعة الخليج
لتكنولوجيا المعلومات ،يهدف الى التركيز
ع ـلــى ال ـم ـشــاكــل الـبـيـئـيــة األك ـث ــر إل ـحــاحــا،
م ــن خ ـ ــال م ـن ــاق ـش ــة ال ـح ـل ــول الـمـحـتـمـلــة
وكيفية تطبيقها بشكل فعال في الكويت،
مبينة أن ورش ــة الـعـمــل الـتــي نظمتها د.
رومــا سوني تناولت كيفية استخدام فن
التصميم والديكور في وضع حلول عملية
لمشكالت بيئية يعانيها المجتمع اآلن.
وأكــد رئيس الكلية د .علي عريفة أهمية
مشاركة الهيئة التدريسية فــي مثل هذه
المؤتمرات ،التي تشهد تبادل الخبرات بين

األكاديميين وأصحاب الخبرات العملية،
مما يساعدهم في دمــج أحــدث التطورات
العالمية في المناهج الــدراسـيــة .وحضر
الورشة عدد من طالب تخصص الديكور
والتصميم الداخلي وتخصص التصميم
الهندسي ،إضافة الى عدد من أعضاء هيئة
التدريس من مختلف مؤسسات التعليم
الـعــالــي فــي الـكــويــت ،وكــانــت الــورشــة ذات
طــابــع ديـنــامـيـكــي ،حـيــث ت ـبــادل الحضور
االفكار حول تصميم مجموعة من االدوات
التعليمية ليتم استخدامها في المدارس
من اجل بيئة صحية افضل.

جانب من الطلبة خالل مشاركتهم في الورشة

academia@aljarida●com

أحفاد العسكريين يناشدون العازمي
استكمال قبولهم بـ «التطبيقي»
ناشد عدد من الطلبة أحفاد العسكريين غير الكويتيين وزير التربية
والتعليم الـعــالــي ،وهـيـئــة التطبيقي ،الـمــوافـقــة عـلــى اسـتـكـمــال إج ــراءات
قبولهم في الهيئة ،أسوة بقرار "التربية" ،بإلحاق أبناء هذه الفئة بالمدارس
الحكومية .وقال الطلبة ،في بيان صحافي تلقت "الجريدة" نسخة منه ،إن بند
قبول أبناء العسكريين ال يشملهم ،ما تسبب في رفض تسلم مستنداتهم عند
التسجيل العتمادها رسميا ،وخاصة بعد نشر أسماء قبولهم في الصحف
الرسمية ،وهو األمر الذي دفعهم إلى المطالبة بإلحاق أحفاد العسكريين
بالبند ،ليتسنى لهم االلتحاق بكليات الهيئة.
وأكد الطلبة في مناشدتهم ،أن اآلمال ما زالت معقودة على وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،بالسماح لهم بتسليم أوراقهم الرسمية
واللحاق بركب العام الدراسي.
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رياح وأوتاد :متى نعرف
الحقائق؟
أحمد باقر
نشر الحقائق أصبح من الضرورة بمكان لتحقيق الوعي
الصحيح ،والمشاركة الشعبية ،ولقطع الطريق على من
يريدون اإلساءة أو تعكير العالقات مع الدول الشقيقة
والصديقة ،واألمر نفسه مطلوب في مقابل ما ينشر في
األمور الداخلية للبالد ،مثل توزيع القسائم الصناعية
والزراعية ،وحقيقة االحتياطي العام ،والصناديق السيادية،
وموقف الحكومة من الفرعيات وغيرها.
في الماضي كان إخفاء كثير من األمور والتقارير وما يدور
ً
في االجتماعات ممكنا ،وأذكر على سبيل المثال أنه في مجلس
 92نسق وزيــر اإلع ــام مــع الصحف اليومية لمنع نشر تقرير
ً
ً
تقصي الحقائق مع أنه لم يكن سريا ،وهناك أيضا أحداث كثيرة
مشابهة ،وبالتالي كان انتشار الشائعات والتزوير واألكاذيب
ً
ً
ً
حولها محدودا أو قليال جــدا ،ولكن هذا الوضع اختلف كثيرا
اآلن بعد انتشار الحريات والعولمة وأجهزه االتصال الحديثة،
فــأصـبــح مــا ينشر مــن خ ــال ه ــذه األج ـهــزه يـفــوق فــي انـتـشــاره
ً
وتــأث ـيــره مــا ت ــود الـحـكــومــات إخ ـف ــاءه أو إيـصــالــه م ـح ــدودا أو
ً
مقتضبا للناس ،والخطورة أن ما ينشر في هــذه الوسائل قد
ً
يكون مخالفا للحقائق أو أنه أكاذيب ،فتبلغ كما أخبرنا النبي،
صلى الله عليه وسلم ،اآلفاق مسببة البلبلة وعدم الثقة ،وبالتالي
يبلغ أثرها الماليين الذين يشكلون في الغالب الرأي العام في
معظم بالد العالم اليوم.
لذلك فــإن سكوت الحكومات إزاء هــذا الوضع الجديد يكون
ً
خطيئة فــي حـقـهــا وف ــي حــق ال ـبــاد أي ـض ــا ،لــذلــك تـعـقــد ال ــدول
المتقدمة المؤتمرات الصحافية بعد االجتماعات التي تتم بين
ُ
الرؤساء أو كبار المسؤولين ،وكذلك تنشر البيانات الرسمية
حول القضايا والوقائع السياسية واالتفاقيات الثنائية ،وفيها
يتم نشر الحقائق ،ويتم تحمل المسؤولية عنها و كــذ لــك يتم
الدفاع عنها أمام الرأي العام.
وفــي الكويت كــان على الحكومة أال تكتفي بالنفي الرسمي
عما كتب في بعض وسائل االتصال أو تحويل بعض المدونين
ً
إلى النيابة (مع أن هذا مطلوب أحيانا) ألن جدوى هذا اإلجراء
ً
ضعيفة ،وقــد يــزيــد ذلــك بعض الـنــاس تصديقا لــإشــاعــات أو
الفضول للبحث عن المزيد ،وإنما كان عليها أن تبين بالبيانات
الرسمية والمؤتمرات الصحافية نقاط االتفاق ونقاط االختالف
مع األشقاء والحلفاء ،خصوصا بعد ما نشر في "بلومبيرغ" مما
له عالقة بالسيادة ،ووجود "جزأين" في الرأي الكويتي!
إن نشر الحقائق أصبح من الضرورة بمكان لتحقيق الوعي
الصحيح ،والمشاركة الشعبية ،ولقطع الطريق على من يريدون
اإلساءة أو تعكير العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة.
واألمر نفسه مطلوب في مقابل ما ينشر في األمور الداخلية
للبالد ،مثل توزيع القسائم الصناعية (وهو منتشر هذه األيام)،
وكذلك القسائم الزراعية ،وحقيقة االحتياطي العام ،والصناديق
السيادية ،ومــوقــف الحكومة مــن الفرعيات ،والـتـجــاوزات على
أمالك الدولة ،وحقيقة أرقام المساعدات الخارجية ،والتعيينات
الـبــراشــوتـيــة ،وكــذلــك التفاصيل المنتشرة فــي قضايا الفساد
والنصب.
إن الشفافية ونـشــر الحقائق والــوضــوح هــو الطريق لخلق
مجتمع صحي ومتوافق األطراف مع األحداث التي تعصف به
ً
ً
داخليا وخارجيا.

ً
لم يكن ولن يكون بديال
ً
استراتيجيا

د .خولة مطر*

جورج تلك الصداقة النادرة
لـ ــم ي ـت ــوق ــف ال ـق ـص ــف وال ـ ـقـ ــذائـ ــف ت ـبــدو
كــال ـم ـطــر ،وال ـج ـن ــود ي ـع ـب ــرون ب ـهــو ال ـف ـنــدق
ً
جــر يــا  ،إ مــا قادمين أو راحلين ربما لتقديم
ال ــدع ــم ل ـفــرق ـهــم ف ــي ال ـم ـي ــدان ،ب ـعــد لـحـظــات
هي حقيقة كانت ساعات طويلة سمح لنا
بــال ـخــروج مــن الـمـخـبــأ ،فــأســرعــت إل ــى بهو
الفندق ،فقد كنا أنا وهو على موعد عندما
فتحت السماء أبواب الجحيم ،ولم تقفلها إال
بسحب كثيفة من الدخان األسود ،وأصوات
استغاثات نسمعها عبر أجهزتنا وتواصلنا
مع الكثيرين من مختلف األطراف.
هـ ــو ك ـ ــان فـ ــي م ـب ـن ــى الـ ـج ــامـ ـع ــة فـ ــي ت ـلــك
المدينة الساحرة قبل أن ينال منها الموت
ال ـك ـث ـي ــر ،قـ ــال ل ــي إن ب ـي ــن ف ـن ــدق ـن ــا وم ـب ـنــى
ً
ً
ال ـج ــام ـع ــة ش ــارع ــا صـ ـغـ ـي ــرا ،ول ـك ــن ومـ ــا إن
وص ـل ـنــا ح ـتــى ف ـت ـحــت أبـ ـ ــواب ال ـج ـح ـيــم مــن
جديد ،لم نستطع أن نتواصل ،تم دفعنا إلى
الملجأ وبقينا هناك ساعات ،وما إن خرجنا
ً
وجلسنا في بهو الفندق حتى وجدت وجها
بــاب ـت ـســامــة عــري ـضــة ي ـل ــوح ل ــي ع ـنــد مــدخــل
الفندق أو ما تبقى منه ،لم أتخيل أن أكثر
مــن  18سـنــة تـفـصــل بـيــن لـحـظــة وداعـ ــه في
ً
ً
مطار هيثرو عائدا إلى بلده حامال شهادة
ال ــدكـ ـت ــواره ب ـف ـخــر واعـ ـت ــزاز لـيـضـعـهــا أم ــام
والدته ووالده بعد سنوات من الفراق ،منذ
أن حصل على البعثة إلكمال دراسته في تلك
الجامعة البريطانية العريقة ،حيث التقينا
لـلـمــرة األولـ ــى وم ــع ال ــوق ــت أصـبـحـنــا ثــاثــة
أصدقاء ال نفترق أنا وهو ووعد.
ح ـض ـن ـنــي ب ــد ف ـئ ــه ا ل ـم ـع ـه ــود وراح ي ــردد
ً
بـضـحـكـتــه ال ـتــي لــم تـفــارقــه أب ــدا حـتــى اآلن،

علي محمد البداح

حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة مــن األل ــم ال ــذي اكتسح
مــديـنـتــه بــل وط ـنــه مــن شـمــالــه إل ــى جنوبه
و مــن شــر قــه إ لــى غــر بــه ،تحدثنا و كــأ نـنــا قد
وض ـع ـن ــا ف ــاص ـل ــة م ـن ــذ ل ـقــائ ـنــا األخـ ـي ــر فــي
مطار هيثرو ،ذ كــر نــي بأنني أ صــررت على
أن أو ص ـلــه لـلـمـطــار ر غ ــم أ نـهــا ع ــادة قديمة
وغير معهودة في لندن حيث المطار بعيد،
وك ـي ــف أن ـن ــا احـتـفـلـنــا ب ـت ـخــرجــه ل ـك ــذا يــوم
أولـهــا فــي درهــم حيث كنا نــدرس وآخــرهــا
في لندن بين كثير من أصدقائه الذين لم
أكن أعرفهم ،ولكنني أحببتهم من محبته،
كان الصديق الذي ال يشبه أي صديق آخر،
ً
كــا نــت تلك ا لـصــدا قــة ن ــادرة جــدا بين ثالثة
أرواح تــا قــت ف ــي زم ــن م ــا ب ـيــن ال ـفــواصــل،
ً
ه ــو ال يـه ـتــم بــال ـس ـيــاســة أب ـ ــدا وأنـ ــا وعـهــد
مصابتان بهوس اسمه السياسة ومتابعة
األخبار ،هو كان يعمل على أن يعلمنا بأن
الحياة أكبر من معركة هنا أو هزيمة هناك،
وأن علينا أن نبحث عن الحب والجمال في
كــل تفاصيل ا لـحـجــر بتلك ا لـبـلــدة العريقة
التي عاش فيها بدر شاكر السياب ،فكتب
ً
فيها كثيرا من شعره.
أمـ ـضـ ـيـ ـن ــا س ـ ــاع ـ ــات ن ـح ـت ـس ــي الـ ـقـ ـه ــوة،
ونتحدث كأننا نسابق الزمن والقذائف وكل
المنغصات ،تبادلنا األخبار وروى كل منا
لآلخر ،مــاذا حــدث منذ أن افترقنا في ذلك
ا لـيــوم اللندني ا لـغــا ئــم حتى هــذه اللحظة،
كثير من الماء مر تحت ذلك الجسر ،كانت
ت ـل ــك أغ ـن ـي ــة س ـت ـن ــج الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـحــدث
عــن نـيــوكــاســل تـلــك الـبـلــدة الـمـجــاورة التي
امتلكت الكثير من مظاهر الحياة المتنوعة

مقارنة ببلدتنا درهم ،حيث النهر والشجر
والكاثدرائية العريقة.
افترقنا على عهد بلقاء ات عــد يــدة ،عهد
فشلت فــي تحقيقه ر غــم ا لــر غـبــة الجامحة،
خـصــو صــا بـعــد أن سكتت أ ص ــوات القنابل
في مدينته ،وعاد بعض الحياة لها ،وكان
الـعـهــد أنــه يــريــد االحـتـفــاء بــي فــي مدينته،
ً
مــا هــي إال أ شـهــر فـيــأ تـيـنــي صــو تــه ضعيفا
بــال ـكــاد أس ـت ـط ـيــع أن أس ـم ـعــه ألك ـت ـشــف أنــه
أص ـيــب ب ــال ـس ــرط ــان ...ق ــاوم ال ـح ــرب طــويــا
ورفض الخروج لظروف وقناعات عدة وهزم
القذيقة ،ردد أنه سينتصر على هذا المرض
كـمــا انـتـصــر عـلــى الـكـثـيــر مــن الـصـعــاب من
قـبـلــه ،ح ــاول أن يــر ســل عـبــر أس ــاك الهاتف
ضحتكه المعهودة فجاء ت ضعيفة ،بقينا
على تواصل حتى أنه في إحدى المرات قال
أريد أن أكمل العالج في بيروت ،وعاد ليقول
أعتقد أنني سأكون بخير.
كانت مكالمته األخيرة مطولة ،وصف لي
ما كان على مائدة طعامهم ذاك اليوم ،وقال
"تفضلي شرفينا" ،وتحدث عن كل شيء إال
هو ،كعادته حاول أن يطمئنني بأنه بخير
وأن ع ـلـ ّـي أال أق ـلــق ،وك ـعــادتــي قـلـقــت عـلـيــه،
ولكني لم أتخيل أن المرض سينتصر عليه
أسرع من تلك القذيفة.
ج ــورج كــم لــك و حـشــة ،و كــم ستشتاق لك
جــدران حلب العريقة! وكثيرون من طالبك
ونحن جميعا ،ستبقى ضحكتك وأحاديثك
ً
المليئة بالحيوية تسكننا وتعيد لنا أياما
معك!!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

ً
كشفت إدارة ترامب عالنية عن خطتها لتبديل جذريا االستراتيجية
األميركية إزاء الصين ،وال شك أن اإلقرار بأن المنافسة األميركية-الصينية
تشتد مهم ،فهذا اعتراف طــال انتظاره بــأن المقاربة السابقة أخفقت
ودعوة وطنية للتحرك.
ُيعتبر خطاب نائب الرئيس بنس المفصلي بشأن العالقات األميركية-
ً
ً
الصينية مهما لسببين :أوال ،ندد بالحكومة الصينية لتنظيمها حملة
مريبة من عمليات التأثير األجنبي متعددة األوجه وغنية بالموارد على
ً
األراضي األميركية ،وثانيا ،وضع تلك الحملة في إطار المنافسة العالمية
ُ
بين الواليات المتحدة والصين التي تخاض في كل قارة وفي كل حيز.
عرض نائب الرئيس مجموعة واسعة من الطرق التي يعمل الحزب
الشيوعي الصيني من خاللها على نشر نفوذه داخل الواليات المتحدة
وحول العالم ،فقد ربط بنس العدائية االقتصادية ،والمغامرات العسكرية،
وعمليات نشر النفوذ ،والتوسع المستبد بفكرة أن بكين قررت منذ زمن
بعيد أن تتخلى عن التعاطي بتعاون حقيقي مع الواليات المتحدة ،مما
ُيحتم علينا الرد.
ذكر بنس" :نريد عالقة بناءة مع بكين .صحيح أن بكين تبتعد أكثر
فأكثر عن هــذه الــرؤيــة ،ولكن ما زال بإمكان القادة الصينيين تغيير
مسارهم".
ً
ّ
يشكل هذا الخطاب ذروة سنتين تقريبا من العمل داخل إدارة ترامب
تمولها الحكومة
على تحديد ،كشف ،ومواجهة الجهود المتنامية التي
ً
الصينية للتدخل في أوجــه الحياة العامة األميركية كافة ،بما فيها
السياسات العامة ،السياسة ،الشؤون األكاديمية ،والصحافة.
ّ
للتوسع االقتصادي
أصاب بنس بربطه هذه الجهود بخطط بكين
واالسـتــراتـيـجــي ،الـتــي تشمل الـمـمــارســات الـتـجــاريــة غير المنصفة،
والــدبـلــومــاسـيــة الـقــائـمــة عـلــى الــديــن فــي الـعــالــم الـنــامــي ،والتجسس
االقـتـصــادي ،وتصدير نظام االئتمان االجتماعي "األوروي ـل ــي" الــذي
ّ
يطبق الرقابة ويفرض الطاعة للحزب الشيوعي على كل َمن يسعون
إلى دخول الصين.
في الشهر الماضي ،كتب جيفري بدر ،مسؤول باراك أوباما األبرز
ً
لشؤون آسيا في البيت األبيض الذي يعمل راهنا في معهد بروكينز،
أن القلق بشأن تهديد الصين مبالغ فيه في واشنطن وأن مقاربة "فك
االرتباط" مع الصين متهورة.
ّ
أكد" :يتعرض التعامل اللصيق مع الصين ...للهجوم من قبل منتقدي
السياسة األميركية الذين يسعون إلى فك االرتباط بين البلدين" .ويتابع
ً
ّ
مضيفا" :ال شك أن فك االرتباط هذا سيشكل محطة على الــدرب نحو
العدائية".
لكن هذه مغالطة تقوم على تحريف الموقف المعارض ألن ال أحد
ً
ً
يدعو إلى "فك االرتباط" .على العكس ،نشهد في واشنطن إجماعا متزايدا
على أن إنهاء انتهاك بكين القواعد واألعراف الدولية ضروري وأن التعامل
معها يجب أن يقوم على إقرار واضح ودقيق بنوايا بكين وأعمالها ،فال
ترغب إدارة ترامب البتة في إثارة مواجهة مع الصين ،حسبما أخبرني
ً
مسؤول بارز في هذه اإلدارة ،مشددا على أن نشاط بكين هو السبب
وراء تدهور العالقة.
أضــاف هذا المسؤول" :مفهوم أن هذا يمثل بطريقة ما فك ارتباط
خاطئ بالكامل ،فالعكس صحيح .نقول للشعب األميركي إن علينا التنبه
لهذا الواقع ،كذلك على الصينيين أن يدركوا أنهم سيواجهون العواقب
ُ
إذا واصلوا تطبيق هذه السياسة ،التي تعتبر غير مقبولة".
ً
ً
يجد نفعا أن نأمل أن يكون بروز الصين بناء مع تجاهلنا
إذا ،لم ِ
ُ
سلوك بكين السيئ ،كذلك ال طائل في مقاومة بروز الصين ،لذلك يعتبر
ً
تصحيح مـســار الـعــاقــة األميركية-الصينية هــذا ضــروريــا لحماية
المصالح والقيم األميركية ،إال أن من المهم إدارته بعناية بغية تفادي
العواقب غير المرغوب فيها .ولكن هل يؤدي هذا إلى تصادم أو عدائية
ال داعي لهما بين الواليات المتحدة والصين؟ هذا وقف على بكين في
المقام األول.
*«واشنطن بوست»

وأقصد ما سمي خطأ "البديل االستراتيجي" ،فالحكومة لو كانت
جادة لقرأت وسمعت ما قاله المختصون ووضعت الحلول المقترحة
بعد تمحيصها وتنظيمها لتحيل أو تبدل هذا البديل الفارغ إلى خطة
استراتيجية هدفها األول تطوير عمل اإلدارة الحكومية ،فالقضية ال
يجوز اختصارها بمستوى الرواتب أو عدالتها ألن ما يجب أن يسبق
كل هذا هو إصالح الوظيفة العامة نفسها ،وكيف نؤديها لنستطيع
تحقيق العدل للعاملين بها.
ً
ً
الوظيفة العامة أصبحت هما للموظف وعبئا على المتعاملين مع
ً
ً
وزارات وأجـهــزة الحكومة ،فأغلب الموظفين ال يجدون عمال نافعا
للناس ليقوموا بــه ،ليس ألن أعــدادهــم أكـثــر مما تحتاجه الوظيفة
العامة فقط ،ولكن ألن توزيع المهام وتعقيد اإلجراءات وسوء االختيار
للتوظيف أو الترقية ،وغياب نظام عادل لقياس األداء وتقديره ،نحتاج
إلى دراستها وإعادة النظر فيها النتشال الوظيفة العامة من التدهور
الذي وصلت إليه قبل توصيفها وتقييمها وتحديد درجتها.
الوظيفة العامة في الدول التي سبقتنا أصبحت تحدد وتدار كما
تحدد الوظيفة الخاصة ،وأصبح لها مردود ملموس ونتيجة ظاهرة
مــرســومــة على أوج ــه الـنــاس رضــا وإشـبــاعــا نتيجة للسرعة والــدقــة
والجودة في تقديمها لهم.
ما سمي "البديل االستراتيجي" وكل الدراسات التي قدمت لمجلس
األمة والحكومة هي حلول للقشور والترضيات ،ومراعاة قوى الضغط،
وعجز عن عالج الكوادر المتناقضة وغير العادلة التي تم تطبيقها ،ولم
ً
أسمع أو أقرأ في أي من هذه الدراسات حال لالرتقاء بالوظيفة العامة،
وانتشالها من أزمتها ،وحل مشكلة تأخر الكويت بسببها.
توصيف وتقييم الوظائف ليس هو الحل السحري الذي يراه ديوان
الخدمة المدنية لتحقيق العدالة ،فالعدالة المطلوبة يجب أن تبدأ
بوقف معاناة الناس في تعاملهم مع الــوزارات والجهات الحكومية
ً
أوال ،وهذا لن يكون إال بوقفة جادة لوضع استراتيجية واضحة هدفها
تطوير العمل الحكومي على كل المستويات وصياغة الوظيفة العامة،
بحيث يتم تنفيذها بسرعة وإتقان وجودة عالية .وهذا يتطلب إلغاء
التشابك ليس بين الجهات الحكومية في إنجاز معاملة واحدة فقط،
إنما في التسلسل المنطقي واستخدام التقنيات ووضع معايير للجودة
وقياس رضا جمهور المتعاملين من أفراد ومؤسسات على مدار العام
للمزيد من التبسيط والسرعة والدقة ،وتوصيل الخدمة لطالبها إلى
مكانه باستخدام وسائل وتطبيقات التواصل اإللكترونية .الحديث
ّ
مضر في وضع الوظيفة
عن توصيف وتقييم الوظائف ال يجوز ،بل
الحالية ،واستمرار الحديث عن البديل الهزيل هو هــروب عن الحل
الصحيح لمشكلة الوظيفة ،وإرضاء للناخبين على حساب الوطن.

نحو رؤية مختلفة لتطوير
مناهج كليات الشريعة
د .عبدالحميد األنصاري*
aeansari@qu.edu.qa
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إدارة ترامب أعادت لتوها ضبط العالقة
األميركية  -الصينية
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زوايا ورؤى

جاي فيرهوفستات*

ينبغي تجفيف مستنقع االتحاد األوروبي
على االتحاد األوروبي
استخدام اآلليات المتاحة
بموجب معاهداته لضمان
محاسبة حكومات جميع
الدول األعضاء ،فالدفاع
عن القيم األوروبية
ال يتطلب أقل من ذلك.

إذا أردنا وقف
موجة الفساد
في أوروبا
فمن الضروري
أن تستجيب
مؤسسات
االتحاد
األوروبي
النتهاكات
القيم األساسية
لالتحاد

حقق القادة الشعبيون نجاحا منذ فترة طويلة من
خالل تقديم أنفسهم بديال "للنخبة الفاسدة" التي تغتني
على حساب "الشعب" .يدعي الشعبويون أنهم وحدهم
القادرون على استعادة أخالق الحكم ،أو كما قال دونالد
ترامب خالل حملة االنتخابات الرئاسية في الواليات
المتحدة عام " ،2016أنا وحدي أستطيع إصالح ذلك".
اس ـت ـف ــاد ت ــرام ــب ب ـش ـكــل ك ــام ــل م ــن ق ــواع ــد الـلـعـبــة
ً
بدءا من وصف منافسته هيالري ُ
"الملتوية"
الشعبوية،
إلــى الــوعــد "بتجفيف المستنقع" ،وقــد مضى اآلن ما
يقرب من عامين على انتخاب ترامب ،لكن إدارته مليئة
بالفضائح ،وأضحى المستنقع أعمق من أي وقت مضى.
نادرا ما يفي الشعبويون بوعودهم بضمان حكومة
نظيفة ،وذلك لسبب بسيط :تتمثل أولويتهم الحقيقية
ف ــي اس ـت ـغــال ال ـن ـظــام لـتـحـقـيــق مـكــاسـبـهــم ال ـخــاصــة،
ويتجلى ذلــك فــي وســط وشــرق أوروب ــا ،حيث يترأس
أمثال ترامب في المنطقة مستنقعات الفساد الخاصة
بهم.
وفي بولندا ،يهاجم غاروسالف كازينسكي ،القائد
الفعلي لحزب القانون والعدالة ( ،)PiSباستمرار النخب
الـفــاســدة ،فــي حين يـقــوض المؤسسات الديمقراطية
ويزود الموظفين األساسيين بالمناصب السياسية .كما
تولت الحكومة إدارة وتوزيع األموال من أجل المنظمات
غير الحكومية ،مما زاد من احتمال معاقبة المنظمات
غير الحكومية المنتقدة للسياسات الرسمية من خالل
التبرعات ذات الدوافع السياسية ،فهذه المنظمات غير
الحكومية التي ساعدت في كشف الفساد تواجه اآلن
خطر التعرض للفساد.
ي ـتــاشــى ال ـف ـس ــاد ف ــي الـمـجـتـمـعــات ح ـيــث يتمكن
الصحافيون ومجموعات المراقبة من العمل دون خوف
أو قمع ،لذلك يعمل الشعبويون اليمينيون على تقويض
الصحافة الحرة والتقليل من شأنها .من جانبه ،ينتقد
ترامب الصحافة الجادة بحجة ترويج "أخبار مزيفة"،
ويصف وسائل اإلعالم الرائدة بأنها "أعداء الشعب" ،وفي
ظل أمثال ترامب األوروبيين ،أصبحت الرقابة الصريحة
واالستيالء السياسي على اإلذاعات العامة واقعا ،فمنذ
وصول حزب القانون والعدالة إلى السلطة ،تم تخفيض
النظام اإلعــامــي البولندي من "حــر" إلــى "حــر جزئيا"
في الترتيب السنوي لمنظمة "فريدوم هــاوس" ،وذلك
بسبب "عدم تسامح الحكومة بشأن اإلعالم المستقل أو
النقدي ،والتدخل السياسي المفرط في شؤون وسائل
اإلعالم العامة ،والقيود المفروضة على حرية التعبير
فيما يتعلق بالتاريخ والهوية البولندية".
وفــي هنغاريا ،على سبيل المثال ،فــي ظــل حكومة
رئيس ال ــوزراء فيكتور أورب ــان ،تجبر المنظمات غير
ً
ً
الحكومية التي تتلقى تمويال أجنبيا على اتباع قيود
إبالغ صعبة للغاية ،باعتبارها تخضع لـ"عمالء أجانب".
يتوقع المرء وجــود إجــراءات مماثلة في روسيا تحت
والية الرئيس فالديمير بوتين.
عالوة على ذلك ،في بولندا ،تسبب المجتمع المدني
الـهـنـغــاري الضعيف فــي خـلــق بيئة خصبة للفساد،
وانخفض مؤشر الحكومة النظيفة في هنغاريا على
مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من 55
في عام  2012إلى  45في عام  ،2017مما يجعلها أقل من
دول مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا.
أصبح أوربان ،الذي كان يعتبر بطال للديمقراطية،

مـتــورطــا فــي فضائح فـســاد بسبب تلقيه مساهمات
عينية مختلفة مــن بعض رج ــال األعـمــال الناجحين
المريبين ،واليوم ،يسافر أعضاء حكومة أوربان بشكل
روتيني على متن طائرات خاصة لحضور مباريات كرة
القدم ورحالت الصيد الشاملة في جميع أنحاء أوروبا،
وقــد تبين أنهم يرافقون النخبة في رحــات اليخوت
الفاخرة ،وتميل عقود المشتريات العامة إلى أن تكون
أعلى من سعر السوق بنسبة  ٪25في المتوسط.
للمرة األولى منذ بدايتهّ ،
صوت البرلمان األوروبي
ً
مــؤخــرا لفرض عقوبات ضد دولــة عضو في االتحاد
األوروبي بموجب المادة  7من معاهدة لشبونة ،بعد
صدور تقرير مفصل عن حجم الليبرالية والفساد في
هنغاريا ،وعلى الرغم من الحديث الشعبوي حول دولة
محاصرة من قبل النخب الفاسدة ،فإن الشعبويين هم
الذين يقوضون سمعة دولهم ،وإن تعطشهم للسلطة
واإلث ـ ــراء الـشـخـصــي ،الـنــاتــج عــن سـلـطــويــة مـتـشــددة،
يفوق باستمرار رغبتهم في اإلصالحات الحقيقية من
أجــل المصلحة العامة ،ومــن الناحية العملية يتمتع
الـشـعـبــويــون بـسـجــل حــافــل بـقـضــايــا ع ــدم ال ـم ـســاواة
والفساد واإلجرام.
من غير المستغرب أن العديد من أعضاء البرلمان
األوروبـ ـ ــي ال ــذي ــن م ــا زالـ ــوا يــرف ـضــون ال ـمــواف ـقــة على
اتخاذ إجــراء رسمي ضد حكومة أورب ــان ،متورطون
فــي فـضــائــح خــاصــة ب ـهــم .عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،يزعم
أن أوروبـ ــا األم ــم وال ـحــريــة ،والـمـجـمــوعــة البرلمانية
اليمينية المتطرفة التي تضم التجمع الوطني الفرنسي
(الجبهة الوطنية سابقا) ،وحــزب الرابطة اإليطالية،
وحزب الحرية في النمسا ،والحزب الهولندي من أجل
الحرية ،قد تلقوا مبلغ  427.000يورو ( 493.000دوالر)
كتعويض عن المصروفات "المفرطة" و"غير القانونية"
في عام .2016
إذا أردنـ ـ ــا وقـ ــف م ــوج ــة ال ـف ـس ــاد ف ــي أوروب ـ ـ ــا فمن
الضروري أن تستجيب مؤسسات االتحاد األوروبــي
ً
النتهاكات القيم األساسية لالتحاد ،بدءا بالمحاوالت
الرامية إلى خنق المنظمات غير الحكومية والصحافة
الحرة.
ومن الناحية المثالية يجب ترقية يوروبول (وكالة
االتحاد األوروبــي للتعاون في مجال تنفيذ القانون)
بحيث تـكــون لـهــا صــاحـيــات مماثلة لتلك الخاصة
بمكتب التحقيقات الـفــدرالــي فــي الــواليــات المتحدة،
وهذا يعني أنه سيكون لديها السلطة لبدء التحقيقات
في أي مكان في االتحاد األوروبــي ،ومطالبة وكاالت
تنفيذ القانون على المستوى الوطني بالتعاون مع
جهودها.
ً
وبدال من حماية الحكومات الشعبوية التي تسمح
بــالـفـســاد وتـسـتــولــي عـلــى أم ــوال االت ـح ــاد األوروبـ ــي،
يـنـبـغــي ع ـلــى االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي اس ـت ـخ ــدام اآلل ـي ــات
المتاحة بموجب معاهداته لضمان محاسبة حكومات
جميع الدول األعضاء ،فالدفاع عن القيم األوروبية ال
يتطلب أقل من ذلك.
* رئيس الوزراء البلجيكي السابق ،ورئيس
تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل
مجموعة أوروبا ( )ALDEفي البرلمان األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
وباالتفاق مع «الجريدة»

نظم مركز الوجدان الحضاري بوزارة الثقافة والرياضة ،ندوة حول
مناهج كليات الشريعة وتحديات المستقبل ،تحدث فيها الدكتور إبراهيم
ً
ً
ً
بن عبدالله األنصاري ،عميد كلية الشريعة ،فقدم عرضا تاريخيا تقييميا
للخطط التطويرية التي مرت بها المناهج بكلية الشريعة بجامعة قطر،
ً
بدءا من الخطة األولى  1980إلى السابعة حاليا.
ً
ومع تقديره للجهود السابقة ،فقد كان المحاضر موفقا في رؤيته
التقييمية ألوجه الخلل في الخطط السابقة ،وما واجهتها من تحديات
وإكراهات في عالم طابعه التغير السريع ،أفــاد المحاضر وأجــاد ،وال
ً
ً
ً
غرو فهو كفاءة علمية ،من بيت كريم علما ودينا وخلقا ،ووالده الشيخ
عبدالله األنصاري ،رحمه المولى تعالى ،أسهم في خدمة العلم والدين
والوطن ،وأوصل علم قطر الخفاق إلى أقاصي األرض ،من جزر إندونيسيا
ً
شرقا إلى مجاهل إفريقيا غربا ،وذلك قبل الفضائيات ووسائل التواصل
ً
ً
الحديثة ،كما كان بابه مالذا رحبا لذوي الحاجات.
وددت حضور الندوة ،كوني أحد المشرفين المساهمين في تطوير
المناهج خالل فترتي عمادتي للكلية ( )2004-2000( )1994-1990إضافة
ً
إلــى اهتماماتي بتطوير مناهج التعليم الشرعي ،كما أن لي تصورا
ً
آخر للتطوير أحببت طرحه .دعوني أوال ،أطرح تساؤال :لماذا االهتمام
بتطوير التعليم الديني؟ وما أهميته؟
إنني أحد المؤمنين بأن تطوير التعليم الديني وخطابه الدعوي،
هو المدخل الضروري إلصالح األوضاع العامة لمجتمعاتنا العربية
واإلسالمية ،وضرورة ملحة لعبور الفجوة بين العالمين :العالم اإلسالمي
والعالم المتقدم ،كما عبر عن ذلك إعالن باريس حول تجديد الخطاب
الديني ،أغسطس  ،2003كما أن التجديد والتطوير المستمرين خاصية
من خواص ديننا اإلسالمي ،وأصل من أصوله ،فال إصالح بدون تغيير
َ
َُْ
َ
َّ َّ َ َ
َّ
وتطوير ِ"إن الل َه ل ُيغ ِّي ُر َما ِبق ْو ٍم َحتى ُيغ ِّي ُروا َما ِبأنف ِس ِه ْم" ،وتغيير
ما باألنفس إنما يبدأ بتغيير األفكار ،ومراجعة مناهج التعليم الديني
وتطوير خطابه ،ليواكب المستجدات ويستجيب للحاجات ويشحذ
الطاقات البانية للمجتمعات ،باعتبارها المغير األساس لما في العقول
والنفوس.
ً
ثانيا :ما الذي نريده من خريج مناهج كليات الشريعة؟
المالحظ أن المناهج الشرعية عامة ،بما فيها المطورة ،تستفرغ
جهودها في تخريج المؤهل في مجاالت الدعوة والفقه والفتوى والبحث
والقضاء الشرعي والتعليم واإلعالم واالقتصاد اإلسالمي ...إلخ ،لكنها
ً
تغفل هدفا أبعد وأعمق وأسمى ،هو :إعداد خريج متصالح مع نفسه،
ً
ومنسجم مع مجتمعه ودولته ونظامها السياسي،ال يعاني توترا أو
ً
انفصاما أو عزلة عن العالم المعاصر وتحوالته ،منفتح على الثقافات
اإلنسانية والحضارة الحديثة وفتوحاتها العلمية والمعرفيةِّ ،
متقبل
لآلخر المذهبي والديني والحضاري ،محصن بقوة اإليمان والمعرفة
والثقة بالذات ويقظة الضمير واستنارة الوعي والفكر النقدي العقالني
المحصن من أمراض التطرف والكراهية والتعصب واالستعالء واإلقصاء،
باعث على األمل في صنع مستقبل أفضل لوطنه.
المناهج الشرعية ،بوضعيتها الراهنة أخفقت في تحقيق  5أهداف
رئيسة:
 -1الهدف التحصيني :فشلت المناهج في تعزيز "المناعة الدينية"
لشبابنا أمام فيروسات فكر التطرف والكراهية والتعصب.
 -2الهدف التنموي :الدين قوة هائلة تشحن طاقات المسلم للبناء
ً
والتنمية واإلنتاج واالبتكار باعتبارها "جهادا" لكن المناهج الشرعية
السائدة لــم تفلح فــي توظيف طــاقــات خريجيها فــي ميادين السباق
الحضاري.
 -3الهدف التوحيدي :فشلت المناهج الشرعية في تحقيق التقارب
بين المسلمين بتعزيز المشترك الديني بين المذاهب والفرق اإلسالمية،
ً
بل زادت المسلمين انقساما ،فادعت كل فرقة أنها (الناجية) الموعودة
بالجنة ،أصـبــح التعليم الــديـنــي عــامــل فــرقــة وتــأزيــم وشـحــن طائفي
وسياسي.
 -4الهدف الدعوي :فشلت المناهج في أهم وظائفها :تقديم صورة
حضارية محببة لإلسالم إلى العالم المعاصر.
 -5الهدف الحقوقي :خريج الشريعة ضعيف في ثقافة حقوق اإلنسان،
أكثر ميال إلى التضييق على الحريات بحجة حماية الفضيلة وحراسة
العقيدة وصيانة الثوابت والحفاظ على الهوية ،يستسهل اتهام اآلخرين
في معتقداتهم ورميهم بالبدعة والضاللة أو العلمانية ِّ
والردة.
ً
ً
ختاما :ال نريد مناهج شرعية تخرج سلفيا يضيق باآلخر المذهبي
ً
والعقدي ،أو صحويا يستريب باآلخر الحضاري ومثقفيه ،ولذلك هي
بحاجة إلى تضمينها مقررات في "ثقافة االختالف والحوار" و"ثقافة
التسامح واالعتذار" و"ثقافة نقد الذات" و"ثقافة التقريب بين المذاهب"
و"ثقافة الفرح ومحبة الناس" وأخرى لتصحيح المفاهيم حول "وضعية
المرأة في المجتمع المعاصر" و"الجهاد بالمفهوم الحضاري" و"تجديد
الخطاب الديني".
* كاتب قطري
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٠٤

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣٠٦

٤.٧٣٧

2.٥٠٤ 2.٨٥١ ٣.٢٨٥

ابتالع األصول الثمينة في الشركات المتعثرة يبدأ من صناديق الـ «كايمن»

ُ
َ
دائن يسمح له باختيار األصل الذي يحدده دون بقية الدائنين!
محمد اإلتربي

العملية برمتها عبارة عن
استخراج األصول الثمينة من
بطن الشركة بطريقة قانونية
واحترافية ،لغل يد الدائنين
عنها ،وتبديد أموالهم أو
إجبارهم على شطبها أو القبول
بالفتات منها كأمر واقع.

كشفت مصادر مالية استثمارية
لـ «الجريدة» عن الكيفية القانونية
واإلجــرائ ـيــة الـتــي يتم السطو بها
عـلــى األصـ ــول ال ـجــوهــريــة وعــالـيــة
الـ ـج ــودة ف ــي ال ـش ــرك ــات الـمـتـعـثــرة
وتهريبها بعيدا عن أيدي الدائنين،
والتي حدثت في شركات متعثرة
أخيرا في السوق الكويتي.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي كشفتها
المصادر ،فإن بداية اللعبة المتقنة
قانونيا تبدأ من تأسيس صندوق
فـ ــي جـ ـ ــزر ك ــاي ـم ــن م ـث ــا ألغـ ـ ــراض
االستثمار في شــراء المديونيات،
بأياد وملكيات خفية ،ومن ثم يتم
تقديم ع ــروض لـعــدد مــن الدائنين
للشركة المتعثرة لشراء الدين فوريا
بقيمة تتراوح بين  20و 30في المئة،
حسب سير المفاوضات.
وفي ضوء تجميع ديون بمبلغ
ي ـ ـتـ ــراوح ب ـيــن  150و 200مـلـيــون
دينار ،بقيمة تراوح بين  25و 30في
المئة ،مما يعني أنه تم شراء الدين
لمبلغ  200مليون دينار بقيمة 60
مليونا ،وتنتقل على إثر ذلك صكوك
المديونية كاملة لـلـصـنــدوق .الى
هذا الحد يبدو األمر حقا مشروعا
واسـتـثـمــارا معلوما ومـعـمــوال به،
إال أن الـخـطــوة الـتــالـيــة تـبــدأ فيها
لعبة التنسيق والترتيب بين مالك
الصندوق الــذيــن هــم مــاك الشركة
المديونة في األساس ،على أساس
أنه صندوق خارجي.
ويـتـقــدم الـصـنــدوق الــى الشركة
ال ـمــديــونــة أو ال ـم ـت ـع ـثــرة ،عــارضــا
الحصول على أحد األصول العينية
لدى الشركة مقابل مديونية قائمة

لديه بقيمة  200مليون دينار على
سبيل المثال.
ويـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــار األص ـ ـ ــل ال ـج ـيــد
وال ـجــوهــرة الـثـمـيـنــة ل ــدى الـشــركــة
الـمـتـعـثــرة ،وم ــن ثــم يـتــم تقييمه بـ
 80مليون دي ـنــار ،وبــالـتــالــي يقدم
الصندوق عرضا مغريا ينص على
أنه يمكنه إسقاط كامل المديوينة
ال ـبــال ـغــة  200م ـل ـيــون م ـقــابــل ذلــك
األصـ ـ ــل ،م ـمــا ي ــوح ــي ظ ــاه ــري ــا أنــه
تفضل على الشركة أو منحها مبالغ
كـبـيــرة مـقــابــل أص ــل م ــا ،أي أن ــه تم
شــراؤهــا بأعلى مــن سعر التقييم،
وبالتالي تكون الشركة المتعثرة
هي المستفيدة.
ل ـك ــن ب ــاط ــن األم ـ ــر أن الـعـمـلـيــة
برمتها عبارة عن استخراج األصول
الثمينة مــن بطن الشركة بطريقة
قانونية واحترافية ،لغل يد الدائنين
عنها ،وتبديد أموالهم أو إجبارهم
عـلــى شطبها أو الـقـبــول بالفتات
منها كأمر واقع.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هو:
لماذا يتم منح أفضلية لدائنين على
دائـنـيــن آخ ــري ــن ،علما بــأنـهــم أمــام
القانون سواسية ،فالجميع دائن؟
ولماذا يتم السماح لدائن بعينه
باختيار األصــل الــذي يريده ويتم
تـحــديــده ،دون الـسـمــاح لغيره من
الدائنين بنفس المبدأ والمعاملة؟
ويـ ـط ــرح ج ـم ــوع ال ـم ـســاه ـم ـيــن،
السيما الـصـغــار ،تـســاؤال عريضا
عن موقف الجهات الرقابية كافة من
هكذا ممارسات ومن يحميهم مقابل
ه ــذه ال ـتــاع ـبــات عــالـيــة االح ـت ــراف
ُ
والمحكمة اإلجراء.

أخبار الشركات
« »gfhتحصل على موافقة «المركزي» لبيع محفظتها العقارية بمليار دوالر
حصلت مجموعة «جي إف إتش» على موافقة
مشروطة من «مصرف البحرين المركزي» بشأن
العرض الذي تلقته لبيع محفظتها العقارية.
وقالت المجموعة إن قيمة العرض تصل إلى
مليار دوالر ،بدفعة مقدمة تتراوح بين  250مليون

«أموال» :استقالة
مجلس اإلدارة
قالت شركة أموال الدولية
ل ــا سـ ـتـ ـثـ ـم ــار إن م ـج ـلــس
اإلدارة قــرر فــي اجـتـمــاع له
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي تقديم
اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـتـ ــه ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ب ـع ــد
ح ـ ـص ـ ــول ش ـ ــرك ـ ــة «ش ـ ـعـ ــاع
كابيتال» على أغلبية أسهم
«أم ـ ـ ــوال» ،وسـيـتــم انـتـخــاب
م ـج ـلــس ج ــدي ــد م ـ ــدة ث ــاث
سنوات.

دوالر و 380مليونا ،فــي حين تستند الدفعات
المتبقية إلى شروط التطوير المشتركة والممتدة
عـلــى م ــدى الـسـنــوات الـخـمــس المقبلة ،مضيفة
أن العرض سيخضع لموافقة المساهمين قبل
تنفيذ الصفقة.

«زين» تدخل في مفاوضات مبدئية مع «سويفتل»
ُ
قالت شركة االت ـصــاالت المتنقلة «زي ــن» إنها تـجــري محادثات
ُ
مبدئية مع شركة سويفتل ،في وقت تدرس جميع الفرص المتاحة
ُ
في قطاعات تعزز عمليات التسويق والتوزيع في السوق الكويتي.
وأوضحت «زين» أنها «في طور المفاوضات المبدئية مع شركة
سويفتل بخصوص هذا الشأن».

ً ً
«أصول» :يوسف مديرا ماليا
ذكرت شركة أصول لالستثمار أنه بناء على موافقة هيئة أسواق
المال تم تعيين حسين يوسف في وظيفة المدير المالي للشركة
اعتبارا من تاريخ .2018/ 10/ 7

خلل مهني في مقابالت
التوظيف بـ «نفط الخليج»
●

أشرف عجمي

علمت «الـجــريــدة» مــن مصدر نفطي مـســؤول أن عــودة
االنتاج إلى المنطقة المقسومة باتت وشيكة ،مدلال على
ً
ذلك بأن هناك لجانا نفطية مشتركة من الجانبين الكويتي
والسعودي اجتمعت نهاية االسبوع الماضي لعقد مقابالت
ُّ
وتسلم طلبات توظيف المديرين ورؤساء االقسام ونوابهم
في شركة نفط الخليج بمنطقتي الوفرة والخفجي ،من أجل
سد الشواغر بعد تقاعد اغلبية العاملين القدامى ،فضال
عن النظر في ترقيات من يعملون حاليا بالشركة ،وهي
«خطوة ايجابية لم تحدث منذ ما يزيد على ثالث سنوات».
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن «ذل ـ ــك ي ـن ـبــئ ب ـن ـيــة ع ـ ــودة االن ـت ــاج
واالستعداد لذلك ،في انتظار قرار بدء االنتاج»؛ موضحا
ان المرحلة المقبلة ستكون خاصة بإعادة تأهيل الحقول.
وانتقد طريقة المقابالت التي تمت من خالل تكليف بعض
ً
المديرين باختيار نظراء لهم في نفس المنصب ،مبينا أنه
كان من المفترض وجود صاحب منصب اعلى لالختيار.
وأشــار الــى ان هناك لجنة تم تشكيلها لبحث طلبات
المقاولين الذين تم إنهاء عقودهم بسبب الفترة التي تم
فيها إيقاف االنتاج ،الفتا الى أن هناك بعض المقاولين
مستمرون في العمل بعد خفض قيمة العقود الخاصة بهم،
كما ستبحث تلك اللجنة في الوقت ذاته التعاقد مع مقاولين
جدد للعمل في المنطقة فور بدء التشغيل.

مؤسسات مالية عالمية ترشح شركات محلية
لبحث سبل االستثمار
●

عيسى عبدالسالم

ذك ــرت م ـصــادر مطلعة أن المستثمرين األج ــان ــب الــذيــن
تلتقيهم شركة بورصة الكويت لألوراق المالية في حملتها
الترويجية التي تقوم بها ،من أجــل تسويق السوق المالي
الكويتي ،يرشحون بعض الشركات الكويتية رغبة في االلتقاء
ب ـهــم ،وال ـحــديــث عــن اسـتـثـمــاراتـهــم واسـتــراتـيـجـيــة األع ـمــال
الخاصة بهم.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن شركة بورصة الكويت
تستعد لحملة ترويجية ستتم دعوة بعض الشركات المدرجة
اليها في نهاية أكتوبر الجاري بدبي ،مشيرة الــى أن هناك
تــوصـيــات مــن بـعــض المستثمرين األجــانــب بـشــأن حضور
بعض الشركات المدرجة الكويتية لبحث فرص االستثمار
المتاحة في السوق الكويتي ،وآليات الدخول فيه عبر األدوات
االستثمارية المتاحة التي تسمح بها الجهات الرقابية ،أو
من خــال اختيار بعضها في بعض األوقــات من قبل شركة
البورصة.
وأضافت أن «شركة بورصة الكويت لألوراق المالية شاركت
خــال الفترة الماضية في فعاليات مختلفة ،منها مع EFG
 ،Hermesحيث ركزنا في الفترة الماضية على األثر اإليجابي
الذي تحدثه العمليات التشغيلية الجيدة واألداء القوي ألسواق
الـمــال على النمو االق ـت ـصــادي ،بينما كــان للبورصة أيضا
مشاركة فعالة في منتدى المستثمر في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا ،الذي استضافه بنك إتش إس بي سي ،وضم
مجموعة من الجهات التنظيمية والبورصات ،وأكثر من 25
شركة من أكبر الشركات من جميع أنحاء العالم».
وبينت أن الحمالت التي قامت بها البورصة خالل الفترة
الماضية نجحت فــي استقطاب اهـتـمــام كبير مــن قبل أهم
المؤسسات االستثمارية في المنطقة األوروبية والخليجية،
حيث تلقت هذه الشركات استفسارات عدة بشأن آليات التداول
واالستثمار فــي الـســوق الكويتي ،إضــافــة إلــى مــدى اهتمام
الحكومة ودعمها للسوق المالي.
ولفتت المصادر الى أن بورصة األوراق المالية الكويتية
بحاجة إلى حملة تسويقية كبيرة للعمل على تالفي السلبيات
الموجودة في السوق ،والتي دار الحديث عنها خالل الفترة
الماضية ،السيما بعد ترشيحها لالنضمام الى نادي األسواق
الناشئة ،وفق مؤشر «فوتسي راسل» ضمن الشريحتين األولى
والثانية المتوقع لها ديسمبر المقبل ،اضافة الى المساعي
الجمة األخرى لالنضمام الى بعض المؤشرات العالمية مثل
مؤشر  .msciودعت المصادر الى التطرق الى بعض األنشطة
األخرى ،مثل التركيز على حث الشركات الموجودة في السوق
على التحول إلى شركات مساهمة عامة إللزامها بعمليات
اإلدراج في السوق ،ودعوة بعض المؤسسات المالية العالمية
واالقليمية الــى إقــامــة المؤتمرات وال ـنــدوات التسويقية من
وقت إلى آخر ،وسرعة العمل على إقرار التشريعات الخاصة
باألدوات المالية الجديدة مثل المشتقات والسندات والصكوك.

تراجع محدود لمؤشرات البورصة والسيولة  11مليون دينار
تباين أداء األسهم القيادية ...و«برقان» يستمر في االرتفاع
رغم بعض عمليات الشراء
االنتقائية على مجموعة من
أسهم السوق األول كـ «برقان»
هناك
و«األهلي المتحد» ،كانت ً
بعض األسهم تواجه ضغوطا
بيعية ،كـ «بيتك» و«أجيليتي»
و«زين».

●

علي العنزي

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
ً
الكويت الرئيسية الثالثة تراجعا
ف ــي ت ـعــامــات أول ـ ــى ج ـل ـســات هــذا
األسبوع ،حيث تراجع مؤشر السوق
العام بنسبة  0.13في المئة تعادل
 6.58ن ـق ــاط لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 5104.76ن ـ ـقـ ــاط ،وسـ ـ ــط س ـيــولــة
بلغت  11.5مليون ديـنــار وبكمية
أسهم متداولة بلغت  72.4مليون
سهم نفذت من خالل  3480صفقة،
وكذلك انخفض مؤشر السوق االول
بـنـسـبــة  0.15ف ــي الـمـئــة ه ــي 8.23
نقاط ،مقفال على مستوى 5306.67
نـقــاط ،بسيولة بلغت  7.9ماليين
دي ـ ـنـ ــار ،وب ـك ـم ـيــة أس ـه ــم م ـت ــداول ــة
بلغت  26.9مليون سهم نفذت عبر
 1590صفقة ،وخسر مؤشر السوق
الــرئـيـســي بـنـسـبــة  0.08ف ــي المئة
تـســاوي  3.56نـقــاط ،ليستقر عند
مستوى  4737.98نقطة ،بسيولة
بلغت  3.6ماليين ديـنــار ،وبكمية
اسهم متداولة بلغت  45.4مليون
سهم نفذت من خالل  1890صفقة.

حالة فتور
بــدأت تعامالت بورصة الكويت
خالل هذا االسبوع بحالة واضحة

قريبة من اعلى مستوياتها خالل
اربع سنوات.

أداء القطاعات

م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـتـ ــور ،أك ـ ـبـ ــر م ـ ــن مـ ـع ــدالت
االسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ورغـ ــم بعض
عـمـلـيــات الـ ـش ــراء االن ـت ـقــائ ـيــة على
مجموعة مــن اسـهــم ال ـســوق االول
ك ـبــرقــان واالهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد ،كــانــت
هناك بعض االسهم تواجه ضغوطا
بـيـعـيــة كـبـيـتــك واجـيـلـيـتــي وزي ــن،
لتتعادل الكفة ،ولكن وسط ضعف
واضــح فــي السيولة المتداولة في

السووق االول ،بينما سيطر سهما
سفن والقرين بتداوالت بقيمة قريبة
مــن مليوني دي ـنــار عـلــى مجريات
ال ـســوق الــرئـيـســي ،وش ـهــدا تباينا
كـبـيــرا حـيــث تــراجــع االول بنسبة
 5.4في المئة ،بينما ارتفع القرين
بنسبة  5فــي المئة ،وتـصــدر سهم
المستثمرون وسط ضغوط بيعية
النشاط ،تاله المال والمدينة اللذان

سجال ارتفاعا ،اي ان حالة التذبذب
واضحة بين سوق وآخر وبين كتلة
اس ـه ــم واخ ـ ــرى ،لـتـنـتـهــي الجلسة
االول ـ ـ ـ ــى مـ ــن هـ ـ ــذا االس ـ ـب ـ ــوع عـلــى
تراجعات محدودة على المؤشرات
الثالثة.
ً
خليجيا ،كان اللون األحمر هو
المسيطر على اقفاالت المؤشرات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،ب ـض ـغــط رئ ـي ـس ــي مــن

مؤشر تاسي السعودي الذي خسر
نحو  100نقطة ،أي نسبة  1.2في
المئة ،وكذلك تراجعت بقية اسواق
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي،
ولكن بنسب محدودة ،مقتفية اثر
مــؤشــرات االسـ ــواق العالمية التي
سـجــل معظمها خـســائــر واضـحــة
خــال آخــر تــداوالتـهــا يــوم الجمعة
الماضي ،رغم استقرار اسعار النفط

طـ ـ ـغ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى اداء
ال ـق ـطــاعــات ،وانـخـفـضــت مــؤشــرات
ثمانية قطاعات هي النفط والغاز
بـ ـ  5.3ن ـقــاط وتــأم ـيــن بـ ـ  4.9نقاط
وات ـ ـص ـ ــاالت ب ـ ـ  4.2نـ ـق ــاط وس ـلــع
استهالكية بـ  4نقاط وعقار بـ 3.3
نقاط وبنوك بـ  1.6نقطة وصناعة
بـ  1.2نقطة وخدمات مالية بـ 0.43
نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات ثالثة
قـطــاعــات هــي تكنولوجيا ب ـ 50.9
نقطة ومواد اساسية بـ  16.9نقطة
وخدمات استهالكية بـ  0.71نقطة،
واستقر مؤشرا قطاعين فقط هما
مـنــافــع ورع ــاي ــة صحية وبـقـيــا من
دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر سـ ـه ــم بـ ــرقـ ــان قــائ ـمــة
األسهم االكثر قيمة ،وبلغت تداوالته
 1.3مليون دينار بارتفاع نسبته 2.6
فــي الـمـئــة ،تــاه سهم اهـلــي متحد
بـ ـت ــداول  1.3م ـل ـيــون دي ـن ــار ونـمــو
بنسبة  0.48في المئة ،ثم سهم بيتك
بتداول  1.1مليون دينار وانخفاض
بنسبة  0.5في المئة ،ورابعا سهم
ال ــدول ــي بـ ـت ــداول  1م ـل ـيــون دي ـنــار
وت ــراج ــع بـنـسـبــة  0.43ف ــي الـمـئــة،

وأخيرا سهم سفن بتداول  940ألف
دينار وخسارة بنسبة  5.4في المئة.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر
كمية جاء اوال سهم المستثمرون،
وتم تداوله بكمية اسهم بلغت 7.6
ماليين سهم وتــراجــع بنسبة 1.5
فــي المئة ،وجــاء ثانيا سهم اهلي
مـتـحــد بـ ـت ــداول  6.4مــاي ـيــن سهم
ونمو بنسبة  0.48في المئة ،وجاء
ثالثا سهم برقان بتداول  5.1ماليين
سهم وارتفاع بنسبة  2.6في المئة،
وجاء رابعا سهم الدولي بتداول 4.5
ماليين سهم وانخفاض بنسبة 0.43
في المئة ،وجاء خامسا سهم المال
ب ـتــداول  4.5مــايـيــن سـهــم وأرب ــاح
بنسبة  4.4في المئة .وتصدر قائمة
األسهم االكثر ارتفاعا سهم معادن،
حيث ارتـفــع بنسبة  36فــي المئة،
تــاه سهم االنظمة بنسبة  5.9في
المئة ،ثم سهم االمان بنسبة  5.4في
المئة ،ورابعا سهم تجارة بنسبة
 5.3في المئة ،وأخيرا سهم القرين
بنسبة  4.9في المئة.
وكان أكثر االسهم انخفاضا سهم
كامكو الذي انخفض بنسبة  8.4في
المئة ،تــاه سهم المركز بنسبة 7
في المئة ،ثم سهم سفن بنسبة 5.4
في المئة ،ورابعا سهم ايفا بنسبة
 4.6في المئة ،وأخيرا سهم وطنية
بنسبة  3.8في المئة.
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اقتصاد

االرتفاعات السعرية الحادة زادت المخاوف وحالة عدم اليقين في السوق
أشرف عجمي

ذكرت بعض البيانات الدولية أن
شركات النفط الهندية وشركة
بهرات بتروليوم ،التي تمثل
أكبر مصافي التكرير في الهند
لم تحجز أي شحنات من إيران
لشهر نوفمبر.

ي ــدل ــل ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار الـنـفــط
بشكل مـطــرد وســريــع عـلــى شح
المعروض في األسواق العالمية
إذ ت ـج ــاوزت األس ـع ــار األس ـبــوع
ً
الماضي  84.89دوالرا للبرميل،
وســط توقعات بانخفاض أكثر
للمعروض فــي األس ــواق بسبب
عـقــوبــات أمـيــركـيــة مرتقبة على
إيران المصدرة للنفط ،من المقرر
أن ي ـبــدأ ســريــان ـهــا ف ــي نوفمبر
المقبل.
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
صــادرات النفط الخام اإليرانية
بـلـغــت ذروتـ ـه ــا ف ــي  2018حين
سجلت نحو ثالثة ماليين برميل
ً
يوميا بما يعادل  3في المئة من
حجم االستهالك العالمي.

انخفاض الصادرات
أظـ ـ ـه ـ ــرت ب ـ ـيـ ــانـ ــات شـ ـح ــن أن
الصادرات اإليرانية في سبتمبر
ال ـم ــاض ــي ،انـخـفـضــت إل ــى نحو
ً
مليوني برميل يوميا مع خضوع
ال ـم ـش ـت ــري ــن فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم
للضغوط األميركية وتخفيضهم
الواردات اإليرانية.
وأ عـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض اآلراء
المتخصصة عن تخوفها من أن
االرتفاع الحاد في أسعار النفط

ً
هــذا األس ـبــوع قــد يـكــون تمهيدا
لـ ـتـ ـك ــرار مـ ــا ح ـ ــدث إب ـ ـ ــان األزم ـ ــة
المالية العالمية االخيرة ،ووفق
التقارير الصادرة فإن المصافي
ً
ال ـه ـن ــدي ــة س ـت ـك ــون أكـ ـث ــر ح ـ ــذرا
ً
مـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ف ــي الـتـعــامــل
مــع صفقات النفط اإليــرانــي ،إذ
م ــن ال ـم ـقــرر أن تـخـفــض واردات
النفط من إيران إلى نحو الصفر
نوفمبر المقبل.

تأمين الشحنات
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـعـ ــض الـ ـبـ ـي ــان ــات
الدولية أن شركات النفط الهندية
وشــركــة بـهــرات بتروليوم ،التي
تمثل أكبر مصافي التكرير في
الهند لم تحجز أي شحنات من
إيران لشهر نوفمبر ،كما رفضت
بعض شركات التكرير الهندية
األخ ـ ــرى تــأم ـيــن ش ـح ـنــات خــال
ن ـف ــس الـ ـشـ ـه ــر؛ وهـ ـ ــو مـ ــا يـنـبــئ
بحدوث أزمة في عمليات االمداد
ً
ستبدأ قريبا.
وعـلــى الــرغــم مــن تـلــك النظرة
المتشائمة ،فــإن هناك تأكيدات
من مصادر نفطية بأن اإلمدادات
ال ـن ـف ـط ـيــة مـ ــن م ـن ـت ـجــي «أوب ـ ـ ــك»
والحلفاء اآلخرين بقيادة روسيا
ق ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى تـ ـع ــوي ــض غ ـي ــاب

حصة ايران النفطية في السوق
العالمي.

 100دوالر للبرميل
وأعـ ــرب بـعــض المحللين عن
عدم قناعتهم ببلوغ مستوى 100

دوالر للبرميل فى األمد القريب،
الفـتـيــن فــي ه ــذا الـسـيــاق إل ــى أن
ذلــك قــد يثير حالة مــن االنــزعــاج
الـ ـش ــدي ــد ف ـ ــي بـ ـع ــض األوسـ ـ ـ ــاط
ً
االقتصادية خصوصا في الدول
المستهلكة للخام.
وع ـل ــى ال ـع ـكــس م ــن ذل ـ ــك ،فــإن

مشروع عن السياسة الوطنية للمنافسة خالل  5سنوات
● «حماية المنافسة» اقترح إدراجه في الخطة التنموية
● العجمي :يضمن عدم تقييد المنافسة ويفيد الحكومة والقطاع الخاص والمواطن

أكد رئيس مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة د .راشد العجمي،
أن «مـجـلــس اإلدارة ،اعـتـمــد خــال
ً
اجتماعه مــؤخــرا ،مقترح مشروع
«الـسـيــاســة الــوطـنـيــة للمنافسة»،
وذلك على مستوى دولة الكويت،
موضحا أن الجهاز رفــع اقتراحا
لوزير التجارة والصناعة ،إلدراج
هذا المشروع ضمن خطة التنمية
للدولة ،حيث يتم تنفيذه على مدى
 5سنوات.
وأضــاف العجمي ،في تصريح
صحافي ،أن «المشروع المقترح،
الذي أعده فريق من جهاز حماية
المنافسة ،يتضمن إعداد وتطبيق
ال ـس ـي ــاس ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـمـنــافـســة
بــال ـشــراكــة م ــع ال ـج ـهــات المعنية
ف ــي ال ــدول ــة ،ل ـض ـمــان ع ــدم تقييد
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ف ــي الـ ـس ــوق بـطــريـقــة
قـ ــد ت ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـل ــى ال ــرف ــاه ـي ــة
االقتصادية».
ولـفــت إلــى أن الـمـشــروع يهدف
إلـ ــى وضـ ــع وت ـط ــوي ــر اإلجـ ـ ـ ــراءات

وال ـل ــوائ ــح وال ـقــوان ـيــن وال ـتــداب ـيــر
الحكومية التي تشجع المنافسة،
وتسهل على الشركات الدخول إلى
األسواق مع معاقبة ومنع السلوك
المناهض من المنافسة.
وأض ــاف أن الـمـشــروع الجديد
ي ـت ـض ـم ــن أي ـ ـضـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
األهداف ،أهمها تعزيز دور الجهاز
وتمكينه من أداء أعماله ،وتطبيق
أف ـ ـضـ ــل ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة
المتعلقة بأجهزة حماية المنافسة،
ووف ـ ــق ال ـت ــوص ـي ــات ال ـم ـقــدمــة من
البنك الدولي ،والتماشي مع رؤية
الـكــويــت  2035-الخطة اإلنمائية
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ،ومـتــابـعــة تنفيذ
اإلجراءات الداعمة لمسار اإلصالح
الـ ـم ــال ــي واالقـ ـ ـت ـ ـص ـ ــادي -الـ ـم ــدى
ال ـم ـت ــوس ــط ،وقـ ـ ـ ــراءة ال ـم ــؤش ــرات
ال ـعــال ـم ـيــة وم ــوق ــع دولـ ــة الـكــويــت
ووضع آلية لتحسينها ،باإلضافة
إلى تقديم التقارير المتعلقة ،بما
تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة
بأهداف التنمية المستدامة.

راشد العجمي

وأشار إلى أن سياسة المنافسة
تقوم على تدابير حكومية مشتركة
تـ ـطـ ـب ــق م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
والـلــوائــح والـقــوانـيــن ،تـهــدف إلــى
ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـم ـن ــاه ــض
لـلـمـنــافـســة وم ـكــاف ـحــة االح ـت ـكــار،
وتنظيم ومراقبة عمليات االندماج،
والرقابة على األسعار مثل تثبيت

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف الــدوالر مقابل الدينار،
أمــس ،عند مستوى  0.303دينار ،فيما ارتفع
الـ ـي ــورو إل ــى م ـس ـتــوى  0.349ديـ ـن ــار ،مـقــارنــة
بأسعار صرف الخميس الماضي.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ف ــي نـشــرتــه
اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف

الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى مستوى 0.398
دينار ،كما انخفض سعر الفرنك السويسري،
ليسجل  0.305دينار ،وبقي الين الياباني عند
مستوى  0.002دينار دون تغيير.

األسعار أو اإلغراق ،والتنسيق مع
الجهات التنظيمية في القطاعات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ل ـت ـع ــزي ــز ال ـش ـفــاف ـيــة،
وتحرير الـســوق ،وكذلك التعاون
اإلق ـل ـي ـم ــي وال ـع ــال ـم ــي ف ــي م ـجــال
سياسة المنافسة.
وحول المستفيد من المشروع
ب ـيــن الـعـجـمــي ذك ــر ان ال ـم ـشــروع
إذا ت ــم تـطـبـيـقــه ف ـس ـي ـعــود نـفـعــه
على  3جهات (الحكومة ،القطاع
الخاص والمواطن) ،مشيرا إلى أن
المشروع سيفيد الحكومة في خلق
مـنـظــومــة تـشــاركـيــة بـيــن الـجـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وتـ ـع ــزي ــز ال ـحــوك ـمــة
الفعالة التي مــن شأنها أن تدعم
المنافسة ،فتعمل بطريقة متناسقة
م ــن خ ــال ال ـتــواصــل الـشـبـكــي في
المعلومات والقرارات بين الجهات
الحكومية ،مما يسمح باالتفاق
على األولويات الوطنية التي تدعم
المنافسة.
أم ـ ــا ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاس ـت ـف ــادة
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص م ــن ال ـم ـش ــروع

فقال العجمي ،إنه سيساعد على
تـعــزيــز االق ـت ـص ــاد ،وف ـتــح الـســوق
بطريقة منظمة ،مما يخلق بيئة
عمل جاذبة وآمنة لالستثمار ،من
خ ــال وض ــع ال ـلــوائــح التنظيمية
التي تدعم خلق البيئة التنافسية
المنظمة في األسواق ،مما يساهم
فــي جــذب الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة من خالل ضمان عدم
سيطرة واحتكار الشركات الكبرى
لــاســواق ،وتحرير السوق ،ودعم
الحياد التنافسي ،وإتاحة المجال
للتنوع االقـتـصــادي والصناعات
ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
اس ـت ـق ـطــاب الـمـسـتـثـمــر األج ـن ـبــي
الذي يعزز فتح السوق والمنافسة
العادلة.
وفيما يخص استفادة المواطن
م ــن ال ـم ـش ــروع قـ ــال ال ـع ـج ـمــي إنــه
أهــم المستفيدين مــن عملية فتح
األس ــواق بطريقة عــادلــة ومنظمة
تضمن توفر المنتجات األساسية
بأعلى جودة.

ه ـنــاك ت ـقــاريــر تــؤكــد أن انـقـطــاع
اإلمـ ـ ــدادات اإليــران ـيــة إل ــى جانب
قرار «أوبك» بعدم اتخاذ مزيد من
اإلجراءات لتعويض االنخفاضات
دفـ ـ ـع ـ ــا خـ ـ ـ ــام ب ـ ــرن ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أع ـل ــى
مستوياته في عــدة أسابيع هذا
األسـ ـب ــوع ،وق ــد يـ ــؤدي ذل ــك إلــى

تشكل قلقا وتؤثر بشكل سلبي
ف ــي األعـ ـم ــال ،نـتـيـجــة الرت ـف ــاع
ح ــاالت اإلع ـســار والـصـعــوبــات
األخرى التي من شأنها أن ترفع
حجم التعويضات المحتملة
خالل عام .2018
ولفتت الى ان بيانات اتحاد
هيئات تأمين ائتمان الصادرات
العربية واإلســامـيــة الوطنية
واإلقليمية (اتحاد أمان) تشير
إلى أن أعضاء ه البالغ عددهم
 18جهة غالبيتهم العظمى من
منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا قدموا  32.6مليار دوالر
كضمانات خالل عام  ،2016أي
بــزيــادة  22.6في المئة مقارنة
بعام .2015
وكـشـفــت أن ـهــا تـمـكـنــت على
مـ ـ ـ ـ ــدار  44ع ـ ــام ـ ــا مـ ـ ــن ت ــوف ـي ــر
ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ض ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
المباشرة العربية واألجنبية
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وك ــذل ــك
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات الـ ـع ــربـ ـي ــة ،لـتـبـلــغ
الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة لعملياتها
ال ـتــراك ـم ـيــة ب ـن ـهــايــة أغـسـطــس
 2018أكثر من  18مليار دوالر.
وبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت «ضـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــان» ان ـ ـهـ ــا
رص ـ ــدت ارت ـف ــاع ــا ف ــي م ـعــدالت
م ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
التجارية واالستثمارية نتيجة
التوترات السياسية واألزمــات
االقتصادية المتكررة في عدد
مـتــزايــد مــن مناطق الـعــالــم ،ما
زاد حــاجــة أطـ ــراف الـتـعــامــات
ال ــدول ـي ــة ل ـن ـقــل ال ـم ـخــاطــر إلــى
جهات متخصصة تقدم خدمة

سوق متوازن
فــي الـمـقــابــل ،رأى الـبـعــض أن

«ريبل» تحصد  %91من خسائر
العمالت الرقمية األسبوعية
رغ ــم أن عملة «بـتـكــويــن» العملة األك ـثــر ق ــوة في
سوق العمالت الرقمية تحولت إلى مكاسب ،فإنها
أفسحت طريق الخسائر العنيفة لعملة «ريبل» التي
استحوذت على أكثر من  91في المئة من إجمالي
خسائر العمالت الرقمية في أسبوع.
وتشير األرقام التي جمعتها «العربية .نت» ،إلى
أن إجمالي خسائر هذه العمالت في أسبوع بلغت
 4.5مليارات دوالر ،بعدما تراجعت قيمتها السوقية
من  222.4مليار دوالر في نهاية األسبوع الماضي
إلى نحو  217.7مليارا في صباح تعامالت أمس.
لكن الخسائر األسـبــوعـيــة لعملة «ري ـبــل» قفزت
لتسجل نحو  4.1مليارات دوالر مستحوذة بذلك
على أكـثــر مــن  91فــي المئة مــن إجـمــالــي الخسائر
األسبوعية للعمالت الرقمية.
وحولت عملة «بتكوين» اتجاهها الهبوطي لترتفع
بنسبة  0.09في المئة رابحة نحو  6دوالرات بعدما
ارتفعت من  6590دوالرا إلى نحو  6596دوالرا.
وصعدت قيمتها السوقية بنسبة  0.17في المئة
راب ـحــة نـحــو  0.2مـلـيــار دوالر ،بـعــدمــا صـعــدت من
مستوى  113.9مليار دوالر إلى نحو  114.1مليارا.
كما ارتفعت عملة «إي أو إس» بنسبة  0.34في
الـمـئــة بـعــدمــا ص ـعــدت مــن مـسـتــوى  5.74دوالرات
إلى نحو  5.76دوالرات .واستقرت قيمتها السوقية
اإلجمالية عند مستوى  5.2مليارات دوالر.
فــي الـمـقــابــل ،وعـلــى صعيد الـعـمــات الـخــاســرة،

«ضمان» 2.3 :تريليون دوالر قيمة ضمانات
لمستثمرين ومصدرين في 2017
أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة الـعــربـيــة
ل ـض ـمــان االس ـت ـث ـمــار وائ ـت ـمــان
ال ـ ـصـ ــادرات (ضـ ـم ــان) أن قيمة
ال ـض ـم ــان ــات ال ـم ـقــدمــة عــالـمـيــا
لتأمين الحماية للمستثمرين
وال ـم ـصــدريــن مــن  38مؤسسة
ب ـل ـغــت  2.33ت ــر ي ـل ـي ــون دوالر
عام  ،2017بزيادة  22في المئة
مقارنة بالعام السابق.
وذكــرت «ضـمــان» ،في تقرير
ضمن نشرتها الفصلية الثالثة
لعام  ،2018أمــس ،أن عمليات
تأمين ائتمان الصادرات قصير
األجل وفق بيانات اتحاد بيرن
استحوذت على غالبية النشاط
ب ـق ـي ـم ــة  2088مـ ـلـ ـي ــار دوالر
وبحصة تبلغ  89.6في المئة.
واف ـ ــادت ب ــأن قـيـمــة عمليات
ت ــأمـ ـي ــن ائ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات
متوسط وطــويــل األج ــل بلغت
 179مـلـيــار دوالر وحـصــة 7.7
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،ف ـ ــي حـ ـي ــن م ـث ـلــت
عمليات التأمين ضــد مخاطر
االستثمار ما قيمته  64مليار
دوالر و ح ـص ــة  2.7ف ــي ا لـمـئــة
من إجمالي العمليات الجديدة
لعام .2017
وأوض ـ ـحـ ــت أن ن ـت ــائ ــج آخ ــر
مسح أجراه «اتحاد بيرن» آلراء
أهم الجهات العاملة في صناعة
الضمان بشأن توقعاتها لعام
 2018أبــرز أن  85في المئة من
المستجوبين متفائلون بنمو
حجم العمليات الجديدة.
وكشفت «ضمان» أن منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا
حلت في مراتب متقدمة عالميا
في عدد من مؤشرات االستفادة
من خدمات الضمان ،إذ سجلت
المنطقة عمليات جديدة بقيمة
تتجاوز  100مليار دوالر خالل
عام .2017
وأضــافــت أن منطقة الشرق
األوســط وشمال افريقيا حلت
في المقدمة كأهم المناطق التي

موجة من بلوغ األسعار مستوى
 100دوالر للبرميل قـبــل نهاية
العام الحالي.

االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات ال ـس ـع ــري ــة الـ ـح ــادة
ال ـتــي حــدثــت ف ــي األي ـ ــام القليلة
ال ـمــاض ـيــة زادت م ــن ال ـم ـخــاوف
وحــالــة ع ــدم اليقين فــي الـســوق،
ً
خصوصا مــع الـتـهــاوي السريع
ً
لصادرات إيران النفطية ،فضال
عــن تمهل «أوب ــك» وحلفائها في
ضخ زيــادات تعويضية مقابلة،
مؤكدين في الوقت ذاته أن عودة
مستوى  100دوالر للبرميل لن
يواجه بصمت من كبار المنتجين
والمستهلكين ،بل سيكون على
األرجح هناك تدخل سريع لزيادة
اإلن ـت ــاج ،مــن أج ــل ال ـح ـفــاظ على
ً
الـ ـس ــوق مـ ـت ــوازن ــا وع ـ ــدم عــرقـلــة
ً
النمو خصوصا في االقتصادات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال إضـ ـع ــاف
مستويات الطلب النفطي.
ً
ً
وعموما ،فــإن هناك اجتماعا
فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل لـمـنـظـمــة
«أوبك» قد يتم فيه بحث تداعيات
غـ ـي ــاب ال ـح ـص ــة اإلي ــرانـ ـي ــة عـلــى
م ـ ـجـ ــريـ ــات األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـف ـط ـيــة
عند تطبيق العقوبات النفطية
األميركية عليها ،ومــع ذلــك فإن
كــل المتخصصين فــي الـشــؤون
ال ـن ـف ـط ـي ــة يـ ـ ـ ــرون ض ـ ـ ـ ــرورة ع ــدم
التسرع في زيادة اإلنتاج السيما
أن إيران في استطاعتها تصدير
نفطها عبر العراق.

ال ـت ــأم ـي ــن ل ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـج ــارة
واالس ـت ـث ـم ــار وال ـت ـم ــوي ــل ضــد
المخاطر التجارية والسياسية.
واك ــدت ان تلك الـعــوامــل إلى
جــانــب زيـ ــادة الــوعــي ساهمت
ف ــي ت ــزاي ــد وت ـي ــرة الـطـلــب على
خ ــدم ــات ال ـض ـمــان ف ــي الـعــديــد
من مناطق العالم على اختالف
تـصـنـيـفــاتـهــا م ــن ح ـيــث درج ــة
المخاطر كــإحــدى أهــم اآلليات
الــوقــائـيــة الفعالة فــي التعامل
مع تلك المخاطر.
ولفتت الــى أن تــزايــد الطلب
على خدمات الضمان والتأمين
يشكل حافزا أساسيا لتكثيف
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه ت ـط ــوي ــر
خدماتها وإمكاناتها من أجل
مزيد من الكفاءة في االستجابة
الح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
والـ ـمـ ـص ــدري ــن والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـع ـ ــزز ح ــرك ــة
التجارة.

حلت «ريبل» في المركز األول ،حيث سجلت خسائر
أسبوعية بنسبة  7..17في المئة بعدما تراجعت من
مستوى  0.582دوالر إلى نحو  0.479دوالر فاقدة
نحو  0.103دوالر ،وهوت قيمتها السوقية اإلجمالية
بنسبة  17.76في المئة فاقدة نحو  4.1مليارات دوالر
بعدما تراجعت من مستوى  23.2مليار دوالر إلى
مستوى  19.1مليارغا.
وحـقـقــت عملة «بـتـكــويــن ك ــاش» خـســائــر بنسبة
 4.48في المئة فاقدة نحو  24دوالر بعدما هوت من
مستوى  535دوالرا إلى نحو  511دوالرا ،وتراجعت
قيمتها السوقية بنسبة  3.34في المئة خاسرة نحو
 0.4مليار دوالر بعدما هوت من مستوى  9.2مليارات
دوالر إلى نحو  8.8مليارات.
وتــراجـعــت عملة «إي ـثــريــوم» بنسبة  3فــي المئة
فاقدة نحو  7دوالرات بعدما تراجعت من مستوى
 232دوالرا إلى نحو  225دوالرا ،وتكبدت خسائر
إجمالية بنسبة  2.53فــي المئة بقيمة  0.6مليار
دوالر بعدما هــوت من  23.7مليار دوالر إلــى نحو
 23.1مليارا.
وانخفضت عملة «بتكوين» بنسبة  5.18في المئة
متراجعة من مستوى  61.11دوالرا إلى نحو 57.94
دوالرا بخسائر تتجاوز  3.17دوالرات وعلى مستوى
قيمتها السوقية ،فقد تراجعت بنسبة  5.71في المئة
خاسرة نحو  0.2مليار دوالر بعدما تراجعت من
مستوى  3.5مليارات دوالر إلى نحو  3.3مليارات.
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 81مليون دينار إجمالي التداوالت العقارية من خالل المزادات
استحوذت على  %1.25من تداوالت القطاع منذ بداية العام
يتحكم بالمزادات العقارية
عدد من العوامل ،أبرزها
العرض والطلب ،حيث إن
الشركات التجارية تعمل على
قراءة ودراسة السوق بشكل
مستمر ،وتعلن إقامة المزاد
في الوقت المناسب ،كما
الجيوسياسية
أن لألوضاع ً ً
واالقتصادية دورا مهما
في تحديد موعد إقامة
المزاد.

بلغ إجمالي التداوالت العقارية التي تمت من
خالل المزادات منذ بداية العام الحالي وحتى
نهاية شهر أغسطس الماضي  81مليون دينار،
ً
وذلــك وفقا للبيانات الــواردة في وزارة العدل،
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
ووفق اإلحصائية التي أعدتها "الجريدة" عن
العقارات المتداولة التي تمت من خالل المزادات
العقارية التجارية ومــزادات وزارة العدل ،فقد
شكلت تلك التداوالت ما نسبته  1.25في المئة
من إجمالي التداوالت العقارية البالغة 2.352
مليار دينار.
وقد استحوذت أراضي السكن الخاص على
النسبة الكبرى من المزادات العقارية منذ بداية
العام ،تليها العقارات االستثمارية ،ومن ثم
العقارات التجارية ،وتركزت معظم المزادات
في المنطقة الجنوبية من البالد.
وانقسمت المزادات العقارية الى قسمين؛
األول ال ـ ـ ـمـ ـ ــزادات الـ ـت ــي ت ـق ـي ـم ـهــا ال ـش ــرك ــات
العقارية ،نيابة عن عمالئها ،وتأتي بهدف
ت ـح ـق ـيــق األرب ـ ـ ـ ــاح ،أمـ ــا ال ـق ـس ــم اآلخ ـ ـ ــر ،فـهــي
ال ـم ــزادات الـتــي تقيمها وزارة ال ـعــدل ،وذلــك
لـتـنـفـيــذ ح ـكــم الـمـحـكـمــة وف ــك الـ ـن ــزاع حــول
العقار المعني.
وتؤكد البيانات أن القطاع الخاص يعمل
ع ـل ــى ت ـص ــري ــف أراضـ ـ ـ ــي ال ـس ـك ــن الـ ـخ ــاص،
حـيــث إن معظم ال ـم ــزادات الـتـجــاريــة ،كانت
تقتصر على عرض أراضي السكن الخاص،
كما شهدت السنوات األخـيــرة بيع العديد
م ــن األراض ـ ـ ـ ــي ،وي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـع ــد ال ــرس ــوم
والضرائب التي فرضتها الدولة على مالك
تلك األراضي.

وت ـع ـت ـبــر الـ ـ ـم ـ ــزادات ال ـع ـق ــاري ــة م ــن أف ـضــل
الوسائل والطرق لتسويق العقارات في العالم،
إذ تعتمد على حشد أكبر عدد من المستثمرين
والراغبين في شراء العقارات في مكان واحد،
وكانت هي الوسيلة التي يفضلها الجميع،
وخاصة خالل فترة الكساد العقاري.

تقييم األسعار
وعـ ـ ـ ــادة مـ ــا ي ـت ــم ت ـق ـي ــم اس ـ ـعـ ــار الـ ـعـ ـق ــارات
المعروضة فــي ال ـمــزادات الـعـقــارات على
حسب األسعار السوقية ،وتكيفها بما
ه ــو م ـتــوافــر ف ــي الـ ـس ــوق ،إال أن بعض
الـ ـم ــزادات تـشـهــد طـلــب عــالـيــا وأس ـعــار
مرتفعة ،وذلك بسبب تميز العقارات أو
األراضي المعروضة ،والعكس صحيح،
فهناك عدد كبير من المزادات فشلت
فـ ــي الـ ـت ــروي ــج ل ـع ـق ــارات ـه ــا ،ول ــم
تشهد أي نوع من اإلقبال من
المواطنين أو المستثمرين.
وي ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزادات
العقارية العديد من العوامل،
وأب ــرزه ــا ال ـع ــرض وال ـط ـلــب،
حيث إن الشركات التجارية
تـعـمــل ع ـلــى قـ ـ ــراءة ودراس ـ ــة
السوق بشكل مستمر ،وتعلن
إق ـ ــام ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــزاد ف ـ ــي ال ــوق ــت
المناسب ،كما أن لألوضاع
الجيوسياسية دورا مهما
ف ــي ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد إق ــام ــة
المزاد ،وأيضا األوضاع

االقتصادية لها دور رئيس في عملية إنجاح
المزاد من عدمه.
وال يختلف قـطــاع ال ـم ــزادات الـعـقــاريــة عن
غ ـي ــره م ــن ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـص ــادي ــة األخـ ــرى،
فهو يشهد فترات ركود وأخرى رواج ،إذ إنه
م ــر بــالـعــديــد م ــن الـمـحـطــات خ ــال الـسـنــوات
الماضية ،وقد شهدت فترة ركود حادة ،وذلك
بعد األزمة المالية ،واستمرت حتى عام .2012
وي ــرج ــع ال ـب ـع ــض فـ ـت ــرة الـ ــركـ ــود ت ـل ــك ال ــى
أسباب عديدة ،منها أن أسعار العقارات كانت
منخفضة ،وأن التوقعات تشير الى ارتفاعها،
مما جعل الجميع يترقب ذلك االرتفاع ،وايضا
كان لألزمة المالية تأثير كبير على نفسيات
المستثمرين وعلى توجهاتهم المستقبلية،
في ظل ضبابية المشهد االقتصادي آنذاك.

إقامة المزادات
ون ـمــت وت ـي ــرة إق ــام ــة ال ـم ـعــارض الـعـقــاريــة
بعد تلك الفترة ،ليتم إقامة ما ال يقل عن 13
مزادا عقاريا في السنة الواحدة ،حيث شهدت
الفترة ما بين عام  2013الى  2016ارتفاعا في
أسعار العقارات ،مما فتح شهية الشركات لبيع
المزيد من العقارات واألراضي.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
د و ر كـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ر فـ ـ ـ ـ ــع
وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة إقـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزادات
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،حـ ـي ــث ف ـضــل
الـعــديــد مــن الـمــواطـنـيــن
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة ،خ ــاص ــة

أكبر تصفية عقارية في السعودية بـ  2.1مليار ريال
نـجــح مـجـلــس تصفية ع ـق ــارات تركة
صالح بن عبدالعزيز الراجحي ،وشركة
"إتـقــان" العقارية في بيع أرض الغدير،
م ــن خ ــال الـ ـم ــزاد ال ـعــاشــر م ــن تصفية
التركة ،بعدما رسا المزاد على صندوق
االستثمارات العامة بقيمة  2.17مليار
ريال.
وأوضح المجلس ،في بيان ،أن مساحة
أرض الغدير تبلغ نحو  434.4ألف متر
مربع ،وبسعر  5000ريــال للمتر ،ويعد
هــذا الـمــزاد ،الــذي أقيم فــي فندق "رافــال
كمبنسكي" بالرياض ،أكبر صفقة عقارية
بالسعودية.
وتحد أرض الغدير الشوارع التجارية
األربعة األهم في الرياض :طريق الملك
فهد ،وشــارع العليا ،والطريق الدائري
الشمالي ،والطريق التخصصي.
وب ـح ـســب ال ـب ـيــانــات ال ـم ـتــاحــة وصــل
إجمالي مبيعات المزادات التسعة ،التي

نفذت على عقارات تركة صالح الراجحي
إلى أكثر من  3.26مليارات ريال.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت أحـ ـ ــدث
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة الـ ـع ــدل اس ـت ـم ــرار
ح ــال ــة االنـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي إجـ ـم ــال ــي قـيـمــة
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة وأع ـ ـ ـ ــداد كـ ــل مــن
الصفقات والعقارات المنقولة ملكيتها
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،حـيــث انـخـفـضــت قيمة
الصفقات خالل األسبوع الماضي بناء
ع ـلــى ال ـم ـعــدل ال ـيــومــي ل ـن ـشــاط ال ـســوق
بنسبة  21.4في المئة ،لتستقر قيمتها
األسبوعية عند مستوياتها األدنى منذ
عام  ،2010كما انخفضت أعداد الصفقات
العقارية بناء على المعدل اليومي بنسبة
 7.9فــي المئة ،وانخفضت أيضا أعــداد
العقارات المنقولة ملكيتها بنسبة 8.3
في المئة.
وك ــان االقـتـصــاد شهد قـيــام مؤسسة

النقد العربي السعودي ،نهاية األسبوع
قبل الماضي ،برفع معدل اتفاقيات إعادة
الشراء المعاكس من  200نقطة أساس
إل ــى  225نـقـطــة ،ورف ــع مـعــدل اتفاقيات
إعــادة الشراء من  250نقطة أســاس إلى
 275نقطة ،الــذي أتــى بهدف المحافظة
عـلــى االس ـت ـقــرار الـنـقــدي أم ــام ت ـطــورات
األسواق المالية العالمية ،ومواصلة من
مؤسسة النقد لمراقبة وإدارة السيولة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ل ـض ـم ــان س ــاس ــة ع ـم ـل ـيــات
ال ـن ـظــام الـمـصــرفــي الـمـحـلــي واس ـت ـمــرار
تلبية احـتـيــاجــات االق ـت ـصــاد المحلي،
وهــو اإلج ــراء الــذي سيؤدي إلــى ارتفاع
تكلفة التمويل بجميع أنواعه على عموم
الـم ـق ـتــرض ـيــن م ــن ال ـب ـن ــوك ومــؤس ـســات
التمويل ،ويتوقع أن يشهد ارتفاعا آخر
قبل نهاية العام الـجــاري ،بناء على ما
أعلنه االحتياطي الفدرالي األميركي.
وك ـمــا هــو مـعـلــوم ف ــإن ارت ـف ــاع تكلفة

التمويل وضخ األموال والسيولة ،تسهم
في إحداث العديد من اآلثار ،أبرزها الحد
من التضخم المحلي ،إضافة إلى تأثيرها
المعاكس في مستويات أسعار األصول
بــاخـتــاف أنــواعـهــا ،وي ــزداد تــأثـيــره في
حــال تأكد لــدى األطــراف كافة ،استمرار
وت ـي ــرة االرتـ ـف ــاع ف ــي تـلــك الـتـكـلـفــة على
التمويل ،وسيضاف بالتأكيد إلى بقية
الضغوط الراهنة القائمة على األسعار
المتضخمة لمختلف األصول العقارية،
والمتمثلة في العديد من العوامل األخرى
(ارتفاع عرض بيع األراضي والعقارات،
اسـ ـتـ ـم ــرار إخ ـ ـ ــاء الـ ــوافـ ــديـ ــن وأس ــره ــم
للمساكن المستأجرة ،استمرار انخفاض
ت ـك ـل ـفــة اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات ،ال ـت ـط ـب ـيــق الـفـعـلــي
لشهادة االستدامة على المساكن).

فــي ظــل ارتـفــاع القيم اإليـجــاريــة ،إذ اصبحت
تستقطع جزء ا كبيرا من إيــرادات المواطنين
وراتبهم.
وتـتـســم الـ ـم ــزادات ال ـع ـقــاريــة خ ــال السنة
ال ـحــال ـيــة وال ـمــاض ـيــة ب ــال ـه ــدوء ،ح ـيــث تشير
التوقعات بانخفاض أسعار األراضي ،خاصة
مع وجود خطة حكومية لتوزيع عدد كبير من
األراضي السكنية في مناطق عديدة.
وتعود معظم المزادات التجارية التي تمت
إقامتها خالل السنتين الماضيتين ترجع الى
هيئة حكومية بالشراكة مع إحدى مؤسسات
القطاع الخاص ،وكانت هناك خطة للتخارج
من العقارات وتسييل األصول.

التشدد في منح التمويل
ويفتقر السوق المحلي الى إقامة مــزادات
كـبــرى لبيع ع ـقــارات استثمارية أو تجارية،
حيث يقتصر معظمها على عــرض األراضــي
السكنية ،ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين؛
األول هو تشدد الجهات التمويلية في منح
التمويالت الالزمة لشراء عقارات تقدر قيمتها
بعشرات الماليين ،ا مــا الثاني فهو احتفاظ
الـ ـم ــاك ب ـع ـقــارات ـهــم ال ـت ــي تـ ــدر ع ــوائ ــد تصل
نسبتها  8ف ــي ال ـم ـئــة ،وذل ــك ف ــي ظ ــل ان ـعــدام
الفرص االستثمارية األخرى.
وي ـع ــان ــي قـ ـط ــاع الـ ـ ـم ـ ــزادات ال ـع ـق ــاري ــة فــي
الـكــويــت ،الـفــوضــى وع ــدم التنظيم ،حـيــث إن
ش ــروط ال ـم ــزادات تختلف مــن م ــزاد آلخ ــر ،إذ
تشترط إحدى الشركات التي تعمل في مجال
تنظيم الـمــزادات العقارية على الراغبين في

نمو االستثمار العقاري يدفع لزيادة
إنتاج األسمنت في الصين
أظهرت نتائج أحــدث بيانات
إح ـص ــائ ـي ــة أص ــدرتـ ـه ــا ال ـل ـج ـنــة
الوطنية للتنمية واإلصــاح في
الصين ارت ـفــاع إنـتــاج األسمنت
في البالد مع نمو االستثمارات
العقارية بشكل سريع.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
نشرته على موقعها اإللكتروني
الرسمي ،إن إنتاج األسمنت في
البالد ارتفع بنسبة  0.5في المئة
على أس ــاس سـنــوي ليبلغ 1.38
مليار طــن فــي األشـهــر الثمانية
األولــى من العام الجاري ،مقابل
ً
 0.5فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ــراجـ ـع ــا خ ــال
نفس الفترة من العام الماضي،
وفي شهر أغسطس ارتفع إنتاج
األسمنت  5في المئة مقارنة بــ3.7

مجلس غرب لندن يطلب وضع اليد على العقارات غير المأهولة
طلب مجلس غرب لندن صالحيات جديدة
بوضع اليد على العقارات غير المأهولة التي
يملكها أصحاب الماليين واألثــريــاء والملوك
األج ــان ــب الــذيــن ال يستخدمونها فــي السكن
االجتماعي ،واستخدامها للمستأجرين الذين
تسبب حريق "غرينفيل" في تشريدهم وجعلهم
بال مأوى.
وح ـس ـب ـم ــا ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة "دي ـ ـلـ ــي م ـي ــل"
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ،كـ ـت ــب نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
"ك ـن ـس ـي ـن ـغ ـتــون" و"ت ـش ـي ـل ـس ــي" ،ك ـي ــم تــاي ـلــور
س ـم ـيــث ،إل ــى وزيـ ــر اإلسـ ـك ــان م ــذك ــرة إلص ــاح
شــامــل لسلطاته للحصول على الـمـنــازل غير
المستخدمة ،واستغاللها لالسكان االجتماعي.
واشارت "ديلي ميل" إلى أنه يوجد في حي
كنسينغتون وتشيلسي بـلـنــدن ،حــوالــي 621
عـقــارا فــارغــا وغير مـفــروش ألكثر مــن عامين،
على خلفية حادث حريق برج غرينفيل ،والذي
راح ضحيته  72شخصا ،وتسبب فــي تشرد
مئات المستأجرين بال مأوى في يونيو .2017
وتم بيع محطة مترو أنفاق برومبتون رود
الـســابـقــة ،الـتــي كــانــت مـمـلــوكــة مــن قـبــل وزارة
ال ــدف ــاع ،مـقــابــل  53مـلـيــون جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي،

وظلت شاغرة منذ عام  2014عندما اشتراها
رجل األعمال األوكراني ،دميترو فيرتاش ،وهو
من بين مالك العقارات البالغ عددها  1652غير
المشغولة والمدرجة من قبل مجلس .RBKC
وت ـكــررت هــذه الــدعــوات الـتــي أطلقها زعيم
ح ــزب ال ـع ـم ــال ج ـيــرمــي ك ــورب ـي ــن الـ ــذي طــالــب
ب ـم ـغــادرة ال ـم ـنــازل ال ـتــي يملكها مستثمرون
أجانب وطالب بـ"االستيالء عليها" العطائها
لـلـنــاجـيــن ال ــذي ــن أص ـب ـحــوا ب ــا مـ ــأوى بسبب
الحريق.
وقـ ــال تــاي ـلــور سـمـيــث إن  621م ـن ـشــأة في
المنطقة كانت فارغة وغير مفروشة ألكثر من
عامين 347 ،منها "مــن بين أغـلــى الممتلكات
في المنطقة" ،بما في ذلك واحدة تبلغ قيمتها
حــوالــي  30مليون جنيه إسترليني ،وتابعت
رســالـتــه" :فــي الــوقــت نفسه ،هـنــاك الـعــديــد من
السكان ال يستطيعون استئجار أو شراء منزل
فــي البلدة التي ول ــدوا فيها وعــاشــوا وعملوا
بها".
كما طلبت الرسالة أن تكون المجالس قادرة
على فرض رسوم إدارية للمساعدة في تغطية
تكاليف االستيالء على المنازل.

حريق «غرينفيل»

الدخول أن يتم اختيار أرض أو عقار ّ
معين،
ودفع جزء من قيمته االبتدائية ،وال يسمح له
بالمزايدة على أي عقار آخر ،في حين تسمح
ش ــرك ــات لـلـمـشــاركـيــن ،بــال ـمــزايــدة عـلــى كــافــة
العقارات المعروضة في المزاد ،بشرط أن يتم
تقديم شيك مصدق بمبلغ معين.
وقـ ـ ــد ت ـق ــدم ــت جـ ـه ــات عـ ــديـ ــدة الـ ـ ــى وزارة
ال ـت ـج ــارة ب ـش ـك ــاوى ض ــد عـ ــدد م ــن ال ـشــركــات
المنظمة للمزادات العقارية ،وقدمت الدراسات
التنظيمية لهذا القطاع ،وخاصة في ما يتعلق
بموضوع عمولة الشركة المنظمة.
من جهتهم ،أوضح عدد من العقاريين أنه
مــن ال ـض ــرورة عـلــى الـجـهــات المعنية ،وضــع
شروط وقوانين موحدة للمزادات التجارية،
وت ـن ـظ ـيــم هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ال ـ ــذي ي ـتــم م ــن خــالــه
ال ـت ــداول ع ـق ــارات تـصــل قيمتها ال ــى ماليين
الدنانير.
وأش ــار الـعـقــاريــون الــى أن العديد مــن دول
الـعــالــم ،عملت عـلــى تنظيم ووض ــع الـشــروط
والقوانين المنظمة لهذا القطاع ،وأيضا عملت
على تأهيل الجهات المنظمة للمزادات ،سواء
التجارية او التي تتم عن طريق وزارة العدل،
حيث كانت المزادات التي تقام بالمحكمة ال
تجد أي إقبال من المستثمرين ،وذلك بسبب
ب ــوج ــود ع ــوائ ــق فـنـيــة ق ــد ت ـحــول دون نقلها
أو تحويلها الــى المشتري ،إضافة الــى طول
إجـ ــراء ات ال ـشــراء مــن المحكمة ،السيما حال
تـقــدم ال ـطــرف الـمــديــن باستئناف عـقــب حكم
أول درجة.

في المئة انخفاضا في أغسطس
من العام الماضي.
من جهة أخرى ،أظهرت بيانات
صـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
الـصـيـنــي أن ال ـق ــروض الـعـقــاريــة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي شـكـلــت الــرهــون
الـعـقــاريــة أغـلـبـهــا ،بـلـغــت 701.2
مليار يوان (حوالي  102.5مليار
دوالر) ف ــي أغ ـس ـطــس ال ـمــاضــي،
م ـقــابــل  634.4م ـل ـيــار ي ـ ــوان فــي
يوليو.
وخ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـس ــابـ ـق ــة،
ساهم االرتفاع الكبير في أسعار
العقارات ،السيما بالمدن الكبرى،
في إذكاء المخاوف بشأن فقاعات
عقارية ،ما دعا بكين إلى اعتماد
تدابير للسيطرة على السوق ،بما

في ذلك فرض قيود على عمليات
الشراء ورفع الحد األدنى للمقدم
المطلوب للرهون العقارية.
وخـ ـ ـ ـ ــال اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ل ـل ـم ـك ـتــب
السياسي للجنة المركزية للحزب
ال ـش ـيــوعــي الـصـيـنــي ف ــي يــولـيــو
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،تـ ـعـ ـه ــدت ال ـس ـل ـط ــات
المركزية بتنظيم السوق العقاري
و"كـبــح ارت ـفــاع أسـعــار الـعـقــارات
بشكل حازم".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـ ـيـ ــانـ ــات ص ـ ـ ــادرة
عــن مصلحة ال ــدول ــة لــإحـصــاء،
أوردت ـهــا وكــالــة شينخوا ،أمــس،
إلــى أن أسعار المنازل الجديدة
ف ــي  67م ــدي ـن ــة كـ ـب ــرى راق ـب ـت ـهــا
ال ـح ـك ــوم ــة ،ش ـه ــدت زيـ ـ ــادة على
أساس شهري في أغسطس.

قطر :توقعات إيجابية لقطاع
التشييد والبناء في 2019
أفــاد التقرير األسبوعي لشركة األصمخ للمشاريع العقارية بأن مؤشرات
عام  2019تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء ،وسط
ً
انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب ،ومن المنتظر أن تنعكس إيجابا على
حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية ،مشددا على أن فرص
االستثمار في القطاع العقاري حان وقتها ،خاصة على صعيد العقارات السكنية.
واشار التقرير إلى أن النسبة األكبر من إنفاق الدولة تتركز على استكمال
المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية ،إضافة إلــى المشاريع المرتبطة
بتنظيم كأس العالم  ،2022واستمرار العمل على زيادة اإليرادات غير النفطية.
وبين أن هناك جانبا مهما من إنفاق الدولة سيتركز أيضا على تخصيص
ا ل ـمــوارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين ،ود عــم
مشاريع األمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي
وتطوير البنية التحتية بالمناطق االقـتـصــاديــة وال ـحــرة ،مــؤكــدا أن القطاع
العقاري سيستفيد من اإلنفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم
نموه بشكل إيجابي.
ولفت الى ان المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية
في المناطق التي ال يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق
جاذبة على ضوء االستثمارات الجديدة ،موضحا أن المشاريع العقارية التي
يتم تنفيذها راهنا تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة،
والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق.
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اقتصاد

مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي تقترب من مرحلتها النهائية دون قرارات رئيسة
تراجعت األسهم األميركية
بأكبر قدر لها منذ يونيو ،مع
ارتفاع التقلب بحدة ،إثر األنباء
عن تسلل الصين إلى الشركات
األميركية.
وتراجع مؤشر  S&Pإلى أدنى
مستوى له في  3أسابيع ،في
أسهم التكنولوجيا
حين كانت ً
األكثر تراجعا ،إذ سجل مؤشر
 Nasdaq 100أسوأ يوم له
منذ يونيو بتراجعه .%2.1

االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ينتعش
ً
حــالـيــا .فمعدل البطالة قــريــب من
أدنى مستوى له منذ الستينيات،
مع توقعات بالمزيد من التراجع
في األشهر المقبلة ،ونمو األجور
ق ــد ت ـس ــارع ب ــأس ــرع وت ـي ــرة ل ــه في
ت ـس ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،فـ ــي ح ـي ــن سـ ّـجــل
الناتج المحلي اإلجمالي أعلى من
 %4فــي الــربــع الـثــانــي مــن ،2018
وال ـع ــائ ــد ع ـلــى سـ ـن ــدات الـخــزيـنــة
ذات مــدة  10سنوات قد بلغ للتو
أعـلــى مستوى لــه منذ  2011عند
نحو .%3.2
وع ـ ــادة م ــا يـصـحــب االق ـت ـصــاد
األم ـي ــرك ــي ال ـس ــري ــع ال ـن ـمــو خــوف
من التضخم ،وقرر رئيس مجلس
االحـ ـتـ ـي ــاط الـ ـف ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي،
جـ ـ ـي ـ ــروم بـ ـ ـ ـ ــاول ،أن يـ ـ ـه ـ ـ ّـدئ ه ــذه
الـ ـمـ ـخ ــاوف خـ ــال خ ـط ــاب ــه ،قــائــا
إن ارت ـ ـفـ ــاع األجـ ـ ـ ــور وال ـت ــوظ ـي ــف
المنخفض ال يتزامنان بالضرورة
م ــع تـضـخــم مــرت ـفــع ول ــن يــرغـمــاه
على رفع سعر الفائدة بشكل كبير،
مضيفا أن مثل هذه الترابطات قد
تراجعت في العقود األخيرة.
ّ
وإض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،أك ـ ــد ب ــاول
رأي ـ ـ ــه ق ــائ ــا إن ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
األمـيــركــي مــا زال بعيدا عــن حالة
الحياد ،وهــي المعدل الـ ّـذي يكون
فـيــه االق ـت ـصــاد غـيــر مـحــفــز وغـيــر
ّ
مقيد .وعــزز نهج بــاول الصقوري
التوقعات بالمزيد من رفع أسعار
الفائدة ،في حين شهدت األسواق
دوالرا قويا في كل القطاعات عقب
هذه البيانات.
وألمحت األسواق إلى أن احتمال
رف ـ ــع راب ـ ـ ــع ألس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة فــي
ديسمبر يبلغ نحو  .%80وارتفع
الــدوالر نحو  %1.19في الخمسة
عشر يوما الماضية.

وبالنظر إلــى األسـهــم ،وحسب
ت ـقــريــر أس ـ ــواق ال ـن ـقــد األس ـبــوعــي
الصادر عن بنك الكويت الوطني،
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ال ـم ــرت ـف ـع ــة
عـلــى س ـنــدات الـخــزيـنــة األميركية
ب ــالـ ـضـ ـغ ــط ب ـ ـشـ ــدة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــواق
األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة .ف ـ ـقـ ــد ب ـل ــغ
الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى س ـ ـنـ ــدات ال ـخــزي ـنــة
ذات مــدة  10سـنــوات  %3.23يوم
ً
ال ـخ ـم ـي ــس ،م ـس ـج ــا أعـ ـل ــى عــائــد
م ـن ــذ  .2011وت ــراجـ ـع ــت األس ـه ــم
ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات ،ح ـيــث تــراجــع
م ــؤش ــر س ـتــوكــس  600األوروب ـ ــي
ب ـن ـس ـب ــة  ،%1.1و م ـ ـ ــؤ ش ـ ـ ــرMSCI
لــأســواق الناشئة بنسبة ،%2.5
وم ــؤش ــر  MSCIآلس ـيــا والـمـحـيــط
الـ ـه ــادئ بـنـسـبــة  %1لـيـصــل إلــى
أدن ــى مـسـتــوى لــه فــي  3أســابـيــع.
وتراجعت األسهم األميركية بأكبر
ق ــدر ل ـهــا م ـنــذ يــون ـيــو م ــع ارت ـف ــاع
التقلب بحدة ،إثر األنباء عن تسلل
الصين إلــى الـشــركــات األميركية.
وت ــراج ــع م ــؤش ــر  S&Pإلـ ــى أدن ــى
مستوى له قي  3أسابيع ،في حين
كــانــت أسـهــم التكنولوجيا األكثر
تراجعا ،إذ سجل مؤشر Nasdaq
 100أسـ ـ ــوأ ي ـ ــوم لـ ــه م ـن ــذ يــون ـيــو
بتراجعه بنسبة .%2.1

نزاع النافتا يصل إلى نهايته
لقد أعاد الرئيس ترامب تسمية
االتفاق الثالثي بين أميركا وكندا
والمكسيك المعروف باسم «نافتا»
إلى «اتفاق أميركا المكسيك كندا»
أو  .USMCAوبعد أشهر من عدم
ال ـي ـق ـيــن ،تــوص ـلــت أم ـيــركــا وك ـنــدا
إل ــى ات ـفــاق قـبــل ســاعــات فـقــط من
الوقت المحدد ،يعالج أمورا تتعلق
ب ـق ـطــاع األلـ ـب ــان ،وآلـ ـي ــات تـســويــة

الـ ـن ــزاع ــات ،وال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
على السيارات ،واألحكام الثقافية.
وستوقع أميركا وكندا والمكسيك
عـ ـل ــى االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـمـ ـج ــدد ف ـ ــي 30
نوفمبر ،ولكن لن يتم التصويت
كونغرس أميركي
حتى  2019مع ّ
ج ــدي ــد ،م ــا ق ــد ي ـع ــق ــد اح ـت ـم ــاالت
ال ـتــوصــل إل ــى اتـ ـف ــاق ،إذا م ــا فــاز
الـحــزب الديموقراطي بالسيطرة
على مجلس النواب.
وبـ ـع ــد إعـ ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة ات ـف ــاق
الـ ـن ــافـ ـت ــا الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ  24ع ــام ــا،
ح ـ ـ ّـول ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ان ـت ـبــاهــه
إل ــى االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .وكــانــت
أميركا قد سبق أن فرضت رسوما
جمركية على الواردات من االتحاد
األوروبي من الصلب واأللمنيوم،
ف ــي حـيــن ّ
ردت بــروك ـســل بــرســوم
جـ ـم ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـ ــا ق ـي ـم ـت ــه 3.2
باليين دوالر من السلع األميركية.
وبالرغم مــن أن أميركا واالتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ق ــد وافـ ـق ــا ع ـل ــى وق ــف
المفاوضات في يوليو الماضي،
فقد ه ـ ّـدد الــرئـيــس تــرامــب مجددا
ب ـ ـفـ ــرض رس ـ ـ ـ ــوم جـ ـم ــركـ ـي ــة ع ـلــى
ص ـ ــادرات االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي من
السيارات.

 .2020وهــز هــذا اإلع ــان األســواق
حيث تراجع اليورو بنسبة %2.2
خــال األس ـبــوع ،ويـتــم ال ـتــداول به
حاليا عند حوالي مستوى .1.1523

اضطراب سياسي في إيطاليا

مفاوضات خروج بريطانيا

شـهــد ال ـي ــورو أسـبــوعــا متقلبا
مـ ــع ب ـ ــدء االض ـ ـط ـ ــراب ال ـس ـيــاســي
بإعالن حكومة االئتالف الشعبوي
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ت ـح ـض ـي ــره ــا القـ ـت ــراح
ميزانية جديدة مثيرة للجدل ،فقد
خطط االئتالف الحاكم لعجز يبلغ
 %2.4من الناتج المحلي اإلجمالي
السنة المقبلة ،والــذي يبلغ ثالثة
أض ـعــاف الـعـجــز ال ــذي استهدفته
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ـق ــة ،و %2.2في

لم ّ
تقدم رئيسة ال ــوزراء تيريزا
مـ ـ ـ ــاي أيـ ـ ـ ــة أن ـ ـ ـبـ ـ ــاء عـ ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدم فــي
م ـفــاوضــات خ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتحاد األوروبــي ،خالل خطابها
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ح ـ ــزب ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن.
وبالرغم مــن تعهدها بعدم قبول
أي اتفاق إذا كان اتفاقا سيئا ،فإن
الجنيه اإلسترليني بالكاد تحرك
نتيجة هــذا التصريح ،ويمكن أن
يكون تعليق دومينيك راب ،وزير

م ـفــاوضــات خ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتـحــاد األوروب ــي ،بــأن بريطانيا
ستتمكن من تقديم اتفاق بحلول
نوفمبر ،قــد زاد أيـضــا مــن مرونة
اإلسترليني.
ولكن تبقى نتيجة المفاوضات
النهائية غير مؤكدة إلى حد كبير،
إذ إن السيدة مــاي تتمسك بخطة
اتفاق تشيكرز ،الذي يمكن أن يحل
مشكلة حــدود إيرلندا .ولكن هذه
الخطة تعتمد على بقاء بريطانيا
ض ـمــن ال ـس ــوق ال ـم ــوح ــدة لـلـسـلــع،
ول ــم ت ـعــد تـحـظــى بـشـعـبـيــة حتى
وسط حزب رئيسة الوزراء .وتمت
الــدعــوة إلــى خ ــروج بريطانيا من
الـســوق الـمــوحــدة لتتمتع بحرية
التفاوض على اتفاق تجارة حرة

مع االتحاد األوروبي وباقي العالم.
وبالنظر إ لــى المستقبل ،يستعد
زعماء االتحاد األوروبي لالجتماع
في المجلس األوروبي في بروكسل
في  18و 19أكتوبر.

فضيحة قرصنة الصين
ي ـت ــواج ــه أك ـب ــر اق ـت ـص ــادي ــن في
العالم بعد األنباء عن تراجع ثقة
المستثمرين ،بعد قرصنة الصين
لشركات أميركية ،فقد بلغ مؤشر
 MSCI ACل ـت ـق ـن ـيــة ا ل ـم ـع ـلــو مــات
فــي آسيا والمحيط الـهــادئ أدنــى
م ـس ـت ــوى ل ــه م ـن ــذ ي ــول ـي ــو ،2017
بعد صــدور مقال إخباري لوكالة
بـ ـل ــومـ ـب ــرغ يـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،حـيــث

أف ـ ــاد ال ـم ـق ــال أن ب ـك ـيــن ق ــد قــامــت
بـعـمـلـيــات قــرص ـنــة ع ـلــى شـبـكــات
ك ـم ـب ـيــوتــر أم ـي ــرك ـي ــة مـسـتـخــدمــة
رقاقة صنعها جواسيسها .ووجد
المحققون األمـيــركـيــون أن جيش
ال ـت ـح ــري ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـص ـي ـنــي قــد
أدخ ــل الــرقــاقــات خ ــال التصنيع.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ل ــون ــوف ــو
الصينية لصناعة الكمبيوترات
بنسبة  ،%23وهي أكبر خسارة لها
في ما يقارب عشر سنوات.
وإذا مــا أضـفـنــا إلــى ذلــك نــزاع
الــرســوم الجمركية ال ــذي بــدأ منذ
عدة أشهر ،فإن التطورات األخيرة
تـطــرح ال ـس ــؤال عــن مــوقــع الصين
في سلسلة التوريد إلى المستهلك
األميركي.

«الوطني لالستثمار» :األسهم العالمية تواصل تحقيق مكاسب للشهر الثالث
واصلت األسهم العالمية تحقيق مكاسب للشهر
ال ـثــالــث عـلــى ال ـت ــوال ــي ،حـيــث أغ ـلــق مــؤشــر مــورغــان
ستانلي لألسهم العالمية شهر سبتمبر على ارتفاع
بنحو  0.3في المئة ،ليقفل الربع الثالث من السنة على
ارتفاع بنسبة  3.8في المئة .وفي الواليات المتحدة،
ارتـفــع مــؤشــرا داو جــونــز وسـتــانــدرد آنــد ب ــورز 500
خالل الشهر بنسبة  1.9في المئة و 0.4في المئة على
التوالي ،بينما ارتفع المؤشر خالل الربع الثالث 9.0
في المئة و 7.2في المئة.
وف ــي أوروب ـ ــا ،وحـســب الـتـقــريــر الـشـهــري الـصــادر
عن شركة الوطني لالستثمار ،تمكنت األســواق في
سبتمبر من إيقاف النزيف مقارنة بالشهر السابق،
حيث أقفلت على ارتفاع بنسبة  0.2في المئة ،بينما
سجلت مكاسب بنسبة  0.9في المئة للربع الرابع.
وسـجــل مــؤشــر  CAC 40ارت ـفــاعــا بنسبة  1.6في
المئة ليغلق الربع بنسبة  3.2في المئة ،بينما أغلق
مؤشر  DAXالشهر والربع بنسبة  1.0في المئة و0.5
في المئة على التوالي .وقــرب نهاية الشهر ،فاجأت

ميزانية إيطاليا ،التي استهدفت عجزا بنسبة 2.4
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي ال ـنــاتــج الـمـحـلــي ع ـلــى م ــدار
السنوات الثالث المقبلة ،مسؤولي االتحاد األوروبي
والمشاركين في السوق على حد سواء.
ولـ ــم ي ـغ ـيــر ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي سـيــاسـتــه
النقدية خــال اجتماعه الشهري رغــم تأكيده عزمه
إلـغــاء برنامجه الـشـهــري لـشــراء األص ــول اب ـتــداء من
الشهر المقبل ،وانخفضت ثقة المستهلك بمنطقة
اليورو من  -1.9إلى  ،-2.9في حين أن مؤشري ماركت
لمديري المشتريات التصنيعي والخدمات مستمران
في اإلشارة إلى النمو مع قراءة  53.2و 54.7لكل منهما
على التوالي.
وأغلق مؤشر  FTSE 100البريطاني في سبتمبر
بالمنطقة اإليجابية بارتفاع بنسبة  1.0في المئة،
بينما سجل في الربع األول خسارة بنسبة  1.7في
المئة متراجعا بسبب األداء السيئ خالل أغسطس.
وي ـظــل خـ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
الموضوع الرئيسي للمناقشات المحيطة بالمملكة

أسعار صرف العمالت العالمية

الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،حـيــث رف ــض االتـحــاد
األوروب ــي االقـتــراح األخير من رئيسة وزراء المملكة
المتحدة مما يعقد المفاوضات ويزيد فرص خروج
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي دون التوصل
إلى اتفاق.
وأف ـســح ذل ــك الـمـجــال لـلـمـنــاقـشــات داخ ــل المملكة
المتحدة بشأن إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر أو
حتى استفتاء ثان .والتقى بنك انجلترا في وقت مبكر
من الشهر وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير ،كما هو
متوقع ،مشيرا إلى المخاوف المتعلقة بـ.Brexit
وعـلــى الصعيد االقـتـصــادي ،انخفض مــؤشــر ثقة
المستهلك من  Gfkإلــى  -9من  ،-7بينما نما الناتج
المحلي اإلجمالي على أســاس سنوي للربع الثاني
بنسبة  1.2في المئة .وارتفع مؤشر مديري المشتريات
التصنيعي ماركيت من القراءة األخيرة إلى  ،53.8في
حين انخفض مؤشر مــديــري المشتريات للخدمات
ماركيت إلى  53.9من .54.3
وي ــواص ــل مــؤشــر نـيـكــاي الـيــابــانــي  225تــداوالتــه

صرف
السودان يحدد سعر ً
الدوالر عند  47.5جنيها
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس ات ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد
الـمـصــرفـيـيــن ف ــي الـ ـس ــودان إن
بالده حددت سعر الصرف عند
 47.5جنيها سودانيا للدوالر،
أمس ،وذلك في اليوم األول لبدء
الـعـمــل بــآلـيــة ج ــدي ــدة للعملة،
وفي خفض حاد لقيمتها .ويقل
السعر الجديد بكثير عن سعر
ال ـص ــرف الــرس ـمــي أم ــس األول

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ً
اإليجابية مسجال أعلى ارتفاع شهري له بنسبة 5.5
في المئة منذ بداية العام .وعلى أساس ربع سنوي،
يـعـتـبــر ال ـمــؤشــر األف ـض ــل أداء م ـقــارنــة بــال ـمــؤشــرات
العالمية األخرى التي تحقق مكاسب بنسبة  8.1في
المئة.
عــاوة على ذلــك ،سجل «نيكاي» أعلى مستوى له
خالل الشهر ،وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر ،1991
وقــد ساهمت األسـهــم الدفاعية بشكل كبير فــي هذا
األداء ،باإلضافة إلى استمرار بنك اليابان في سياسته
النقدية المتساهلة.
وج ــاء مــؤشــر مــديــري المشتريات التصنيعي من
نيكي عند  ،52.5وهــو أدنــى بقليل مــن ق ــراء ة الشهر
السابق عند  ،52.9وشهد مؤشر مديري المشتريات
للخدمات ماركيت انخفاضا من قراءة أغسطس 51.5
إلى  ،50.7وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى  43.4من
 ،43.3على الرغم من أنه ال يزال دون مستوى .50
أ مــا بالنسبة لألسهم الخليجية فقد ا نـهــت شهر
سبتمبر فــي المنطقة اإل يـجــا بـيــة ،حيث أقفلت على

ال ـب ــال ــغ  29ج ـن ـي ـهــا س ــودان ـي ــا
للدوالر.
وكان البنك المركزي السوداني
أعـلــن الخميس أن الـبـلــد سيبدأ
مــن الـيــوم تحديد سعر الصرف
الـيــومــي مــن خ ــال هيئة مشكلة
حديثا من المصرفيين ومكاتب
الصرافة ،في إطار حزمة إجراءات
لمواجهة أزمة اقتصادية.

ترشيح سلوفينيا لجائزة أفضل
وجهة للعافية في العالم
أعلن مجلس السياحة السلوفيني خطته االستراتيجية التي
تهدف إلى جعل سلوفينيا أفضل وجهة للعافية في العالم ،وذلك
من خالل عدد من المبادرات المستمرة التي تعزز مكانة المنتجعات
الحرارية في البالد ،والعيادات الطبية والطبيعة البكر ،والمنتجات
والمأكوالت العضوية ،وااللتزام بالسياحة الخضراء الصحية التي
صممت على مفاهيم مستدامة.
ً
ون ـظــرا لجهودها وخبرتها الــدولـيــة فــي هــذا الـمـجــال ،اختيرت
سلوفينيا ضمن قائمة أربعة من المتأهلين للتصفيات النهائية عن
فئة «ذا بيست إن ويلنس» التابعة لجوائز السفر والسياحة العالمية،
حيث سيتم كشف النقاب عن الفائز في سوق السفر العالم (،)WTM
الذي سينعقد في لندن في الفترة ما بين  5و 7نوفمبر .2018
ويـصــادف هــذا الـعــام االحتفال بالذكرى ال ـ  40إلطــاق الجوائز،
وستكون سلوفينيا في المرحلة النهائية.
وتشتهر سلوفينيا بخدمات منتجعات صحية تحظى بسمعة
ً
مرموقة في السوق الدولي ،فضال عن تطورها المتصاعد في العقود
القليلة الماضية ،ويميز سلوفينيا اال عـتـنــاء بالبيئة مــع توسيع
ّ
الرقعة الخضراء عبر نهج مهني حديث مكن من ترقية سياحتها
الخضراء الفاتنة.
وتــزخــر سلوفينيا بـحــزم الرفاهية واالسـتــرخــاء والـعــاج التي
يوفرها برنامج «سيلفنيس» الشامل على نمط حياة يقوي الصحة
الجسدية والعقلية والطاقة المتجددة في الجسد.
وسـيـســاهــم م ـشــروع الـمـيــاه الصحية «ووت ــر هـيـلــث» ال ــذي نفذه
مجلس السياحة السلوفيني في تأهيل سلوفينيا لنيل جائزة أفضل
مقصد للعافية .ويعد مشروع المياه الصحية جزءا من استراتيجية
سلوفينيا الممتدة من عام  2017حتى  2021لتحقيق النمو المستدام
المرتكز على سياحة المنتجعات الصحية باعتبارها جوهرا أساسيا
لتنمية السياحة الوطنية.

ارتفاع بنسبة  0.5في المئة ،بحسب مؤشر ستاندرد
آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي ،وعلى أساس
ربع سنوي ارتفع المؤشر بنسبة  0.7في المئة.
وكانت األس ــواق اإلقليمية مدعومة باالرتفاع في
معنويات المستثمرين العالميين ،إضافة إلى التدفقات
الرأسمالية المتوقعة قبل إدراج الكويت في مؤشر
 FTSEلألسواق الناشئة ،ويعتبر اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻓﻀﻞ أداء
هو ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ لألوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.8في المئة ،ﺗﻠﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 0.7في المئة واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.03في المئة.
أما المؤشر األسوأ أداء فكان مؤشر أبوظبي العام
الذي تراجع بنسبة  1.0في المئة ،ثم قطر بنسبة 0.7
في المئة ودبي بنسبة  0.2في المئة ،ثم الكويت بنسبة
 0.1في المئة .كما أنهت أسهم منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا شهرا مرتفعا بنسبة  0.6في المئة،
وفقا لمؤشر ستاندرد آنــد بــورز للدول العربية ،في
حين سجل مؤشر  EGX 30المصري خسائر بنسبة
 8.7في المئة.
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«بيتك» يشارك في افتتاح «التبادل الطالبي» بـ «اإلدارية»
أكد الشمري أهمية الدور الكبير
الذي يضطلع به «بيتك» في
دعم الطلبة وأنشطة الكلية،
وتحمل أعباء المسؤولية
االجتماعية تجاه الشباب
والعملية التعليمية.

ش ــارك بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
(بيتك) فــي افتتاح مكتب التبادل
الطالبي األكــاديـمــي بكلية العلوم
اإلدارية في جامعة الكويت بحلته
الجديدة.
وجرى االفتتاح بحضور العميد
المساعد للشؤون الطالبية الدكتور
ن ــاي ــف ال ـش ـم ــري ،وم ــدي ــر بــرنــامــج
ال ـت ـبــادل ال ـطــابــي الــدك ـتــور يــاســر
الكليب ،إلى جانب ممثلي البنك.
وج ـ ــاء دعـ ــم "ب ـي ـت ــك" اسـتـكـمــاال
ل ـم ـشــاركــاتــه الـمـتـمـيــزة ف ــي مـجــال
التعليم والفعاليات واالنشطة في
الجامعة ،وضمن إطار المساهمات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ــواص ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا
للطلبة وال ـش ـب ــاب ،وال ـت ــي تـنــدرج
ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيــة الـمـســؤولـيــة
االجتماعية.
وأش ــاد د .نــايــف الشمري بدعم
"بـيـتــك" فــي افـتـتــاح مكتب التبادل
الطالبي االكــاديـمــي ،وكذلك الدعم
المتواصل في العديد من االنشطة
المتعلقة بكلية الـعـلــوم االدرايـ ــة،
وال ـت ــي تـسـتـهــدف بـشـكــل أســاســي
الطلبة ،الفتا الى ان رعاية "بيتك"
ت ـســاهــم ف ــي دع ــم م ـســاعــي الـكـلـيــة
إل ـ ــى ت ــوس ـي ــع ق ــاع ــدة م ـشــارك ـي ـهــا
مــن الـجــامـعــات الــدولـيــة المعتمدة
أكاديميا على مستوى العالم في
م ـج ــال ب ــرام ــج الـ ـتـ ـب ــادل ال ـطــابــي
األكاديمي.
وأكد الشمري أهمية الدور الكبير

ً
نايف الشمري مكرما «بيتك»
ال ــذي يضطلع بــه "بـيـتــك" فــي دعم
الـطـلـبــة وأن ـش ـطــة الـكـلـيــة ،وتحمل
أعباء المسؤولية االجتماعية تجاه
الشباب والعملية التعليمية ،األمر
ً
الذي يعكس مكانته الرائدة محليا
ً
ً
وإقليميا وعالميا ،ويــرســخ دوره
ال ـس ـبــاق وت ـم ـيــزه ف ــي الـمـســؤولـيــة
االجتماعية.
ويشارك "بيتك" في حفل تخرج
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،وح ـ ـفـ ــل تـ ـك ــري ــم ال ـط ـل ـبــة
الـمـتـفــوقـيــن فــي "ال ـع ـلــوم االدراي ـ ــة"
والعديد من الجامعات في الكويت،
ك ـم ــا يـ ـش ــارك ف ــي ت ـن ـظ ـيــم أنـشـطــة
وفعاليات بالتعاون مــع الـنــوادي
ال ـطــاب ـيــة ف ــي "ال ـع ـل ــوم االداريـ ـ ـ ــة"،

«الخليج» يعلن الفائز بـ  25ألف دينار
في سحب الراتب اليوم
يـ ـج ــري بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـي ــوم
ال ـس ـحــب ال ــرب ــع ال ـس ـنــوي الـثــالــث
لـحـســاب ال ــرات ــب إلع ــان صاحب
ال ـح ــظ ال ـس ـع ـيــد ال ـف ــائ ــز ب ـجــائــزة
نقدية قدرها  25الف دينار .ويقام
ً
السحب على الهواء مباشرة عبر
إذاع ــة رادي ــو نبض الكويت 88.8
إف إم ،من خالل برنامج "ديوانية
الياقوت واألنصاري" في الساعة
 1:30بعد الظهر.
ً
وصمم حساب الراتب خصوصا
للعمالء الكويتيين ا ل ـجــدد ممن
يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج
لالستفادة من العديد من العروض
المميزة.
وبهذه المناسبة ،صرح أحمد
األمير ،مساعد المدير العام إلدارة
االت ـص ــاالت الـخــارجـيــة ل ــدى بنك
ً
الخليج قــائــا" :يسرنا أن نكافئ
عمالءنا الذين استمروا معنا منذ
فترة طويلة ،وبإقامة روابط أعمق
مع عمالئنا الجدد .نحن في بنك
الخليج نلتزم بمنح عمالئنا الكرام

أحمد األمير

أفضل المنتجات وأعلى مستوى
من الخدمات المصرفية ،التي تلبي
احتياجاتهم وتتجاوز تطلعاتهم
وتساعدهم على تحقيق أحالمهم".
ويتيح حساب الراتب للعميل
الجديد حين يحول راتبه إلى بنك
الخليج للمرة األولى فرصة الفوز
إمــا بجائزة نقدية فــوريــة قدرها

 100ديـنــار ،وإمــا الحصول على
قــرض دون فــوائــد ،شــرط أال يقل
راتبه عن  500دينار.
ً
وبإمكان العمالء الجدد أيضا
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى بـ ـط ــاق ــات ف ـيــزا
وماستركارد االئتمانية دون أي
رســوم سنوية خالل العام األول،
باإلضافة إلى إمكانية الحصول
على قــرض تصل قيمته إلــى 70
ال ــف دي ـنــار أو ق ــرض استهالكي
تصل قيمته إلى  15الف دينار.
وي ــوف ــر ه ــذا ال ـع ــرض لجميع
العمالء الحاليين والجدد الذين
ي ـ ـحـ ــولـ ــون روات ـ ـب ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــى ب ـنــك
ً
الخليج فــرصــة الــدخــول تلقائيا
فــي الـسـحــوبــات الــربــع السنوية
وف ــرص ــة الـ ـف ــوز ب ـج ــوائ ــز نـقــديــة
َقيمة ،بما في ذلك  3سحوبات ربع
سنوية تبلغ قيمة كل منهما 25
الف دينار باإلضافة إلى السحب
على الجائزة الكبرى والتي تبلغ
قيمتها  250الف دينار ،أكبر جائزة
لحساب الراتب في الكويت.

ويشارك بمعرض الفرص الوظيفية،
وي ــرع ــى م ـش ــاري ــع ت ـخ ــرج الـطـلـبــة
وغـيــرهــا مــن ال ـم ـبــادرات الموجهة
لـشــريـحــة الـطـلـبــة وال ـش ـبــاب ودعــم
العملية التعليمية ،معتبرا الشباب
عماد المستقبل والثروة الحقيقية
لـ ـل ــوط ــن واألصـ ـ ـ ـ ــل ال ـح ـق ـي ـق ــي فــي
م ـن ـظــومــة االق ـت ـص ــاد وال ـم ـج ــاالت
الـ ـحـ ـي ــوي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى وهـ ـ ــم ال ـل ـب ـنــة
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـطــويــر
وتحقيق االزدهار في البالد.
كـمــا شـ ــارك "ب ـي ـتــك" م ــؤخ ــرا في
فعاليات استقبال الطلبة في قاعات
التسجيل في عدد من الكليات وقدم
ل ـهــم ع ــروض ــا م ـم ـيــزة وخ ـصــومــا،

تـ ـحـ ـظ ــى ال ـ ـح ـ ـمـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
ب ــاالس ـت ــرج ــاع ال ـن ـق ــدي بــاه ـت ـمــام
العمالء ،لــذا يحرص بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى إط ـ ـ ــاق ال ـح ـم ــات
المتعددة ،التي تندرج ضمن هذا
اإلط ــار على م ــدار الـعــام ،ومــن هذا
المنطلق يقدم البنك حملة جديدة
تـتـيــح لـلـعـمــاء فــرصــة اس ـتــرجــاع
قيمة مشترياتهم عـنــد ا سـتـخــدام
بطاقاتهم االئتمانية.
وت ــؤه ــل ه ــذه الـحـمـلــة الـعـمــاء
ل ـل ــدخ ــول ف ــي س ـح ــب ل ــرب ــح قـيـمــة
مـ ـشـ ـت ــري ــاتـ ـه ــم ،ع ـ ـنـ ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
بطاقاتهم االئتمانية لدى :الفنادق،
وش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـط ـ ـي ـ ــران ،ومـ ـح ــات
األث ــاث ،ووك ــاالت السفر ومحالت
المجوهرات والساعات.
وللدخول في السحب يجب على
العمالء استخدام بطاقة "الوطني"
االئتمانية ا لـخــا صــة بهم والقيام
بمشتريات ال تقل عــن  200دينار
فـ ــي الـ ـمـ ـح ــات ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة أع ـ ــاه،
وبــال ـتــالــي ال ـح ـصــول ع ـلــى فــرصــة
اسـتــرجــاع حـتــى  500دي ـنــار كحد
أقصى.
وحول هذه الحملة ،أعلن مدير
إدارة الـتـســويــق فــي الـبـنــك محمد
ً
ال ـتــاجــر ق ــائ ــا" :تـمـنـحــك بـطــاقــات
الوطني االئتمانية مزايا متعددة،
إل ــى جــانــب الـكـثـيــر م ــن ال ـعــروض

اخـتـتــم بـنــك الـخـلـيــج مــؤخــرا
الدورة األولى لبرنامج أكاديمية
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة ال ـت ــي
امتدت شهرا ،والتي شارك فيها
متدربون جدد ،ويهدف البرنامج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي إلـ ـ ــى ت ــوس ـي ــع آفـ ــاق
المشاركين وتزويدهم بالمهارات
الالزمة لنجاحهم وتفوقهم في
أدوارهم المستقبلية كمسؤولي
المبيعات المباشرة.
ً
وت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا مـ ـ ــع رؤيـ ـ ـ ـ ــة ب ـنــك
ال ـخ ـل ـيــج ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى تــرسـيــخ
مكانته كصاحب العمل المفضل
ل ـ ــدى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،يـ ـه ــدف ه ــذا
الـبــرنــامــج إلــى تــزويــد مجموعة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة
بالمعرفة والـخـبــرة والـمـهــارات
الالزمة ،لتمكينهم من االنضمام
إلــى صفوف الـقــوى العاملة في
مجال المبيعات المباشرة لدى
البنك.
وقالت المديرة العامة إلدارة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة ل ـ ـ ــدى ب ـنــك
الخليج سلمى الحجاج" :نفتخر
بتمكين الـكــوادر الوطنية ورفع

مستوى أدائهم في مجال العمل
المصرفي ،إذ يؤمن بنك الخليج
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة تـ ـمـ ـكـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــواهـ ــب
الـكــويـتـيــة وتــدري ـب ـهــم لــارت ـقــاء
إلى أفضل المستويات ،وبالتالي
المساهمة في تحقيق األهــداف
التي عليها القطاع المصرفي".
ً
وتأكيدا لذلك ذكرت مساعدة
الـمــديــر الـعــام لـلـمــوارد البشرية
لدى بنك الخليج رئيسة التعليم

لقطة جماعية
والـتـطــويــر جنة الـمـطــر" :يعتبر
ب ــرن ــام ــج أك ــادي ـم ـي ــة الـمـبـيـعــات
المباشرة ،من البرامج المبتكرة
ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي زي ـ ــادة نسبة
ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع
الـمـصــرفــي ،وفـتــح األبـ ــواب أمــام

أعلنت شركة االتصاالت
الكويتية  ،VIVAرعايتها
لمؤتمر ع ــرب نــت الكويت
 ،2018وال ــذي سيعقد من
 8إلــى  9الـجــاري ،في قاعة
الــرايــة بفندق ك ــورت يــارد
مــاريــوت .وتــأتــي مـشــاركــة  VIVAبـهــذا الـمــؤتـمــر ،فــي إط ــار تعزيز
العالقة بين قطاع االتصاالت والمبادرين في المشاريع الصغيرة،
لدعم رؤية سمو أمير الكويت الشيخ صباح األحمد ،الهادفة إلى
تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ،فضال عن تفعيل الدور
الحيوي لريادة األعمال في المجتمع ،لخلق فرص حقيقية لألجيال
القادمة ،والتركيز على أهمية نقل المعرفة والخبرات في مجال
التكنولوجيا ألصـحــاب األعـمــال مــن فئة الـشـبــاب ،لتمكينهم من
السير على الطريق الصحيح ،وتعزيز األفكار المبتكرة في الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقد قام فريق متخصص من قسم المبيعات لدى جناح VIVA
في المؤتمر بعرض آخــر الخدمات والمنتجات والـعــروض التي
طرحتها  VIVAأخيرا لألفراد والشركات.

نصف مليون دينار ،إضافة إلى الجائزة الكبرى
ال ـتــي سـيـقــام عليها الـسـحــب فــي يـنــايــر ،2019
وهــي  1500000ديـنــار ،الجائزة النقدية األكبر
سنويا ليس فقط على مستوى الكويت بل على
مستوى العالم.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول
السحوبات والفوز بالجوائز القيمة ،كشف البنك
أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100
دينار ،ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل
عن  500دينار لدخول جميع السحوبات على كل
الجوائز التي يقدمها الحساب.

«برقان» ٥ :فائزين في «يومي»

الـكــويــت وال ـشــرق االوس ــط بحصوله على
 3ج ــوائ ــز م ــن مــؤسـســة غـلــوبــل فــايـنــانــس
العالمية وهي جائزة افضل بنك اسالمي
فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق االوسـ ـ ـ ــط فـ ــي م ـجــال
الخدمات المصرفية االلكترونية (الرقمية)
 DIGITAK BANKوجــائــزة االف ـضــل على
م ـس ـتــوى ال ـكــويــت ف ــي ن ـفــس ال ـم ـجــال الــى
جانب جــائــزة اخــرى كأفضل بنك ابداعي
في هذا المجال.

أع ـل ــن ب ـنــك ب ــرق ــان أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن في
الـسـحــوبــات الـيــومـيــة عـلــى ح ـســاب يــومــي،
وفــاز كل واحــد منهم بجائزة  5000دينار،
وال ـف ــائ ــزون ه ــم :لـطـيـفــة مـحـمــد الـبـصـيـلــي،
رائد أحمد القط ،إيمان سليمان الزامك ،بدر
عصام العيسى ،وفاطمة مصطفى علي.

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» األسبوعي والشهري
ي ـع ـل ــن بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة س ـح ــوب ــات ــه
ال ـش ـه ــري ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن سـحــب
حساب السنبلة الشهري ،وسحب
السنبلة الـ ــ 36فــي الـحــاديــة عشرة
ظهر الخميس المقبل؛ وتــم إعالن
الفائزين التسعة بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة وموظفي
البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم
الحظ خــال سحب السنبلة لشهر
أك ـت ــوب ــر ،ف ـقــد فـ ــاز ك ــل م ــن فــرحــان
سالم فرحان العجمي ،ومروج ناظم
ناهي الخليفة بـ 5آالف دينار ،وكل
مــن طــال كنعان محمد العتيبي،
وعبدالمجيد سالم بنيان الدوسري
ب ـ ـ ــ 10آالف ديـ ـن ــار وهـ ــي ال ـج ــائ ــزة
الكبرى.
أمـ ــا ال ـس ـحــب االسـ ـب ــوع ــي ال ـ ــ36
لحساب السنبلة فقد توج  5رابحين
من عمالء بنك وربة ،حصل كل منهم
على  1000دينار ،وهم :عادل عربيد
ج ـل ــوي ال ـعــرب ـيــد ،فــاط ـمــة م ـشــاري

عبدالله يــوســف ،مـسـتــورة خشان
محمد الخالدي ،غال يوسف عبدالله
فايز ،وهالة محمود محمد يونس.
ويمثل حساب السنبلة الخيار
األم ـث ــل ل ـكــل الــراغ ـب ـيــن ف ــي تــوفـيــر
األم ـ ـ ـ ــوال وت ـح ـق ـيــق ع ــوائ ــد مــالـيــة
ثــابـتــة عـلــى أرصــدت ـهــم ف ــي الــوقــت
نـفـســه ،إضــافــة ال ــى ف ــرص شهرية
للفوز بجوائز نقدية طــوال العام،
ونـظــرا لــإقـبــال الكبير ال ــذي القــاه
هــذا الحساب مــن قبل العمالء لما
يؤمنه من فرص كبيرة للربح ،عمل
ب ـنــك ورب ـ ــة ع ـلــى إض ــاف ــة ت ـط ــورات
نوعية على حساب السنبلة القت
استحسان العمالء.
وت ـش ـمــل ال ـت ـط ــورات ال ـتــي تمت
إضافتها إلى حساب السنبلة ،زيادة
عــدد الرابحين عبر اضــافــة سحب
أس ـبــوعــي بــاالضــافــة ال ــى السحب
الشهري ،إلتاحة فرص أكبر للعمالء
للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة
كــل منها أل ــف دي ـنــار تــذهــب إل ــى 5

عــدد أكـبــر مــن ال ـكــوادر الوطنية
لـلـعـمــل ف ــي م ـج ــاالت كــانــت غير
مرغوبة في السابق".
وان ـطــاقــا م ــن ال ـتــزامــه بــدعــم
المجتمع الكويتي ،يسعى بنك
ال ـخ ـل ـي ــج دائ ـ ـمـ ــا إلـ ـ ــى تــوظ ـيــف

وت ــدري ــب واس ـت ـق ـط ــاب الـ ـك ــوادر
الــوطـنـيــة ،وتــوفـيــر فــرص النمو
والتطوير وتنمية المهارات في
صفوف موظفيه ،بهدف تقديم
خدمات أفضل لعمالئه الكرام.

«التجاري» أجرى سحب «النجمة» األسبوعي والشهري

التويجري مع عدد من موظفي البنك في االفتتاح

 VIVAترعى مؤتمر عرب نت
الكويت 2018

وال ـم ـك ــاف ــآت ،وت ـع ـت ـبــر ال ـب ـطــاقــات
وسيلة الدفع األولى على الصعيد
الـعــالـمــي ،لما تتضمنه مــن مزايا
وخ ــدم ــات ،ل ــذا ن ـحــرص فــي البنك
عـ ـل ــى م ــواكـ ـب ــة األداء ال ـع ــال ـم ــي،
وت ـق ــدي ــم أف ـض ــل ال ـم ــزاي ــا لـلـعـمــاء
م ــن خ ــال ال ـب ـطــاقــات االئـتـمــانـيــة،
وتخصيص الحمالت االستثنائية".
وأضاف "بما ان الحمالت الخاصة
ً
باالسترجاع النقدي تحظى دوما
باهتمام العمالء ،أردنا أن نقدمها
من جديد من خالل هذه الحملة".
وق ـ ـ ـ ــال" :نـ ــوفـ ــر مـ ــن خ ـ ــال ه ــذه
ال ـح ـم ـلــة ف ــرص ــة ل ـل ـع ـمــاء لــدخــول
السحب وربــح قيمة مشترياتهم،

سلمى الحجاج

أجـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي الـسـحــب
األسبوعي والشهري لحساب النجمة ،بحضور
مـمـثــل وزارة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة عـبــدالـعــزيــز
أشكناني ،وجاءت النتائج على النحو التالي:
 -1ال ــراب ــح بـجــائــزة الـسـحــب الـشـهــري بقيمة
 20000دينار  -ناياتيل سارانجاباني راجيف.
 -2الرابح بجائزة السحب األسبوعي بقيمة
 5000دينار  -فضل أمين خانيم الله.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـنــك أن ج ــوائ ــز ح ـس ــاب الـنـجـمــة
أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
إضافة إلى تنوعها طوال السنة ،وستكون هناك
ج ــوائ ــز أسـبــوعـيــة بـقـيـمــة  5000د.ك ،وشـهــريــة
بقيمة  20000د.ك ،وجائزة نصف سنوية قدرها

العالم او المنطقة والكويت الى جانب دور
بنك بوبيان في هذا االطار.
ويعد بنك بوبيان من ابرز البنوك على
مستوى المنطقة التى اولت التكنولوجيا
ال ـم ـصــرف ـيــة اه ـم ـي ــة خ ــاص ــة وض ـ ــخ فـيـهــا
استثمارات كبيرة ايمانا منه بمدى تأثيرها
ا لـمـتــو قــع مستقبال عـلــى مختلف نــوا حــي
الحياة اليومية.
وكان البنك اكد تفوقه ومركزه المتقدم
ف ــي م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا الـمـصــرفـيــة في

محمد التاجر

لذا ندعوهم الستخدام بطاقاتهم
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـح ــات
ال ـم ـخ ـتــارة .نـحــن نــؤكــد فــي البنك
م ــرة أخـ ــرى ع ـلــى ال ـتــزام ـنــا بــرضــا
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ج ـم ـيــع
المنتجات والـخــدمــات والحمالت
التي نقدمها".
هذا ،ويقدم "الوطني" مجموعة
مـتـنــوعــة وواس ـع ــة مــن المنتجات
والخدمات المصرفية التي تتناسب
مع أنماط حياة العمالء ،إذ يمكنهم
االختيار من بين بطاقات الوطني
ً
االئـتـمــانـيــة الـمـصـمـمــة خصيصا
ّ
لتلبية احتياجاتهم ،والتي تمكنهم
من االستفادة من برنامج مكافآت
الــوطـنــي ،واالسـتـمـتــاع بالعروض
والحمالت التي يتم إطالقها طوال
العام.
فمن برنامج مكافآت "الوطني"
مع  800محل مشارك ،حيث يحصل
العمالء على مكافآت مضمونة لدى
أفضل العالمات التجارية المحلية
ً
وال ـع ــال ـم ـي ــة ،وص ـ ــوال إلـ ــى بــرامــج
ً
 LoungeKeyومايلز الوطني ،فضال
ع ــن االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ـصــومــات،
وخــدمــات الكونسيرج والخدمات
الـعــالـمـيــة وال ـعــديــد غ ـيــرهــا ،يـقــدم
بنك الكويت الوطني لعمالئه مزايا
ف ــري ــدة ف ــي ال ـب ـطــاقــات االئـتـمــانـيــة
المتعددة.

 ...ويختتم برنامج أكاديمية المبيعات المباشرة

«بوبيان» يشارك في مؤتمر «عرب نت»
ف ــي إطـ ــار سـعـيــه ال ــدائ ــم لـتــأكـيــد اهمية
التكنولوجيا وتأثيراتها االيجابية على
مختلف نــواحــي الـحـيــاة الـيــومـيــة يـشــارك
بـنــك بــوبـيــان فــي مــؤتـمــر ع ــرب نــت ARAB
 NETال ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـفــه الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـعــام
الثالث على التوالي في الفترة من  7الى 9
اكتوبر الحالي تحت رعاية وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان.
ويـ ـش ــارك ال ـب ـنــك بــرعــايــة (ي ـ ــوم الـ ـ ــرواد)
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـظ ـم ــه الـ ـم ــؤتـ ـم ــر لـ ـلـ ـم ــرة االولـ ـ ــى
والمخصص لدعم االبتكارات واالبداع في
عالم التكنولوجيا الرقمية من خالل ورش
عمل تغطي ريــادة األعمال والتكنولوجيا
ّ
المتطورة.
ويسلط المؤتمر الضوء على مجموعة
من الموضوعات الرئيسية من بينها وضع
التجارة اإللكترونية والتكنولوجيا المالية
واألعـ ـم ــال الـمـصــرفـيــة واالب ـت ـك ــار وريـ ــادة
األع ـمــال ،بــاإلضــافــة إلــى اإلع ــام واإلع ــان
الرقمي.
وباالضافة الى رعاية بوبيان ليوم الرواد
ي ـش ــارك نــائــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للبنك
عبدالله التويجري في لقاء خاص يتطرق
خالله الى التطورات في عالم التكنولوجيا
المصرفية واخر تطورات  fintechفي ظل
التطورات التي شهدتها سواء على مستوى

وكــذلــك عــرض منتجاته وخدماته
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـخـ ــدم ش ــريـ ـح ــة الـ ـشـ ـب ــاب
وال ـط ـل ـب ــة ،وذل ـ ــك ت ــأك ـي ــدا لـحــرص
البنك على أداء دوره االجتماعي
ت ـجــاه مـخـتـلــف ش ــرائ ــح المجتمع
وفــي جميع المناسبات ،وتعميق
ال ـت ــواص ــل وال ـت ـفــاعــل م ــع الـشـبــاب
والطلبة الذين يشغلون جزءا كبيرا
من االهتمام والتقدير لدورهم في
حياة المجتمع ومستقبله.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر "ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ال ـ ـشـ ــريـ ــك
االستراتيجي لـ "العلوم االداري ــة"،
حيث يشارك في مختلف الفعاليات
واالنشطة التي يتم تنظيمها على
مدار العام.

«الوطني» يطلق حملة «استرجع قيمة
مشترياتك مع البطاقات االئتمانية»

رابحين ،ويتم السحب عليها يوم
الخميس من كل أسبوع.
إضافة الى ذلك ،يستمر سحب
السنبلة الـشـهــري فــي بــدايــة كل
ش ـه ــر ع ـل ــى الـ ـج ــوائ ــز ال ـك ـب ــرى،
بحضور وإشراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة ،والتي يبلغ
إجماليها  30ألف دينار ،موزعة
كالتالي على  4رابحين :الجائزة
الـكـبــرى بقيمة  10آالف ديـنــار
س ـت ـكــون م ــن ن ـص ـيــب راب ـح ـيــن
اثنين ،والجائزة الثانية بقيمة
 5آالف م ــن ن ـص ـيــب راب ـح ـيــن
اثنين أيضا.
وبذلك يكون بنك وربــة زاد
عـ ــدد ال ــراب ـح ـي ــن ف ــي س ـحــوبــات
السنبلة إلى  24فائزا بالشهر ،كما
زاد إجمالي قيمة الجوائز الشهرية
من  30الى  50الف دينار شهريا ،أما
فيما يتعلق بفرص الربح فيحق لكل
عميل فرصة لدخول السحب مقابل
كل  10دنانير في الحساب .الجدير

وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة ل ـل ـس ـحــب الـ ـي ــوم ــي ،يــوفــر
"برقان" سحبا ربع سنوي لحساب يومي،
للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125000دينار.
وللتأهل للسحوبات ربــع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500دينار
لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب.

«فالي دبي» :رحالت إلى وجهات
محددة من مطار آل مكتوم
خالل فترة تطوير المدرج الجنوبي لمطار دبي

بالذكر أن بنك وربــة أطلق حديثا
وديعة السنبلة التي تعد المودعين
بعوائد متوقعة عالية تصل الى 3
في المئة كما يحصلون على فرص
ربح في سحوبات السنبلة الشهرية
واالسبوعية.

أعـلـنــت ف ــاي دب ــي انـهــا سـتـبــدأ تشغيل رح ــات ال ــى وجـهــات
محددة من مطار آل مكتوم الــدولــي لتوفر للمسافرين خيارات
اكثر للسفر خالل عمليات ترقية المدرج الجنوبي في مطار دبي
الدولي وهو المشروع الذي اعلنته مطارات دبي في وقت سابق
من العام الجاري .وسيخضع المدرج لعمليات الصيانة خالل
الفترة من  16ابريل حتى  19مايو .2019
وستشغل فالي دبي رحالت الى  39وجهة انطالقا من مطار
آل مكتوم خــال فـتــرة الصيانة وذلــك بـهــدف تسهيل انسيابية
حركة المسافرين وتوفير خيارات متنوعة لهم للسفر .وسيتمتع
المسافرون في مطار آل مكتوم بجميع الخدمات والتسهيالت
التي توفرها فالي دبي حيث سيكون المطار الجديد واحدا من
اضخم مراكز الطيران في العالم مستقبال في الوقت الذي تستمر
فيه الناقلة بتشغيل رحالت من مطار دبي الدولي 10 .من هذه
الــوجـهــات المختارة ستنطلق مــن مطار دبــي ايـضــا .ستواصل
الــرحــات إلــى جميع وجهات فــاي دبــي األخــرى العمل من دبي
الدولي (.)DXB
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اقترح األمين العام لرابطة
األدباء الكويتيين طالل
الرميضي تسمية شارع
ومدرسة باسم إسماعيل
الفهد.

24
مسك وعنبر

يتصدى الفنان طارق
دردشة مع الفنان المصري
خالد الصاوي حول مسلسليه العلي لبطولة أحدث
المنتظرين وفيلمه {الفارس} اعمال الفرقة السينمائية
األولى رؤية وإنتاج
مع كريم عبد العزيز.
الشيخة انتصار السالم.

24

تتصدى الفنانة شجون
لبطولة عملين دراميين
من إنتاج الفنان باسم
عبداألمير ،وستكشف
ً
تفاصيلهما قريبا.

تكريم برادلي كوبر لظهور كلبه الخاص
في فيلم «»A Star Is Born
من المقرر أن ِّ
تكرم منظمة بيتا لحقوق الحيوان،
الممثل األميركي برادلي كوبر ،بجائزة التعاطف
االفتتاحي في األفــام ،الستعانته بكلبه الخاص
في فيلمه الجديد (.)A Star Is Born
ِّ
وأف ــاد بـيــان مــن المنظمة ،بأنها ستكرم كوبر
بالجائزة ،لعدم استعانته بأحد الكالب المتاحة
فــي م ـعــارض هــول ـيــوود "ال ـب ـش ـعــة" ،مـثــل معرض
"حيوانات وطيور بال حدود" ،الذي تمت مقاضاته
من قسم الزراعة األميركي ،ألذيته للحيوانات عام
.2017
وقالت نائبة رئيس "بيتا"" :تمكن كلب برادلي
السعيد ،والجميل ،والمحبوب ،من سرقة األضواء
وق ـل ــوب الـمـشــاهــديــن ف ــي ه ــذا الـفـيـلــم ،ألن ــه أحــب
وجــوده مــع مالكه الحقيقي .شاهدنا الكثير من
س ــوء االسـتـغــال لـلـحـيــوانــات فــي األف ــام وخلف
الكواليس ،ونتمنى أن يقنع تصرف كوبر الطيب
هوليوود باتباعه".
والكلب (تشارلي) ُسمي على اسم والد برادلي،
الذي مات عام ُ .2011
ويشار إلى أن الممثل امتلك
كلبين من قبل اسمهما سامسون وتشارلوت.
وي ـل ـعــب ك ــوب ــر دور جــاك ـســون م ــاي ــن ،الـمـغـنــي
المشهور الذي يلتقي الفتاة الموهوبة التي ال تثق
في جمالها ،آلــي ،ولعبتها ليدي غاغا ،ويدفعها
إلى عالم الشهرة واألضواء بعد الوقوع في حبها.
الفيلم أيضا من إخراج برادلي ،كما أنه شارك في

التأليف .ويشارك في البطولة سام إليوت ،وديف
تشابل ،وأنثوني راموس.
ورغم مضي أيام قليلة على إطالق فيلم وألبوم
 ،A Star Is Bornوتمكن كوبر وليدي غاغا من أن
يصال إلى القمة.
وبينما يتنافس الفيلم الرومانسي والموسيقي
على المركز األول بشباك التذاكر مع فيلم البطل
الـخــارق ( ،)Venomيتنافس األلـبــوم الموسيقي
على المركز األول في قائمة أفضل  200ألبوم على
 Billboardمع ألبوم  Trenchلفريق twenty one
 pilotsالذي صدر في نفس اليوم.
ووس ــط المنافسة ال ـحــادة على م ـصــادر ،مثل:
 ،Spotifyو ،Apple Musicوغيرهما ،يتضح النجاح
الساحق الذي حققه  A Star Is Bornحتى اآلن على
 iTunesأميركا ،إذ وصــل األلـبــوم إلــى قمة قائمة
أفـضــل ألـبــومــات ،كما قضت أغنية  Shallowمن
األلبوم يومها التاسع في المركز األول من قائمة
أفضل أغاني.
وبــاإلضــافــة إلــى  ،Shallowفــإن أغنية Is That
 Alrightمن الفيلم وصلت إلى المركز الثالث ،كما
أن  Always Remember Us This Wayصعدت إلى
المركز الرابع ،في حين األغنية التي يتنبأ النقاد
بفوزها بأوسكار أفضل أغنية (I'll Never Love
 )Againبالمركز الخامس.
برادلي كوبر وليدي غاغا نجما A Star Is Born

كاني ويست يلغي حساباته
على مواقع التواصل االجتماعي

كاني ويست

يـبــدو أن مغني ال ــراب األمـيــركــي كــانــي ويـســت ألغى
حساباته على مواقع التواصل االجتماعي ،عقب أن
أثار جدال متزايدا عبر منصات التواصل االجتماعي.
واخـتـفــت الـصـفـحــات الـخــاصــة بـكــانــي عـلــى موقعي
انستغرام وتويتر في وقت متأخر من أمس األول.
وأثار كاني انتقادات مؤخرا بعد أن استخدم مواقع
التواصل االجتماعي ليطالب بإلغاء التعديل الـ 13
بالدستور األميركي ،الذي انهى العبودية عام ،1865
كما أعرب عن دعمه للرئيس األميركي دونالد ترامب.
وعـلـقــت المغنية الن ــا دي ــل ري عـلــى ص ــورة نشرها
كاني لقبعة مكتوب عليها "اجعلوا أميركا عظيمة
مجددا" ،قائلة "ان يصبح ترامب رئيسا كان بمثابة
خسارة للدولة ولكن دعمك له يمثل خسارة للثقافة".
ونشر كاني ويست تغريدة قبل فترة وصــف فيها
الرئيس ترامب بأنه مثل أخيه ،كاتبا" :ليس عليك
الموافقة على سياسات ترامب لكنهم لم يستطيعوا

كولين فاريل يواصل تصوير
فيلم « »Eveفي بوسطن

ان يجعلوني أال أحبه .كالنا مفعم بالطاقة .إنه أخي.
أحــب الجميع .ال أتفق مع كل ما يفعله أي شخص.
ه ـ ــذا م ــا ي ـج ـع ـل ـنــا ف ــري ــدي ــن .ول ــدي ـن ــا ح ــق أن نـفـكــر
باستقاللية".
وتابع :لو أصدقاؤك قفزوا من فوق جسر ليس عليك
فعل المثل .إنها معركة أن تكون نفسك .فكرة ترامب
بالنسبة لي  50/50لكني ال أقول ألنصار هيالري أال
يدعمونها ،أحب هيالري أيضا.
وي ـشــار إل ــى أن ويـســت أغـلــق صفحاته عـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن قـبــل ،حـيــث كــان قــد أغلق
صفحته عـلــى مــوقــع تــويـتــر لنحو ع ــام ،لـيـعــود في
أبريل الماضي.
كما أغـلــق صفحته على مــوقــع انـسـتـغــرام فــي مايو
 ،2017ليعيدها لمدة أسبوع في فبراير الماضي قبل
أن يغلقها في عيد الحب.
(د ب أ)

كولين فاريل

جيرارد باتلر

نادين لبكي

باتلر يحضر العرض الخاص
لـ «»Hunter Killer

«كفر ناحوم» يتوج بجائزة
في مهرجان أنطاليا

حرص النجم العالمي جيرارد باتلر على حضور
العرض الخاص لفيلم الدراما " "Hunter Killerالذي
يقوم ببطولته ،وذلك في لندن.
وقام باتلر بتحية الجماهير فور وصوله والتقط
معهم عددا من الصور التذكارية ،وتدور أحداث الفيلم
حول كابتن غواصة يتعاون مع البحرية األميركية
إلنقاذ الرئيس الروسي الذي تم اختطافه من قبل
منظمة إرهابية ،ومن المقرر عرض الفيلم  26الجاري.
ويتعاون باتلر بأحداث الفيلم للمرة األولى مع النجم
العالمي الحائز على جائزة األوسكار ،جاري أولدمان.

أعلنت المخرجة نادين لبكي فوز بطل فيلمها "الطفل
الالجئ" زين الرفاعي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في
فيلم "كفر ناحوم" ،بمهرجان أنطاليا السينمائي.
ً
وفيلم "كفر ناحوم" عرض ألول مرة عالميا في الدورة
الماضية لمهرجان كان السينمائي ،واستطاع أن
يقتنص جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ويروي الفيلم قصة زين ،الفتى الذي يبلغ عمره 12
ً
عاما ،ويعيش مع أسرة فقيرة بال شهادة ميالد في
لبنان ،والذي يلوم والديه ألنهما جلباه إلى هذا العالم
دون موارد تعينهما على رعايته.

تايلور سويفت

دويتو «»The Middle
يجمع سويفت وموريس

ً
َ
أحيت النجمة العالمية تايلور سويفت حفال غنائيا
ً
ضخما ضمن جولتها الفنية أللبومها الجديد
" "Reputationمساء أمس األول في استاد داالس
كاوبويز بوالية تكساس األميركية.
ودعت سويفت المغنية األميركية الشابة مارين موريس
الى صعود المسرح لمشاركتها الغناء ليقدما أغنية
" "The Middleعلى طريقة الدويتو وسط تفاعل االالف
من الجمهور .وتعد مشاركة مارين األولى لها على
مسرح تكساس وهو موطنها األصلي ،بينما تعد تجربة
سويفت الرابعة على هذا االستاد.

تناقلت مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــددا
م ــن ال ـص ــور الـتـقـطـتـهــا ع ــدس ــات ال ـب ــاب ــارات ــزي
لـكــوالـيــس فيلم الـجــريـمــة واألك ـشــن ( ،)Eveفي
مدينة بوسطن ،بالواليات المتحدة األميركية.
وت ــواج ــد بــالـكــوالـيــس الـنـجـمــان الـعــالـمـيــان
كولين فاريل وجيسيكا تشاستين ،حيث ظهرا
وهـمــا ملطخان بــالــدمــاء .ورغ ــم تكتم الشركة
المنتجة على قصة الفيلم ،فإنه وفقا لتقارير
إعالمية عالمية يشارك في البطولة حتى اآلن
النجم جون مالكوفيتش ،وكومون.
ويـقــوم تيت تــايـلــور بــإخــراج الفيلم ،والــذي
أخ ــرج فــي الـســابــق أفـ ــامThe Girl On The" :
 ،"Train" ،"The Helpوكان قد حل بديال للمخرج
ماثيو نيوتن.
وكان نيوتن انسحب من إخراج الفيلم ،عقب
رد فعل عنيف على اإلنـتــرنــت ،بسبب تاريخه
في االعتداءات والعنف األسري .ويعتبر ""EVE
فيلم أكشن بطولة جيسيكا تشاستاين ،وستقوم
أيضا بإنتاجه من خالل شركتها (Freckle Films
 ،)productionوقد كتب ماثيو السيناريو له.
ُي ــذك ــر أن ف ــاري ــل ي ــواص ــل تـصــويــر مـشــاهــده
من النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة
( ،)Dumboوالمقرر عرضه تجاريا في مارس
م ــن الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل ،إلـ ــى ج ــان ــب ف ـي ـلــم األك ـشــن
" ،"War Pigsالذي يشاركه البطولة النجم ميل
جـيـبـســون ،ول ــم يـتــم حـتــى اآلن إع ــان الـمــوعــد
النهائي لطرحه.

وصدر لفاريل فيلم "The Killing of a Sacred
 ،"Deerإخراج يورجوس النثيموس ،وشاركته
البطولة نيكول كيدمان ،وتدور أحداثه حول د.
ستيفن ميرفي ،وهو جراح قلب شهير ،وأيضا
رب أســرة يعيش فــي مـنــزل مثالي مــع زوجته
وطفليهما .يتربص بتلك الحياة الرغدة التي
يعيشها مراهق يتيم األب يدعى مارتن ،حيث
يقوم بإقحام نفسه في حياة الجراح تدريجيا،
وبـطــرق مزعجة .وبعد وهلة قصيرة ،تتضح
ن ــواي ــا م ــارت ــن ح ـيــن ي ــواج ــه سـتـيـفــن بـتـجــاوز
ارتكبه فــي السابق وط ــواه النسيان منذ زمن
بعيد ،وهــو األمــر الــذي سيهدد حياة ستيفن
الهانئة إلى األبد.
وسيصدر له قريبا فيلم " "Widowsبطولة
فيوال ديفيس ،وإخراج ستيف ماكوين ،وتدور
األحــداث في مدينة شيكاغو المعاصرة خالل
فترة مشوبة باالضطراب ،حيث أربع نساء ال
تجمعهن مشتركات ســوى ديــون تتركها لهن
األنـشـطــة اإلجــرام ـيــة الـتــي مــارسـهــا أزواج ـهــن
الميتون ،لكنهن ال تستسلمن لقدرهن وتتآمرن
من أجل صياغة مستقبل بشروطهن الخاصة.
ويعتبر الممثل األيرلندي كولين فاريل أحد
أبرز نجوم هوليوود .ففي رصيده أدوار ال يمكن
نسيانها أداه ــا بــاقـتــدار ،خصوصا شخصية
اإلسكندر المقدوني.

ثقافات
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«شهادات وذكريات» في تأبين «اإلنسان» إسماعيل الفهد
مطالبة بتسمية شارع ومدرسة باسمه خالل أمسية رابطة األدباء الكويتيين
فضة المعيلي

تنوعت الكلمات والشهادات
الشخصية في التأبين الذي
أقامته رابطة األدباء الكويتيين
للروائي الراحل إسماعيل الفهد
على مسرح د .سعاد الصباح،
وجاء بعنوان «شهادات
وذكريات عن األديب اإلنسان».

أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ــرح
د .س ـ ـعـ ــاد ا لـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،ح ـفــا
لـ ـت ــأبـ ـي ــن ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ال ـ ــراح ـ ــل
إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،وجـ ـ ــاء
بعنوان "ش ـهــادات وذكــريــات
عن األديب اإلنسان" ،واقترح
األم ـيــن ال ـعــام لـلــرابـطــة طــال
ال ــرمـ ـيـ ـض ــي ت ـس ـم ـي ــة ش ـ ــارع
ومـ ــدرسـ ــة ب ــاس ــم إس ـمــاع ـيــل
الفهد.
في البداية ،قالت الروائية
مــريــم الـمــوســوي" :بـكــل أســى
ّ
ودعنا األديب إسماعيل فهد
إسماعيل ،مؤسس فن الرواية
في الكويت ،الذي ترك بصمة
ف ــي ح ـيــاة ك ــل م ــن ال ـت ـقــى بــه،
وب ـعــض ال ـل ـق ــاء ات ال تـتــم إال
عبر الكلمات".
وم ـ ــن ثـ ــم ق ـ ــال ال ــرم ـي ـض ــي:
"حـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا
ا لـ ـمـ ـق ــام ي ــؤ ل ـم ـن ــا أن ن ـتــذ كــر
األس ـ ـتـ ــاذ ال ـك ـب ـيــر إس ـمــاع ـيــل
ف ـه ــد إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ،ال ـ ـ ــذي ك ــان
غـ ـي ــاب ــه مـ ـف ــاجـ ـئ ــا ،وم ـ ــؤث ـ ــرا،
وف ـج ـع ـنــا ب ـخ ـبــر ح ـمــل إلـيـنــا
األس ـ ــى بــرح ـل ـيــه ،وإذ تـنـعــى
الرابطة هذا األديب /التاريخ،
فــإن ـنــا ن ـس ـتــذكــر ب ـكــل اع ـت ــزاز
م ــا حـقـقــه ل ـلــروايــة الـكــويـتـيــة
ف ــي فـ ـت ــرة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات مــن
ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،حـيــث حقق
تحوال نوعيا وفنيا للرواية،
ووضع منهجها على المسار
ال ـص ـح ـيــح ،لـيـصـبــح ال ــراح ــل
م ــدرس ــة ف ــي األدب ال ــروائ ــي
س ـ ـ ــارت عـ ـل ــى ن ـه ـج ــه أجـ ـي ــال
عديدة ،وحقق الكثيرون منهم
التفوق".
وتابع الرميضي" :نستذكر
جـهــوده فــي أنشطة الــرابـطــة،
وإقامة ورشة ضخمة تتناول
ف ــن ك ـتــابــة الـ ــروايـ ــة ،اس ـت ـفــاد
مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـم ـ ـبـ ــدعـ ــون ،وك ــان ــت

الرميضي يكرم أسامة إسماعيل الفهد
بمشاركة الروائي عبدالرحمن
ال ـح ــاق ،كـمــا تـنــوعــت أعـمــال
الراحل بين الرواية ،والقصة،
وا لـ ـمـ ـس ــرح ،وا ل ـن ـق ــد ،ليحمل
ب ــاق ـت ــدار ص ـفــة األدي ـ ــب ال ــذي
ت ـف ـت ـخ ــر ب ـ ــه دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
ل ـكــونــه ح ـقــق حـ ـض ــورا لـيــس
محليا فقط ،بل وعربيا".
وأوض ـ ــح أنـ ــه هـ ــذه ال ـن ــدوة
سـ ـتـ ـك ــون ج ـ ـ ــزء ا مـ ــن أن ـش ـطــة
وفعاليات ستقوم بها الرابطة
بـ ـح ــق هـ ـ ــذا ال ـ ــرم ـ ــز ال ـث ـق ــاف ــي
الـكــويـتــي ،ال ــذي يعتبر قــدوة
ل ـل ـش ـبــاب ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـبــدع،
الف ـتــا إل ــى أن ــه تــم تخصيص
ملف يناير من مجلة البيان،
ليكون ملفا خاصا عن الراحل
وإبداعاته األديبة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ــرمـ ـيـ ـض ــي أن ــه
س ـ ـت ـ ـتـ ــم م ـ ـخـ ــاط ـ ـبـ ــة وزي ـ ـ ـ ــري
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة بـ ـش ــأن
ت ـخ ـص ـيــص م ــدرس ــة وشـ ــارع

إسماعيل حقق
ً
ً
تحوال نوعيا
في فن الرواية

الرميضي

ق ــال د .خـلـيـفــة الــوق ـيــان إن إلسـمــاعـيــل فهد
فـضــائــل عـ ــدة ،نــذكــر مـنـهــا أن ــه أع ـطــى لـلــروايــة
كل اهتمامه وصحته حتى األيــام األخـيــرة من
حياته ،الفتا إلى أن الرواية أعطته الموقع الذي
يستحقه على خريطة األدب العربي ،وأيضا على
المستوى العالمي.
ُ
وأضاف أنه رسول للرواية أينما ذكرت ،مؤكدا
أن إسماعيل قام بدور مهم ال يقتصر على أنه
مبدع ،بل رائد لكل األجيال التي ظهرت بعده،

شكر وإشادة
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،وجـ ـ ـ ــه ن ـجــل
الراحل ،أسامة فهد إسماعيل،
كـلـمــة ش ـكــر فـيـهــا جـمـيــع من
ساهم في تأبين والده ،وكتب
ع ـ ـنـ ــه فـ ـ ــي وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام،
وأيـ ـ ـض ـ ــا شـ ـك ــر ك ـ ــل م ـ ــن ق ـ ـ ّـدم
واجــب العزاء ،قائال" :عزاؤنا
ال ــوحـ ـي ــد هـ ــو م ـح ـب ــة ال ـن ــاس
لــه" ،مشيدا بكلمة الرميضي
واق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــه تـ ـسـ ـمـ ـي ــة شـ ـ ــارع
ومدرسة باسمه ،والفتا إلى
أن ذلـ ـ ــك الـ ـ ـش ـ ــيء يـ ــدعـ ــو إل ــى
الفخر.

ورقة عمل

الوقيان :الرواية منحته الموقع الذي يستحقه
وقام بالتوجيه والرعاية ،ولم يكن يبخل على
أي أحد بخبرته وتوجيهاته.
وتابع د .الوقيان" :األمــر اآلخر أن إسماعيل
لــم يخطئ بـحــق أح ــد ،حـتــى الــذيــن يخالفونه
فكريا و فـنـيــا ،ظــل يحترمهم ،ويختلف معهم
فــي ح ــدود أدب ال ـح ــوار ،ول ــم نسمع مـنــه كلمة
نابية بحق من اختلفوا معه" .وفي الختام قال
د .الوقيان" :نرجو من تالمذته أن يكملوا هذه
المسيرة الجميلة".

بــاس ـمــه" ،ح ـتــى ي ـكــون مـنــارة
ت ـسـتـمــر ف ــي ت ـنــويــر ال ـطــريــق
للشباب المبدع".

عزاؤنا الوحيد
هو محبة
الناس للراحل
ً
وشكرا لكل
من قدم واجب
العزاء
أسامة إسماعيل

وق ـ ـ ــدم د .ح ـس ـي ــن ال ـح ــات ــم
ورق ــة عـمــل بـعـنــوان "الـجــديــة
عند إسماعيل فهد إسماعيل"،
وق ـ ـبـ ــل الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ورقـ ـت ــه
قــال د .الـحــاتــم إنــه التقى أبا
فهد أول مــرة فــي عــام ،2011
وذكر أنه لم يكن على معرفة
شـخـصـيــة ،لـكـنــه اسـتـطــاع أن
يـ ـ ـك ـ ـ ّـون ص ـ ـ ــورة ذهـ ـنـ ـي ــة ع ـنــه
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ق ـ ــراء ت ـ ــه ل ـب ـعــض
أعـ ـم ــال ــه األدبـ ـ ـي ـ ــة وال ـن ـق ــدي ــة.
و مــن ثم استعرض مجموعة
مــن روا ي ــات إسماعيل لبيان
ال ـجــديــة فـيـهــا ،ومـنـهــا رواي ــة
"كانت السماء زرقاء" ،ورواية
"المستنقعات الضوئية".

أم ــا ال ــروائ ــي مـحـمــد جــواد
ف ـقــدم ورق ــة بـعـنــوان "المعلم
الذي أعــرف" ،وقــال" :لعلكم ال
تعلمون أن من يرافق كاتبا،
فــإن عليه أن يتحمل تبعات
ه ـ ــذه ال ــرفـ ـق ــة فـ ــي ال ـل ـح ـظــات
ك ـل ـه ــا ،ت ـق ـل ـبــاتــه ب ـي ــن ال ـش ــدة
ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــدويـ ــن وفـ ـ ــي م ــراح ــل
ّ
تعسر الكتابة ،إال إسماعيل
الـفـهــد فـهــو الـســامــي عـلــى كل
اللحظات خالل عمله األدبي،
فـ ـه ــو م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــادري ـ ــن ال ــذي ــن
ت ـج ــده ــم فـ ــي عـ ــز م ـح ـطــات ـهــم
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـ ـكـ ـ ــامـ ـ ــل األلـ ـ ـ ــق
والترحيب ،فما إن تدخل عليه
حتى تعلو وجهه االبتسامة،
فيستقبلك بعبارات الترحيب
بصدق وبهجة".
وأضــاف جــواد" :إسماعيل
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن يـ ــزع ـ ـجـ ــه الـ ـت ــوق ــف
ا لـفـكــري أو التعلق بتسلسل
الـ ـفـ ـك ــرة ،وال ي ـن ــزع ــج مـ ــن أن
يقطع كــل ذلــك مــرور شخص
ما ،وكأن كل ما ينوى كتابته
موجود في ذاكرته".
أم ــا ال ــروائ ــي عـبــدالــرحـمــن
ال ـح ــاق ف ـق ـ ّـدم ورقـ ــة بـعـنــوان
"ف ــي رث ــاء إس ـمــاع ـيــل" ،وق ــال:
"ب ـكــل تــأكـيــد أن لـكــل شخص
اقترب من إسماعيل فهد قصة
خصه بـهــا ،و بـكــل تأكيد هي
قصة فيها منا لحب الكثير،
ومن احترام اآلخر الكثير ومن
التواضع الكثير".
وأض ــاف" :كــان همه األكبر
زرع بذرة القراء ة والبحث عن
المعرفة ،لذلك كان إصراره في
المحترفات الثالثة أن يكون
ك ـتــاب "ف ــن ال ـش ـعــر" ألرس ـطــو
مدخال المتالك تقنية الكتابة
ال ــروائـ ـي ــة ،ك ــان يـ ــدرك تـمــامــا
أهـمـيــة الـ ـق ــراء ة ،وي ــدع ــو إلــى
قراء ة مئة رواية قبل الشروع
في كتابة رواية جديدة.
من جانبها ،قالت الكاتبة
هبة مندني" :إسماعيل فهد
إسماعيل ...عرفتك في البداية
أديـ ـ ـب ـ ــا تـ ــزهـ ــو ب ـ ــك ك ـ ــل ك ـل ـمــة
كتبتها في صفحات روايات
قرأتها لــك ،ثــم عرفتك معلما
تفخر به قاعات هــذا المبنى
وممراته".
وأضافت مندني " :بــو فهد
كما يناديك الجميع ،أستاذ
إس ـمــاع ـيــل ك ـمــا يـ ــروق ل ــي أن
أن ـ ــادي ـ ــك ...ل ــن أودع ـ ـ ــك ،فــأنــت
بـ ـ ــاق مـ ـعـ ـن ــا ،ألن ال ـم ـبــدع ـيــن
الحقيقيين ال يرحلون ،ستظل
م ـع ـنــا ألنـ ـن ــا ن ـح ـبــك ون ـع ــرف
جيدا أنك تعرف ذلك".

ٌ
«لغة السر» ...تشكيك في الدين
وجذور اللغة والحقيقة

ّ
رواية ثالثية األبعاد بعنوان «لغة السر» ،تنطلق نجوى بركات بخفة
في ٍ
ّ
فراشة تبث إيحاءات فلسفية عميقة اآلماد ،حول سر الخلق وتكوين

اللغة وحروفها ووهج الحقيقة الساري في التجويف الداخلي للوهم.

نسرين بلوط

تساؤالت مثيرة
وشديدة الوقع
تطرحها بركات
بأسلوب رشيق
ٍ ّ
متمكن

فــي بــاحــة «أخــويــة ال ــوف ــاء» الدينية
ّ
تضم في معبدها «لــوح القضاء
التي
والقدر» وال يسمح ّ
إنسان بلمسه
ألي
ً ٍ
أو االقـتــراب منه ألنــه حتما سيصاب
بــالـعـمــى ل ـم ـجـ ّـرد ل ـم ـســه ،وح ـيــث يــؤم
أهــل قرية «الـيـســر» (وهــو اسـ ٌـم ظاهره
معطى لقرية وباطنه يرتبط بالمنحى
اللفظي الذي ذكر في الكتب السماوية)
ّ
للتبرك والدعاء وجلب األحجبة وتفريغ
الهموم ،تدور أحداث رواية بركات «لغة
ال ـســر» ال ـتــي ت ـكـ ُ
ـاد تـقـتــرب مــن فلسفة
م ـح ـفــوظ ف ــي م ـ ـ ــوازا ٍة ع ـمــوديــة لـفـكــرة
ً
تكوين الكون والخلق معا.
وهـنــاك ،حيث يسرق الـلــوح ُ
ويتهم
كـثـيــرون فــي الـضـلــوع بــال ـجــرم ،منهم
خ ـلــدون ال ــذي ت ـقـ ّـدم المـتـحــان حــارس
الـ ـمـ ـعـ ـب ــد ورفـ ـ ـ ـ ــض بـ ـسـ ـب ــب م ـع ــرف ـت ــه
ً
بـ ــزيـ ــدون الـ ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك ح ــان ــوت ــا فــي
الـقــريــة لبيع ال ــورق ،وقــد كــان تلميذه
ال ـم ـث ــاب ــر فـ ــي ت ـك ـ ّـه ــن أص ـ ــل الـ ـح ــروف
ومعانيها وبلورتها في فضاء المعاني
وتجميعها وتفكيكها بطريقة منهجية.
يدفع ذلــك الشيخ األكـبــر ،وهــو رئيس
المعبد وحامي أخوية الوفاء ،إلى أن
يرفض زيدون الذي نكتشف في النهاية
ّ
ً
بــأنــه ك ــان تـلـمـيــذا ل ــدى الـشـيــخ األكـبــر
ولكنه طرده بسبب جرأته على التحليل
ّ
عـنــدمــا أق ـ ّـر فــي كـتــابـتــه مــذكــراتــه بــأن
حقيقة اللغة من صنع اإلنسان وليس
الـخــالــق ،فهو مــن بــدأ اللغة بالصوت

ثــم اإلي ـم ــاءات ،ومــن ثـ ّـم ك ـ ّـور الـحــروف
حسب جــودتـهــا وصــورتـهــا لألشياء،
وهـ ــذا م ــا يـثـيــر سـخــط الـشـيــخ األكـبــر
ً
فيعتبره إبليسا.

ّ
التنصت الميتافيزيقي

جميع الشخصيات ت ــدور فــي فلك
الـتـشـكـيــك وال ـت ـنـ ّـصــت الـمـيـتــافـيــزيـقــي
ّ
المتهدلة بين الشك واليقين.
لــأرواح
الـمــأمــور ال ــذي أتــى إلــى الـقــريــة بهدف
ك ـشــف ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـم ـيــط ال ـل ـث ــام عنها
ً
ّ
وي ـك ـت ـشــف ب ـ ــأن خـ ـل ــدون ح ـ ــاول فـعــا
ســرقــة الـلــوح الـمـقــدس ولكنه اكتشف
ّ
ّ
خال منه ،ووجد بأن مكانه
بأن المعبد ٍ
مـســرح للعناكب والـغـبــار ،وقــد بنيت
قرية بأكملها بمعتقداتها وأفكارها
واستسالمها للمصائر على فكرة هذا
ً
اللوح الذي ال وجود له أصال.

تنتهي الــروايــة كما يتوقع القارئ،
ً
بانتحار الشيخ األكبر دفاعا عن فكرة
التشبث بالوهم ،وباتفاق ضمني بين
ّ
المأمور وإخ ــوان الــوفــاء على التستر
ع ـلــى ال ـس ــر الــره ـيــب ح ـتــى ال ت ـقـ ّـوض
ركــائــن قــريــة بأكملها وتـنـهــار تقاليد
واعتناقات عمرها آالف السنين.
ه ــذا ال ـت ـخـ ّـبــط الـتـحـلـيـلــي الـعـمـيــق،
يـنـتــج ف ـك ــرة مـعـتـمــة ت ـح ــاول الـكــاتـبــة
تسليط اإلي ـحــاء الـعــابــر عليها ،وهــو
التشكيك في كيفية خلق األديان وأنها
قــد تـكــون ول ـيــدة الـمـصــادفــة أو العقل
اإلنـســانــي المستنير فـجــاء ت لطمأنة
اإلنسان فقط ال غير.

تساؤالت شديدة الوقع
ف ـه ــل ال ـح ـق ـي ـقــة تـ ـت ـ ّ
ـرب ــع ف ــي ال ـ ــروح
وتـسـتـمــد ال ـطــاقــة ال ـحــرك ـيــة م ـن ـهــا ،أم

ّ
أنـهــا تــأتــي مــن خــارجـهــا حيث العالم
ال ـح ـق ـي ـقــي؟ وه ــل ال ـل ــه ف ـك ــرة اخـتــرقــت
حجب تلك الروح ّ
لتروضها على الخير
ٌ
ّ
ٌ
موجود وراسخ منذ األزل؟ وهل
أم أنه
اللغة مرصوفة في لوح القدر منذ
كانت ّ
ّ
ّ
ّ
وتفردت
األزل أم أنها تجزأت وتمكنت
ً
بهامتها بدءا من حرف «األلف» على يد
ً
ّ ً
ّ
اإلنسان وتطورت لتصبح عالما مؤهال
لإليمان بالسحر من فرط اتقانها؟
تـ ـس ــاؤالت م ـث ـيــرة وش ــدي ــدة الــوقــع
ـوب رش ـيــق
ت ـط ـ ّـرح ـه ــا بـ ــركـ ــات بـ ــأس ـ ـلـ ـ ٍ
متمكن ،يسكنه التشويق بتفاصيله
كلها ،فتربط القدر بالواقع ،واإلنسان
بخالقه ،والحقيقة بوهمها ،أي أضداد
األشياء في دائــر ٍة تصويرية ،تدفعنا
إلى التأرجح في إشكاليات كونية عدة،
ّ
والسرد مبط ّن بإشارات فلسفية ،ظاهر
ٌ
بــال ـســرد األخـ ـ ــاذ ،م ـس ـتــدرج بأسلوبه
الميثولوجي العميق.

أدلة منطقية
لــم تـتــرك الـكــاتـبــة التفاصيل تـمـ ّـر م ــرور ال ـك ــرام ،بــل دعمت
ّ
ّ
أفكارها وشكها بأدلة منطقية قد ال توافق الكثير من العقول،
ّ
ولكنها تبقى حجتها وسندها وهيكلها الذي تقوم عليه أحداث
حكايتها وأبعادها وشخوصها التي ّ
تتلوى بجمر الوهم الذي
ّ
يعم فيكون بمنزلة المخدر للعقول الجاهلة التي تستنبط األمل
ّ
ّ
ٌ
من المحال ،باعتقادها بأن الكتاب المقدس قادر على اجتراح

المعجزات ،والحقيقة التي هي أقــوى من وقــع زلــزال ،فتحبط
ً
وتقتل ّ وترسم أقداراّ .
بغض النظر عن تبني القارئ نظرية نجوى بركات من عدمه،
ّ
بإبداع مفرط ولن يستطيع
فإن قلمها يلج عتبة السرد الروائي
ٍ
أن ينال من حبكتها المحكمة النقاد ،ولكن النقد يسري على
جدل كبير.
نظريتها الفلسفية التي هي موضوع ٍ

من يحمي
المواطن
من هؤالء؟

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

موضوع المقال اليوم صعب وشائك ،ألنه يخبط رأسه في حائط األقوياء،
القادرين على الخروج من كل مأزق مثل الشعرة من العجين دون ترك أي ظالل
من الشك ،وأقصد بهؤالء القاهرين على كل المستويات بقوة عضالت النفوذ
وسلطة المال وضمير ميت أو مفقود.
كثيرة هي القصص التي يقع فيها مواطنون بشبكة النصب والغش
والحيل المحبوكة ،التي ينصبها تجار العقارات والمشاريع الوهمية التي
يدعمونها بالوثائق والمستندات المصدقة بأختام المصداقية القانونية
الشرعية ،التي تثبت مشروعيتها وتؤكد حقيقتها المزعومة والمزينة بأحالم
امتالك شقق وبيوت العمر الصالحة لقضاء العطل والراحة والتقاعد ،والناس
تشتري الحلم وتدفع مقابله "تحويشة" العمر ثم تكتشف حقيقة الواقع المر
بعدما تكون النقود طارت واختفت مع الشركات الوهمية المزيفة ،وهذا األمر
يحدث كثيرا في دول عربية ،لكن أن يحدث في الكويت ومن قبل اسم شركة
كبيرة مرتبط بعائلة مشهورة ولها وكالة سيارات المعة ومعروفة ،يكون األمر
غريبا ومستنكرا ألنه يضر بسمعة العائلة التي في األساس ليست بحاجة
إلى عمل مثل هذا األمر الضار بها وبسمعتها ،وبهذا االسم الموثوق به تم
بيع حقوق استمالك عطالت لمدة  40عاما لقضاء إجازة أسبوعين في السنة
بأي مدينة يرغب الشاري في قضاء عطلته بها ،لكن بعد دفع كامل المبلغ
اختفت مكاتب الشركة والمسؤولين عن إدارتها وتلفوناتها وكل تلك الفخامة
وحفالت الترويج الفخمة والمديرين والسكرتيرات والجرسونات وموزعي
البروشورات المبهرة ،كلها اختفت مثل حلم ،ولم يتبق إال اسم المالك الذي
كان السبب الرئيسي وراء تصديق الناس هذه الكذبة.
اآلن أصبحت الخطوة التالية هي محاولة الوصول إليه ،وكيف يمكن
الوصول إليه؟
صحيح هـنــاك مكاتب شــركــة توكيل الـسـيــارات الـمـشـهــورة ،لكن بابها
موصد للوصول إليه ،فهناك السؤال الذي البد من اإلجابة عليه ،وهو ما
هو غرضك من المقابلة؟
وحين تذكر غرضك الذي هو حقك في امتالك عطلة تقضي فيها إجازتك
السنوية مقابل حصولهم على كامل ثمنها ،يأتي الرد حاال أن المدير غير
موجود أو مسافر أو باجتماع ،وال يمكن ُأن تسمح لك السكرتيرة بالوصول
إليه ،فما العمل وكل الطرق للتواصل معه قفلت؟
قد تقول إن القانون ال يحمي المغفلين ،هذا صحيح لو كان الموضوع ليس
قانونيا ،لكن عندما يكون معروضا أمام عين الدولة وتحت سمعها ورقابتها
وقوانينها ومشروعيتها ،فكيف ال يؤمن ويصدقه المواطن خاصة مع اسم
عائلي تجاري عريق وكبير وليس نصابا دخيال أو صغيرا.
أقول هذا الكالم ليس فقط نقال لتجارب اآلخرين ،ولكن أيضا عن تجربة
شخصية مع شركة بيع العطالت ومع شركتين من الشركات الكبرى للهواتف
المتنقلة بالكويت ذات األسماء الرنانة ،التجربة األولى كانت مع أول شركة
هواتف نقالة ألغيت اشتراكي معها بسبب اختفاء رصيدي دون أي سبب
يبين هذا االختفاء ،وحاولت مع الموظفين المسؤولين معرفة سبب اختفاء
الرصيد ،لكن كانت المراوغة هي الجواب دون تقديم أي كشوفات تبين سبب
ضياع الرصيد الذي ليس مهما بقدر معرفة سبب ضياعه.
اشتركت في شركة أخرى باتت منافسة لهذه الشركة ،وبقيت معها إلى
أن باعت حقوق ملكيتها مع مشتركيها إلى شركة أخرى مقرها األساسي
خارج الكويت ،وبعد مضي فترة من الزمن حصل نفس األمر الذي حصل
مع الشركة األولى ،اختفاء الرصيد دون أسباب استهالكية له ،وعادت نفس
االعتذارات واألجوبة المختلقة والمختلفة عن بعضها البعض ،والتي تدور
في تبريرات المراوغة والكذب الذي لم يمكني من معرفة سر االختفاء ،وكان
من رابــع المستحيالت الحصول على الكشف الــذي يبين طريقة ضياعه،
وكــأن إعطاء الكشف يعتبر من األســرار الخطيرة للدولة ،أمر غامض غير
مستوعب وغير مفهوم.
تالعب بالمواطن وبحقوقه التي ال يعرف كيف يحميها ويحصل عليها،
وما هو الدور الرقابي للدولة حول النصب والغش الذي يأتي من شركات
كبيرة عمالقة.
فــي زمــن الشركات الكبرى يصعب على المواطن أخــذ حقوقه منها أو
مقاضاتها ،فقدراتها في التمويه وطمس المعلومات وتغييرها وإخفائها
والتشويش عليها أكبر منه ،لذا يجب أن يكون للدولة دور رقابي صارم ال
يخاف وال يجامل ،وال يمكن بأي حال من األحــوال رشوته أو إسكاته ،وأن
يفعل دور حماية المستهلك حتى يطال الرؤوس الكبيرة وليس الصغيرة فقط.

نص

ٌ
(أذان)
تـقــدم الـشــاعــرة مــريــم فضل
ً
ً
ً
نصا شعريا قصيرا يتضمن
ً
رسالة مؤثرة جدا ،وتقول في
هذا النص المقتضب:
ُ
للبوار..
ُيؤذن
ِ
وللحرائر..
ْ
ٌ
قلوب باألوامر..
خشعت
وال
وت ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــواص ـ ـ ــف
والزوابع..
ّ
فتأمر باليقين وبالتواصل
إلى رب السماوات العظائم.
مريم فضل

إصدار

«الدراسات الفلسطينية خريف »2018
هل يمكن تخيل العودة؟
«هل يمكن تخيل عودة فلسطينية
إلـ ــى ف ـل ـس ـط ـيــن ،وك ـي ــف ي ـم ـكــن أن
تكون تلك العودة؟}؛ سؤال طرحته
م ـج ـلــة ال ـ ــدراس ـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة
وس ـع ــت إلـ ــى اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ــه عـبــر
ملف يحفز ما ُيطلق عليه {ذاكرة
المستقبل}.
ّ
النكبة الفلسطينية ،مثلت على
ال ــدوام ذك ــرى حــدث حصل قبل
 70س ـن ــة م ــن ال ـ ـيـ ــوم ،وال ت ــزال
ُ
تـبـعــاتــه قــائ ـمــة ،فــك ـتــب الكثير
عنه وعن التداعيات ،لكن ال بد
من إخراج النكبة من الماضي
إلــى رؤيــة مستقبليةُ ،يفترض
أن تسهم في إنتاج استراتيجية
لتحقيق تلك الرؤية.
دعــي عشرات الكتاب والمثقفين للمساهمة في هــذا الملف ،وفيما
كانت {مجلة الدراسات الفلسطينية} ،في خضم ورشة لتصنيف مواد
الملف وتحريرها ،جاء نبأ وفاة محامية المعتقلين الفلسطينيين،
فيليتسيا النغر التي لها في بيت كل معتقل ّ
قصة ،اخترنا بعض
أبطالها كي يتحدثوا عن تجربتهم مع فيليتسيا واألثر الذي تركته
ً
ً
لديهم ولدى عائالتهم خصوصا ،والمجتمع الفلسطيني عموما.

توابل ةديرجلا

•
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ّ
خالد الصاوي :كريم عبد العزيز فنان كوميدي ويحب زمالءه
ِّ
• يحضر مسلسلين وفيلم «الفارس»
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مزاج

أخبار النجوم

إقبال الفت على حفلة نوال الزغبي

ً
يعود خالد الصاوي إلى الدراما التلفزيونية عبر مشروعين يعمل على تحضيرهما راهنا.
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث الممثل المصري عن المسلسلين ومشروعه السينمائي الجديد «الفارس» مع كريم عبد العزيز.

القاهرة – هيثم عسران

مــا سبب غيابك عــن الــدرامــا والسينما
خالل الفترة الماضية؟

لــديــه ق ــدرة على إضحاكنا فــي الكواليس
بحسه الكوميدي الالفت.

ً
لم يكن غيابا ،بل كنت أتأنى في اختيار
األدوار .كــان ُيفترض أن أخــوض مشاريع

دراما ورمضان

عــدة ولكنها لــم تخرج إلــى الـنــور ألسباب
مختلفة .لدي في الوقت الحالي مشروعان
للعرض قبل رمضان المقبل ،وفيلم
دراميان
ّ
ً
سينمائي وقـعــت عقده أخـيــرا مــع المنتج
محمد السبكي.
إنـهــا ال ـمــرة األول ــى الـتــي تـتـعــاون فيها
مع محمد السبكي بعد تعاون متكرر مع
شقيقه أحمد.

عائلة السبكي
مغرمة بالسينما
ولديها حب
لتقديم أفالم
مختلفة

ً
فـعــا ،تربطني عــاقــة صــداقــة قــويــة مع
ً
أحمد السبكي ،فضال عن العمل .والحقيقة
أن عائلة السبكي مغرمة بالسينما ولديها
حب لتقديم أفالم مختلفة ،واستطاعت في
ّ
فترات كثيرة إطالق مشاريع أكدت حضور
السينما المصرية في أصعب الظروف ،إذ
أنتجت أكثر من فيلم خالل الثورة في وقت
توقف منتجون كثيرون عن العمل.
كيف جاء تعاونك مع محمد السبكي؟
ال يمنعني أي أمر من العمل مع السبكي،
وعـنــدمــا رشـحـنــي الـمـخــرج محمد سامي
ً
ل ـهــذا ال ـم ـشــروع تـحـمـســت ،خ ـصــوصــا أنــه
يعيدني إلى التعاون مع كريم عبد العزيز.
يحمل الفيلم اســم «الـفــارس» ،وهــو تجربة
سينمائية مختلفة عن األعمال التي قدمتها
ً
س ــاب ـق ــا وت ـح ـم ــل م ـف ــآج ــات فــي
األح ـ ــداث .أشـيــر هـنــا إل ــى أن
لدى المخرج محمد سامي
قدرة على تقديم أعمال
متميزة ،والسيناريو
م ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــوب بـ ـح ــرفـ ـي ــة
عالية .من ثم ،أتمنى
أن ينال الفيلم إعجاب
الجمهور.
تحدثت عن التعاون مع كريم عبد
ً
العزيز الــذي جمعتك به سابقا أعمال
عدة ناجحة.
أحب كريم عبد العزيز على
المستوى الشخصي ،فهو
ف ـن ــان ي ـق ــدم م ــا يـنــاسـبــه
ويتعامل بشكل جيد
م ـ ـ ـ ــع زم ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــه ف ــي
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ألن ـ ــه
يحبهم ،وال تجده
ً
طــرفــا فــي أيــة مشكلة .كذلك

نوال الزغبي

مـ ـ ــاذا عـ ــن م ـش ــاري ـع ــك الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ال ـتــي
تحدثت عنها؟

ُ
تشهد حفلة نــوال الزغبي التي تقام في  17نوفمبر المقبل ،في
ً
فندق «باريس» في صالة  Bally’sالضخمة في الس فيغاس ،إقباال
ً
ً
الفتا على التذاكر ،إذ حجز  2000كرسيا خالل  72ساعة على فتح
باب الحجوزات ،وهي سابقة في تاريخ حفالت النجوم العرب في
الواليات المتحدة األميركية.
ّ
ُيذكر أن النجمة الذهبية تسافر إلى الكويت نهاية الشهر الجاري،
ً
لتعود إلــى بيروت تحضيرا إلطاللة خاصة ومباشرة عبر إحدى
المحطات اللبنانية ،كذلك تستكمل التحضيرات لأللبوم الجديد،
قبل أن تسافر إلى أميركا.

ل ــدي مسلسالن ينتميان إل ــى الــدرامــا
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،األول «أبـ ـي ــض غ ــام ــق» ن ـبــدأ
ً
بتصويره قريبا ولكن ال أرغب في الحديث
عن تفاصيله ،واآلخر «البيت األبيض» من
إنتاج «فنون مصر» ،وهي إحدى شركات
اإلن ـت ــاج الـمـحـتــرمــة ال ـتــي أس ـعــد بالعمل
معها بسبب طريقتها فــي الـتــواصــل مع
الفنانين وااله ـت ـمــام بــاألعـمــال الــدرامـيــة
ً
ً
عـمــومــا .أتــوقــع أن نـبــدأ التصوير قريبا
إلطالق المسلسل خالل العام المقبل على
الشاشات.

جنى روحانا أطلقت {إنسان بشخصيتين}

والدراما الرمضانية؟
حتى اآلن لــم أحـســم األم ــر بـهــذا الشأن
ألنني لم أتلق مشاريع يمكن أن أقدمها،
وأتـمـنــى أن أجــد تجربة درام ـيــة أطــل من
خــال ـهــا ف ــي رمـ ـض ــان وال ت ـت ـع ــارض مع
األعمال التي ارتبطت بها فأصورها خالل
ً
الفترة المقبلة ،علما بأن «أبيض غامق»
قد يعرض في الشهر الفضيل ،ولكن األمر
لم ُيحسم بعد.
ألم تقلق من تجربة «أبيض غامق» في
ظل مشاركة كثير من النجوم فيه؟
ً
الحقيقة أن جزءا من حماستي للتجربة
طبيعة القصة التي تعالجها والمساحات
ً
المختلفة للشخصيات .شخصيا  ،أجد
ً
أعمال البطولة الجماعية مهمة درامـيــا،
وبنظرة سريعة إلى مشاريع شاهدناها
خالل السنوات الماضية تجد أن هذا النوع
هــو األن ـجــح فــي رأي الـجـمـهــور والـنـقــاد.
ً
عموما  ،من المهم أن يشارك الممثل في

خالد الصاوي

عمل جيد ،بغض النظر عن مساحة الدور
أو مكانته.
تـحــدث كـثـيــرون عــن عــاقـتــك بزوجتك
ً
ً
ً
خصوصا أنكما ظهرتما سويا كثيرا في
األيام الماضية.

«الفارس» تجربة
سينمائية مختلفة
تحمل مفآجات
كثيرة

زوجتي تدعمني وهي من النعم التي
ً
رزقني الله بها ،وأحبها كثيرا .أما مسألة
ً
ظـهــورنــا ســويــا فـهــي عــاديــة ،ولـكــن ربما
ألن ـنــا حـضــرنــا مـنــاسـبــات ع ــدة متتالية
ً
اعتقد البعض أن األمر جاء متكررا.

«يوم الدين» وصناعة السينما
يبدي خالد الصاوي رأيه في فيلم «يوم الدين» الذي أطلق
ً
ِّ
أخيرا ونال إشادات كثيرة ،فيقول« :يشكل تجربة سينمائية
مختلفة وجيدة وأعجبتني بشدة .أعتقد أننا بحاجة إلى
التغلب على المشكالت التي تواجهنا في صناعة السينما
والتي تعوق خروج مثل هذا العمل إلى النور».
ويعتبر الفنان المصري أن ثمة مشاكل مرتبطة باإلنتاج
ً
السينمائي ،مـشـيــرا إلــى أهمية مـســانــدة الــدولــة السينما

ودعمها ،وفتج المجال للنقاش مع الصانعين لحل المشكالت
التي تواجههم .يتابع« :ال بد من تشجيع رجال األعمال على
ً
االستثمار في اإلنتاج السينمائي .شخصيا ،أتفهم الظروف
التي كانت ّ
تمر بها الدولة خالل الفترة الماضية ،وأعرف أن
ً
ثمة جهودا في هذا المجال اليوم ،واقترح عقد مؤتمر في هذا
الشأن ،إلقرار توصيات تدعم منظومتي اإلنتاج التوزيع».

جنى روحانا

أطلقت جنى روحانا أغنيتها المنتظرة {إنسان بشخصيتين}
ًّ
حصريا عبر تطبيق {أنغامي} ،وهي من كلماتها ،وألحان سركيس
عزيز ،وتوزيع عمر صباغ.
جنى هي ابنة الشاعر مــارون روحــانــا ،ولديها تجارب عــدة في
كتابة األغاني .و{إنسان بشخصيتين} أغنية عاطفية تتحدث عن
ازدواجية الشريك تجاه الحبيب بسبب التقلب بمواقفه ومشاعره،
أما لحنها فراقص وتوزيعها عصري.
كذلك صورت جنى األغنية على طريقة الفيديو كليب ومن المتوقع
ً
طرحه قريبا.

عمرو عرفة« :إيه في أمل» أبكت الزعيم

«فرقة لونا» السورية على أدراج قلعة بعلبك
لوحات من الغناء الكالسيكي والتراث العربي
نظمت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب ،بالتعاون مع جمعية
{ريشة ونغم} أمسية موسيقية لـ {فرقة لونا} السورية في قلعة بعلبك،
بقيادة المايسترو حسام بريمو ،وحضور فعاليات ثقافية وفنية واجتماعية
ومهتمين .استحضرت الفرقة أجمل النغمات وأهم العمالقة الذين أرسوا
أسس الفن الموسيقي في العالم العربي.
بيروت -الجريدة

«لونا» أعطت
صورة عن
الشام...
التاريخ والفن
والحضارة
ً
بعيدا عن
الحرب

صــدحــت {فــرقــة لــونــا} بالغناء العربي
األص ـيــل ورج ـعــت قـلـعــة بعلبك الضخمة
صــدى ت ــراث مستمر مــع األجـيــال يحاكي
جماليات النغم الخالد خلود هذه القلعة
ال ـع ـظ ـي ـمــة ...ف ـكــانــت أغ ـن ـي ــات م ــن ال ـت ــراث
ال ـعــربــي الـكــاس ـيـكــي وال ـش ـع ـبــي وأخ ــرى
ً
لكبار عمالقة الفن ...أضفت فرحا وأعطت
صورة عن الشام التاريخ والفن والحضارة
ً
بعيدا عن صور الموت والدمار والحرب.
ّ
صحيح أن الفرقة مكونة من هــواة في
الغناء إال أنهم ملتزمون الخط األصيل،
وهم يواظبون على المشاركة في التمارين
بعد االنتهاء من أعمالهم ،ذلك أن معظمهم
لديه وظائف أخرى.

راق
حضور ٍ
ر حـبــت رئيسة جمعية «ريشة
ونـ ـغ ــم» ن ـب ـي ـلــة وه ـب ــة بــال ـجــوقــة
وألـ ـ ـق ـ ــت كـ ـلـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـم ـن ــاس ـب ــة
أك ـ ــدت ف ـي ـهــا أن «ب ـع ـل ـبــك ال ـي ــوم
ح ـ ــا ض ـ ــرة بـ ـحـ ـض ــور راق ،ك ـلــه
أمـ ــل بـ ــأن يـ ــوم غ ــد سيحمل
لـ ـن ــا ال ـ ـف ـ ــرح ،وحـ ــاضـ ــرة
ب ــالـ ـت ــاري ــخ واإلبـ ـ ـ ــداع
ال ـف ـنــي األس ـط ــوري
الملهم لكل أنواع
الـ ـفـ ـن ــون .ف ــال ــذي
ولـ ــد وع ـ ــاش فــي
بعلبك واكتشف
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــل
وأس ــرار معابدها
ورمـ ــوزهـ ــا الـخـفـيــة
ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـس ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــوة
والـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــر واالعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزاز،
والـنــاس الذين مروا
ف ـي ـه ــا عـ ـب ــر ال ــزم ــن
عــرفــوا أهـمـيــة هــذه
األرض وقوة الطاقة
الجاذبة فيها».

عادل إمام
نشر المخرج المصري عمرو عرفة ،عبر حسابه على «تويتر»،
تغريدة تحدث فيها عن موقف أدى إلى بكاء الفنان القدير عادل إمام.
ً
وأرفق رسما للفنانة اللبنانية السيدة فيروز بالتعليق{ :عرفت معنى
{في أمل بيطلع من الملل} بعد سنتين ملل أبحث عن سيناريو}.
وأض ــاف{ :أن ـجــزت فيلمين{ ،اب ــن القنصل} و«زهــاي ـمــر} ،وأثـنــاء
التصوير في لبنان حضرنا حفلة للسيدة فيروز كانت تغني :في أمل
بيطلع من ملل} .وتابع{ :وجدت الدموع تنهمر من عيني ،ونظرت
إلى جانبي فوجدت األستاذ عادل إمام يبكي مع اختالف السبب}.
ُيذكر أن األغنية التي أطلقتها السيدة فيروز {إيــه في أمــل} في
أكتوبر  2010هي إحدى أغاني ألبوم بالعنوان نفسه من ألحان ابنها
الفنان زياد الرحباني.

«فرقة لونا» السورية على أدراج قلعة بعلبك
أضافت« :صحيح أنها بقايا حضارات
مـتـتــالـيــة إال أن ـهــا أنـجـبـلــت ب ـعــرق وتـعــب
أهلها وناسها الذين أسهموا بتنفيذ هذا
اإلعجاز الفني».

وت ــوج ـه ــت بــال ـش ـكــر إلـ ــى ف ــرق ــة «ل ــون ــا»
ب ـق ـيــادة ال ـمــاي ـس ـتــرو ح ـســام بــري ـمــو على
إحياء أمسية موسيقية استثنائية تفيض
بــاألصــالــة ،وهــي إحــدى أبــرز مهام الفرقة

ليلى علوي :اشتقت إلى سورية

ورس ــال ـت ـه ــا ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ت ـهــذيــب األذن
ً
بالموسيقى الجميلة بعيدا عن محاوالت
تشويهها الرائجة هذه األيام بكثرة.

في سطور
تـتــألــف {فــرقــة لــو ًنــا} مــن خـمــس جــوقــات وأورك ـس ـت ــرا وفــرقــة
ً
رقص تعمل مجتمعة ومنفردة إلنعاش الغناء الجماعي وإظهار
جمالياته واإلسهام في إعادته إلى المشهد الثقافي العربي ،لما
يختزن من قيم جمالية خاصة به وقيم اجتماعية بناءة وراقية.
ويربط بين فرق «لونا» حب فن الغناء الجماعي وبعض الحفالت
المشتركة.
يشكل «لونا للغناء الجماعي» كل من:
ً
• جوقة قوس قزح :تؤدي أعماال متنوعة من عصور مختلفة
وبلغات عدة (نحو  20لغة) وتجمع بينها بأسلوب فريد .تأسست
في  29ديسمبر  ،1999وشاركت في فعاليات فنية في سورية،
ويضم ريبرتوارها أكثر من مئتي أغنية.
• جــوقــة ألــوان :لــأطـفــال (بـيــن  7و 13سـنــة) تأسست فــي 29
ديسمبر  ،2003وشاركت في فعاليات سورية شعبية ورسمية.
ت ــؤدي بـعــض أغــانــي الـصـغــار للصغار إل ــى جــانــب ال ـلــون الــذي
اشتهرت به (أغاني الصغار للكبار).
• جــوقــة ورد :لـلـيــافـعـيــن (بـيــن  14و 18سـنــة) أطـلـقــت فــي 29
ديسمبر  2004تهتم عـلــى ال ـتــوازي بــالـتــراث الـغـنــائــي العربي

والغناء األوروبــي الموزع ،ما جعلها فرقة محبوبة في أوساط
الشباب والكبار.
• جوقة شــام :تهتم بتقديم الـتــراث الغنائي العربي بشكله
التقليدي بأسلوب رشيق ،جميع مغنيها من الهواة المتفرغين
لمهن أخرى تأسست في  2مايو .2006
• جــوقــة سنا :للصغار دون سـبــع س ـنــوات تــأسـســت فــي 15
ً
ً
ً
سـبـتـمـبــر 2007بـهــدف إع ــداد الطفل فنيا ونفسيا واجتماعيا
لذلك الفعل الراقي (الغناء الجماعي) بأسلوب يعتمد على خلط
المسموع بالحركي واالجتماعي.
• أورك ـس ـتــرا ن ــدى :مــؤلـفــة مــن عــازفـيــن عـلــى مختلف اآلالت
المحلية والعالمية ،يرافقون الجوقات الخمس في حفالتها.
• فرقة ياونا :أحدث فرق لونا للغناء الجماعي .تأسست في
 27يوليو  2015من عشرة راقصين وراقصات .ترافق الفرقة بعض
ً
أعمال جوقات لونا بلوحات راقصة تحاكي بصريا المواضيع
التي تطرحها لونا ً
غناء ،وياونا كلمة آرامية تعني طير الحمام.

ليلى علوي

وجهت ليلى علوي رسالة إلى سورية خالل كلمتها في ندوة فيلم
{حلب دمـشــق} ،على هامش الـيــوم األول مــن مهرجان اإلسكندرية
السينمائي الدولي لدول البحر األبيض المتوسط.
وقالت الفنانة المصرية{ :اشتاق المصريون إلى دريد لحام ،وأنا
سعيدة وفخورة بهذا الفيلم وأشكركم عليه ألنه صادق وحقيقي.
التمثيل فيه طبيعي ،واألصوات مؤثرة ،كذلك األلوان والمالبس ،ولو
أن كل الناس يشبهون من قاموا بهذه الرحلة في الحافلة لكان العالم
ً
ً
جميال مهما صعبت األحالم ،شكرا دريد لحام}.
واختتمت كلمتها بالقول{ :اشتقت إلى سورية ونقدر وجودكم
بيننا ...كذلك نحب السوريين الذين يعيشون في مصر}.
ي ـشــارك فــي بـطــولــة الفيلم مــع دري ــد لـحــام كــل مــن بـســام لطفي،
وعبد المنعم عمايري ،وشكران مرتجى ،وأحمد رافع ،ونازلي الرواس،
وربا الحلبي ،وعالء قاسم ،وعاصم حواط .تولى كتابة السيناريو
تليد الخطيب واإلنتاج {المؤسسة العامة للسينما}.
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 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا  :وا ك ــب المستجدات على الصعد كافة
مصيرية.
بقرارات ّ
ّ
ً
عاطفيا :يبشرك الفلك بحب جديد يحفزك على
التغيير.
ً
اجتماعيا :طوالع ّ
فلكية غير مطمئنة قد تجلب
لك المتاعب.
رقم الحظ.10 :

9

5

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

..........
 -9ك ـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوات
(معكوسة) – العطار الجاري
– للتفسير.

 -10عدم قناعة بما في اليد.
 -11من ال تملك إال أقل القوت
(معكوسة) – بر.

كركوك

11
 -6نصف (قتال) – للنداء.
 -7قـطــع الـلـحــم إل ــى جــزيـئــات
صغيرة (معكوسة) – جود.
.................... ................... -8

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنياّ :
تحركات الكواكب تتطلب منك التصرف
بحكمة.
ً
عاطفيا :يبتسم الحظ لك ويسهل لك لقاء نصفك
اآلخر.
ً
اجتماعيا :أحد الوالدين بحاجة ّ
ماسة إليك فال
تهمله.
رقم الحظ.19 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
وتفوقك
مهنيا :حــوافــز كثيرة إلثـبــات قــدراتــك
فال تتأخر.
ً
عاطفيا :تقارب مع أحد األشخاص من الجنس
اآلخر وارتباط.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـت ـعـ ّـرض ل ـغــرامــة بـسـبــب مخالفة
قانونية قمت بها.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :يتراجع مزاجك بسبب خالفات حادة
بين الزمالء.
ً
عاطفيا  :يشعرك الحبيب بــأن لحياتك معنى
ودربك مليئة بالورود.
ّ
ً
ّ
تتعر ض لبعض المشاكل وتفضل
اجتماعيا :
االنعزال والوحدة.
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :تواجه ظروفا تضطرك إلى التحرك في
االتجاهات كافة.
ً
ً
عاطفيا :تزداد المشاعر عمقا بينكما وتقتنعان
أكثر باالرتباط.
ً
ً
اجتماعيا :مواجهات ّ
فلكية تنعكس سلبا على
وضعك.
رقم الحظ.18 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تفرض ذاتك وخياراتك بجرأة بعد دراستك مهنيا :ال تنافس اآلخــريــن على أم ــور تــافـهــة ال
قيمة لها.
لألوضاع.
ً
ً
ّ
تتعرف إلى نفسك أكثر وتدرك من األقرب عاطفيا :ضــوء ينير طريقك فـتــرى بــوضــوح من
عاطفيا:
ّ
يحبك.
إلى قلبك.
ً
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـسـ ّـبــب ل ــك أح ــد أفـ ــراد الـعــائـلــة قلقا اجـتـمــاعـيــا :تخفي أمـ ــرا عــن األه ــل كــي ال تسبب
لهم القلق.
بسبب عناده.
رقم الحظ.6 :
رقم الحظ.7 :

القوس
11 10 9 8
غ ف ر هـ
ر
ع
م ي
ي
ق
ا
ل طف
ر م
ز ع ا
ق ح
ر س
ا
ا
ا
ت ي ق ن

َ
 -1م ــن ك ـثــر م ــال ــه وغ ـ ِـن ــى عن
الناس – جنة .
 -2ضغينة .
 -3خدع – رضاء بما رزق الله
– سائل الحياة.
................. ............. ........... -4
........
 -5يحل – عال وارتفع .

الجوزاء

1

3
2
7
6
5
4
9
1
8

ً
عموديا:

ً
مـهـنـيــا :تـتــأرجــح بـيــن الـحـمــاســة وال ـخ ـمــول رغــم
اشتداد المنافسة.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تمضيان أوق ــات ــا ال تنسى وتخططان
لمستقبلكما.
ً
اجتماعيا :يتفاعل برجك مع باقي األبراج ويغمرك
بالسعادة.
رقم الحظ.5 :

1

6
1
5
9
3
8
4
2
7

 -1من أسماء الله الحسنى –
عفو من الله تعالى .
 -2عوز وحاجة.
 -3ط ـ ــرى ن ــاض ــر – اسـتـغـنــى
وقنع – بحر (معكوسة).
................... ............. ............. -4
 -5يرق – رفق .
 -6نصف (قادر) – أصلح.
 -7ز ج ـ ـ ـ ـ ــر – أ ح ـ ـ ـ ـ ــب وأ ك ـ ـ ـ ـ ــرم
(معكوسة).
................ ............. .......... -8
.........
 -9حــب – مشاركا غـيــره – ما
يكتم في النفس (معكوسة).
 -10محسن صادق الوعد.
 -11تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــد ي ـ ـ ــق بـ ــا ل ـ ـق ـ ـلـ ــب
(معكوسة) – متأكد بال شك.

 21مارس  19 -أبريل
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من  5أحــرف وهــي اســم مدينة في العراق وإحــدى
أهم المدن النفطية فيه.
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تــابــع مسيرتك مــن دون إره ــاق فيكفيك
ً
ً
تعبا وإجهادا.
ً
عاطفيا :تحسم أم ــرك مــع الشريك وتـقـ ّـرر قطع
العالقة بينكما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أح ـ ــداث وظ ـ ــروف تـجـعـلــك تنسحب
وتنشد االنفراد.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مـهـنـيــا :يـســلــط بــرجــك ال ـضــوء عـلــى اسـتـثـمــارات
مالية.
وقضايا ّ
ً
عاطفيا :يخف الوهج بينكما فال تتركا الرتابة
تتسلل إلى عالقتكما.
ً
اجتماعيا :أنــت مرهف الـحـ ّـس وســريــع الغضب
عند ّ
أي مالحظة.
رقم الحظ.13 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :إذا لــم تستطع تحقيق أ هــدا فــك كلها فال
تيأس.
ً
عاطفيا :افصل عالقتك مع الحبيب عن مصالحك
المالية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـبــرع فــي مـمــارســة هــوايـتــك ويـكــون
مزاجك في أوجه.
رقم الحظ.3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :تبدو متحمسا للمنافسة وكسب أسواق
جديدة.
ً
عــاطـفـيــا :تختلفان ح ــول أم ــور ع ــدة ويفاجئك
الشريك بقراراته.
ً
ً
اجتماعياّ :
تتبدل معطيات عائلية وتبدو سعيدا
بهذا التغيير.
رقم الحظ.11 :
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سيارات

ً
«الزياني» موزعا لمركبات العمالق األلماني «بورغورد» في الكويت
كشفت عن أحدث موديالتها  BX5و BX7للدفع الرباعي خالل حفل االفتتاح
يوسف العبدالله

خالل حفل ضخم ،أعلنت شركة
الزياني للسيارات شراكتها
االستراتيجية الجديدة مع
العمالق األلماني «بورغورد» في
خطوة تنعش سوق المركبات
الكويتي بحزمة موديالت
متعددة االستخدامات ،بدفع
ً
رباعي ذكي ،فضال عما تحفل به
من تفاصيل .و«الجريدة» من
خالل صفحة السيارات ،تسلط
الضوء اليوم عليها للحديث
عن مواصفاتها التنافسية
وتقنياتها العالية.

فـ ـ ــي شـ ـ ــراكـ ـ ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ل ـل ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـس ـي ــارات،
أعلنت عمالقة صناعة السيارات
األلمانية "بورغورد" Borgward
االفـ ـتـ ـت ــاح ال ــرسـ ـم ــي لـعــامـتـهــا
ال ـت ـجــاريــة ف ــي ال ـكــويــت ،مطلقة
أحدث موديالتها من السيارات
الــريــاضـيــة الـمـتـعــددة االغ ــراض
 SUVللمرة األول ــى فــي الكويت،
وذلك بالشراكة مع شركة الزياني
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ،الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فـ ــي ق ـطــاع
الـ ـسـ ـي ــارات وال ـ ـمـ ــوزع الـمـعـتـمــد
ل ـل ـعــامــة ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي جميع
انحاء البالد.
ج ــاء ذل ــك بـعــد إع ــان اطــاق
ه ــذه ال ـشــراكــة فــي حـفــل افـتـتــاح
ً
ً
ضـخــم تـضـمــن عــرضــا حـصــريــا
ألح ـ ـ ـ ـ ــدث إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ـع ــام ــة
التجارية االلمانية "بــورغــورد"
م ــن الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ف ـئ ــة ال ــدف ــع
ا ل ــر ب ــا ع ــي  ،BX5و ،BX5 1.8 T
و BX7 2.0 Tفي معرض الزياني
للتجارة.
وت ـق ــدم س ـي ــارات "ب ــورغ ــورد"
ً
 Borgwardت ـص ـم ـيـ ًـمــا م ـم ـيــز ا
يـ ـتـ ـس ــم ب ـ ــاألن ـ ــاق ـ ــة الـ ـمـ ـم ــزوج ــة
بالخطوط الجانبية المتميزة
وشـبـكــة امــام ـيــة مـسـتــوحــاة من
الـ ـشـ ـك ــل الـ ـثـ ـم ــان ــي واالل ـ ـ ـمـ ـ ــاس.

عالمة مرموقة
سطرها التاريخ

أنليكر :نثق بالكويت بعد نجاحنا في الخليج

فيرغيز :نتطلع إلى شراكة مثمرة

قال النائب األول لرئيس قطاع التسويق والمبيعات والخدمة
في مجموعة بــورغــورد ،توم انليكر إنه عقب النجاح الكبير الذي
حققته المجموعة مؤخرا في إطــاق موديالتنا من السيارات في
دول مجلس التعاون الخليجي ،جاء السوق الكويت كخيار طبيعي
لتوسيع نطاقنا الجغرافي ،ال سيما مع ما يتميز به من استقرار
على صعيد قطاع السيارات.
ً
ً
وأضاف أنليكر أن هذا االستقرار "يعد عامال مهما بالنسبة لنا
في استراتيجية تطوير األعمال الجارية ،ونعتقد أن عشاق السيارات
في الكويت سوف يتمتعون بقيادة السيارات التي نصممها ،ومع
ً
طرازي BX7و ،BX5نحن واثقون جدا أننا نستطيع بناء قاعدة عمالء
قوية في الكويت".

أعرب المدير العام لماركة بورغورد  Borgwardفي شركة الزياني
للتجارة ،فينود فيرغيز عن ترحيب الشركة الحار بعالمة بورغورد
التجارية في الكويت "لعرض مجموعتها المبتكرة من السيارات في
ً
ً
صالة العرض الخاصة بنا" ،مبينا أن ذلك يأتي "تماشيا مع جهودنا
الرامية لتوسيع عروضنا في السوق".
وأكــد أن "هــذه الـشــراكــة ستكون مثمرة بالنسبة لكلينا ،ال سيما
ان الـمــؤشــرات األول ـيــة تشير بالفعل إلــى االهـتـمــام الـقــوي بعالمات
ً
 Borgwardالـتـجــاريــة فــي ال ـب ــاد" ،مــوضـحــا أن "الــزيــانــي لـلـتـجــارة"
ستحرص على تعزيز تواجد العمالق االلماني في السوق في األشهر
القادمة من خالل مجموعة من الحمالت التي تستهدف إبــراز قوتها
االستثنائية بين السيارات األلمانية.

وبـ ـخـ ـت ــم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة والـ ـص ــاب ــة
األلمانية في صناعة السيارات،
ت ـت ـج ـه ــز م ـ ــودي ـ ــات بـ ــورغـ ــورد
بأحدث التقنيات والنظم الذكية
الـحــديـثــة والـسـهـلــة االسـتـخــدام
ف ــي آن واح ـ ـ ــد ،ل ـت ـك ــون ج ــاه ــزة
لخوض غمار المنافسة القوية
أمام العالمات التجارية الحالية،
بـ ـه ــدف ال ـ ـفـ ــوز ب ــأفـ ـئ ــدة ع ـش ــاق
السيارات المميزة ،حيث يتوقع
أن ي ـن ـمــو سـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات في
الكويت بنسبة  3.1في المئة من

حيث مبيعات السيارات الجديدة
خالل عام .2018

الراحة واألمان
ويشتهر موديل  BX7المعروف
ب ـ  .R.E.Dبميزات رئيسية تتمثل
فــي إع ــادة تعريف مفهوم الــراحــة
واألمان وتجربة العمالء ،باإلضافة
ال ـ ــى األن ـ ــاق ـ ــة مـ ــن ح ـي ــث ال ـم ـظ ـهــر
ال ـت ـق ـل ـي ــدي لـ ـلـ ـسـ ـي ــارة ال ـع ــائ ـل ـي ــة
وال ـت ـصــام ـيــم ال ــداخ ـل ـيــة ال ـفــاخــرة

ً
ُ
تعتبر مجموعة "بورغورد" شركة نشيطة
ً
عالميا في قطاع صناعة السيارات وتتخذ
ً
ً
شتوتغارت بألمانيا مقرا رئيسيا لها،
من ً
إضافة إلى ثالثة مراكز أبحاث في العالم.
وكانت هــذه الشركة عندما بلغت ذروتها

توم أنليكر

وال ـم ـس ــاح ــة ال ـك ـب ـي ــرة لـلـتـخــزيــن،
ً
والديناميكية في مظهرها ،فضال
عــن الـمــرونــة فــي الـمـنــاورة ونظام
الدفع الرباعي الذكي.i-AWD
وم ــن أح ــد اس ـب ــاب ش ـه ــرة هــذا
الموديل حصوله على جائزة Red
 Dot Designفي التصميم ،ونظام
 Borgward i-AWDالمميز للدفع
الــربــاعــي المتطور ،ومـحــرك حقن
توربيني مباشر  ،2.0Tوتصميم
انسيابي للمقاعد وكذلك المرونة
التي توفرها السيارة فيما يتعلق

في أواخر خمسينيات القرن الماضي ،ثالث
أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا،
ّ
ووظـفــت أكثر مــن  23ألــف شخص وباعت
أكثر من مليون مركبة.
وب ـ ـعـ ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن نـ ـص ــف ق ـ ـ ـ ــرن ،ت ـف ـخــر

بــاالخ ـت ـيــار ب ـيــن خـمـســة وسـبـعــة
مقاعد ،وال يمكن ان نغفل البنية
الخارجية اآلمنة والعالية القوة،
ك ـمــا ان ال ـس ـي ــارة م ـ ــزودة بـنـظــام
 B-Linkكمعيار قـيــا ســي ،ومقعد
الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ،والـ ـسـ ـق ــف
البانورامي ،ونظم الحماية RCD
والمالحة االلكترونية.

الجيل القادم
على صعيد آخــر ،يلبي موديل

 BX5 1.8 Tا ح ـت ـي ــا ج ــات ا ل ـج ـيــل
القادم من السائقين الباحثين عن
التصميم االستثنائي والعصري
وال ـم ـســاحــات الــواس ـعــة ال ـفــاخــرة.
كـمــا أنــه يتميز بــأدائــه ال ـقــوي مع
مـ ـح ــرك م ـت ـع ــدد االداء م ــن حـيــث
استهالك الوقود بالقدرة العالية
أو الـمـنـخـفـضــة ،ون ـظ ــام اإلرسـ ــال
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدد ،والـ ـ ـش ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــه اآلم ـ ــن
والمريح ،وبنية الهيكل الموثوق
بها .ويوفر الموديل مميزات النظم
ً
الذكية للمراقبة فضال عن أحدث

"ب ــورغ ــورد" ،الـعــامــة الـتـجــاريــة األلـمــانـيــة
الشهيرة المرموقة ،بإعالن عودتها لترسم
بفضل استراتيجيتها العالمية ومركباتها
الـمـبـتـكــرة والــديـنــامـيـكـيــة عــالـيــة ال ـجــودة،

فينود فيرغيز

التقنيات األخ ــرى الـمــوجــودة في
السيارات األلمانية الحديثة ،بما
فــي ذلــك نـظــام التعليق المستقل
 Front McPhersonونظام التعليق
الـ ـخـ ـلـ ـف ــي ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــدد ال ـ ــوص ـ ــات
الـمـسـتـقــل ون ـظ ــام ال ـك ـبــح الـفـعــال
ونظام الدفع الرباعي.AWD

أسعارها
وفيما يتعلق بالقيمة المالية
لسيارات بورغورد من طراز BX5
ً
فـهــي ت ـبــدأ م ــن  6150ديـ ـن ــارا إلــى
 7100ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن ي ـت ــراوح
سـعــر م ــودي ــل BX7م ــن  7400إلــى
 12800دينار .وتقدم شركة الزياني
للتجارة كل التسهيالت وخدمات
الـ ـبـ ـي ــع ف ـ ــي مـ ـع ــرضـ ـه ــا ب ـم ـن ـط ـقــة
ال ــري .وفيما يتعلق بـخــدمــات ما
بعد البيع ،فقد اسست بورغورد
مستودعها المركزي في المنطقة
الحرة بجبل علي في دبي بهدف
انـجــاز خــدمــات مــا بعد البيع في
اقــل وقــت ممكن .وسـيـقــوم مجمع
ال ـت ـخ ــزي ــن الـ ـ ــذي ت ـب ـلــغ مـســاحـتــه
 16000م ـت ــر م ــرب ــع ،ب ـتــوف ـيــر كــل
الخدمات لتلبية الطلب المتزايد
على قطع الغيار عبر دول مجلس
الـتـعــاون الخليجي ،بــدعــم مكثف
لعمالئه في الكويت.

طــريــق عــودت ـهــا كـعــامــة ت ـجــاريــة ألـمــانـيــة
ذات شهرة عالمية مع إطالق سيارات الدفع
الرباعي الذكية.

مسك وعنبر
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شجون لـ ةديرجلا :.النقد يحفزني
لألفضل ...وأتقبله بصدر رحب

سلة أخبار
جيمي دورنان يستعد
الستقبال طفله الثالث

ً
تشارك في عملين دراميين مع المنتج باسم عبداألمير وستكشف عنهما قريبا
محمد جمعة

تتصدى الفنانة شجون
لبطولة عملين دراميين من
عبداألمير،
إنتاج الفنان باسم
ً
وستكشف تفاصيلهما قريبا.

ثمنت تكريمها
كأفضل ممثلة دور
أول عن مسرحية
«»tomorrow

تـسـتـعــد ال ـف ـنــانــة ش ـج ــون ل ـل ـم ـشــاركــة في
عملين درامـيـيــن جــديــديــن مــن إنـتــاج الفنان
باسم عبداألمير ،حيث وقعت عقودهما أخيرا،
ولكنها تتحفظ عن أي تفاصيل حتى االنتهاء
من فريق العمل.
وأكــدت النجمة الشابة ،لـ "الجريدة" ،انها
تتقبل أي انتقادات وترحب بــآراء الجمهور،
ألن ذلك يحفزها للبحث عن التجديد وتقديم
األفـ ـ ـض ـ ــل ،م ـث ـم ـن ــة ت ـك ــري ـم ـه ــا فـ ــي م ـه ــرج ــان
"المسرحيون بالعيد" في دورته السادسة.
وكشفت شجون أنها وقعت عقود المشاركة
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــن درام ـ ـي ـ ـيـ ــن مـ ــع ال ـم ـن ـت ــج ب ــاس ــم
عبداألمير ،الفتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد
الكشف عن كل التفاصيل" ،ومازلنا في مرحلة
التحضير للعملين ،وسأتحدث بشكل موسع
عنهما قريبا".
وتابعت "إلى اآلن ال أعرف هل سيتم عرض
الـعـمـلـيــن داخ ــل س ـبــاق رم ـض ــان أو خــارجــه،
فاألمر متروك للمنتج والجهة الناقلة لهما،
وأتمنى ان يـنــاال رضــا الـجـمـهــور" ،موضحة
"نعم التواجد في سباق رمضان مهم ،ولكن
أيضا الجمهور يتابع بشغف كل ما هو جديد
على مدار العام".
وع ــن تـجــربـتـهــا ال ــدرام ـي ــة خ ــال رم ـضــان
ال ـمــاضــي بمسلسل "ال ـمــواج ـهــة" مــن تأليف

محمد الكندري ،ومن إخراج حسين الحليبي،
وبمشاركة نخبة من الفنانين منهم حسين
المنصور ،ونــور الـغـنــدور ،وحمد اشكناني
وآخ ـ ــرون ،قــالــت شـجــون "إن ـهــا محطة مهمة
وتجربة أعتز بها ،وأرحب بجميع اآلراء التي
وصلت إلي حول العمل".
وعـ ـ ـ ــن تـ ـك ــريـ ـهـ ـم ــا أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا فـ ـ ــي مـ ـه ــرج ــان
"الـمـســرحـيــون بــالـعـيــد" ال ــذي أقـيـمــت دورت ــه
ال ـس ــادس ــة بــرعــايــة وح ـض ــور ال ـش ـيــخ دعـيــج
الخليفة ،قالت شجون" :كرمت عن دوري في
مـســرحـيــة  tomorrowكــأفـضــل مـمـثـلــة دور
أول ،وأعتبر هــذا التكريم لكل من شــارك في
المسرحية من ممثلين وفنيين واستعراضيين
وموسيقيين" ،مشيرة إلى أن "كل من شاهد
العمل الحظ أننا اشتغلنا على مدرسة جديدة
في األداء .بالفعل استمتعت بهذا العمل".
وحــول إمكانية إعــادة التعاون مجددا مع
شركة مركز الفنون ،أوضـحــت شجون "بكل
تأكيد ،وكنت أتمنى لو قدمت هذا العمل في
حياة الراحل القدير عبدالحسين عبدالرضا،
ألقف على المسرح ويشاهدني ،ولكنها إرادة
الله".
وثـمـنــت ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ردود األف ـعــال
ت ـجــاه ال ـع ــروض ال ـتــي قــدمـتـهــا ف ــي المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ،م ـعــربــة ع ــن سـعــادتـهــا

يستعد املمثل االيرلندي
جيمي دورنان الستقبال
طفله الثالث ،بعد إعالن نبأ
حمل زوجته إميليا وارنر.
وذكرت تقارير إعالمية
عاملية ،أن الزوجني يشعران
بسعادة بالغة بعد العلم
بنبأ الحمل.
ويشار إلى دورنان (36
عاما) وزوجته لديهما
ابنتان؛ دولشي وإيلفا.
ويشتهر دورنان بدوره في
سلسلة أفالم "فيفتي شيدز
أوف جراي".
وكان دورنان َّ
تحدث عن
األبوة في حوار سابق ،وقال:
"عندما أكون في املنزل ،أكون
زوجا وأبا ،وهذا يلخص
الدور الذي أمارسه بكل
جدية في حياتي".
ُيذكر أن دورنان وإميليا (36
عاما) تزوجا عام .2013
(د ب أ)

بلقاء الجمهور هناك وتفاعلهم الكبير،
"وال شك أن األصداء الطيبة التي حققتها
الـمـســرحـيــة فــي الـكــويــت هــي الـسـبــب في
ترشيحها للعرض بالسعودية ،ولدينا
النية لجولة خليجية أخرى في المرحلة
المقبلة".
ومـســرحـيــة  tomorrowفـكــرة شجون
وإعـ ــداد الـمــؤلـفــة البحرينية س ـحــاب ،أمــا
النص الغنائي والمسرحي فتولى صياغته
محمد ال ـشــريــدة ،وص ــاغ كـلـمــات األغــانــي
الشيخ دعيج الخليفة ،واإلخــراج لعبدالله
عبدالرضا ،بإشراف عام من حسين دشتي،
وللمرة األولى شارك مغني الراب الكويتي
"دافي" ضمن عمل مسرحي لألطفال ،وتولى
مهمة مخرج الغناء والموسيقى.
وشـ ــارك ف ــي بـطــولــة الـمـســرحـيــة نخبة
مــن الفنانين منهم ليلى عـبــدالـلــه ،ونــور
ال ـغ ـنــدور ،وعـبــدالـلــه ع ـبــدالــرضــا ،ورهــف
العنزي ،ومحمد السعد ،وليلى الرندي،
وبـ ـ ــدر ال ـ ـع ـ ـطـ ــوان ،ودي ـ ـمـ ــة أح ـ ـمـ ــد ،ونـ ــور
العوضي ،ومحمد المنصوري.

فايا يونان تغني
في الكويت  27الجاري

«ليلة وألف نجمة» جديد محمد القفاص طارق العلي يتصدى لبطولة أحدث أعمال
الفرقة السينمائية األولى
رؤية وإنتاج انتصار السالم ومن إخراج خسروه

محمد القفاص مع هدى حسين في «عطر الروح»

●

محمد جمعة

يخوض المخرج البحريني المخضرم محمد
القفاص تحديا دراميا جديدا ،من خالل مسلسل
"ليلة وألــف نجمة" ،المتوقع بــدء تصويره خالل
الفترة المقبلة ،على أن يعرض عام  ،2019والعمل
قصة وسيناريو وحوار علي شمس ومحمد شمس.
وقــال القفاص إن العمل م ــازال قيد الــدراســة،
ويأتي مسلسل "المهلة األخيرة" أيضا على قائمة
مشاريع القفاص ،حيث كشف أنه سيبدأ تصويره
أواخــر العام المقبل في بلغاريا ،وحتى اآلن لم
يكشف المخرج البحريني عن الفنانين المقرر
أن ينضموا ألعماله المقبلة ،وإن كان المح الى

تعاونه مع نخبة من النجوم من مختلف األجيال.
وكان القفاص شارك في موسم رمضان الماضي
بمسلسل "عـطــر الـ ــروح" ،مــن تــألـيــف ع ــاء حـمــزة،
وإنتاج مركز فن الروان لإلنتاج الفني والمسرحي،
وبطولة عدد متميز من نجوم الدراما التلفزيونية،
وم ـن ـهــم ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل وم ـح ـمــد الـعـجـيـمــي
وحسين المنصور وعبدالمحسن النمر وأحمد
السلمان وخالد المفيدي واوس الشطي واسامة
الـمــزيـعــل وعـبـيــر اح ـمــد ومـحـمــد صـفــر وعـبــدالـلــه
الطليحي وليلى عبدالله وشهاب جوهر وناصر
عباس والهام علي وامل العنبري وسلوى الجراش
وس ـعــود بــوشـهــري ون ــورا محمد وع ــدد آخ ــر من
النجوم.

«صباح الخير» ...مفاجأة كاظم
الساهر والموسيقار طالل

انتصار السالم

●

محمد جمعة

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة دار الـ ـ ـل ـ ــؤل ـ ــؤة والـ ـف ــرق ــة
السينمائية األولى لجماهير وعشاق السينما
تــوقـيــع عـقــد ات ـفــاق مــع ال ـف ـنــان ط ــارق العلي
لبطولة فيلم جديد من رؤية وإنتاج الشيخة
انـتـصــار الـســالــم ،وإخ ــراج رمـضــان خـســروه،
الــذي قــال إن التفاصيل سيتم الكشف عنها
قريبا.
ودأبت الفرقة السينمائية على مد جسور
التعاون مع نجوم الساحة الفنية بالكويت من
مختلف األجيال ،في توجه يهدف إلى تعزيز
حضور الكويت السينمائي عربيا.

طارق العلي

رمضان خسروه

يــذكــر أن آخ ــر أع ـم ــال ال ـفــرقــة فـيـلــم "س ــرب
الحمام" ،وهو رؤية وإنتاج الشيخة انتصار
الـســالــم ،وتــألـيــف وسـيـنــاريــو وح ــوار لطيفة
الحمود وخالد الشطي وأمينة عبدال ،وبطولة
الفنان داود حسين ،والمطرب بشار الشطي،
وفــاط ـمــة الـصـفــي وج ـم ــال ال ــرده ــان ورس ــول
الصغير وعلي ششتري وعبدالناصر الزاير
وحسن إبراهيم وفهد العبدالمحسن وأحمد
إي ــراج وب ــدر الشعيبي وعــزيــز بــدر ومـشــاري
مجيبل و يــو ســف ا لـحـشــاش وعبدالمحسن
الـعـمــر ورازي الـشـطــي ومـحـمــد أك ـبــر وعـلــي
سدره.
وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ،ال ـم ـس ـتــوحــى من

مشاهد متفرقة أثناء فترة االحتالل العراقي
للكويت حول مجموعة من شباب المقاومة
الذين يواجهون صراعا ومعركة ملحمية مع
جيش النظام المحتل ،ويظهر في ذلك الصراع
مدى حجم التضحية فداء للوطن.
وشــارك الفيلم في مهرجانات دولية عدة،
وحقق عددا من الجوائز ،منها جائزتا أفضل
فيلم عربي وأفضل إخراج في مهرجان دلهي
السينمائي ا لــدو لــي بالهند ،ضمن مسابقة
األفــام العربية ،بعد منافسة حامية مع 20
فـيـلـمــا م ــن مـخـتـلــف أرج ـ ــاء ال ــوط ــن ال ـعــربــي،
وخ ــاص ــة م ــن ت ــون ــس والـ ـمـ ـغ ــرب وال ـج ــزائ ــر
والعراق وفلسطين واألردن وسورية ولبنان.

«يوم الدين» يمثل مصر في «أيام قرطاج
السينمائية» ضمن «األفالم الروائية الطويلة»
فعالياته تقام خالل الفترة من  3إلى  10نوفمبر المقبل

يمثل فيلم «يوم الدين» مصر
في فعاليات مهرجان قرطاج
السينمائي الدولي ،لينافس
 9أفالم تونسية ،كانت إدارة
المهرجان أعلنت اختيارها.

كاظم الساهر
في مفاجأة ســارة لجمهوره ،طرح الفنان كاظم الساهر أغنيته
الجديدة (صباح الخير) ،كلمات كريم العراقي ،وألحان الموسيقار
د .طالل ،وتوزيع فاضل فالح ،وإشراف عام خالد أبومنذر.
وجــاء العمل بطريقة السهل الممتنع ،ليكون عشاق الفن على
موعد فريد مع عمل طربي بامتياز.
وكشف "القيصر" كاظم الساهر ،عن سعادته البالغة بتقديم أغنية
"صباح الخير" ،مؤكدا حماسه الشديد لتقديم المتميز واألفضل من
خالل تجربة رائعة ،واصفا التعاون مع الموسيقار طالل بالمتميز،
متمنيا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.

وقـ ــع اخ ـت ـي ــار م ـه ــرج ــان أي ــام
قرطاج السينمائية على الفيلم
ال ـم ـصــري "يـ ــوم ال ــدي ــن" ،لـيـكــون
ضمن مسابقة األف ــام الروائية
الـطــويـلــة ،ويـنــافــس على جائزة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرى وه ـ ــي
"التانيت".
"ي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن" أول ت ـج ــرب ــة
ل ـف ـي ـلــم روائ ـ ـ ــي ط ــوي ــل لـلـمـخــرج
أبــوبـكــر شــوقــي ،وأق ـيــم الـعــرض
الـعــالـمــي األول لــه فــي مـهــرجــان
"كـ ـ ـ ـ ــان" الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي ال ـ ــدول ـ ــي،
بحضور مخرجه أبوبكر شوقي،
وال ـم ـن ـت ـج ــة ديـ ـن ــا إم ـ ـ ـ ــام ،حـيــث
نافس الفيلم على جائزة السعفة
الذهبية ،وفــاز بجائزة فرانسوا
شاليه "."Francois Chalais
وتـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث ال ـف ـ ُي ـلــم حــول
ب ـ ـش ـ ــاي ،وهـ ـ ــو رجـ ـ ــل ش ـ ـفـ ــي مــن
مرض الجذام ،لكنه مازال يحمل
آث ــار ال ـمــرض بـجـســده ،ويعيش
ً
في مستعمرة لم يغادرها يوما
بـعــد وف ــاة زوج ـت ــه ،ولـكـنــه يقرر
أن ينطلق في رحلة بقلب مصر
ً
بحثا عــن ج ــذوره ،فيغادر على
حماره بصحبة أوباما ،الصبي
الـ ـن ــوب ــي ال ـي ـت ـي ــم ال ـ ـ ــذي يــرفــض
مفارقته أينما ذهب ،وسرعان ما
ينطلق االثنان خارج المستعمرة
ألول مــرة ليكتشفا الحياة بكل

المخرج أبو بكر شوقي مع المنتجة إليزابيث شوقي
ما فيها ويبحثا عن بعض األمل
واإلنسانية واالنتماء.
الفيلم بطولة راضــي جمال،
وأح ـم ــد ع ـبــدال ـح ـف ـيــظ ،وإخ ـ ــراج
وتأليف أبوبكر شوقي.
ومـ ـن ــذ وق ـ ــت ق ـص ـي ــر ،أع ـل ـنــت
إدارة الـمـهــرجــان قــائـمــة األف ــام
ّ
ّ
التونسية التي تم انتقاؤها من
ّ
قـبــل ل ـجــان مـسـتـقــلــة لـلـمـشــاركــة
في المسابقات الرسمية لــدورة

 ،2018ويبلغ عددها  9أفالم ،تم
انـتـقــاؤهــا ضـمــن  61فيلما بين
روائــي ووثائقي طويل وقصير
قدمت للمهرجان.
ك ـم ــا س ـي ـك ــرم ال ـم ـه ــرج ــان فــي
دورته المقبلة سينما  4دول من
ثالث قارات ،هي :العراق والهند
من آسيا ،والسنغال من إفريقيا،
والبرازيل من أميركا الجنوبية،
وستشهد الدورة عرض عدد من

أفالم هذه الدول سيتم اختيارها
ب ـع ـن ــاي ــة ل ـت ـع ـب ــر ع ـ ــن ك ـ ــل دول ـ ــة
وثقافتها وهمومها وتاريخها.
الـ ــدورة الـتــاسـعــة والـعـشــرون
م ــن ع ـمــر ال ـم ـه ــرج ــان ستنطلق
يوم  3نوفمبر ،وتستمر حتى 10
من نفس الشهر ،ويرأس الدورة
القادمة من عمر المهرجان للسنة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي الـمـنـتــج
السينمائي نجيب عياد.

تستعد املطربة السورية
فايا يونان إلحياء أولى
حفالتها الغنائية في
الكويت ،ضمن مشاركتها
في حفل ختام مهرجان
السالم املوسيقي ،عبر
حفل جماهيري كبير على
مسرح حديقة الشهيد ،في
الثامنة والنصف مساء
السبت  27أكتوبر.
وتتواجد فايا حاليا في
بغداد لتصوير أجدد
أغانيها املصورة التي
تحمل اسم "بغداد"،
وتهديها إلى الشعب
العراقي ،وستكون األغنية
بمنزلة مفاجأة للجمهور،
خاصة أنها تقدمها
بأسلوب مغاير تماما عن
أغانيها السابقة ،وتعد
تجربة موسيقية مصرية
سورية لبنانية على حد
وصفها ،حيث تتعاون
خالل األغنية ألول مرة مع
املوسيقي املصري وعازف
العود حازم شاهني،
مؤسس فرقة اسكندريال،
والشاعر اللبناني زاهي
وهبة ،وتوزيع املوسيقي
اللبناني ريان الهبر.

بيليه يهدي إلى سميث
تيشرت منتخب البرازيل

نشر النجم العاملي ويل
سميث عددا من الصور
والفيديوهات عبر حسابه
على "انستغرام" ،ظهر فيها
برفقة الالعب البرازيلي
املعتزل بيليه ،الذي
حرص على تقديم هدية
لسميث؛ تيشيرت املنتخب
البرازيلي ،بإمضاء من
أسطورة الكرة البرازيلية
نفسه.
وقال سميث" :قابلت بيليه
قبل دعوته لي للغداء،
وأخبرني أنه علي أداء عدد
من التمارين الرياضية قبل
تناولي أي وجبة ،وعلى
الرغم من إمكانية جوعي
الشديد لكن على األقل
قابلت األسطورة بنفسه".
يذكر أن ويل سميث
انتهى من تصوير عدد
من مشاريعه السينمائية
املرتقبة ،ومنها النسخة
الواقعية لفيلم الرسوم
املتحركة " ،"Aladdinكما
يشارك سميث ألول مرة
مع املخرج الحائز جائزة
األوسكار ،أنج لي ،بفيلمه
" "Gemini Manواملقرر
طرحهما تجاريا خالل
العام املقبل.
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دوليات

ً
ترامب يحقق انتصارا بتثبيت كافانو قبل شهر من «النصفية»

ً
● الرئيس األميركي :الديمقراطيون خطيرون جدا لتولي السلطة ● المحافظون أكثرية في «المحكمة العليا»
األميركي دونالد
حقق الرئيس ً
ً
ترامب انتصارا سياسيا ،بتثبيت
مرشحه للمحكمة العليا
القاضي بريت كافانو ،األمر
الذي سيحظى برضا ناخبيه
المحافظين قبل شهر من
انتخابات منتصف الوالية غير
المحسومة.

ميالنيا ترامب
تدعو إلى الحد من
االهتمام بمالبسها

وصـ ـ ـ ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب تـعـيـيــن الـقــاضــي
ً
ال ـم ـحــافــظ بــريــت كــافــانــو ع ـضــوا
فــي المحكمة العليا ،باالنتصار
ال ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــل ،مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدا خـ ـص ــوم ــه
الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن ال ــذي ــن وصـفـهــم
ب ـ «المتطرفين والخطيرين جدا
لتولي السلطة».
وك ــان مجلس الـشـيــوخ صــادق
لـ ـي ــل أ مـ ـ ــس األول ،عـ ـل ــى تـعـيـيــن
كافانو ،لتنتهي بذلك أسابيع من
ّ
السياسية
السجاالت والمواجهات
ّ
الشرسة التي تخللتها اتهامات
للقاضي بارتكاب اعتداء جنسي
عندما كان شابا.
وحصل كافانو الذي نفى هذه
االت ـ ـهـ ــامـ ــات ب ـش ـك ــل قـ ــاطـ ــع ،عـلــى
ّ
غالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ
ً
( ،)48-50وقـ ـ ـ ّـدم ب ــذل ــك ان ـت ـص ــارا
ً
ً
سياسيا مهما لترامب الذي يريد
تـعــزيــز مــوقــع الـجـمـهــوريـيــن قبل
ش ـه ــر مـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـنـتـصــف
الوالية.
وأش ـ ـ ــاد ت ــرام ــب ب ــال ـن ـج ــاح فــي
تأكيد تعيين بريت كافانو قائال
إنها «ليلة تاريخية حقيقية ونصر
هائل» ،وذلك خالل تجمع سياسي
له في والية كانساس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
منتقدا خصومه« :أ ن ــت ال تعطي
الـ ـكـ ـب ــري ــت ل ـم ـش ـع ــل ح ـ ــرائ ـ ــق وال
ت ـس ـل ــم ال ـس ـل ـط ــة ل ـح ـش ــد غــاضــب
م ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح الـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاري ،ل ـق ــد
أ صـبــح الديمقراطيون متطرفين
وخطيرين جــدا لتولي السلطة».
وت ــاب ــع أمـ ــام ال ـح ـشــد« :ك ــل واح ــد
منكم سيحظى بفرصة في غضون
أرب ـع ــة أســاب ـيــع لـتـقــديــم حـكـمــه»،
وك ـ ــان ك ـث ـي ــرون ي ــرت ــدون قـبـعــات
ح ـ ـمـ ــراء ت ـح ـم ــل ج ـم ـل ــة «اج ـع ـل ــوا
أميركا عظيمة مرة أخرى».
وفي تغريدة الحقة ،كتب ترامب
ً
الذي دافع ّ
بشدة عن كافانو قائال:
ّ
«أهنئ مجلس الشيوخ على تثبيت
ّ
مرشحنا الرائع».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ان ـت ـقــد الــرئ ـيــس

األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوة مـ ـجـ ـل ــس
ال ـش ـيــوخ ع ــن واليـ ــة أالس ـك ــا لـيــزا
مــوركــوف ـس ـكــي ،ووص ـف ـهــا بــأنـهــا
«وص ـمــة ع ــار» لكونها السناتور
الجمهوري الــوحـيــد ال ــذي صوت
ض ــد ت ـع ـي ـيــن ب ــري ــت ك ــاف ــان ــو فــي
المحكمة العليا.
وقال« :اعتقد أنه كان تصويتا
مـ ـح ــزن ــا جـ ـ ـ ــدا .اعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـ ــه كـ ــان،
بصراحة ،وصمة عار».
وأع ـ ـ ـ ــرب تـ ــرامـ ــب عـ ــن ت ـق ــدي ــره
ل ـل ـس ـي ـن ــات ــور ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي جــو
م ــانـ ـشـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــذي دعـ ـ ـ ــم ت ــرش ـي ــح
كافانو ،لكنه كــرر خيبة أمله من
موركوفسكي.
وأضاف« :لقد فعلت الكثير من
أج ــل أالس ـكــا ،لـقــد صــدمــت بــرؤيــة
تـصــويـتـهــا .أعـتـقــد أن ــه سيسجل
ك ـي ــوم ح ــزي ــن بــالـنـسـبــة ل ـهــا ألنــه
س ـي ـص ـب ــح ق ــاضـ ـي ــا ع ـظ ـي ـم ــا فــي
المحكمة العليا».
و بـعــد تثبيته ،أ قـســم القاضي
كـ ــافـ ــانـ ــو الـ ـيـ ـمـ ـي ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة
ّ
لينضم بذلك إلى أعلى محكمة في
ّ
الواليات المتحدة والتي تتحقق
مــن دسـتــوريــة الـقــوانـيــن وتفصل
ف ــي أك ـثــر ال ـن ــزاع ــات الـشــائـكــة في
المجتمع األميركي مثل الحق في
اإلجهاض وعقوبة اإلعدام وتنظيم
ح ـيــازة األس ـل ـحــة ال ـنــاريــة وزواج
المثليين وحماية البيئة.
وأدى ال ـقــاضــي الـيـمـيــن داخ ــل
مـبـنــى الـمـحـكـمــة ،أث ـنــاء احـتـجــاج
مئات األشخاص في الخارج.

اعتقال متظاهرين
واع ـت ـق ـل ــت ال ـش ــرط ــة ع ـ ــددا مــن
ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن الـ ــذيـ ــن ت ـجـ ّـم ـعــوا
على ُبعد أمتار من مدخل مبنى
الكابيتول حيث ّ
مقر الكونغرس،
رغ ــم ال ـط ــوق األم ـن ــي الـ ــذي أغـلــق
المنطقة المحيطة بالمبنى.
ّ
ً
شخصا من
وتمكن نحو 150
أص ــل  2000مـتـظــاهــر ،معظمهم
نساء ،من اختراق العوائق .وهتف

ً
كافانو يؤدي اليمين أمام كبير القضاة األميركيين عضوا بالمحكمة العليا أمس األول في واشنطن (أ ف ب)
المتظاهرون ّ
ضد كافانو ،رافعين
الفتة ضخمة على الجهة الشرقية
للمبنى المواجه لمبنى المحكمة
ُ
ال ـع ـل ـي ــا كـ ـت ــب ع ـل ـي ـه ــا «ن ــوف ـم ـب ــر
اقترب» ،في إشارة إلى انتخابات
منتصف الوالية.
وبـ ــوصـ ــول ك ــاف ــان ــو ،ال ـم ــداف ــع
ّ
المتحمس عــن ا لـقـ َـيــم المحافظة
إل ـ ــى ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـي ــاُ ،ي ـص ـبــح
ال ـق ـضــاة ال ـت ـقـ ّـدم ـيـ ًـون (أرب ـع ــة من
ّ
أص ــل تـسـعــة) أقــل ـيــة عـلــى ام ـتــداد
عقود في المحكمة العليا ،اذ انهم
يبقون لمدى الحياة.
وق ــال زع ـيــم الـجـمـهــوريـيــن في
مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل
ً
«إنــه يــوم عظيم ألمـيــركــا» ،مهنئا
زم ــاءه ألنـهــم «رف ـضــوا الــرضــوخ
لذاك الضغط الهائل».
ً
ُ ّ
وي ـش ــك ــل ه ــذا األم ـ ــر ان ـت ـكــاســة
للديمقراطيين وا لـنــا شـطـيــن في

م ـج ــال ال ـح ـق ــوق ال ـم ــدن ـ ّـيــة الــذيــن
ّ
تحركوا منذ ترشيح كافانو في
يوليو لمنع تثبيته.
وال ي ـ ـ ـ ـ ــزال الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــون
ي ـش ـعــرون بـ ـم ــرارة ال ـهــزي ـمــة منذ
الـتـعـيـيــن ال ـســابــق ألح ــد أع ـضــاء
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا بـ ـع ــد ن ـج ــاح
الجمهوريين فــي تمرير ترشيح
ترامب نيل غورساتش الذي أدى
إلــى مزيد مــن ميل المحكمة إلى
المحافظين في قراراتها.
ً
وكــان القاضي كافانو ضامنا
ت ـث ـب ـي ـتــه عـ ـن ــدم ــا خ ــرج ــت امـ ـ ــرأة
مــن ا لـظــل فــي منتصف سبتمبر
وات ـه ـم ـتــه ب ـم ـحــاولــة اغـتـصــابـهــا
خ ـ ـ ــال أمـ ـسـ ـي ــة ل ـ ـطـ ــاب م ــدرس ــة
ثانوية العام .1982
وكان لهذه االتهامات وقع هائل
في بلد ّ
حساس إزاء مسألة العنف
الـجـنـســي مـنــذ فـضــح مـمــارســات

الـ ـمـ ـنـ ـت ــج ه ـ ــارف ـ ــي وايـ ـنـ ـسـ ـتـ ـي ــن
وعشرات من أصحاب النفوذ في
أع ـقــاب ان ـطــاق حــركــة «#م ــي تــو»
(أنا أيضا).
وخ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـم ــاع فــي
مجلس الشيوخ تابعها  20مليون
أمـيــركــي ،قــالــت كريستين بــازي
الحادية
فورد ،وهي أكاديمية في ّ
وال ـخ ـم ـس ـي ــن مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر ،إنـ ـه ــا
«مـتــأكــدة بنسبة  100فــي المئة»
ّ
مــن أن كــافــانــو ح ــاول اغتصابها
في حين كانت في الـ 15وكان هو
في الـ.17

ميالنيا
وكـ ــانـ ــت الـ ـسـ ـي ــدة األول ـ ـ ـ ــى فــي
الواليات المتحدة ميالنيا ترامب
صرحت قبيل التصويت النهائي
على كــافــانــو ،أنــه «مــؤهــل تماما»

لعضوية المحكمة العليا ،مشيرة
إلــى أنـهــا م ـســرورة لقيام كافانو
بالرد بنفسه على االتهامات التي
وجهتها له بالزي فورد.
وقــالــت ميالنيا إنها مسرورة
أيـ ـض ــا ألن م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
االت ـ ـحـ ــادي ( )FBIح ـقــق ف ــي هــذه
االتـ ـه ــام ــات ،م ــؤك ــدة أن ضـحــايــا
االع ـ ـتـ ــداءات الـجـنـسـيــة ي ـجــب أن
يحصلوا على مساعدة ،مضيفة:
«أنـ ـ ــا ض ــد ك ــل صـ ـ ــورة م ــن ص ــور
االع ـت ــداء أو ال ـع ـنــف» .مــن ناحية
أخـ ـ ــرى ،ح ـضــت م ـيــان ـيــا ال ـنــاس
ع ـلــى أن يـ ـح ـ ّـدوا م ــن اهـتـمــامـهــم
ب ـم ــاب ـس ـه ــا .وقـ ــالـ ــت إن رس ــال ــة
ج ــولـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ــي شـ ـمـ ـل ــت غ ــان ــا
ومـ ـ ــاالوي كـيـنـيــا وم ـص ــر ه ــي أن
تظهر للعالم «أننا نهتم».
(واشنطن  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

قمة ثانية «في أقرب وقت» بين ترامب وكيم

كيم وبومبيو في بيونغ يانغ

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية ،أمس ،أن الواليات المتحدة
وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين الرئيس
دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون «في أقرب وقت».
إلى ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،في
سيول إثر لقائه الزعيم الكوري الشمالي في وقت سابق أمس،
إن الجانبين سيواصالن مشاوراتهما لتحديد «مكان وموعد
الـلـقــاء ال ـجــديــد» .وك ــان بومبيو أج ــرى مـحــادثــات استمرت
ساعتين مع زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ ،امس ،وقال
إن الجانبين يواصالن إحراز تقدم صوب نزع السالح النووي.
وبعد فترة وجيزة من وصوله إلى كوريا الجنوبية عقب
زي ــارة الـشـمــال ،نشر بومبيو على «تــويـتــر» ص ــورة لــه وهو
يسير برفقة كيم وقال »:قمت برحلة جيدة إلى بيونغ يانغ
للقاء الرئيس كيم .نواصل إحــراز تقدم في شــأن االتفاقات
التي توصلت إليها قمة سنغافورة .شكرا الستضافتي أنا
وفريقي».

والتقى كيم بومبيو نحو ساعتين تناوال خاللهما الغداء
في دار الضيافة الرسمية في «بايخواون» التي تعني حديقة
المئة زهرة.
وكان من المقرر أن يقوم بومبيو بهذه الزيارة القصيرة،
وهــي رابــع زيــاراتــه لكوريا الشمالية منذ مــارس ،في أواخــر
أغسطس ،لكنها تأجلت في اللحظة األخيرة بتوجيهات من
الرئيس دونالد ترامب الذي برر التأجيل بعدم إحراز تقدم.
وقال كيم عبر مترجم لدى جلوسه إلى طاولة الغداء مع
بومبيو« :إنه يوم رائع جدا يبشر بمستقبل جيد للدولتين».
ّ
ورد بومبيو« :شكرا لك على االستضافة ،الرئيس ترامب
يرسل لك تحياته .لقد حظينا بنهار ناجح جدا ،لذلك شكرا
لك ،وأنا أتطلع للوقت الذي سنقضيه هنا على الغداء أيضا».
وكان كيم تعهد خالل اجتماعه مع ترامب في  12يونيو
في سنغافورة بالعمل على إخالء شبه الجزيرة الكورية من
السالح الـنــووي ،لكن الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ

منتظري« :الحرس» نقل المتفجرات للسعودية مع الحجاج
األمن اإليراني يستهل العام الدراسي بحملة اعتقاالت تستهدف الطالب في طهران
●

طهران  -فرزاد قاسمي

كشف الـمــا أحـمــد حسين علي منتظري ،نجل نائب
المرشد اإليراني الراحل الخميني دور «الحرس الثوري»
اإلي ــران ــي ومـســؤولـيـتــه عــن وض ــع مـتـفـجــرات فــي حقائب
الحجاج اإليرانيين عام  ،1986بعد  32عاما من الواقعة التي
كشفتها سلطات األمن السعودية وقتئذ.
وقال منتظري إن والده أخبره أن  6من ضباط الحرس
اإليراني كانوا ينقلون المتفجرات إلى السعودية في موسم
الـحــج ،عبر دس المتفجرات فــي حقائب حجاج كبار في
السن ،ثم تسلمها من قبل عناصر أخرى عند وصولها إلى
األرض المقدسة ،لتفادي تدقيق األجهزة األمنية والجمارك.
وأضاف منتظري الذي كان يتكلم في فيلم متلفز ،نشره
موقع «كلمة» الموالي لـ «الحركة الخضراء» ،أن هؤالء كانوا
يقومون بهذا العمل بايعاز من الرئيس الراحل هاشمي
السلطات السعودية ،واضطر
رفسنجاني ،حيث كشفتهم
ّ
حينها مهدي كروبي الذي كان يمثل الخميني في الحج
إلى تقديم اعتذار رسمي للسلطات السعودية ،واستطاعت
األج ـهــزة الــدبـلــومــاسـيــة اإليــران ـيــة ت ــدارك الـمــوقــف بسبب
تجاوب الــريــاض ،وألقت األجهزة األمنية اإليرانية اللوم
على مهدي هاشمي ،صهر عائلة منتظري الذي أعدم بتهمة
تدبير نقل المتفجرات.
وقال منتظري إن األمين العام الحالي للمجلس األعلى
لألمن القومي ،األدميرال علي شمخاني ،هو أكثر األشخاص
علما بالموضوع وما كان يحصل ،ولكنه يتناسى ما حصل.
وبرز اسم مهدي هاشمي صهر عائلة منتظري الذي كان
من مؤسسي «الحرس الثوري» مع الفضيحة المعروفة بـ «مك
فارلن» مستشار األمن القومي األميركي إبان حكم رونالد
ريغان .واتهم هاشمي باغتيال آيت الله شمس آبادي ،أحد
رجال الدين المعتدلين المعارضين إلدخال السياسة في
الــديــن ،قبل ثــورة  ،1979وتــم الحكم عليه بــاإلعــدام ،لكنه
اسـتـطــاع ال ـخ ــروج مــن الـسـجــن بـعــد ال ـث ــورة ،وان ـضــم إلــى

إيرانيات خالل تظاهرة احتجاج أمام مجلس الشورى بطهران أمس (ارنا)
الثوريين ،وأضحى أحد أكثر الشخصيات نفوذا في البالد،
بسبب موقع أبو زوجته كنائب لإلمام الخميني ،ولكنه واجه
معارضة كبيرة من قــادة الحرس ورفسنجاني والمرشد
الحالي علي خامنئي فــي ذلــك الحين ،وعندما انتشرت
أخبار فضيحة «مك فارلن» تم اعتقاله بسبب «ارتباطه مع
األعــداء» ،ثم أعدم بعد إعــادة الحكم عليه بسبب موضوع
اغتيال آيت الله شمس آبــادي قبل الثورة .وتسبب إعدام
ّ
هاشمي الــذي اعترف بأنه شكل غرفة عمليات خاصة له
خارج إطار «الحرس الثوري» واألجهزة الحكومية إلسقاط
بعض الشخصيات السياسية في البالد إلى خالفات كبيرة
بين منتظري والخميني ،األمر أدى إلى قيام المرشد بعزل
منتظري قبل بضعة أشهر من وفاته ،وهو ما سهل وصول
خامنئي إلى السلطة.
إلــى ذل ــك ،شنت السلطات األمـنـيــة اإليــرانـيــة والـحــرس

الجامعي موجة اعتقاالت واستدعاءات لطالب بالتزامن
مع بداية العام الدراسي الجديد ،كما أفادت تقارير حقوقية
بإهانة الطالب المعتقلين في أماكن احتجازهم.
ووفقا لبعض التقارير ،فقد دخل الطالب صادق قيصري،
فــي إض ــراب عــن الـطـعــام ،بسبب المعاملة القاسية التي
يتعرض لها فــي محبسه .يذكر أن قيصري ،الطالب في
جامعة شهيد بهشتي ،يقضي عقوبة السجن سبع سنوات،
و 74جلدة ،والحظر سنتين من النشاط في الصحافة .وقد
اعتقل قيصري في  30مــارس  ،2009ولم يتم اإلفــراج عنه
حتى اآلن .جاء ذلك بعد أن صدرت في األسابيع الماضية،
أحكام بالسجن المشدد على عدد من الطالب المعتقلين
على خلفية مداومتهم على االحتجاج ،بما في ذلك الحكم
بالسجن لمدة  6سنوات على سهى مرتضايي ،سكرتيرة
النقابة المركزية للطالب بجامعة طهران.

تف بمتطلبات واشنطن الخاصة باتخاذ
منذ ذلك الحين لم ِ
خـطــوات ال رجعة فيها للتخلي عــن ترسانة أسلحتها بما
يشمل اإلفصاح عن كل منشآتها النووية والصاروخية.
وهي الزيارة الرابعة لوزير الخارجية األميركي لبيونغ
يانغ ،في وقت بدأت تظهر مالمح اتفاق تاريخي محتمل بين
الواليات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال مسؤول أميركي يرافق بومبيو إن تلك الزيارة للشمال
«أفـضــل مــن ســابـقـتـهــا» ،لكنه أش ــار إلــى الـمـفــاوضــات قــائــا:
«سيكون الطريق طويال» .ويقوم بومبيو ،الــذي وصــل بعد
بيونغ يانغ إلى سيول ،بجولة آسيوية استهلها في طوكيو،
ً
أمس األول ،وستقوده أيضا إلى الصين اليوم.
واج ـت ـمــع بــوم ـب ـيــو ،أمـ ــس ،م ــع ك ــل م ــن الــرئ ـيــس ال ـك ــوري
الجنوبي مون جاي-إن ،ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية
كانغ كيونغ-هوا لشرح نتائج زيارته لكوريا الشمالية.
(سيول  -أ ف ب ،رويترز)

العراق :بوادر صدام بشأن
الوزارات األمنية
ك ـش ــف ح ـس ـيــن الـ ـيـ ـس ــاري ال ـنــائــب
العراقي عــن تحالف «الـبـنــاء» بزعامة
هــادي الـعــامــري ،عــن تقديمه مقترحا
إلعادة ترشيح َ
وزيري الداخلية قاسم
االع ــرج ــي وال ــدف ــاع ع ــرف ــان الـحـيــالــي
لمنصبيهما فــي الـحـكــومــة الـجــديــدة
ال ـتــي يـعـكــف ع ــادل عـبــدالـمـهــدي على
تشكيلها.
وقـ ــال ال ـي ـس ــاري إن «ب ـق ــاء ال ـ ــوزراء
الذين أثبتوا الكفاءة والمهنية بعملهم
فـ ــي م ـن ــاص ـب ـه ــم هـ ــو امـ ـ ــر ضـ ـ ـ ــروري،
فــا نعتقد ان التغيير مـعـنــاه إ بـعــاد
الـكـفــاء ات والشخصيات الـتــي اثبتت
نجاحها ،وخاصة بالملف األمني».
وأضـ ـ ــاف« :ان ـن ــا وب ـش ـكــل شخصي
ق ــدم ـن ــا رأيـ ـن ــا وم ــوق ـف ـن ــا ب ــدع ــم ب ـقــاء
وزيـ ـ ـ ــري ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ق ــاس ــم االع ــرج ــي
والدفاع عرفان الحيالي بمنصبيهما
ف ــي ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،ل ـمــا قــدمــاه
م ــن ج ـهــود ومـهـنـيــة وخ ـب ــرة وت ـحــرك
ونشاط في كل مناطق العراق شمالها
وج ـن ــوب ـه ــا دون ت ـع ــب او ت ـب ــاط ــؤ»،
الفـتــا ال ــى ان «ه ـنــاك تـفــاعــا إيجابيا
وتــرح ـي ـبــا ح ـصــل م ــن ب ـعــض ال ـن ــواب
تجاه مقترحنا».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاري أن «األمـ ـ ـ ـ ـ ــن
ضــروري ،والسيطرة على ملفه شيء
اسـتــراتـيـجــي ،وبــالـتــالــي ف ــإن ترشيح
االعرجي والحيالي لمنصبي الدفاع
والداخلية خطوة ضــروريــة ،ونتمنى

من القوى السياسية دعم هذا المقترح
لخدمة العراق وشعبه».
وك ــان زعـيــم ائ ـتــاف الــوطـنـيــة ايــاد
ع ــاوي دع ــا ،الخميس الـمــاضــي ،إلى
تجديد الثقة باالعرجي في «الداخلية»،
و طــا لــب بدعمه ومساندته لمواصلة
مهمته في الــوزارة .وينتمي األعرجي
إلـ ــى «م ـن ـظ ـمــة بـ ـ ــدر» ،ال ـت ــي يـتــزعـمـهــا
الـعــامــري ،والـتــي تملك عــاقــات أمنية
قــويــة مــع إي ــران ،إلــى جــانــب اتـصــاالت
مع الجيش األميركي .ونجح االعرجي
فــي فتح خـطــوط مــع الـسـعــوديــة التي
زاره ـ ــا ع ـش ــرات الـ ـم ــرات خ ــال شغله
المنصب ،وتمكن من تحقيق إنجازات
أمـنـيــة مــع الـمـمـلـكــة ،بينها إع ــاة فتح
المعابر البرية .وكان الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر دعا ،أمس األول ،رئيس
الحكومة المكلف عــادل عبدالمهدي،
ً
إلى إبقاء الوزارات األمنية بيده حصرا،
وق ـ ـ ــال« :ال ي ـح ــق ألي حـ ــزب أو كـتـلــة
َ
سياسية ترشيح أحد لوزارتي الدفاع
والــداخـلـيــة ،فجيش ال ـعــراق وال ـقــوات
األمنية يجب أن يكون والؤها للوطن
حصرا» ،مضيفا« :لقد منعنا الترشيح
للوزارات من أجل أن تكون بيد رئيس
الحكومة ،وليست هبة لألحزاب ،وال أن
تكون عرضة للمحاصصة».
ّ
وجدد مطالبته بأن «تكون الوزارات
بيد التكنوقراط المستقل».
بغداد ـ ـ وكاالت
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سلة أخبار
تعزيزات للحديدة...
ّ
و«التحالف» يحذر السكان

دعت قيادة قوات "تحالف دعم
الشرعية" في اليمن سكان مدينة
الحديدة ،وتحديدا السائقني
ومستخدمي الطريق الرابط بني
الحديدة وصنعاء إلى االبتعاد عن
املنطقة الواقعة بني دوار مطاحن
البحر األحمر ومثلث كيلو 16
شرق مدينة الحديدة.
وأوضح املركز اإلعالمي لـ "قوات
العمالقة" املنتشرة في مناطق
جنوب الحديدة والتخوم الشرقية
والجنوبية للمدينة أن قيادة
قوات التحالف وزعت منشورات
تضمنت عدة نداءات للسكان،
وحمل أحد املنشورات خريطة
للمنطقة التي تم التحذير من
االقتراب منها ،مشيرة إلى أن
ذلك من أجل الحفاظ على سالمة
السكان ،وحتى ال يكونوا عرضة
للنيران العشوائية التي تطلقها
امليليشيات الحوثية املتمردة.

نزيف استقاالت
حزب السبسي مستمر

سجلت كتلة "نداء تونس" حزب
رئيس الجمهورية ،الباجي قايد
السبسي ،بالبرملان ،استقالة
جديدة من صفوفها ،وهو خامس
انسحاب من الـ "نداء" في أقل من
أسبوع ،وسط توقعات باستمرار
مسلسل االستقاالت وهروب
النواب إلى كتلة "االئتالف الوطني"
املساندة لرئيس الحكومة يوسف
الشاهد .وأعلن النائب محمد بن
صوف ،أمس األول ،في تدوينة
عبر "فيسبوك" ،استقالته من كتلة
الحزب .وأفقدت االستقاالت "نداء
تونس" الذي ّ
أسسه السبسي،
الغالبية البرملانية ،التي كان يتمتع
بها ،مقابل صعود كتلة "االئتالف"
حديثة التأسيس بـ 47نائبا.

الجزائر :إجراءات
حدودية لمواجهة فيروس

اتخذت السلطات الصحية
الجزائرية ،أمس ،إجراءات احترازية
باملناطق الحدودية ملواجهة خطر
فيروس ينتقل عبر البعوض
ويعرض الدماغ لإلصابة بالتهاب
حاد خطير .وقالت مديرية الوقاية
بوزارة الصحة الجزائرية ،في بيان،
إن اإلجراءات تأتي بعد تسجيل
إصابات وحالة وفاة بفيروس
"حمى النيل الغربي" في دول
مجاورة .وأكدت أنه تم رصد حاالت
يشتبه بإصابتها بالفيروس الذي
ينتشر بشكل واسع خالل فصل
الخريف ،مشيرة إلى أنها أرسلت
عيناتهم لتحليلها.

السراج يكلف زعيم
«مصراتة» بوزارة الداخلية

ذكرت قناة «الحدث ـ العربية» ،أمس،
أن رئيس املجلس الرئاسي الليبي
رئيس حكومة الوفاق الوطني
فايز السراج كلف زعيم ميليشيا
مصراتة بقيادة وزارة الداخلية في
العاصمة الليبية طرابلس التي
تشهد اقتتاال بني فصائل متنافسة
منذ شهر.
وجاء ذلك في وقت حضت بعثة
األمم املتحدة للدعم في ليبيا
املجلس الرئاسي املصادقة على
الخطة املقدمة من لجنة الترتيبات
األمنية لتأمني طرابلس لبدء
تنفيذها.
وأعلنت البعثة عبر «تويتر»
ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته
لجنة الترتيبات األمنية.
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لقاء «سوري» بين بوتين ونتنياهو وانتهاك روسي لـ «سوتشي»

ً
• سحب المعارضة سالحها الثقيل من إدلب يستمر أياما • مختطفات السويداء في خطر
وسط تحذيرات غربية من تراجع
موسكو التدريجي عن تفاهمات
مؤتمر سوتشي ،اتفق رئيس
الرئيس
الوزراء اإلسرائيلي مع ً
الروسي على اللقاء وجها
لوجه في قريب إلعادة تطبيع
العالقات المتدهورة ،والتأكيد
على استمرار العمل ًلمنع إيران
من التموضع عسكريا في سورية
ونقل أسلحة فتاكة إلى لبنان.

ف ــي م ـح ــاول ــة ج ــدي ــدة ل ـت ـجــاوز
أزم ـ ــة ط ــائ ــرة ال ــاذق ـي ــة وال ـخ ــاف
ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـج ــوي ــة ،أع ـلــن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو ،أ م ــس ،أ نــه سيلتقي مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ً
قــري ـبــا لـبـحــث مــواص ـلــة التنسيق
األمـنــي فــي ســوريــة ،فــي وقــت حذر
دبلوماسيون من تراجع تدريجي
فــي مــوقــف مــوسـكــو بـشــأن طريقة
تشكيل اللجنة الدستورية.
وقـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو فـ ــي مـسـتـهــل
جلسة مجلس الوزراء األسبوعية:
"ت ـح ــدث ــت ق ـبــل قـلـيــل م ــع الــرئـيــس
بــوت ـيــن ،وات ـف ـق ـنــا ع ـلــى االج ـت ـمــاع
ً
قريبا مــن أجــل مواصلة التنسيق
األمـ ـن ــي ال ـم ـه ــم ب ـي ــن ال ـج ـي ـش ـيــن"،
مجددا تأكيده أن "إسرائيل ستعمل
باستمرار مــن أجــل منع إي ــران من
التموضع عسكريا في سورية ،ومن
تـحــويــل أسـلـحــة فـتــاكــة إل ــى حــزب
الله بلبنان".
وتدهورت العالقات منذ إسقاط
الدفعات الجوية السورية بالخطأ
طــائــرة االسـتـطــاع الــروسـيــة IL20
ي ـ ــوم  17س ـب ـت ـم ـبــر ق ـب ــال ــة ق ــاع ــدة
حميميم الجوية وعلى متنها 15
عسكريا ،في حادث تزامن مع قيام
 4مقاتالت إسرائيلية  F16بضرب
مواقع في الالذقية.

لعب بالنار

دروز الجوالن
يحتشدون على
الحدود ويرددون
هتافات مؤيدة
لألسد

وف ــي ان ـع ـكــاس ل ــزي ــادة الـتــوتــر،
ع ـبــر ع ـضــو لـجـنــة ال ــدف ــاع واألم ــن
فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ال ـ ــروس ـ ــي ف ــران ـت ــز
كلينتسيفيتش عــن ا سـتـيــا ئــه من
تــأك ـيــد وزي ـ ــر ال ـت ـع ــاون اإلقـلـيـمــي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ت ـس ــاح ــي هـنـغـبــي،
أن م ـن ـظ ــو م ــات  S300لـ ــن ت ـجــدي
نـفـعــا ف ــي مــواج ـهــة م ـقــاتــات F35
األميركية ،مشددا على أن مزاعمه
"ال يدحضها إال الممارسة العملية
غير المرجوة".

وحـ ـ ــذر ال ـس ـي ـن ــات ــور ال ــروس ــي،
عبر صفحته على "فيسبوك" ،من
أن "إسرائيل تلعب بالنار" ،مؤكدا
أن إم ـك ــان ــات الـمـنـظــومــة ال يمكن
التشكيك فـيـهــا ،وه ــي ق ــادرة على
إن ـجــاز عملها بـشـكــل كــامــلَ ،
ومــن
يظن أنه يمكن لروسيا أن تتراجع
فهو مخطئ".

تفاهمات سوتشي
إل ــى ذلـ ــك ،ح ــذر دب ـلــومــاس ـيــون
غ ــربـ ـي ــون فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن مــن
أن م ــوس ـك ــو تـ ـت ــراج ــع تــدري ـج ـيــا
عــن تـفــاهـمــات تــوصــل إلـيـهــا وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف مع
األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
أن ـط ــون ـي ــو غ ــوي ـت ــري ــس ،وتـتـعـلــق
بمؤتمر الحوار الوطني في مدينة
سوتشي وطريقة تشكيل اللجنة
الدستورية.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون أن
التراجع األول ظهر فــي االجتماع
األخ ـيــر بـيــن ديـمـيـسـتــورا وال ــدول
الضامنة الثالث ،حيث طلب ممثل
روسيا موافقة النظام السوري على
قائمة ممثلي المجتمع المدني.
كما وا فـقــت موسكو على طلب
ال ـن ـظ ــام بــال ـح ـصــول ع ـلــى رئــاســة
اللجنة وأغلبية الثلثين ،األمر الذي
دفع ديميستورا إلى التلويح بعدم
إعطاء أي شرعية لهذا المسار.
وظهر التراجع الروسي الثاني،
وف ــق الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن الـغــربـيـيــن،
فــي إع ــان نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف ع ــن اتـجــاه
ـان ف ــي روس ـي ــا أو
لـعـقــد مــؤت ـمــر ثـ ـ ٍ
س ــوري ــة ،خ ــاف ــا ل ـمــا ت ــوص ــل إلـيــه
غــوتـيــريــس والفـ ــروف ب ــأن مؤتمر
سوتشي سيعقد لمرة واحدة.
وعلى األرض ،واصلت فصائل
المعارضة سحب سالحها الثقيل
م ــن ال ـم ـن ـط ـقــة الـ ـع ــازل ــة الـمــرتـقـبــة
ف ــي إدل ـ ـ ــب ،ف ــي ع ـم ـل ـيــة سـتـسـتـمــر

مقاتل سوري في «الجبهة الوطنية» في إدلب أمس (أ ف ب)
ألي ــام ع ــدة ،وفــق الجبهة الوطنية
للتحرير ،أكبر االئتالفات الناشطة
في المحافظة ومحيطها والقريبة
من تركيا.
وقــال المتحدث باسم الجبهة،
نــاجــي مصطفى ،أم ــس ،إن عملية
"إرج ــاع الـســاح الثقيل الموجود
فــي المنطقة منزوعة الـســاح إلى
المقار الخلفية للفصائل سيستمر
أياما عدة".
ووفق المرصد السوري لحقوق
اإلنـســان ،باشرت الفصائل سحب
ال ـس ــاح ال ـث ـق ـيــل م ـنــذ أس ـب ــوع في
جـ ـن ــوب وش ـ ـ ــرق م ـح ــاف ـظ ــة ادل ـ ــب،
وتحديدا قرب مطار أبو الضهور
العسكري الذي تسيطر عليه قوات
النظام ،وفــي ريــف معرة النعمان،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق س ـي ـط ــرة
الـفـصــائــل فــي ريـفــي حـلــب الغربي
وحماة الشمالي.
وأوضح المتحدث باسم "فيلق

الـ ـش ــام" ،س ـيــف ال ــرع ــد ،أن عملية
سـحــب ال ـس ــاح تـشـمــل "الــدبــابــات
وراجـ ـم ــات ال ـص ــواري ــخ وال ـمــداف ــع
ال ـث ـق ـي ـل ــة" ،وتـ ـت ــراف ــق م ــع "ت ـعــزيــز
النقاط التركية لقواتها وسالحها
واس ـت ـعــدادات ـهــا ألخ ــذ دوره ـ ــا في
التصدي ألي خرق قد يحصل من
مـنــاطــق ن ـظــام (الــرئ ـيــس ال ـســوري
بشار) األسد".
وتــرســل تــركـيــا الــراع ـيــة التـفــاق
إدلب منذ أسابيع ،قوات عسكرية
وآل ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـ ــى ن ـ ـق ـ ــاط الـ ـم ــراقـ ـب ــة
التابعة لها فــي إدل ــب ومحيطها،
وال ـمــوجــودة أســاســا فــي المنطقة
بموجب اتفاق خفض التصعيد.

أزمة السويداء
ووسط مخاوف من إقدام تنظيم
"داع ـ ـ ــش" ع ـلــى إعـ ـ ــدام ال ـم ــزي ــد من
المختطفات وأطفالهن إثر انتهاء

مهلته لتنفيذ مطالبه ،واصل أهالي
ال ـس ــوي ــداء اع ـت ـصــام ـهــم الـمـفـتــوح
أم ــام مبنى الـمـحــافـظــة ،للمطالبة
بــاإلفــراج عنهن وكشف مصيرهن
بشكل كامل.
وبـ ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــذار أع ـ ـضـ ــاء لـجـنــة
م ـتــاب ـع ــة ال ـم ـخ ـط ــوف ـي ــن ،وه ـ ــم 21
امرأة و 8أطفال ،عن عدم االستمرار
فــي عملهم فــي  2أكتوبر الـجــاري،
ب ـس ـب ــب ت ـع ــرض ـه ــم لـ ـع ــراقـ ـي ــل ،لــم
يفصحوا عنها بشكل دقيق ،وثق
"داعش" عملية إعدام الشابة ثروت
أبوعمار ،بتسجيل مصور أرسله
مــع ت ـهــديــدات بـقـتــل مــن تـبـقــى من
النساء واألطفال ،في حال لم تنفذ
مطالبه المحددة.
ودع ــا أهــالــي المختطفين إلــى
جــانــب ع ــدد كـبـيــر م ــن الـنــاشـطـيــن
أبناء جبل العرب للوقوف بجانبهم
فــي االعـتـصــام المفتوح بساحات
الـكــرامــة وســاحــة سلطان األطــرش

ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـقـ ــرار
ومسؤولي الدولة ومشايخ العقل
والسلطة.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،احـ ـتـ ـش ــد أم ــس
األول الـعـشــرات مــن ال ــدروز العرب
الـمـقـيـمـيــن ف ــي ه ـض ـبــة الـ ـج ــوالن،
الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا إس ــرائ ـي ــل،
حاملين األع ــام الـســوريــة وصــور
ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد لــاحـتـفــال
بما يعتبرونه انتصارا في الحرب
األهلية السورية.
وردد ا لـ ـحـ ـش ــد ا لـ ـصـ ـغـ ـي ــر مــن
المشاركين ،الذين ارتدوا المالبس
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـ ـس ـ ــوداء وال ـع ـم ــائ ــم
الـبـيـضــاء ،هـتــافــات وش ـع ــارات في
مكبرات الصوت ،متعهدين بالوالء
لألسد ،وحياهم الجنود السوريون
المتمركزون على بعد مئات األمتار
ف ــي ال ـج ـه ــة األخ ـ ـ ــرى م ــن ال ـس ـيــاج
األمني.
(عواصم -وكاالت)

ّ
جمال مبارك يخطط لالنضمام إلى حزب سياسي

الرياض تنفي التقارير عن مقتل
خاشقجي داخل قنصليتها
بإسطنبول سؤال برلماني لمدبولي عن معايير نقل أصول الدولة للصندوق السيادي
ً

إردوغان :ننتظر التحقيق ...وأتابع القضية شخصيا
نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة
لـلـسـعــوديــة بــإسـطـنـبــول ت ـقــاريــر أفـ ــادت بــأن
ُالصحافي السعودي جمال خاشقجي ،الذي
فقد أثره منذ الثالثاء الماضي في اسطنبول،
قتل في القنصلية ،بحسب ما أوردت وكالة
األنباء السعودية (واس) أمس.
ونـ ـ ــدد ال ـم ـص ــدر بـ ــ"اتـ ـه ــام ــات ع ــاري ــة مــن
ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة" ،مـ ـشـ ـكـ ـك ــا فـ ـ ــي أن تـ ـ ـك ـ ــون "هـ ـ ــذه
الـتـصــريـحــات صـ ــادرة مــن مـســؤولـيــن أت ــراك
م ـط ـل ـع ـي ــن أو م ـ ـخـ ـ ّـول لـ ـه ــم الـ ـتـ ـص ــري ــح عــن
الموضوع".
وقــال إن "وف ــدا أمنيا مكونا مــن محققين
سعوديين وصلوا السبت إلى اسطنبول بناء
على طلب الجانب السعودي ،وموافقة الجانب
التركي ( )...للمشاركة في التحقيقات الخاصة
باختفاء خاشقجي".
وأك ـ ـ ـ ــد "ح ـ ـ ـ ــرص الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة عـ ـل ــى س ــام ــة
مواطنيها أينما كــانــوا ،ومتابعة السلطات
الـسـعــوديــة المختصة لـهــذا ال ـشــأن ،ومعرفة
الحقيقة كاملة".
وك ــان ــت "روي ـ ـتـ ــرز" نـقـلــت أم ــس األول عن
مصدرين تركيين قالت ،إن أحدهما "مسؤول"،
إن "التقييم األول ــي للشرطة التركية هــو أن
خاشقجي قتل دا خ ــل القنصلية السعودية
في اسطنبول ،وأن الجثمان نقل إلــى خارج
القنصلية".
بعد ذلك بساعات نقلت وكالة فرانس برس
عن "مصدر ّ
مقرب من الحكومة التركية" قوله،

●

ّ
"تعتقد في استنتاجاتها
إن
الشرطة التركية ُ
ّ
ّ
ّ
األولية ،أن الصحافي قتل في القنصلية بأيدي
ً
خصيصا إلى اسطنبول وغادر في
فريق أتى
اليوم نفسه".
ّ
ّ
وتؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي،
الصحافي الذي يكتب مقاالت رأي لصحيفة
"واشنطن بوست" األميركية ،غادر القنصلية،
ب ـعــدمــا أج ـ ــرى ب ـعــض ال ـم ـع ــام ــات اإلداري ـ ــة
الثالثاء.
وف ـ ـتـ ــح ال ـق ـن ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي فــي
اسطنبول محمد العتيبي القنصلية لـ"رويترز"
يوم السبت ،إلثبات أن خاشقجي ليس هناك،
وقال إن الحديث عن احتجازه ال أساس له.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي إن ال ـق ـن ـص ـل ـيــة مـ ـ ــزودة
بكاميرات ،لكنها لم تسجل أي لقطات ،ومن
ثم من غير الممكن استخراج صــور لدخول
خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها
حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين
تعلوها أسالك شائكة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
أم ــس ،إن ــه يـتــابــع بنفسه قضية خاشقجي،
مشيرا إلى أنه اليزال يأمل في نتيجة إيجابية
لألمر .وقال إردوغان للصحافيين إن السلطات
تفحص جميع تسجيالت كاميرات المراقبة،
وتراقب حركة الطائرات القادمة والمسافرة،
لكنه أضــاف أن تركيا تنتظر نتائج تحقيق
يجريه االدعاء.
(إسطنبول ـ واس ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

القاهرة – رامي إبراهيم

قــالــت م ـص ــادر مـطـلـعــة إن ج ـمــال مـ ـب ــارك ،نجل
الــرئـيــس األس ـبــق حسني م ـب ــارك ،يخطط للعودة
للمشهد الـسـيــاســي مــن خ ــال أح ــد األح ـ ــزاب ،بعد
إزالة معوقات مباشرة حقوقه السياسية ،مضيفة
أن الحزب يضم "شخصيات مؤثرة".
وكــانــت صــورة جمال مـبــارك ،أمــس األول ،أثناء
زي ــارت ــه "ال ـن ـصــب ال ـت ــذك ــاري" لـلـجـنــدي الـمـجـهــول
بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة لوضع إكليل من
الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات ،أثارت
من جديد التكهنات حول عودته للمشهد السياسي.
وتـقــدم الرئيس األسـبــق حسني مـبــارك ونجاله
عــاء وجـمــال ،بطلب إلــى محكمة النقض مــن أجل
التصالح في قضية فساد "القصور الرئاسية" ،غير
أن المحكمة رفضت الطلب ،ما يعني عدم قدرتهم
على مـمــارســة الـحـقــوق السياسية بالتصويت أو
الترشح وحرمان مبارك ونجليه من مباشرة الحياة
السياسية لـ 5سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم
األول ــي فــي  ،2016وتنتهي فــي  ،2021أي قبل عام
مــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة المقبلة الـتــي ستجرى
عام .2022
تسبب التفاهم بين القاهرة وعمان على استئناف
تصدير الغاز المصري لألردن مطلع العام المقبل،
عبر خط األنابيب الذي يمر في سيناء ،بحالة من
القلق داخل األوساط اإلسرائيلية ،التي اعتبرت أن
االتفاق ّ
يقوض حقل ليفياثان ،وهو أكبر حقل للغاز
في إسرائيل.
وأكــدت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ،أن خطط
مصر ،لتصدير الغاز الطبيعي إلى األردن قد تنسف
خطط حكومة تل أبيب ،في مجال الطاقة.

َّ
فلسطيني يقتل إسرائيليين في «الضفة»

وانتهت مصر األسبوع الماضي من مفاوضات
جرت بتكتم شديد لبيع الغاز إلى شركة الكهرباء
الوطنية األردنية .وتشير المعلومات إلى أن الصفقة
تقضي بتصدير  250مليون قدم مكعبة من الغاز
يــومـيــا ،وه ــي كـمـيــة كـبـيــرة ت ـعــادل  2.6مـلـيــار متر
مكعب مــن الـغــاز سنويا ،أي حــوالــي  75فــي المئة
األردني السنوي من الغاز الطبيعي.
من االستهالك ُ ِّ
سيمثل بــدايــة تحويل مصر إلــى مركز
وهــو مــا
إقليمي لتوزيع الطاقة ،ويعتبر األردن أكبر العمالء
المحتملين لحقل ليفياثان اإلسرائيلي المنتظر أن
يبدأ في التصدير في الربع األخير من العام المقبل.
ويأتي هذا اإلعالن بعد أيام فقط من إعالن مصر
عن اكتفاء البالد الذاتي من الغاز المسال ،ووقف
اسـتـيــراده مــن الـخــارج ،وفــق مــا قــال وزيــر البترول
والثروة المعدنية طارق المال .واعتبرت "هآرتس"
أن تـصــديــر مـصــر ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي لـ ــأردن يـطــرح
الـشــك ح ــول الـنـيــة المعلنة الت ـحــاد شــركــات الـغــاز
اإلسرائيلية ،نوبل وديلك لتصدير الغاز إلى مصر.
وكانت الشركتان قد أعلنتا األسـبــوع الماضي
َّ
َّ
ً
أنهما وقعتا عقدا لشراء  39في المئة من شركة غاز
شرق المتوسط المصرية ،التي تملك خط األنابيب
الرابط بين مصر وإسرائيل.
وزاد هذا التفاهم المصري  -األردنــي الضغوط
على الـســوق اإلسرائيلية األسـبــوع الـمــاضــي ،بعد
اإلعالن عن توقيع صفقة أخرى بين قبرص ومصر
لـبـنــاء خــط غ ــاز يـصــل إل ــى مــرافــق ال ـغــاز الطبيعي
المسال في مصر ،مما ُي ِّ
ُ
مه ًد الطريق لصادرات الغاز
ُ
القبرصي ،ويشكل منافسة إلسرائيل.
في سياق آخر ،تقدم عضو مجلس النواب ،محمد
ف ــؤاد ،بـســؤال إلــى رئيس البرلمان علي عبدالعال
موجه لرئيس مجلس ال ــوزراء مصطفى مدبولي،

بـشــأن المعايير الـتــي عـلــى أســاسـهــا ت ــؤول ملكية
األصول بالدولة لصندوق مصر السيادي.
وق ــال ف ــؤاد إن ــه وص ـلــت إل ـيــه مـعـلــومــات مــؤكــدة
ح ــول نـيــة بـعــض الـجـهــات الـحـكــومـيــة والـ ـ ــوزارات،
ومنها على سبيل المثال ال الحصر وزارة الصحة
وال ـس ـك ــان ،ال ـب ــدء ف ــي عـمـلـيــة حـصــر ل ــأص ــول غير
المستغلة الواقعة تحت واليتها ،تمهيدا لطرحها
ف ــي ش ــراك ــة م ــع ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ومـ ــن ضـمـنـهــا
مستشفى الـعـبــاسـيــة لـلـصـحــة الـنـفـسـيــة ،وبـعــض
القصور بمحافظة المنيا ،وبعض المباني بمحافظة
المنوفية.
وأش ـ ـ ـ ــار عـ ـض ــو م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ــى أن ه ــذه
المعلومات أثارت بعض التساؤالت حول اإلجراءات
والـقــرارات المتعلقة بتلك األصــول ،خاصة في ظل
إقرار المجلس في جلسته التي انعقدت في  16يوليو
الـمــاضــي للقانون رقــم  177لسنة  ،2018الخاص
بإنشاء صندوق مصر السيادي ،والذي تؤول إليه
كافة األصــول المستغلة وغير المستغلة بالدولة،
متمثلة في الجهات والهيئات الحكومية والوزارات،
وما يدرج بها من أصول ،وأنه صاحب الحق األصيل
في التصرف وإدارة تلك األصول ،وفقا لما تقتضيه
المنفعة ا لـعــا مــة والمصلحة العليا لـلــدو لــة ،وفقا
ألحكام القانون.
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـ ــؤاد" :إنـ ـن ــا ف ــي ح ــاج ــة إل ـ ــى ت ـحــري
الضوابط والقواعد التي يتم على أساسها ذلك األمر،
تجنبا لتلك الحالة من االلتباس والتساؤالت التي
ً
حدثت في الفترة األخيرة" ،مطالبا بـ "توضيح ماهية
المعايير والضوابط التي يتم على أساسها نقل
ملكية األصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة
ً
لصندوق مصر السيادي ،وفقا لنص المادة رقم 6
من القانون".

ق ـ ـتـ ــل رجـ ـ ـ ــل وامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــان
ب ــال ــرص ــاص وأصـ ـي ّـ ـب ــت امـ ـ ـ ــرأة أخ ـ ــرى،
أم ــس ،فــي هـجــوم نــفــذه فلسطيني قرب
منطقة بركان الصناعية ،التي تحاذي
مستوطنتي بــركــان وارئ ـيــل فــي الضفة
الغربية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ب ـ ـ ــاس ـ ـ ــم الـ ـجـ ـي ــش
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ج ــون ــاث ــان ك ــون ــري ـك ــوس
إن "ال ـم ـه ــاج ــم ،الـ ــذي ال يـ ــزال ف ـ ــارا ،هو
فـلـسـطـيـنــي ف ــي الـ ـ ــ 23م ــن ال ـع ـمــر يحمل
تصريح عمل ،ويشتغل في منطقة بركان،
حيث وقع الهجوم ،والتي كان الضحايا
يعملون فيها أيضا".
ويعمل فلسطينيون واسرائيليون في
هذه المنطقة الصناعية.
ووصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ب ــأن ــه
"اره ــاب ــي" ،عــازيــا إي ــاه كــذلــك الــى عوامل
اخرى ،من دون ان يخوض في تفاصيلها،
وع ـل ــق ك ــون ــري ـك ــوس" :ه ـ ــذا م ــا نـسـمـيــه
هجوما نفذه ذئب منفرد".

وك ـ ـتـ ــب أفـ ـيـ ـخ ــاي أدرع ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـن ــاط ــق
الــرسـمــي بــاســم الـجـيــش ،على "تــويـتــر":
"ال ـم ـخــرب الـجـبــان مـنـفــذ عملية بــركــان
اإلره ــابـ ـي ــة م ــا ه ــو إال ش ـخ ــص أن ــان ــي
وحقير لم تهمه مصلحة الـ  3300عامل
فلسطيني الذين يعملون في المنطقة
الصناعية".
وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش
أغلق مداخل عدد من البلدات والقرى في
شمال الضفة عقب إطالق النار ،وشرع
بعمليات مداهمة واسعة.
وأوض ـ ـحـ ــت م ـن ـظ ـمــة "ن ـج ـم ــة داود"
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـ ـ ــوازي الـصـلـيــب
األحمر ،أن امرأة ورجال يناهز عمرهما
الثالثين قتال ،فيما اصيبت امرأة اخرى
ع ـمــرهــا  54عــامــا ب ـج ــروح بــال ـغــة ،لكن
حياتها ليست في خطر.
ون ـ ــدد رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء االســرائ ـي ـلــي
بنيامين نتنياهو بما اعتبره "هجوما
ارهابيا بالغ الخطورة" ،مبديا ثقته بأنه

قوة اسرائيلية في موقع الهجوم بالمنطقة الصناعية في بركان أمس (رويترز)
دولهم "بالتشويه المتعمد" للحقائق،
والتدخل في شؤون بالده ،لمعارضتهم
هدم قرية الخان األحمر العربية.
وت ـ ـقـ ــول الـ ــرسـ ــالـ ــة ،الـ ـت ــي ب ـع ــث بـهــا
لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،ون ـ ـشـ ــرت ن ـص ـه ــا صـحـيـفــة
"لــومــونــد" الفرنسية" :تتوقع إسرائيل
أن يتم التعامل مع شؤونها الداخلية
ومؤسساتها القضائية بنفس القدر من
الكرامة واالحترام ،اللذين تعتمد عليهما
حكوماتكم بحق".
وتعتزم إسرائيل هدم وتدمير قرية

 5آالف مفقود
في زلزال إندونيسيا

في وقت ذكرت هيئة مواجهة
الكوارث اإلندونيسية ،أمس،
أن حصيلة القتلى بسبب
الزلزالين وموجات المد
العاتية (تسونامي) في جزيرة
سوالويسي ارتفعت إلى
 1763شخصا ،اعتبر  5آالف
شخص في عداد المفقودين
في موقعين مدمرين في بلدة
بالو بجزيرة سوالويسي ،على
ما أعلن الناطق باسم وكالة
إدارة الكوارث سوتوبو بوروو
نوغروهو .وقال سوتوبو إن
هذا العدد يستند إلى تقديرات
مسؤولي حيي بيتوبو
وباراروا اللذين دمرتهما
الكارثة ،فيما تشير الحصيلة
األخيرة إلى العثور على 1763
جثة حتى اآلن.
(جاكرتا  -أ ف ب)

أفغانستان« :طالبان»
تعزل  3واليات

ً
دمرت حركة "طالبان" جسرا
على طريق سريع جنوب
غربي كابول ،خالل هجوم
واسع النطاق على قوات األمن،
ما أدى إلى قطع حركة المرور
التي تربط العاصمة وثالث
واليات هي :غزني وزابول
وقندهار .وقال الناطق باسم
وزارة الداخلية نجيب دانيش،
إن  10من أفراد الشرطة على
األقل ،من بينهم قائد شرطة
إحدى المناطق ،قتلوا في
المعارك .وقطعت المعارك
الكهرباء عن أربع واليات هي:
ميدان وردك ،ولوغار ،وغازني،
وباكتيا.
(كابول  -رويترز)

ً
 20ألفا طالبوا
باستقالل أسكتلندا

تظاهر نحو  20ألف شخص
في ادنبرة ،مطالبين باستقالل
اسكتلندا عن المملكة
المتحدة .وأفاد مراقبون بأن
المتظاهرين كانوا هذه المرة
أقل عددا مقارنة مع تظاهرة
مماثلة قبل  6أشهر.
وتعهدت رئيسة حكومة
اسكتلندا نيكوال ستورغن،
التي تتزعم "الحزب الوطني
االسكتلندي" ،بكشف موقفها
من إجراء استفتاء جديد حول
االستقالل "عندما تصبح
تفاصيل بريكست واضحة".
(أدنبرة  -أ ف ب)

 %27من األلمان يؤيدون
«االتحاد المسيحي»

• ليبرمان يلوم األوروبيين بسبب الخان األحمر
• بدء محاكمة سارة نتنياهو بقضية «الدليفري»
سيتم العثور على المهاجم وتسليمه
للقضاء.
في المقابل ،أشادت حركتا "حماس"
و"الجهاد اإلسالمي" بالعملية.
وأكدت "حماس" أن "العملية بطولية
ت ـع ـكــس ح ـيــويــة ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
وديمومته في مواجهة جرائم االحتالل
اإلسرائيلي".
واع ـت ـبــرت أن الـعـمـلـيــة "رس ــال ــة على
استمرارية انتفاضة القدس وفشل كل
محاوالت خمد إرادة الشعب الفلسطيني
وحقه المشروع في مقاومة االحتالل".
بدورها أوضحت "الجهاد" ،في بيان،
أن "ال ـع ـم ـلـيــة رد طـبـيـعــي ع ـلــى جــرائــم
االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين
وتـعـمــد اسـتـهــداف األط ـفــال والـمـســاس
بالمسجد األقصى".
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،بـعــث وزي ــر دفــاع
إســرائ ـيــل أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،بــرســالــة
الى سفراء  8بلدان أوروبية ،يتهم فيها

سلة أخبار

الخان األحمر المحاذية للقدس والطريق
المؤدي إلى البحر الميت ،والتي يقطنها
ن ـحــو  200م ــن ال ـب ــدو الـفـلـسـطـيـنـيـيــن،
بحجة بنائها من دون ترخيص.
وف ـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،حـ ـ ــذرت فــرن ـســا
وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة
المتحدة ،إسرائيل من العواقب التي قد
تترتب على تدمير قرية الخان األحمر.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأت م ـحــاك ـمــة
س ــارة نتنياهو ،زوج ــة رئـيــس ال ــوزراء
ً
اإلسرائيلي ،اعتبارا من األمــس بتهمة

"االحتيال وخيانة األمانة" ،إلنفاقها أكثر
من  80ألف يورو في وجبات طعام ،على
نفقة دافعي الضرائب ،في حين أن هناك
ً
طباخا في ّ
مقر إقامة الزوجين الرسمي.
وي ـب ــدو أن م ـســألــة زوجـ ــة نتنياهو
لـيــس لــديـهــا أث ــر سـيــاســي فـ ــوري على
ُ
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،إال أن ـه ــا ت ـض ــاف إلــى
قضايا الفساد العديدة التي تهدد حكمه
المستمر منذ عام .2009
(القدس  -أ ف ب ،د ب ا ،رويترز)

كشف استطالع حديث
عن استمرار تراجع تأييد
المواطنين األلمان لالتحاد
المسيحي بزعامة المستشارة
أنجيال ميركل ،مشيرا الى أن
نسبة تأييدهم لالتحاد ظلت
عند  27في المئة.
في المقابل ،زادت نسبة تأييد
المواطنين للحزب االشتراكي
الديمقراطي ،وكذلك لحزب
الخضر ،بنسبة نقطة مئوية
لكل منهما ،ليبلغ األول  17في
المئة ،والثاني  16في المئة.
يشار إلى أن االتحاد المسيحي
بزعامة ميركل ،يضم حزبها
المسيحي الديمقراطي
والحزب المسيحي االجتماعي
بوالية بافاريا ،ويشكل
االتحاد والحزب االشتراكي
الديمقراطي االئتالف الحاكم
في ألمانيا.
(برلين  -د ب أ)
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البوسنة المقسمة تختار مجلسها الرئاسي بال أمل في التغيير
من دون أي أمل بتغيير وجوه الطبقة السياسية،
بدأ الناخبون في البوسنة والهرسك ،أمس ،التصويت،
الختيار أعضاء مجلس ثالثي يدير البلد البلقاني
الفقير المطل على البحر األدرياتيكي ،والــذي تمزقه
صــراعــات اتـنـيــة أشـعـلــت ح ــرب نــزاعــات دام ـيــة خــال
تسعينيات القرن الماضي.
وال ي ـ ــزال ال ـب ـلــد ال ــواق ــع ج ـن ــوب أوروبـ ـ ـ ــا بـمـثــابــة
فسيفساء بين عناصره الثالثة الرئيسة ،والسلطة
ً
مقسمة رسميا بين البوسنيين المسلمين ،والصرب
المسيحيين األرثـ ــوذكـ ــس ،والـ ـك ــروات المسيحيين
الكاثوليك.
وفـيـمــا ت ــواج ــه ال ـب ــاد قــائـمــة طــويـلــة م ــن األزم ــات

االقتصادية ،يقول العديد من الناخبين إنهم فقدوا
الثقة فــي طبقة سياسية يتهمونها بــإثــارة الخوف
والنعرات القومية للبقاء في السلطة.
وقال رجل األعمال ارمين بوكاريك ( 45عاما)" :أعتقد
أن القوميين سيفوزون مرة أخرى ،ولن يتغير شيء"،
ً
مرددا وجهة نظر تسود شوارع العاصمة (سراييفو).
دام بين المسلمين
وبعد ربع قرن من نشوب نزاع ٍ
َّ
والصرب والكروات بين عامي  1992و 1995خلف 100
ألف قتيل َّ
وشرد الماليين ودمر اقتصاد البالد وبنيتها
التحتية ،ال تزال السلطة تدار بموجب اتفاق دايتون
للسالم ،الموقع في ديسمبر  ،1995والذي أنهى الحرب،
وقـ َّـســم الـبــاد إلــى نصفين شبه مستقلين؛ أحدهما

يهيمن عليه الصربي ،واآلخر بمثابة وطن للمسلمين
واألقلية الكرواتية مع حكومة وطنية ضعيفة ،وعلى
رأس البالد مجلس رئاسي من ثالثة مقاعد يتناوب
على رئاسته العضو الصربي والمسلم والكرواتي.
ً
وي ـط ــرح ال ـمــرشــح األوفـ ــر ح ـظــا للمقعد الـصــربــي
زعيم تحالف الديمقراطيين االشتراكيين المستقلين
ـوال لروسيا
ميلوراد دوديـتــش وهــو قيادي قومي مـ ٍ
باستمرار فكرة إجــراء تصويت على انفصال نصف
البلد الــذي يهيمن عليه الـصــرب .ويتولى دوديتش
قيادة الكيان الصربي منذ عام  ،2006وهو نــادرا ما
يظهر في العاصمة (سراييفو) ،التي يصفها بأنها
"أرض أجنبية" معادية.

وف ــي ح ــال ف ــوزه فــي االق ـت ــراع ،سيبقى دودي ـتــش،
الذي فرضت الواليات المتحدة بحقه عقوبات ،بسبب
تهديده سالمة البالد ،في مقدمة السياسة بالبوسنة.
وقد يؤدي ذلك أيضا إلى شراكة سياسية بينه وبين
العضو الكرواتي الحالي في المجلس الرئاسي دراغان
كوفيتش ،الذي يدعو بالمثل إلى تقسيم اتني للبالد.
وي ــرغ ــب حـ ــزب االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـك ــروات ــي
الـيـمـيـنــي ،بـقـيــادة كــوفـيـتــش ،فــي إن ـشــاء ك ـيــان ثالث
مخصص بشكل حـصــري لـلـكــروات الــذيــن يعيشون
ً
حاليا في منطقة غالبيتها الساحقة من البوسنيين
المسلمين.
(سراييفو ـ أ ف ب)

27

دوليات

التفيا :الموالون لروسيا
والشعبويون يفوزون باالنتخابات
فاز حزب "الوئام" (هارموني) الموالي لروسيا في االنتخابات التشريعية التي
ً
جرت في التفيا امس االول ،متقدما على حزبين شعبويين لم يستبعد أحدهما
تشكيل ائتالف معه.
وحسب النتائج شبه النهائية التي صدرت أمس ،حل "الوئام" في المرتبة األولى
بحصوله على  %19.9من األصوات ،يليه حزبان شعبويان هما حزب "من يملك
الدولة؟" (كاي بي في) ( )%14.06الذي يؤكد استعداده للتعاون مع جميع األطراف
بدون "خطوط حمراء" ،ثم "الحزب المحافظ الجديد" (.)%13.6
ولم يتمكن "الوئام" الواسع الشعبية بين األقلية الناطقة بالروسية ،من تشكيل
حكومة بعد فوزه في االنتخابات الثالث األخيرة ،إذ لم يقبل أي حزب سياسي
آخر بالتحالف معه.
(ريغا ـ ـ أ ف ب)
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رياضة

ً
الهاجري يقود تدريبات «األولمبي» بحضور  21العبا

«األزرق» عسكر للبحرين ...وماجيك عاد لمهمته
أحمد حامد

ً
بحضور  21العبا ،قاد المدرب
المساعد لمنتخب الكويت
األولمبي لكرة القدم بداح ً
الهاجري ،التدريبات ،استعدادا
للمشاركة في بطولة ودية،
تجمع إلى جانب "األزرق"؛
السعودية والبحرينً ،
وتستضيفها البالد ،اعتبارا من
ٍغد ،حتى  16الجاري.

قاد المدرب المساعد للمنتخب
األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم بـ ـ ــداح
الـ ـه ــاج ــري ،ال ـح ـص ــة ال ـتــدري ـب ـيــة
األول ــى للفريق ،التي جــرت أمس
األول على استاد ثامر بالسالمية.
و ي ـس ـت ـع ــد األزرق األو لـ ـمـ ـب ــي
للمشاركة في بطولة ودية ،تجمعه
م ــع الـمـنـتـخــب ال ـب ـحــري ـنــي ،ال ــذي
ً
يلتقيه غدا ،والمنتخب السعودي،
الذي يواجهه في  16الجاري.
وغاب مدرب "األزرق" ،الكرواتي
راجكو ماجيك ،عن الحصة األولى،
لوجوده في بــاده ،ألمــور تتعلق
بإقامة أسرته.
وشهدت الحصة األولى وجود
 21العبا ،حيث غاب  3العبين ،هم:
علي عبدالرسول وحمد السعيد
ل ـم ـشــارك ـت ـه ـمــا م ــع ال ـس ــاح ــل فــي
دوري الدرجة األولــى ،إلى جانب
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ال ـع ـج ـم ــي ،الـ ــذي
شارك مع اليرموك أيضا في نفس
المسابقة.
وحـ ـ ـ ــرص ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،وم ــدي ــر
الـمـنـتـخــب ح ـس ـيــن ف ــاض ــل ،على
ش ــرح مـهـمــة "األزرق" فــي الـفـتــرة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ــأتـ ــي ض ـمــن
التجهيز لخوض غمار التصفيات
اآلس ـي ــوي ــة ال ـمــؤه ـلــة ألول ـم ـب ـيــاد
طوكيو .2020
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـهـ ــاجـ ــري إن الـ ـه ــدف
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ه ــو زيـ ــادة
التجانس بين الالعبين ،وزيــادة
االحتكاك مع المنتخبات القوية،

لتعويض فـتــرة الـغـيــاب الــدولــي،
َّ
ل ـ ــإيـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ــل ب ــالـ ـك ــرة
الكويتية ،لمدة  3سنوات.
وأضاف أن الحماس كبير عند
الالعبين ،للوصول إلــى مستوى
الطموح خالل المباريات الودية،
وقـ ـب ــل الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات
الرسمية ،مشيدا بالدعم الكبير
من اتحاد الكرة فيما يخص توفير
برنامج إعدادي مميز ،حتى دخول
الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة ،المؤهلة
ألولمبياد طوكيو .2020
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـكــون األزرق
األولمبي دخــل أمــس في معسكر
مغلق ،تحت قيادة المدرب راجكو،
إثـ ــر ع ــودت ــه م ــن ب ـ ـ ــاده ،ع ـل ــى أن
يستمر المعسكر التدريبي حتى
مواجهة السعودية في  16الجاري.
وكـ ــان مــاجـيــك ض ــم  24العـبــا،
ل ـت ـم ـث ـيــل ال ـم ـن ـت ـخــب ف ــي الـ ـ ــدورة
ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــم :ب ـ ـ ـ ــراك م ـح ـس ــن،
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـج ــدل ــي ،سـعــود
الحوشان ،علي عبدالرسول ،علي
جمال ،سالم البريكي ،مشعل فواز،
راشـ ــد الـ ــدوسـ ــري ،فـ ــواز عــايــض،
فـيـصــل م ـفــرج ،شـبـيــب الـخــالــدي،
حـمــد الـسـعـيــد ،محمد الـهــويــدي،
عبدالمحسن ا لـعـجـمــي ،عبدالله
الشرهان ،يوسف المسيلم ،مشعل
إب ــراه ـي ــم ،ج ــاس ــم ع ـت ـيــق ،حـمــود
عــايــض ،م ـبــارك الـفـنـيـنــي ،ناصر
سالم ،معاذ الظفيري ،عبدالعزيز
وادي ،وعيد الرشيدي.

الهاجري يوجه الالعبين قبل التدريب

جوزاك يستدعي
ً
الحبيتر بديال
للبريكي

أعلن مدير منتخب الكويت األول فهد عــوض أن الجهاز الفني،
بقيادة الـمــدرب الـكــرواتــي رومـيــو ج ــوزاك ،استبعد الــاعــب عبدالله
البريكي لظروف عمله ،واستدعى بدال منه العب كاظمة عمر الحبيتر.
وكــان جــوزاك استدعى  25العبا ،استعدادا لمواجهتي لبنان 11
الـجــاري ،واستراليا  15منه ،وهــم حميد الـقــاف ،وخالد الرشيدي،
وسليمان عبدالغفور ،في حراسة المرمى ،وضاري سعيد ،وعلي عتيق،
ومحمد خالد ،وعامر المعتوق ،ومحمد فريح ،وخالد إبراهيم ،وفهد

أفضلية مطلقة لليرموك في أول أقسام «األولى»
●

عبدالرحمن فوزان

مع نهاية القسم األول من دوري الدرجة
األولـ ــى ،أث ـبــت ال ـيــرمــوك أن ــه رق ــم صـعــب في
المسابقة ،مع تحقيقه العالمة الكاملة بأربعة
انتصارات في  4مباريات ،محققا  12نقطة
اعـتـلــى بـهــا سـلــم الـتــرتـيــب ب ـفــارق كبير عن
أقرب مطارديه الساحل ،الذي يملك  7نقاط،
ويتنافس على المركز الثاني مــع "بــرقــان"،
الذي يملك  6نقاط في المركز الثالث.
ويحتاج الصليبيخات إلى إعادة حساباته
ً
وترتيب أوراق ــه مـجــددا قبل انـطــاق القسم
الثاني للعودة إلى المنافسة ،في ظل تحقيقه
انـتـصــارا وحـيــدا و 3هــزائــم ،محتال المركز
ال ــراب ــع ق ـبــل األخـ ـي ــر ،واألمـ ـ ــر يـنـطـبــق على
ً
خيطان أيضا الذي اكتفى بنقطة وحيدة في
ذيل الترتيب.
ويعتبر اليرموك أفضل فرق دوري الدرجة
في القسم األول بعد تقديم مستويات مميزة
صاحبها تجانس ملحوظ بين الالعبين،
وادارة مميزة لمدربه الوطني هاني الصقر،
الذي استفاد كثيرا من تألق الثنائي التونسي
س ـم ـي ــر الـ ـعـ ـي ــروس ــي ،ووسـ ـ ـ ــام اإلدري ـ ـسـ ــي،
بــاإلضــافــة إل ــى خ ــط دف ــاع ــه ال ـق ــوى ب ـعــد أن
استقبل هدفا وحيدا.
ويعيش الفريق حالة معنوية عالية تسيد
بـهــا اجـ ــواء الـمـنــافـســات ،ال ـتــي ك ــان خاللها
الـطــرف األفـضــل فــي كــل مـبــاريــاتــه ،كما كان
حاضرا في مختلف الـظــروف ،وأهمها عند

جانب من مباراة خيطان والصليبيخات (تصوير جورج رجي)
تأخره بالنتيجة ومن ثم العودة بها وتحقيق
االنتصار.

تراجع برقان
م ــن جــان ـبــه ،ك ــان ــت ب ــداي ــة ب ــرق ــان مـمـيــزة
بـقـيــادة مــدربــه الــوطـنــي ولـيــد ن ـصــار ،الــذي
حقق انتصارين في أول جولتين اعتلى بهما
صــدارة الترتيب ،ورغــم اكتمال صفوفه في
وقت تزامن مع انطالق المنافسات ،فإنه بدأ
يتراجع منذ الجولة الثالثة ،وظهرت مشاكله
الدفاعية عندما تكبد هزيمة بخماسية من

الساحل ،وغــاب عــن الجولة الرابعة قبل ان
يعود ويخسر أمام اليرموم  2-1في الجولة
الخامسة.
بدوره ،ظهر الساحل بصورة مقبولة في
هذا القسم الذي اختتمه بالمركز الثاني بـ7
نقاط ،بتحقيقه انتصارين وتعادل وخسارة،
إال أنه دائما ما يواجه صعوبة في التعامل
مــع خصومه ،ولعله أكثر المستفيدين من
النتائج دون النظر لألداء الذي اكتفى به في
مباراة وحيدة كانت أمام برقان في الجولة
الثالثة.
أما الصليبيخات فيقدم مستويات جيدة،

ولكنه يعاني كثيرا على المستوى الدفاعي
بــاسـتـقـبــالــه  10أه ـ ــداف خ ــال  4م ـبــاريــات،
وكــان الــدفــاع األس ــوأ فــي البطولة متشاركا
مع برقان ،ويحتاج إلى استفاقة سريعة قبل
فوات األوان ،حيث يبتعد كثيرا عن المتصدر،
كما يبتعد فنيا عن بقية الفرق المتنافسة.
خيطان حالة ضياع
ً
وأخـيــرا فــإن خيطان رغــم األع ــداد القوية
ل ـل ـفــريــق ،وال ـح ــال ــة الـنـفـسـيــة ال ـج ـي ــدة الـتــي
ي ـع ـي ـش ـهــا الع ـ ـبـ ــوه ،والـ ـت ــي ان ـع ـك ـســت عـلــى
التزامهم وانضباطهم منذ بداية الموسم ،فإن
الفريق يعيش حالة ضياع فنية على أرض
الملعب ،ويقدم أسوأ النتائج التي خيبت آمال
منتسبيه ولم يتوقعها أسوأ المتشائمين.
لــم يكن ســوء الفريق بظهوره فنيا على
أرض الملعب ،فاألداء كان مقنعا إلى حد ما،
ولكن في نتائجه وعدم تحقيقه أي انتصار
مقابل  3هزائم وتعادل وحيد.

نتائج الجولة الخامسة
وكــانــت الـجــولــة الـخــامـســة واألخ ـي ــرة من
ال ـق ـس ــم األول لـ ـ ــدوري الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى قــد
اختتمت مساء امس األول بمباراتين ،حيث
تمكن اليرموك مــن قلب تــأخــره أمــام ضيفه
برقان إلى انتصار بهدفين لهدف ،في حين
اقتنص الساحل االنتصار على الصليبيخات
بهدف يتيم.

الكاظمي يسدد
مستحقات «الطائرة»
فــي خـطــوة إيجابية إلعــادة
لعبة ال ـكــرة ال ـطــائــرة بــالـنــادي
العربي إلى سابق المنافسة في
الموسم الجديد المقرر أن يبدأ
 16الجاري ،قام رئيس مجلس
االدارة جمال الكاظمي بتسديد
مستحقات العبي الفريق األول
الستة عن الموسم الماضي.
وأعلن حساب النادي العربي
الــرس ـمــي ،فــي مــوقــع الـتــواصــل
االجتماعي "تويتر" ،أن "رئيس
الـ ـن ــادي ال ـكــاظ ـمــي سـ ــدد على
نفقته الخاصة كل مستحقات
الموسم لسداسي الفريق االول،
وه ـ ــم :ع ـبــدالــرح ـمــن الـعـتـيـبــي،
ومحمد القطان ،وعبدالله فارس،
وعبدالرزاق اللوغاني ،وأحمد
المال ،وعبدالعزيز دشتي.
وكــان الـنــادي أعلن في وقت
سـ ــابـ ــق تـ ـج ــدي ــد عـ ـق ــد ال ـن ـجــم
عبدالرحمن العتيبي في الموسم
الـ ـج ــدي ــد وتـ ـحـ ـم ــل ال ـك ــاظ ـم ــي
تكاليف العقد .من جانب آخر،
يواصل الفريق تدريباته اليومية
المكثفة تـحــت ق ـيــادة ال ـمــدرب
ً
الوطني سعد يعقوب استعدادا
لـ ـخ ــوض م ـن ــاف ـس ــات ال ـمــوســم
الجديد.

(تصوير جورج رجي)

حمود ،وفهد الهاجري ،في الدفاع ،ومشاري العازمي ،وطالل الفاضل،
وحمد حربي ،وعبدالله ماوي ،وفهد األنصاري ،وعمر الحبيتر ،وفهد
العنزي ،وأحمد الظفيري ،وسلطان العنزي ،في الوسط ،وبدر المطوع،
وحسين الموسوي ،ويعقوب الطراروة ،في الهجوم.
وخــاض األزرق أول تدريباته أمــس على استاد عبدالله الخليفة
بنادي اليرموك ،وانتقل بعد التدريب الى معسكر مغلق ،حتى نهاية
المواجهتين اللبنانية واالسترالية.

الجهراء يقبل استقالة علي
ويسند المهمة إلى رشيد العنزي
واف ــق مجلس إدارة نــادي
الجهراء على استقالة عضو
مـجـلــس اإلدارة مـحـمــد علي
من مهامه كمدير لجهاز كرة
القدم ،وقرر إسناد المنصب
الـ ـ ــى ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـن ــادي
رش ـيــد ال ـع ـنــزي الـ ــذي بــاشــر
مهامه اعتبارا من أمس.
وثمن العنزي ثقة مجلس
االدارة ب ــه ،مــؤكــدا مــواصـلــة
مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن ح ـيــث
ان ـت ـه ــى س ـل ـف ــه ،س ـع ـيــا وراء
ت ـ ـعـ ــديـ ــل أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـف ــري ــق
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه
ا ل ـم ـع ـهــودة بتحقيق نتائج
ايجابية.
وقال العنزي ،في تصريح
ت ـل ـفــزيــونــي ل ـب ــرن ــام ــج "ب ـيــن
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ـ ـ ـيـ ـ ــن" ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـب ــث
ع ـلــى ق ـن ــاة ك ــوي ــت س ـب ــورت،
"سـ ـنـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ت ــوق ــف
ال ـم ـنــاف ـســات حــال ـيــا لتقييم
العمل ومعالجة الخلل الذي
يعانيه ال ـفــريــق ،ول ــن نبخل
في اتخاذ اي قرار لتصحيح
االوضاع".

رشيد العنزي

ون ــاش ــد جـمـيــع الــاعـبـيــن
الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور واالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام
بـ ــال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الـمـقـبـلــة ،لـتـحـقـيــق انـطــاقــة
جديدة وقوية البناء القصر
االحمر.
ي ــذك ــر أن رشـ ـي ــد ال ـع ـنــزي
س ـب ــق ل ــه أن ت ــول ــى مـنـصــب
ادارة الكرة في الجهراء قبل
خمسة مواسم.

اختتام ناجح لـ «رماية» سمو ولي العهد السالمية الستعادة نغمة الفوز  11ميدالية لمنتخب الدراجات المائية
أمام الفحيحيل في «اليد»
في بطولة العالم
●
محمد عبدالعزيز

الجبري يتوسط األبطال الفائزين
اخـتـتـمــت أم ــس األول بـطــولــة سـمــو ول ــي العهد
الشيخ نواف األحمد السنوية الكبرى للرماية على
مجمع مـيــاديــن الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد األولـمـبــي،
بتتويج الفائزين في منافساتها التي أقيمت على
مدى ثالثة أيام بمشاركة كويتية وخليجية كبيرة.
وأعــرب ممثل راعــي البطولة وزيــر اإلعــام وزير
الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـب ــاب م ـح ـمــد الـ ـجـ ـب ــري ،عـقــب
االختتام ،عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو
ولــي العهد لحضور خـتــام هــذه البطولة الكبيرة،
مهنئا الرماة والراميات الفائزين في مسابقاتها.
وأكد الجبري حرص القيادة السياسية على دعم
الشباب الرياضي ،والذي يتجسد في رعاية مثل هذه
الملتقيات الرياضية الكبيرة ،مشيدا بالعمل المميز
ال ــذي يـقــوم بــه ال ـنــادي الـكــويـتــي لـلــرمــايــة "مــا أثمر
تحقيق إنجازات رياضية مهمة في أكبر المحافل
الرياضية الدولية".
وأس ـفــرت مـنــافـســات ال ـيــوم األخ ـيــر مــن البطولة
عــن تتويج الــرامــي األولـمـبــي عبدالله الـطــرقــي من
رماة النادي الكويتي للرماية بلقب مسابقة رماية
الـسـكـيــت ل ـل ــرج ــال ،ف ــي ح ـيــن أحـ ــرز ال ــرام ــي نــاصــر

المقلد من النادي أيضا المركز األول في مسابقة
رماية التراب.
ون ــال ال ــرام ــي خــالــد عـبــدالـســام مــن رم ــاة الـحــرس
الوطني المرتبة األولــى في مسابقة رماية البندقية
 50مترا  -ثالثة أوض ــاع ،فــي حين تــوج الــرامــي حمد
النمشان من رماة الحرس أيضا بلقب رماية المسدس
 50مترا.
وفاز الرامي عبدالله محمد من رماة النادي بمسابقة
رماية القوس والسهم أولمبي للرجال ،في حين نال
الــرامــي محمد الـحــاضــر مــن الـنــادي أيـضــا لقب نفس
المسابقة الفئة المفتوحة.
وف ــي م ـنــاف ـســات ال ـس ـي ــدات تــوجــت ال ــرام ـي ــة إي ـمــان
الـشـمــاع مــن ال ـن ــادي بـلـقــب مـســابـقــة رمــايــة السكيت،
وأحرزت الرامية سارة الحوال من النادي أيضا المركز
األول في مسابقة رماية التراب.
حضر حفل اختتام البطولة المدير الـعــام للهيئة
الـعــامــة لـلــريــاضــة د .حـمــود فليطح ،ونــائـبــه لـشــؤون
الرياضة د .صقر المال ،وأعضاء مجلس إدارة النادي
الكويتي للرماية ،وعــدد من منتسبيه وأســر وأهالي
(كونا)
الرماة والراميات المتوجين بالبطولة.

ي ـ ـت ـ ـط ـ ـلـ ــع ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة
ل ـك ــرة ال ـي ــد إلـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة نـغـمــة
ال ـفــوز م ـجــددا ،عـنــدمــا يلتقي في
الـســابـعــة وال ـن ـصــف م ـســاء الـيــوم
مــع الفحيحيل ،على صالة مركز
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،في
افتتاح منافسات الجولة الرابعة
من الــدوري العام للعبة ،وتسبق
ذلك مباراتان يلعب خاللهما في
السادسة مساء الكويت مع النصر،
وف ـ ــي ال ــرابـ ـع ــة وال ـن ـص ــف ع ـصــرا
الساحل مع التضامن.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى يـسـعــى
الـسـمــاوي الــرابــع بـفــارق األه ــداف
ع ــن ب ــرق ــان وال ـك ــوي ــت بــرص ـيــد 4
نقاط للنهوض من كبوته األخيرة،
واس ـت ـع ــادة ات ــزان ــه ب ـعــد سـقــوطــه
أمام النصر في الجولة الماضية،
عـ ـل ــى أمـ ـ ــل م ــواصـ ـل ــة ال ـم ـنــاف ـســة
على المراكز األولــى على حساب
الفحيحيل الثاني عشر بنقطتين،
والطامع كذلك لتعويض خسارته
أمـ ـ ـ ــام ك ــاظـ ـم ــة واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة درب
االن ـت ـصــارات م ــرة أخ ــرى رغ ــم أنــه
يدرك مدى صعوبة اللقاء.
وس ـي ـح ــاول م ـ ــدرب الـســالـمـيــة
الوطني خالد المال تدارك أخطاء
فريقة الماضية ،واستغالل عامل
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـ ـم ـ ـتـ ــوفـ ــرة ف ـ ــي ب ـعــض
العبيه لضرب الفحيحيل بقوة من
بداية اللقاء .في حين يأمل مدرب
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ال ـص ــرب ــي ن ـي ـكــوالي

ال ـت ـصــدي لـطـمــوحــات ال ـس ـمــاوي،
مستغال الـمـسـتــوى الـجـيــد الــذي
ي ـ ـقـ ــدمـ ــه الع ـ ـ ـبـ ـ ــوه م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـطـ ــاق
البطولة.

الكويت والنصر
وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة يطمح
الـ ـك ــوي ــت الـ ـث ــال ــث بـ ـ ــ 4ن ـ ـقـ ــاط فــي
اس ـت ـمــرار حملة دفــاعــه عــن اللقب
ب ــدون ع ـثــرات وإج ـهــاض انطالقة
ال ـن ـصــر الـ ـح ــادي ع ـشــر بنقطتين
وال ـم ـن ـت ـش ــي ب ــإسـ ـق ــاط الــوص ـيــف
الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي أقـ ـ ـ ــوى م ـف ــاج ــآت
البطولة حتى اآلن ،والمتطلع كذلك
لمواصلة مغامرته في البطولة.
ح ـســاب ـيــا ،ال ـك ــوي ــت أف ـض ــل مــن
النصر في عدة نقاط أبرزها الفروق
الفردية والفنية ،لذا سيعمل مدربه
الـ ـج ــزائ ــري س ـع ـيــد حـ ـج ــازي على
استغالل تفوقه والتنوع في طرق
الــدفــاع الـمـتـقــدم إلره ــاق العنابي
الــذي يأمل مــدربــه الوطني مناور
دهــش استغالل معنويات العبيه
المرتفعة لتقديم أ فـضــل مستوى
ممكن على أمل تكرار المفاجأة.
أم ــا ال ـم ـبــاراة الـثــالـثــة فستكون
صراعا قويا للهروب من القاع بين
ال ـســاحــل األخ ـيــر والـتـضــامــن قبل
األخ ـيــر ب ــدون رص ـيــد ،وسيسعى
األول األفضل فنيا طبقا لعروضه
السابقة النتزاع الفوز من منافسه
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـع ـم ــل ج ـ ــاه ـ ــدا ل ـح ـصــد
النقطتين.

متسابقوا منتخب الدراجات المائية في صورة جماعية
حقق محمد الباز ذهبية فئة الجالس للمحترفين
المفتوحة ضمن منافسات اليوم الخامس لبطولة
ً
العالم للدراجات المائية ،المقامة حاليا في بحيرة
هافاسو بوالية أريزونا األميركية ،في حين حقق
محمد بوربيع فضية نفس الفئة ،التي شهدة إثارة
بمشاركة نخبة من أبطال العالم.
وي ـع ـت ـب ــر الـ ـب ــاز ث ــان ــي م ـت ـس ــاب ــق ع ــرب ــي يـحـقــق
الميدالية بعد بوربيع في بطولة العام الماضي،
وبذلك احتكرت الكويت الترتيب األول في هذه الفئة
للسنة الثانية على التوالي.
وبنتائج اليوم الخامس للبطولة ،يكون مجموع
ال ـم ـي ــدال ـي ــات الـ ـت ــي ح ـص ــده ــا مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي

للدراجات المائية  11ميدالية بواقع ( 3ذهبيات ،و6
فضيات ،وبرونزيتين).
يذكر أن منتخب الكويت يشارك في البطولة تحت
مظلة ودعم الهيئة العامة للرياضة ،بإشراف النادي
البحري ،ودعــم من الجهات الراعية ،بيت التمويل
الـكــويـتــي (بـيـتــك) بصفته الـشــريــك االسـتــراتـيـجــي،
وشركة زين لالتصاالت ،بصفتها الراعي المتميز،
إلى جانب الشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت
س ـت ـيــل) ،وش ــرك ــة الـخـلـيــج لـلـكــابــات والـصـنــاعــات
الكهربائية ،وماكدونالدز ،وشركة كيو إيتي ريسنغ،
وشركة دراج  ،965ومؤسسة برو رايدر.

29
أالفيس يلدغ الريال بهدف قاتل ويزيد أحزانه
ةديرجلا

•
العدد  / 3919االثنني  8أكتوبر 2018م  28 /املحرم 1440هـ

sports@aljarida●com

اقتنص فريق ديبورتيفو
االفيس فوزا قاتال  -1صفر من
ضيفه ريال مدريد ،أمس األول،
في المرحلة الثامنة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

عـ ّـمــق أالف ـيــس ،أم ــس األول ،من
المعضلة التي تواجه ريال مدريد
بإسقاطه بهدف قاتل في المرحلة
الثامنة من الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،لينهي النادي الملكي رابع
مباراة له دون أهداف أو فوز.
وه ـ ـ ــي أط ـ ـ ـ ــول ف ـ ـتـ ــرة مـ ـن ــذ ع ــام
 ،1985يفشل فيها الفريق الملكي
المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا
فــي المواسم الثالثة األخـيــرة ،في
تسجيل أي هدف.
ول ـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن ري ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــذي قــد
يـجــد نـفـســه أم ــام احـتـمــال إصــابــة
أخ ــرى لـجـنــاحــه الــوي ـلــزي غــاريــث
بــايــل ،ال ــذي خــرج فــي الدقيقة ،80
أم ــام إمـكــانـيــة اإلفـ ــادة مــن الـفــرص
المتعددة التي أتيحت له ،السيما
عبر بايل والفرنسي كريم بنزيمة،
قبل أن يحقق البديل مانو غارسيا
الضربة القاضية برأسية (.)5+90

احتفال هستيري
وأثـ ـ ــار هـ ــدف أالفـ ـي ــس اح ـت ـفــاال
هـسـتـيــريــا لـجـمــاهـيــره عـلــى أرض
مـلـعـبــه ،الس ـي ـمــا أن ــه ال ـف ــوز األول
للفريق على ا ل ـنــادي الملكي منذ
عــام  ،2000واألول لــه على ملعبه
مـنــذ ع ــام  !1931وق ــام الـعــديــد من
المشجعين باجتياح أرض الملعب
للتعبير عن فرحتهم بالفوز الذي
جـعـلـهــم ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث أم ــام
إشبيلية ،تساويا بالنقاط ()14
مع ريال الثاني بفارق األهداف.

وشهدت مباراة السبت جهدا
ب ــدنـ ـي ــا وتـ ـن ــافـ ـس ــا فـ ــي مـنـطـقـتــي
الدفاع ،السيما لدى ريال بين قائده
سيرخيو راموس ومهاجم أالفيس
جوناثان كاليري.
وضــاعــت فرصة مــؤكــدة للريال
فــي الــدقـيـقــة الـتــاسـعــة عـبــر ضربة
رأس قوية من كريم بنزيمة ،ولكن
فيكتور الكــوارديــا أبعد الـكــرة من
على خط المرمى.
وش ـك ــل ب ــاي ــل وب ـنــزي ـمــة بعض
الخطر فــي الـشــوط األول ،السيما
ع ـب ــر رأسـ ـي ــة لـ ـ ــأول ف ــي الــدق ـي ـقــة
التاسعة أبـعــدهــا الــدفــاع مــن على
مقربة من المرمى ،ورأسية للويلزي
بعد تمريرة عرضية من الفرنسي
علت العارضة (.)16
وع ـل ــى ع ـكــس س ـيــر ال ـل ـعــب كــاد
جوني يتقدم بهدف ألالفـيــس في
الدقيقة  20مستغال ارتباكا دفاعيا
في الخط الخلفي للريال ،لكنه تعثر
فــي تـســديــد ال ـكــرة وه ــو عـلــى بعد
يــاردات قليلة من المرمى لتضيع
فرصة مؤكدة ألصحاب األرض.
وضــاعــت فــرصــة أخ ــرى مــؤكــدة
ألالفـ ـ ـي ـ ــس ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  26عـبــر
ت ـســديــدة قــويــة م ــن داخـ ــل منطقة
الـ ـج ــزاء ع ــن ط ــري ــق ج ــون ــي ،ولـكــن
رافاييل فاران أبعد الكرة من على
خط المرمى تماما.
وكان غاريث بايل قريبا جدا من
افتتاح التسجيل للريال في الدقيقة
 ،34بعدما تلقى تمريرة خادعة من
توني كروس أمام المرمى مباشرة،

لوبيتيغي :أتحمل
المسؤولية كاملة
اع ـتــرف جــولـيــن لــوبـيـتـيـغــي ،م ــدرب ريــال
م ــدري ــد ،بـعــد خ ـس ــارة فــري ـقــه ،أم ــس األول،
أمام ديبورتيفو أالفيس بهدف نظيف ،أن
"هذه اللحظة عصيبة جدا " ـ وأنه يتحمل
المسؤولية كاملة عن جميع الالعبين.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب فـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
ا ل ـص ـح ــا ف ــي ع ـق ــب ا ل ـل ـق ــاء أن ا ل ـهــز ي ـمــة
كانت "عقابا قاسيا" ،وأنهم يشعرون
بـ"اإلحباط" ،ألنهم كانوا يرغبون في
تحقيق الفوز.
وأض ـ ــاف لــوبـيـتـيـغــي "ل ـق ــد بــدأنــا
ال ـل ـقــاء بـشـكــل جـيــد كـمــا كـنــا نــريــد،
ولكن عدم تسجيلنا أي أهداف كان
السبب في هذا العقاب".
وأصر المدرب على ضرورة "استعادة
الهدوء الذي كان يتمتع به الفريق في بداية
الـ ـم ــوس ــم" ،م ـض ـي ـفــا "س ـت ـك ــون ه ـن ــاك ف ـتــرة
تــوقــف ،وسـنـعـمــل مــن أج ــل اس ـت ـعــادة روح
الفريق واللعب الجيد".
ووجه لوبيتيغي رسالة لجماهير الفريق
ا لـمـلـكــي ،وأ ش ــار إ لــى أن ا لــا عـبـيــن "يعملون
مـثــل ا لــو حــوش" ،و طــا لــب الجميع بالتحلي
بالصبر ،ألن مشوار المسابقة مازال طويال.
(إفي)

لوبيتيغي

ً
بايرن يتقهقر مجددا
تقهقر بايرن ميونيخ حامل اللقب مجددا بتلقيه هزيمته
األولى على أرضه هذا الموسم والثانية إجماال في الدوري
األلـمــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،وذل ــك بنتيجة مــذلــة أم ــام بــوروسـيــا
مونشنغالدباخ صفر 3-في المرحلة السابعة ،ما يزيد من
الضغوط على مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.
فعلى ملعب "أليانز اريـنــا" ،أصبح كوفاتش الــذي يقود
الفريق فــي موسمه األول ،فــي وضــع ال يحسد عليه بتاتا،
بعد فشل النادي البافاري في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة
تواليا.
ودخل بطل المواسم الستة الماضية وحامل الرقم القياسي
بعدد األلقاب ( ،)28مباراة السبت بين جماهيره على خلفية
تعادلين وهزيمة في الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال
أوروبــا ،ثم خرج من مباراته وضيفه مونشنغالدباخ وهو
يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الثانية تواليا في الدوري بعد
التي تلقاها الجمعة الماضي ضد هرتا برلين (صفر.)2-
وحسم مونشنغالدباخ نقاط المباراة الثالث وفوزه األول

رياضة

غارسيا نجم أالفيس يحرز هدفه في مرمى ريال مدريد

لكنه لــم يلحق بــا لـكــرة ليلتقطها
الحارس فيرناندو باتشيكو على
الفور.

ً
دياز بدال من بنزيمة

وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،دفـ ــع
لوبيتيغي بالمهاجم ماريانو دياز
بدال من بنزيمة.

وكـ ــاد ال ــاع ــب الـ ــذي ع ــاد الــى
ريـ ـ ــال ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف قـ ــادمـ ــا مــن
ليون الفرنسي ،على وشك تهديد
مــرمــى أالف ـيــس فــي الــدقـيـقــة ،59
اال أن مـحــاولـتــه االس ـت ـف ــادة من
عــرض ـيــة ب ــاي ــل ب ـت ـســديــدة "عـلــى
الطاير" نحو المرمى ،لــم يكتب
لها النجاح.
وض ـ ـ ــاع ـ ـ ــت فـ ـ ــرصـ ـ ــة م ـح ـق ـق ــة

ألالفيس لتسجيل هدف السبق
فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،77ب ـع ــدم ــا شــق
ج ــون ــي ط ــري ـق ــه ب ـب ــراع ــة ص ــوب
منطقة جــزاء الــريــال وســدد كرة
قوية زاحفة لكنها مرت مباشرة
بـ ـج ــوار الـ ـق ــائ ــم األيـ ـس ــر لـتـيـبــو
كورتوا.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة
الخامسه من الوقت

ً
أبيالردو :حققنا انتصارا كنا نحلم به

راموس :يخطئ
من يقول إن
الفريق انتهى

ابيالردو
قال أبيالردو فرنانديز ،مدرب
فــريــق ديـبــورتـيـفــو أالف ـيــس ،إن
ال ـفــوز ال ــذي حـقـقــه فــريـقــه على
ريال مدريد كان "انتصارا نحلم
به" ،ألنه تحقق في الدقيقة (،)95
ألنــه إذا ُسجل الهدف في وقت
مبكر فــإن فريقه كــان سيعاني
كثيرا أثـنــاء مـحــاوالت الخصم
في التعويض.
وأك ــد ال ـمــدرب أن فريقه قدم
"م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة كـ ـبـ ـي ــرة" رغـ ـ ــم ب ــداي ــة
المباراة بشيء من "االرتـيــاب"،
واق ـ ـتـ ــراب ال ـف ــري ــق ال ـم ـل ـكــي من
مرمانا "بشكل خطير".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف فـ ــرنـ ــانـ ــديـ ــز "ب ـع ــد
الــدق ـي ـقــة ال ـثــام ـنــة قـ ــام ال ـفــريــق

بعمل رائع ،سواء على الصعيد
الدفاعي أو الهجومي" ،ووجه
الـشـكــر لــاعـبـيــه لـتـنـفـيــذهــم ما
طلب منهم ،مضيفا أن البدالء
الذين شاركوا في اللقاء كانوا
"رائعين".
وأردف "أ مـ ـتـ ـل ــك م ـج ـمــو عــة
م ــن الــاع ـب ـيــن ال ــرائ ـع ـي ــن ،فهم
مـ ـتـ ـح ــدون ب ـش ـك ــل ال يـ ـص ــدق،
ويمكن رؤية ذلك داخل الملعب".
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ال ـف ـض ــل
فــي ه ــذا االنـتـصــار الكبير إلــى
العبيه.
(إفي)

ب ــدل ال ـضــائــع أت ــى ال ـه ــدف بعد
ضـ ــربـ ــة ركـ ـنـ ـي ــة ألالف ـ ـيـ ــس فـشــل
البلجيكي تيبو كــورتــوا ،أفضل
ح ـ ـ ـ ــارس فـ ـ ــي م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال 2018
وال ـقــادم لــريــال هــذا الصيف من
تشلسي اإلنكليزي ،في الخروج
نحوها بشكل مناسب .ووصلت
الكرة الى رأس روبن سوبرينو
الـ ــذي أحــال ـهــا بــال ـعــرض في

داخل منطقة الجزاء ،لتالمس يد
كورتوا بخجل ،وتتهيأ لغارسيا
الذي حولها الى داخل الشباك.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة اخ ـ ــرى الـسـبــت،
حقق ليغانيس الفوز على ضيفه
رايـ ــو فــالـيـكــانــو -1ص ـف ــر بـهــدف
لــأرجـنـتـيـنــي غ ـيــدو ك ــاري ــو في
الدقيقة .14

راموس

صرح قائد فريق ريال مدريد ،سيرخيو
رامــوس ،عقب خسارة فريقه ،أمس األول،
ام ـ ــام دي ـبــورت ـي ـفــو االفـ ـي ــس بـ ــأن "ال ــذي ــن
يـقــولــون إن الـفــريــق قــد انـتـهــى ليسوا
على صواب".
وأض ــاف أن "فــي الـنـهــايــة سيطبق
الجميع أفواههم".
وقال الالعب من المنطقة المختلطة
عـقــب الـلـقــاء ،إن الـخـســارة كــانــت "ضــربــة
قاسية" ،مضيفا "بعد أن قدم الفريق مباراة جيدة
سيطر فيها على مجريات اللعب طــوال اللقاء،
قضت هذه الفرصة علينا تماما".
وأضاف راموس "لقد افتقدنا تسجيل األهداف،
ولكن يجب طي هذه الصفحة ألن المشوار مازال
طويال ويتبقى الكثير من المباريات".
وأ صــر قائد الميرينغي على أ نــه " مــن المبكر
جــدا الحديث عن تغيير الـمــدرب" ،مضيفا "هذا
القرار ليس في أيدي الالعبين ،وان
آخرين هم من يجب أن يتحملوا
تلك المسؤولية".
(إفي)

كوركوت أول المقالين هذا الموسم

في معقل منافسه البافاري منذ  2015بعد قرابة ربع ساعة
على بــدايــة الـلـقــاء ،بتسجيله الـهــدف األول فــي الدقيقة 10
بتسديدة من خارج المنطقة للفرنسي حسن بليا بعد تمريرة
من يوناش هوفان الذي كان أيضا خلف الهدف الثاني الذي
سجله الرس شتيندل من داخل المنطقة في الدقيقة .16
ورغم محاوالت النادي البافاري والتبديالت الثالثة التي
أجراها كوفاتش بإدخال الفرنسي فرانك ريبيري وسيرج
غنابري والبرتغالي ريناتو سانشيس ،فشل صاحب األرض
في الوصول الى الشباك ،فدفع الثمن بتلقيه الهدف الثالث
القاتل في الدقيقة  88عبر البديل باتريك هرمان الذي تأكد
هدفه باالحتكام الى تقنية الفيديو "في أيه آر" للشك بأنه
لمس الكرة بيده قبل تسديدها.
وخرج مونشنغالدباخ منتصرا للمرة الرابعة هذا الموسم،
وصعد الى المركز الثاني مؤقتا بفارق األهداف أمام فيردر
بريمن وهرتا برلين ،مقدما في الوقت ذاته خدمة لدورتموند
الذي أفاد من سقوط غريمه بايرن ليبتعد عنه بفارق  4نقاط.

بات تايفون كوركوت ،المدرب التركي-األلماني لفريق شتوتغارت ،أول
المقالين من منصبهم في الموسم الحالي من الدوري األلماني لكرة القدم،
على خلفية النتائج السيئة التي يحققها الفريق.
وتوجه النادي في بيان بالشكر الى المدرب الذي تعاقد معه في أواخر
يناير  ،2018معتبرا أن "نقص التطور على الصعيد الرياضي هذه السنة
وسوء النتائج ،دفعانا الى اتخاذ هذا القرار".
وبعد سبع مراحل على انطالق الموسم الجديد من البوندسليغا ،يجد
شتوتغارت نفسه في ذيل ترتيب الدوري (المركز  18األخير) بفوز واحد
وتعادلين ،مقابل أربع هزائم آخرها  1-3أمام مضيفه هانوفر السبت.
وأوضح شتوتغارت في بيانه أن الخسارة األخيرة أعقبتها "نقاشات
مكثفة" ،أفضت في نهاية المطاف الى قرار االستغناء عن المدرب ومساعديه
"بمفعول فوري" ،على أن يتولى أندرياس هينكل مهامه بشكل موقت.
واعتبر رئيس شتوتغارت ولفغانغ ديتريش أن القرار "كان صعبا ()...
بعد التطور اإليجابي في الموسم الماضي ،كنا واثقين بأن ذلك سيستمر
مع توفان كوركوت كمدرب في الموسم الجديد".
وأضاف "لألسف ،لم يكن األمر على هذا النحو".
وكان شتوتغارت قد تعاقد مع كوركوت ( 44عاما) في أواخر يناير خلفا
لهانس وولف ،الذي أقيل بسبب سوء النتائج .وأنهى شتوتغارت الموسم
الماضي في المركز السابع في البوندسليغا.

فرحة العبي مونشنغالدباخ بالهدف الثاني

ً
رونالدو يظهر قوته الذهنية بقيادة يوفنتوس لفوز عاشر تواليا

فــرحــة الع ـبــي يــوف ـن ـتــوس بعد
إحراز هدف في مرمى أودينيزي

أظ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ق ــوت ــه
الــذهـنـيــة بمساهمته فــي قـيــادة
يوفنتوس ،حامل اللقب ،لفوزه
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر تـ ــوال ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المسابقات على حساب مضيفه
أوديـنـيــزي -2ص ـفــر ،أمــس األول،
في المرحلة الثامنة من الــدوري
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،وذل ـ ـ ــك رغ ـ ــم اهـ ـت ــزاز
صورته بسبب اتهامه في قضية
اغتصاب تعود إلى عام .2009
وبعدما غاب عن لقاء منتصف
األسبوع في دوري أبطال أوروبا
ضـ ــد ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـس ــوي ـس ــري
( -3صـفــر) بسبب اإلي ـق ــاف ،عــاد
رون ــال ــدو إل ــى تـشـكـيـلــة ال ـمــدرب
ماسيميليانو أ لـيـغــري وسجل
ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ل ـي ـس ــاه ــم فــي
مواصلة يوفنتوس ألفضل بداية
موسم في تاريخه.
وعزز فريق "السيدة العجوز"
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ألف ـض ــل ب ــداي ــة

موسم له بتحقيق فوزه العاشر
تواليا في جميع المسابقات (8
في ال ــدوري و 2في دوري أبطال
أوروبا).
وتـ ـف ــوق يــوف ـن ـتــوس ال ـثــاثــاء
ضـ ــد ي ــون ــغ ب ــوي ــز ع ـل ــى إن ـج ــاز
مــوســم  1931-1930ح ـيــن خــرج
منتصرا مــن مـبــاريــاتــه الثماني
األولــى ،علما بأن فريق "السيدة
الـعـجــوز" فــاز بمبارياته التسع
األولـ ــى مــوســم  2006-2005لكن
ألغيت نتائجه بعد تجريده من
لقب ال ــدوري على خلفية فضية
التالعب بالنتائج "كالتشوبولي"
التي أودت به الى الدرجة الثانية.
ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر
في نصف الساعة األول من اللقاء
ال ــذي ب ــدا فـيــه رون ــال ــدو متجهم
الوجه ،خالفا لمبارياته السابقة
مع فريق "السيدة العجوز" ،قبل
أن تعود االبتسامة إلى وجهه في
الدقيقة  33عندما افتتح فريقه

الـتـسـجـيــل ع ـبــر األوروغ ــوي ــان ــي
رودريـ ـغ ــو بـنـتــاكــور الـ ــذي سبق
زمـ ـيـ ـل ــه الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي الـ ـ ــى الـ ـك ــرة
وحولها برأسه بعد عرضية من
مواطن األخير جواو كانسيلو.
وك ـ ــان ي ــوف ـن ـت ــوس ق ــري ـب ــا مــن
ـان لـ ــوال ت ــأل ــق ال ـح ــارس
هـ ــدف ث ـ ـ ٍ
س ـي ـم ــون ــي س ـك ــوف ـي ــت فـ ــي وج ــه
ماندزوكيتش ال ــذي ســدد الكرة
وه ــو عـلــى بـعــد حــوالــي مـتــر من
الـ ـم ــرم ــى ( ،)36لـ ـك ــن رون ـ ــال ـ ــدو
عــوض الفرصة ،وأضــاف الهدف
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ـ ـعـ ــد ثـ ـ ـ ـ ــوان مـ ـ ـع ـ ــدودة
ب ـت ـســديــدة ص ــاروخ ـي ــة ب ـي ـســراه
مــن داخ ــل المنطقة بعد تمريرة
مــن ماندزوكيتش بــالــذات (،)37
مـسـجــا ه ــدف ــه ال ــراب ــع بقميص
"بيانكونيري".
و بـقـيــت النتيجة عـلــى حالها
لما تبقى من الشوط األول ،ورغم
الفرص المتالحقة ليوفنتوس في
الشوط الثاني ،السيما لرونالدو

وماندزوكيتش ،فشل الضيوف
فــي تعزيز تقدمهم واكـتـفــوا في
نهاية المطاف بالهدفين اللذين
أمـ ـن ــا ل ـه ــم ال ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ــى عـطـلــة
المباريات الدولية الودية كانت
أو ف ــي دوري األمـ ــم األوروبـ ـي ــة،
ب ـم ـع ـنــويــات مــرت ـف ـعــة ع ـل ــى أم ــل
أال ت ـت ـع ـكــر األجـ ـ ـ ــواء ب ـم ــزي ــد مــن
األخبار السيئة المرتبطة بقضية
اال غـتـصــاب المتهم بها نجمهم
ال ـجــديــد ال ــذي كـلـفـهــم نـحــو 100
مليون يورو لضمه هذا الصيف
من ريال مدريد اإلسباني.

روما يواصل صحوته
وبـ ـع ــد أرب ـ ـ ــع م ـ ـبـ ــاريـ ــات دون
انـتـصــار ،واص ــل روم ــا صحوته
بتحقيقه ف ــوزه ال ـثــالــث تــوالـيــا،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ض ـي ـف ــه
الـ ـمـ ـت ــواض ــع إمـ ـب ــول ــي ب ـهــدف ـيــن
س ـج ـل ـه ـمــا الـ ــوافـ ــد الـ ـج ــدي ــد مــن

إش ـب ـي ـل ـيــة اإلسـ ـب ــان ــي ال ـفــرن ـســي
س ـت ـي ـفــن نـ ــزونـ ــزي فـ ــي الــدق ـي ـقــة
 36بـكــرة رأس ـيــة إث ــر ركـلــة حــرة،
والبوسني إدين دزيكو ( )85بعد
تمريرة من ستيفان الشعراوي.
وأفلت فريق المدرب أوزيبيو
دي فرانشيسكو ،القادم من فوز
س ــاح ــق ف ــي مـنـتـصــف األس ـب ــوع
على فيكتوريا بلزن التشيكي (-5
صفر) فــي دوري أبـطــال أوروب ــا،
ب ــال ـن ـق ــاط ال ـ ـثـ ــاث ،ألن إم ـبــولــي
كــان الطرف األفضل السيما في
ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي وحـ ـص ــل عـلــى
ركلة جزاء أضاعها فرانشيسكو
كـ ــابـ ــوتـ ــو بـ ـع ــدم ــا س ـ ـ ــدد الـ ـك ــرة
بالعارضة (.)58
ورفع نادي العاصمة رصيده
الــى  14نقطة فــي المركز الثالث
مــوق ـتــا ،ف ــي حـيــن تـجـمــد رصـيــد
إمبولي عند  5في المركز الثامن
عشر.
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أرسنال يمزق شباك فولهام بخماسية تمنحه فوزا تاسعا تواليا

رامسي نجم أرسنال يحرز الهدف الثالث

سحق أرسنال مضيفه فولهام
بخمسة أهداف مقابل هدف،
أمس ،في المرحلة الثامنة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

حقق أرسنال انتصاره التاسع
فـ ــي آخ ـ ــر  9مـ ـب ــاري ــات خــاض ـهــا
فــي مختلف المسابقات ،بفوزه
الـ ـع ــري ــض أمـ ـ ــس عـ ـل ــى مـضـيـفــه
فولهام  ،1-5في المرحلة الثامنة
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ويـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن أرس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـفـ ـ ــوزه
لـثـنــائـيـتــي ال ـفــرن ـســي ألـكـسـنــدر
الك ــازي ــت ( 29و ،)49وال ـبــديــل
الـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــون ـ ــي ب ـ ـيـ ــار-إي ـ ـمـ ــريـ ــك
أو بـ ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـ ــغ ( ،)1 +90 ،79

والويلزي آرون رامسي ( ،)67في
مقابل هدف لفولهام عبر األلماني
أندريه شورله (.)44
وهــي الـمــرة األول ــى منذ 2016
التي يتمكن فيها فريق المدرب
اإلس ـبــانــي أون ـ ــاي إي ـم ــري ،ال ــذي
ي ـخ ـلــف هـ ــذا ال ـم ــوس ــم الـفــرنـســي
أرس ـ ـيـ ــن ف ـي ـن ـغ ــر ،مـ ــن ت ـح ـق ـيــق 6
انـتـصــارات متتالية فــي ال ــدوري
اإلنكليزي الممتاز ،والمرة االولى
ال ـت ــي ي ـح ـقــق ف ـي ـهــا الـ ـف ــوز ف ــي 3

م ـب ــاري ــات ت ــوال ـي ــا خ ـ ــارج ملعبه
محليا منذ سنتين.
وت ــوق ــع ال ـمــراق ـبــون أن يحتاج
إيـ ـم ــري الـ ــى وقـ ــت ط ــوي ــل لـيـضــع
ال ـف ــري ــق ال ـل ـنــدنــي ال ـش ـمــالــي على
الـسـكــة الـصـحـيـحــة ،السـيـمــا بعد
السنوات االخيرة العجاف بقيادة
فينغر ،لكن بعد خسارته مباراتيه
األوليين في مطلع الموسم الحالي،
ن ـجــح ف ــي تـحـقـيــق  6ان ـت ـص ــارات
تواليا ليرتقي الى المركز الثالث

مورينيو :إذا أمطرت فسيقول البعض إنه ذنبي
تحدث المدير الفني لمانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،البرتغالي جوزيه مورينيو ،مع
الصحفيين بغضب ،عقب قلب النتيجة
والفوز على نيوكاسل بثالثة أهداف الثنين
في الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وق ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب« :س ــأس ــاف ــر ل ـل ـنــدن هــذا
المساء ،وإذا أمطرت سيقولون إنه ذنبي ،بل
ربما إذا كانت هناك مشاكل في البريكسيت
سيقول البعض إنه ذنبي».
وتحدث مورينيو عما أثير قبل مواجهة
نيوكاسل ،بخصوص أنه سيفسخ عقده

أيــا كانت نتيجة الـمـبــاراة ،وق ــال« :جــدد الــرؤســاء
عقدي حتى  ،2020ولم أشهر مسدسا في وجههم
ليفعلوا هذا .جددوا لي ألن هذه كانت رغباتهم».
وأشار المدرب إلى أنه يشعر بكونه مالحقا ،إذ
قال« :عمري  55عاما ،ولم أر في حياتي مثل هذه
المالحقة لرجل واحد».
وأضـ ــاف مــوريـنـيــو« :ي ـجــب أن أك ــون مستعدا
للمسألة ،لكن هــذا أزيــد من الــازم .كــرة القدم بها
شرور ومحاولة لصيد اإلنسان ،لكن هذه حياتي
وما أحبه».
(إفي)

بفارق نقطة واحدة عن مانشستر
سيتي المتصدر بـفــارق األهــداف
عــن ليفربول والـلــذيــن سيلتقيان
الحقا اليوم.
وخاض أرسنال غمار المباراة
بعد رحلة شاقة اجتاز فيها مسافة
 4آالف كلم قــادمــا مــن أذربـيـجــان،
حيث خــاض مـبــاراة ضد كاراباخ
وخـ ـ ــرج م ـن ـت ـصــرا ف ـي ـهــا بـثــاثـيــة
نـظـيـفــة ضـمــن ال ـ ــدوري االوروبـ ــي
(يوروبا ليغ) الخميس.
وافـ ـتـ ـت ــح أرس ـ ـن ـ ــال ال ـت ـس ـج ـيــل
بــواس ـطــة الك ــازي ــت الـ ــذي اس ـتــدار
على نفسه وسجل هدفه الرابع هذا
الموسم بعد مــرور حوالي نصف
س ــاع ــة ،ب ـيــد أن أصـ ـح ــاب االرض
أدرك ـ ــوا ال ـت ـعــادل عـبــر الـمـخـضــرم
ش ــورل ــه خــافــا ل ـم ـجــريــات الـلـعــب
ال ـ ــذي اس ـت ـغــل خ ـطــأ م ــن ال ـمــدافــع
اإلسـ ـب ــان ــي ن ــات ـش ــو م ــون ــري ــال ثــم
تـمــريــرة أمــامـيــة مــن األرجـنـتـيـنــي
ل ــوت ـش ـي ــان ــو ف ـي ـي ـتــو ل ـي ـس ــدد ك ــرة
ســاقـطــة مــن ف ــوق مــواط ـنــه بيرند
لينو.
وفي مطلع الشوط الثاني ،تقدم
أرسنال مجددا بواسطة الكازيت
مستغال تمريرة رأسـيــة مــن دانــي
ويلبيك ،ليفاجئ حــارس فولهام

فوزنياكي تحرز اللقب الـ  30في مسيرتها
أحرزت الدنماركية كاروالين فوزنياكي اللقب الـ  30في مسيرتها
االح ـتــراف ـيــة ،بتتوجيها ،أم ــس ،فــي دورة بكين
الـصـيـنـيــة ف ــي ك ــرة ال ـم ـضــرب ،ب ـفــوزهــا على
الالتفية أناستازيا سيفاستوفا  3-6و.3-6
وقــدمــت الــدنـمــاركـيــة المصنفة ثانية
عــالـمـيــا ،والـمـتــوجــة مـطـلــع ه ــذه السنة
بباكورة ألقابها الكبيرة (بطولة أستراليا
المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى)،
أداء جـ ـي ــدا وث ــابـ ـت ــا ط ـ ـ ــوال األسـ ـ ـب ـ ــوع فــي
العاصمة الصينية .ولم تخسر فوزنياكي أي
مجموعة في طريقها إلــى اللقب ،الــذي أحرزته
للمرة الثانية في مسيرتها بعد .2010
وفي المباراة النهائية ضد سيفاستوفا المصنفة
 20عــال ـم ـيــا ،حــاف ـظــت الــدن ـمــارك ـيــة ( 28ع ــام ــا) على
المستوى نفسه الذي قدمته طوال الدورة ،السيما من
خالل ضربات إرسالها القوية والمحكمة.
وقالت بعد فوزها ،أمس« :أنا سعيدة لبلوغ عتبة الثالثين
لقبا ،وسأستمتع بذلك ( )...كنت أحلم كطفلة بأن أصبح العبة
كرة مضرب محترفة ،أن أصبح المصنفة أولى عالميا» ،مضيفة:
«بعد صدارة التصنيف العالمي (أكتوبر  ،)2011أردت إحراز لقب
في بطوالت الغراند سالم ،وبعد ذلك أردت المزيد من األلقاب
( )...التمكن من القيام بكل ذلك هو أمر مذهل فعال».
من جهتها ،أكدت سيفاستوفا ،التي اعتزلت في مايو 2013
بسبب اإلصابات قبل أن تعود الى المالعب في يناير  ،2015أن
فوزنياكي «لم تمنحني أي هدية (خالل النهائي) ،كان صعبا».
وبكين هي من دورات البريمير اإللزامية للمحترفات ،ومن
دورات الـ 500نقطة للمحترفين.

ميدفيديف يتوج ببطولة طوكيو

الروسي ميدفيديف

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوج ال ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ــي دانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــل
ميدفيديف ،أمــس ،بلقب بطولة
ط ــوكـ ـي ــو ل ـل ـت ـن ــس عـ ـل ــى ح ـس ــاب
الياباني كي نيشيكوري.
وتغلب ميدفيديف ،المصنف
ا لـ ــ 32عالميا ،على نيشيكوري،
المصنف الـ 12عالميا والمرشح
الثالث للقب ،بنتيجة  2-6و4-6
في ساعة وثالث دقائق.
وي ـعــد مـيــدفـيــديــف أول العــب
قادم من األدوار التمهيدية يبلغ
نهائي هذه البطولة منذ  16عاما.
وبهزيمته ،فشل نيشيكوري
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة ل ـل ـم ــرة
ال ـثــال ـثــة ،وح ـصــد أول ل ـقــب منذ
فبراير  2016عندما توج ببطولة
ممفيس.
كما أنه لم يتمكن من معادلة
األم ـيــركــي بـيــت ســامـبــرس الــذي
ت ـ ــوج ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة ث ـ ــاث م ـ ــرات،
واالقتراب من السويدي ستيفان
إدبـيــرج أكثر المتوجين باللقب
بواقع أربع مرات.
(إفي)

ماركوس بيتينيلي بتسديدة على
الطائر من  16مترا.
وأض ـ ــاف رامـ ـس ــي ،الـ ــذي يـبــدو
ف ــي طــريـقــه ال ــى ت ــرك أرس ـن ــال في
فترة االنتقاالت الشتوية أو نهاية
الموسم ،لرفضه تجديد عقده أقله
حتى اآلن ،أجمل أهــداف المباراة
بعد لعبة مشتركة رائعة تابعها
بكعب القدم داخل الشباك ،وأجهز
أرس ـ ـنـ ــال ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه بـهــدفـيــن
آخرين حمال توقيع أوباميانغ في
أواخر المباراة.

سانشيز ينقذ مانشستر
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى جــرت امــس
االول ،ق ـلــب مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه
نيوكاسل يونايتد الى فوز ثمين.
وك ــان «الشياطين الـحـمــر» قاب
قوسين أو أدنى من خسارة رابعة
ف ــي ال ـ ـ ــدوري هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،وهــو
مـصـيــر ب ــدا مـحـتـمــا مـنــذ الــدقــائــق
العشر األولى للمباراة على ملعب
أولــد تــرافــورد ،بعد تـقــدم الضيف
الذي تعادل مرتين وخسر  5مرات
في المراحل السبع األولى ،بهدفين
نظيفين.

اال أن الع ـبــي مــانـشـسـتــر قلبوا
الطاولة في الشوط الثاني للمباراة
التي تلت تقارير متضاربة حول
مـصـيــر ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي ال ــذي
ي ــواج ــه أي ـضــا ب ـت ـقــاريــر ع ــن تــوتــر
عالقته مع عدد من العبيه ،السيما
الفرنسي بول بوغبا.
وت ـ ـق ـ ــدم نـ ـي ــوك ــاس ــل بـ ــإشـ ــراف
اإلسباني رافايل بينيتيز ،بهدفي
البرازيلي كينيدي ( )7والياباني
ي ــوش ـي ـن ــوري م ــوت ــو ( ،)10وه ــي
المرة األولى في الدوري اإلنكليزي
الـمـمـتــاز (بـ ــدءا مــن مــوســم -1992
 ،)1993يتلقى يونايتد هدفين في
الدقائق العشر األولى على ملعبه.
لكن أداء العبي يونايتد اختلف
جذريا في الشوط الثاني ،وقلصوا
ال ـ ـفـ ــارق م ــن ركـ ـل ــة ح ـ ــرة م ـبــاشــرة
للبديل اإلسباني خوان ماتا (،)70
وع ــادل ــوا عـبــر الـفــرنـســي أنـطــونــي
مــارسـيــال ( )76بعد تـبــادل مثالي
للكرة داخــل المنطقة مــع مواطنه
ب ــوغ ـب ــا ،وص ـ ــوال الـ ــى الـ ـف ــوز عـبــر
سانشيز بكرة رأسية (.)90
ودخل العبوه المباراة على وقع
تــأك ـيــد م ـســؤول ـيــن ف ــي الـ ـن ــادي أن
مصير مورينيو الذي يقود الفريق
للموسم الثالث ،ليس مهددا بشكل

ف ــوري ،وذل ــك تعقيبا عـلــى تقرير
لصحيفة «ديلي ميرور» أكدت فيه
أن قرار إقالته قد اتخذ وسيعلن في
عطلة نهاية األسبوع بغض النظر
عن نتيجة مباراة نيوكاسل.

مورينيو إلى المقصلة
وم ــع تــأخــر مــانـشـسـتــر واألداء
الـبــاهــت وغ ـيــاب أي فــرصــة جيدة
في الدقائق العشرين األول ــى ،بدا
أن مورينيو ذاه ــب الــى المقصلة
ال محالة ،السيما في ظل الوجوم
البادي على وجهه عندما بدا فريقه
متجها الى مباراته الخامسة تواليا
م ــن دون ف ــوز ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
عام .1998
وفي مطلع الشوط الثاني ،دفع
مورينيو بالبلجيكي مروان فاليني
ب ـ ــدال م ـ ــن األسـ ـكـ ـتـ ـلـ ـن ــدي س ـك ــوت
ماكتوميني ،بينما بدأت تحركات
بــوغـبــا تـحـفــز ه ـجــوم «الـشـيــاطـيــن
الحمر» السيما تسديداته البعيدة،
وأخـطــرهــا فــي الــدقـيـقــة  51ارتــدت
م ــن ال ـح ــارس الـسـلــوفــاكــي مــارتــن
دوبرافكا ،ووصلت على طبق من
ذهب الى الصربي نيمانيا ماتيتش
الذي أطاح بها عالية.

حبيب يرد على إهانات ماكغريغور
ويسحقه في الحلبة
فــاز البطل الــروســي حبيب نــور محمدوف ببطولة
العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة ،على
حساب االيرلندي كونور ماكغريغور ،في النزال الذي
احتضنته مدينة الس فيغاس األميركية.
ويعتبر حبيب أول روسي يفوز بحزام بطل المنظمة،
ً
وحــافــظ على سجله خاليا مــن الـهــزائــم ،حيث بــات في
ُ
رصيده  27نزاال حتى اآلن ،فيما مني منافسه االيرلندي
ً
ً
بـ 4هزائم ،مقابل  21انتصارا في  25نزاال.
واستسلم مــاكـغــرغــور بعد حــركــة خنق محكمة من
محمدوف سبقتها العديد من اللكمات التي وجهها حبيب

لــه .وتحولت ساحة اتـحــاد الفنون القتالية المختلطة
( ،)UFC229أمــس ،في قاعة «تي موبايل أرينا» في الس
فيغاس بوالية نيفادا األميركية ،إلى معركة شديدة ،بعد
فوز الروسي محمدوف ،ببطولة العالم للوزن الخفيف.
وك ــان ماكغريغور َّ
وج ــه بعض اإله ــان ــات لمنافسه
حبيب قبل الـنــزال ،بعد أن استخف بالدين اإلسالمي
بـشـكــل غ ـيــر م ـبــاشــر ،ب ـعــرضــه كــأســا م ــن ال ـم ـشــروبــات
الكحولية لحبيب المسلم ،فــي حين كــان حبيب يــردد
عبارة «الحمد لله» ،قائال« :لم أتوقف عن قول هذه الجملة
أبدا ،الحمد لله».

حبيب يوجه لكمات لكونور

ماركيز يفوز بجائزة تايلند الكبرى
حقق اإلسباني مارك ماركيز،
أمــس ،الـفــوز فــي النسخة األولــى
م ـ ــن ج ـ ــائ ـ ــزة ت ــايـ ـلـ ـن ــد الـ ـكـ ـب ــرى،
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـخ ــام ـس ــة ع ـش ــرة مــن
بطولة العالم للدراجات النارية،
ل ـ ـيـ ــوسـ ــع الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــدارة
الترتيب العام الى  77نقطة ،مع
سعيه للقبه الخامس.
وتـفــوق ماركيز على منافسه
أندريا دوفيتسيوزو في األمتار
األخ ـ ـيـ ــرة ،ب ـعــد م ـنــاف ـســة مـثـيــرة
بينهما في اللفة األخيرة ،وبعد
سباق شهد تبدل الـصــدارة بين
اإلسباني دراج هوندا ،واإليطالي
دراج دوكاتي.
وق ـط ــع م ــارك ـي ــز خ ــط الـنـهــايــة
بتوقيت  39:55.722دقيقة ،بفارق
 0.115ثــانـيــة فـقــط ع ــن مــاركـيــز،
فــي حين حــل اإلسـبــانــي مافريك
فينياليس (ياماها) ثالثا.
وك ــان بـطــل ال ـعــالــم الـبــالــغ 25
ع ــام ــا ،ق ــد خ ـســر ع ـنــد االن ـط ــاق
صدارته لمصلحة دوفيتسيوزو

ومـ ـ ــواطـ ـ ــن األخ ـ ـي ـ ــر ال ـم ـخ ـض ــرم
فالنتينو روســي (يــامــاهــا) ،قبل
أن يـتـمـكــن م ــارك ـي ــز م ــن ال ـع ــودة
تــدري ـج ـيــا ف ــي ال ـس ـب ــاق الـمـمـتــد
على  26لفة ،ويحسم المنافسة
م ـ ــع دوفـ ـيـ ـتـ ـسـ ـي ــوزو بـ ـتـ ـج ــاوزه
عند المنعطف األخير من حلبة
بوريرام.

ماركيز خالل سباق تايلند

وب ــات فــي رصـيــد مــاركـيــز في
ال ـت ــرت ـي ــب الـ ـع ــام ل ـل ـب ـطــولــة 217
نقطة ،بفارق  77عن دوفيتسيوزو
قـ ـب ــل أربـ ـ ـ ــع م ـ ــراح ـ ــل م ـ ــن ن ـه ــاي ــة
الـمــوســم ،علما أن الفائز فــي كل
سباق ينال  25نقطة.
واس ـت ـض ــاف ــت تــاي ـل ـنــد ،أم ــس،
للمرة األول ــى مرحلة مــن بطولة

الـعــالــم ل ـلــدراجــات ال ـنــاريــة ،على
حـلـبــة ب ـلــدة ب ــوري ــرام ف ــي شـمــال
ش ــرق ال ـبــاد ،وال ـتــي تبعد نحو
خ ـم ــس سـ ــاعـ ــات عـ ــن ال ـعــاص ـمــة
بانكوك.
وف ـ ـ ـ ــي ف ـ ـئـ ــة مـ ـ ــوتـ ـ ــو  ،2خ ـط ــا
اإلي ـطــالــي فــرانـشـيـسـكــو بانيانا
(كاليكس) خطوة إضافية نحو

اللقب ،بفوزه على حساب مواطنه
لوكا ماريني (كاليكس) ،في حين
حــل البرتغالي ميغيل أوليفيرا
(كاي تي أم) في المركز الثالث.
وعلى رغم انطالقها من المركز
الخامس والسادس تواليا ،تمكن
أول ـي ـف ـيــرا وبــان ـيــانــا م ــن احـتــال
مركزي المقدمة سريعا ،قبل أن
ي ـت ـفــوق اإلي ـط ــال ــي ع ـلــى حـســاب
البرتغالي في اللفة .12
ولم يتمكن مارينن من التقدم
الى المركز الثاني سوى في اللفة
األخـيــرة ،وتـجــاوز أوليفيرا بعد
ارتكاب األخير خطأ عند الكبح.
وفـ ـ ـ ــي ف ـ ـئـ ــة م ـ ــوت ـ ــو  ،3وسـ ــع
اإلسباني خورخي مارتن (هوندا)
الفارق في صدارة الترتيب العام
الى  26نقطة عن اإليطالي ماركو
بيتزيكي (كاي تي أم) ،على رغم
حلوله رابـعــا فــي جــائــزة تايلند
التي أحــرز لقبها فــي هــذه الفئة
اإليطالي فابيو دي جانانتونيو
(هوندا).
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ليلة القبض على
يوسف المشاري

أ .د .غانم النجار

ثمان وعشرون سنة منذ افترقنا في ليلة أكتوبرية تائهة ،تلك الليلة
ٍ
الباهتة التي اختفى فيها يوسف ثنيان المشاري ورفاقه ،قيادة المقاومة،
حين داهمنا عسس الغزاة في بيت بالنزهة.
في تلك الليلة ،كنا نتحدث عن كيفية الصمود بأقل الخسائر الممكنة،
وكيف نتجنب خسارة المدنيين ،وكيف نوصل معاناتنا للعالم عبر تلفون
وفاكس الستاليت ،وكيف نرفع معنويات الصامدين ،وكيف ومتى نتوقع
خروج الغزاة ،وماذا عن المستقبل؟ األهم عودة الوطن ،ولكل حادث حديث.
كان قد مضى على الغزو العراقي أكثر من شهرين .كان "أبويعقوب"،
ِّ
المعبرة ،يتعامل مع الظروف الصعبة
بشخصيته السلسة وابتسامته
الناتجة عــن انهيار البنية التحتية للدولة ،وتــداخــل النزعات الذاتية.
ً
ً
تعاملنا سويا مع ظروف صعبة سابقا عندما كنا في مجلس إدارة نادي
القادسية قبيل الغزو بأربع سنوات ،حين تم حل مجلس إدارة اتحاد كرة
القدم ،وتعيين اتحاد برئاسة شخصية فذة ،كعبدالعزيز المخلد ،شفاه
ً
ً
الـلــه ،كــان المخلد حينها رئيسا لـنــادي القادسية ،وكــان يوسف نائبا
للرئيس ،ونحن أعضاء.
َّ
اضطر بوخالد إلــى تــرك رئــاســة الـنــادي لالتحاد ،وتمكن المنتخب،
بقيادته ورفاقه ،من تحقيق الفوز بكأس الخليج في البحرين في فترة
ً
ً
قصيرة جدا ،وبالتالي صار يوسف المشاري رئيسا للنادي.
ً
كانت الظروف صعبة جدا .تمكنا ،بقيادة بويعقوب ،من الخروج منها
بنتائج جيدة ،تال ذلك حراك ديوانيات االثنين قبل الغزو بسنة ،وكان
يوسف على الضفة األخرى ،لكن بطعمه الخاص .ضحكنا بسخرية مرة.
اآلن الظروف أكثر فداحة ،نواجه الموت في كل لحظة ال يمكن مقارنتها،
فالفرق بين الحياة والموت تحت االحتالل فحيح رصاصة ضالة ،وما
أرخـصـهــا .كـنــا مــدركـيــن ذل ــك ،وك ــان يــوســف قــدوتـنــا بــالـصـمــود .عندما
التقينا ،قلت ألبــي يعقوب ،أرجــو أن تأخذ الـحــذر ،فــأجــاب :وكذلك أنتم
َّ
نتعرض
انتبهوا ،واستطرد :نحن نموت باليوم خمسين مرة ،في كل مرة
للتفتيش ،صحيح ،دون تعليق .لسخرية الـمــوقــف ،رغــم الـحــذر ،كالنا
ً
حظاُ ،
َّ
فعدنا للوطن
تعرض لألسر ،في ظــروف مختلفة .نحن كنا أكثر
ُ
بعد التحرير ،بينما يوسف المشاري ورفاقه مازالوا هناك ،فهل يعقل
أننا لم نتمكن من استعادة رفاتهم حتى اآلن؟ هل نسيهم الناس؟ نحن
لن ننساكم على كل حال.
عندما داهمنا الغزو العراقي كان يوسف المشاري في إجازته بجنوب
ً
َّ
وتحمل مهمة قيادة المقاومة .في ذلك
فرنسا ،فعاد سريعا للوطن الجريح،
اليوم الكئيب ،وتلك الليلة الليالء ،كنا قد التقينا بعد المؤتمر الشعبي
في السعودية ،وكان مناضل آخر هو عبدالوهاب المزين عاد من الخارج
للمرة الثانية .التقينا لتقييم الموقف بالبيت الذي ضاع فيه األحبة .شاءت
الظروف أن ننجو ،وأن يختفي األبطال من بيننا.
كانت ليلة توقف فيها الهواء ،ويبس فيها الحلق ،وجف فيها الدمع
في المآقي .ليتك يا أبا يعقوب كنت معنا في زمن تراجعت القيم ،وكيف
أننا لم نتعلم من درس بحجم الغزو.
كم ضاعت بغيابك أشياء وأشياء ،كانت تلك الليلة هي نكسة بعد نكبة،
فنكبة الغزو تلتها نكسة اعتقالك أنت ورفاقك.
ال أعرف تحت أي أرض ترقد ،فقد بحثت عنك وكل األسرى ممن جادت
ً
أرواحهم دفاعا عن هذا الوطن الجريح في أرض العراق ،من أقصاه إلى
ً
أقصاه ،وسنستمر في البحث عنكم ،وأيــا كان مكانك يا صديقي ،ارقد
بسالم ،فأنت ال تستحق إال السالم ،وليرحمنا الله برحمته ،وليرحم الله
أسرانا وشهداءنا ،وقد نسيهم الناس ،وال حول وال قوة إال بالله.

درايش

َس ُّوونا م َّ
قص ْه!
ِ

د .ناجي سعود الزيد

هذي غير سالفة!
ُ
ً
درجت مؤخرا في
أ
التي
مارتن"
"أستون
قصدي سالفة
ِ
بورصة لندن ...و"القبس" تساءلت :هل حدث تحايل على
دائـنــي "ال ــدار لالستثمار"؟ ثــم أتبعته بخطوط عريضة
كالتالي:
 )1بعض كبار المالك في الدار أصبحوا مليارديرات.
 )2مــاك أسـســوا شــركــات فــي لندن بعد تسوية عينية
مع دائنين.
ُ
قلت
 )3أكثر من  30في المئة من ملكية شركة السيارات ن ِ
إلى الكبار بـ  465مليون دوالر ،فيما قيمة طرح  25في المئة
ً
حاليا تبلغ  5.6مليارات.
 )4قانون االستقرار يحمي "دار االستثمار" من القضايا
ً
محليا ،وتوجه نحو مقاضاة الــدار عبر دعــوى جماعية
ً
خارجيا.
وأوضحت "القبس" تفاصيل كثيرة حول الموضوع ،ومن

ً
خالل ما نشر اكتشفت أنني شخصيا لي حق في المطالبة
بأموالي "هذي كبيرة شوية أدري" ،فشركة الدار مدينة لي
بمال ال أعــرف ق ــدره ،ولكنني ال أعــرف أس ــواق الـمــال ،وال
ً
ً
أعرف محاميا بريطانيا "سنع" يقدر يطلع لي فلوسي.
تصدقون أن هناك  47شركة من دائني الدار ،وسبحان
الله فلوسهم ما يــدرون وينها وشلون انصرفت ،وفجأة
صارت "أستون مارتن" القضية األولى ،ألن بعض المالك
أصبحوا مليارديرية.
ً
ً
أن ــا شـخـصـيــا ال أري ــد أن أص ـبــح م ـل ـيــارديــرا وال حتى
ً
مليونيرا ،كل اللي أبيه حقي وبس وفق القانون ،ألنهم ،أي
مالك الدار القلة ،مدينون لي وألشكالي ،ألننا مشتركون
في مؤسسة التأمينات االجتماعية وهي أحد الدائنين من
قائمة دائني دار االستثمار.
واحنا بس كلمن ي ْ
قص علينا!
ِ
يا معود مو كافي علينا اللي خذاه الرجعان؟!

زلزال هايتي ...يقتلهم ويهدم بيوتهم أراد التبرع بمالبسه فربح  1.75مليون دوالر
ً
لقي ما ال يقل عن  11شخصا
ح ـت ـف ـهــم ،ك ـم ــا أصـ ـي ــب أكـ ـث ــر مــن
 100آخرين في زلــزال وقع قبالة
ال ـســاحــل ال ـش ـمــالــي لـهــايـتــي في
ساعة متأخرة أمس األول ،وأدى
ـان ف ــي ذلــك
إل ــى ان ـه ـيــار ع ــدة م ـب ـ ٍ
البلد الفقير بمنطقة الكاريبي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــح
الجيولوجي األميركية ،إن مركز
الـ ــزلـ ــزال ،الـ ــذي بـلـغــت ق ــوت ــه 5.9

درج ــات ،كــان على ُبعد نحو 20
ً
كيلومترا غربي-شمال غربي بلدة
بـ ــورت دي ب ـيــه الـســاحـلـيــة على
ً
عمق  11.7كيلومترا.
وأف ــاد جاكسون هيلير ،قائد
شرطة منطقة شمال غرب البالد،
أم ــس ،ب ــأن مــا ال يـقــل عــن سبعة
لقوا حتفهم ،كما أصيب أكثر من
 100في بورت دي بيه.
وذك ـ ــر رئ ـي ــس ب ـلــديــة ج ــروس

م ــورن ــي ،أن أرب ـع ــة آخ ــري ــن لـقــوا
حـتـفـهــم ف ــي ال ـب ـل ــدة وال ـم ـنــاطــق
الواقعة حولها.
وك ــان ه ــذا أح ــد أق ــوى ال ــزالزل
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدتـ ـه ــا هـ ــاي ـ ـتـ ــي م ـنــذ
وق ــوع زل ــزال قــوتــه سبع درجــات
قــرب العاصمة ب ــورت أو برنس
فــي  ،2010مما أدى إلــى سقوط
عشرات اآلالف من القتلى.
(رويترز)

عثر مــواطــن كـنــدي فــي مــونـتــريــال ،مـصــادفــة ،على ورق ــة يانصيب
اشتراها قبل عشرة أشهر فــي بطانة سترته ،ليتبين لــه أنها فائزة
بجائزة قدرها  1.75مليون دوالر.
وقالت شركة "لوتو-كيبيك" ،في بيان" :عندما أتى للتحقق من البطاقة
ً
ً
ظن أوال أن المبلغ المكتوب على الشاشة هو  1750دوالرا ،لكن عندما
أدرك قيمة الجائزة الفعلية قال إن قلبه كاد يتوقف عن الخفقان".
وكــا نــت شقيقة الـفــا ئــز ،غريغوريو دي سانتيس ،طلبت منه فرز
مالبسه ،بغية التبرع بما ال يريد إلى جمعيات خيرية .فعثر في بطانة
سترة على بطاقة يانصيب اشتراها في ديسمبر  .2017وقال في بيان
(أ ف ب)
"لوتو كيبيك"" :لوالها لما تحمست لفرز هذه المالبس".

الطب البديل يخفف أعراض الصدفية
تشير مــراجـعــة بحثية حــديـثــة إلــى
أن وسائل في الطب البديل والتكميلي
قــد تـســاعــد فــي التخفيف مــن أع ــراض
الصدفية.
ويـقــول الباحثون إن تلك الوسائل
تشمل الوخز باإلبر والتأمل والعالجات
ب ــاألع ـش ــاب م ـثــل نـبـتــة الـنـيـلــة وعـشــب
الكركومين.
وتتسبب الصدفية في ظهور قشور
جافة متهيجة في الجلد ،وهي التهاب
قــد يتفاقم بسبب التعرض للضغوط
وللطقس البارد والعدوى ،ويمكن في
المقابل للدهانات الموضعية واألدوية
تخفيف األعراض ،لكن ليس هناك عالج
ناجع للمرض.
ويـقــول الـبــاحـثــون فــي دوري ــة جاما
لصحة الـجـلــد ،فــي عــددهــا األخ ـيــر ،إن
ما يصل إلــى نصف مرضى الصدفية
يستخدمون عالجات بديلة وتكميلية،
لكن األبحاث لم تقدم حتى اآلن صورة
واضـحــة عــن األســالـيــب الـتــي يمكن أن
تكون فعالة أكثر من غيرها.
وإلجــراء الدراسة ،فحص الباحثون
بيانات من  60دراسة تناولت مجموعة
ك ـب ـيــرة وم ـت ـنــوعــة م ــن أســال ـيــب الـطــب
البديل والتكميلي في تخفيف أعراض
الصدفية.
وق ــال ــت د .أل ـك ـس ـن ــدرا بـ ــرايـ ــس ،مــن
جامعة ميامي في فلوريدا التي شاركت
فــي ق ـيــادة الـبـحــث ،إن تـلــك ال ــدراس ــات
كــان بينها اختالفات كبيرة من حيث
النوعية والتصميم والنتائج المتعلقة
بفاعلية العالجات غير التقليدية ،إال أن

يومية سياسية مستقلة

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

"خالد" ختم لي بأحمر اللون "ممنوع"
م ـم ـنــوع ن ـشــر ال ـل ــي كـتـبـتــه م ــن أب ـيــات
ُ
ْ
يـ ـق ــول ِبـ ــلـ ــدك ح ـي ــل نـ ـ ــازل ع ـل ــى ال ــق ــوع
ّ
ّ
غـ ـ ـ ـ ــزرت م ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ــاذرت ،دشـ ـ ـي ـ ــت غ ـ ّـب ــات
هـ ــذا ونـ ــا ال ـل ــي صـ ــار ل ــي مـ ــدة اس ـبــوع
ّ
أشطب وأخفف ما انكتب فوق صفحات!
يــا "خــالــد اب ــن ه ــال" ال تطفي اشـمــوع
يكفي الـظــام الـلــي جـثــم فــوق ســاحــات
َ
الـسـقــف واط ــي وال ـنــفــس ص ــار مقطوع
والـ ـحـ ـب ــر ن ــاش ــف والـ ـقـ ـل ــم فـ ــي ت ـن ـ ّـه ــات
وال ـط ـيــر يـكـفــخ بــال ـصــدر كـ َّـســر ضـلــوع
يـ ــوم ال ـق ـفــص ض ـ ّـي ــق ع ـل ـيــه ال ـس ـم ــاوات
ْ
وعن نقدنا المسؤول البس ترى دروع
م ـن ـهــو الـ ـ ــذي ش ــال ــوه س ـ ّـب ــة م ـ ـقـ ــاالت؟!!
ي ــا ّ
ريـ ــس ال ـت ـحــريــر ل ــي ح ــرف مـطـبــوع
يــامــا عطيته مــن "ال ـجــريــده" مساحات
ودام ا ل ـع ـت ــب مـ ــا ب ـي ـن ـنــا دوم م ــر ف ــوع
ْ
عطني على "الممنوع" -ال ِهنت -إثبات
صوت "الجريده" بالفضا صوت مسموع
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ال ي ـ ـق ـ ـطـ ــع ل ـ ـه ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ـ ــادات
ّ
شنهو استجد؟ وإال تـبـ َّـدل مــن اطبوع
ـان ل ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــات؟!
أو دارنـ ـ ـ ـ ـ ــا أقـ ـ ـف ـ ــى زمـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
َ
ف ـ ْـه ـم ــي ل ـع ـشــق الـ ـ ــدار م ــا يـشـبـهــه نــوع
وال ـل ــي ي ـحــب يـقـســي ع ـلــى ال ـ ــدار م ـ ّـرات
َ
مــو عـشــق ت ــاب ــع ..إن غــلــط ي ــوم متبوع
ّ
جـ َ
ـام ــل وص ــف ــق ل ــه ول ــو ش ــاف غـلـطــات
وال ش ـخــص داف ـ ــع ل ــي وال ل ــي مــدفــوع
إال دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ــب ت ـ ـن ـ ـبـ ــع م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذات

وفيات
أمينة عبدالله محمد

أرملة غلوم علي محمد العوضي
 79عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :الــدع ـيــة ،ديـ ــوان ال ـعــوضــي ،الـنـســاء:
الصباحية ،ق ،1ش ،12م ،145ت99717065 ،99477264 :

مشعل خالد سالم عايض الغبيشان

 16عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :سلوى ،ق ،2ش،1
م ،30ت99749947 :

علي فالح علي الميع

 82عــامــا ،شـيــع ،الصباحية ،ق ،2ش ،14م ،760ت،55844444 :
55131111

فاضل إبراهيم عبدالله الحذران

 66عاما ،شيع ،الرجال :السالم ،ق ،7ش ،708م ،478النساء :سلوى،
ق ،11ش ،7م ،16ت99828299 ،99766689 :

بنية عويد السهيل

أرملة عوض لفته صالح المطيري
 81عاما ،شيعت ،صباح الناصر ،ق ،7ش ،109م ،7ت99828996 :

عبدالعزيز سالم جاسم بن جاسم

 39عاما ،يشيع اليوم بعد صــاة العصر ،الــرجــال :الـســام ،ق،3
ش ،301م ،3ال ـن ـس ــاء :ص ـبــاح ال ـس ــال ــم ،ق ،7ش ،2ج ،2م ،17ت:
50015315

يوسف محمد علي العسيري

 85عاما ،يشيع اليوم بعد صــاة العصر ،الــرجــال :قرطبة ،ق،2
شارع األول ،ج ،2م ،18النساء :العدان ،ق ،2ش ،54م ،2ت50500414 :

أحمد محمد جاسم الصباغه

 58عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :مسجد البحارنة،
الــدع ـيــة ،ال ـن ـســاء :جـنــوب ال ـســرة ،ال ـســام ،ق ،5ش ،507م ،15ت:
66111203 ،66492929

مواعيد الصالة

نتائجها تشير إلى أن بعض التدخالت
على األقــل بأساليب بديلة قد تساعد
بعض مرضى الصدفية على التحسن.
وأضـ ــافـ ــت بـ ــرايـ ــس أن "ال ـ ــدراس ـ ــات
أوضحت أن بعض العالجات البديلة

والتكميلية مثل النيلة والكركومين
والـ ـت ــأم ــل والـ ــوخـ ــز ب ــاإلب ــر واألن ـظ ـم ــة
الـغــذائـيــة المنخفضة ال ـس ـعــرات آمنة
وفعالة في التعامل مع الصدفية".
لكنها حذرت المرضى من العالجات

الطبيعية المتاحة للبيع دون وصفة
طـبـيــة إذ ل ــم يـخـضــع إال الـقـلـيــل منها
لدراسات تجريبية وحتى عند إجرائها
فإن النتائج قد ال تكون قاطعة.
وبــالـتــالــي نصحت بــرايــس أن تظل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

«ممنوع» من
رئيس التحرير!

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

العالجات التقليدية المتبعة في حالة
الصدفية لها األولوية في االستخدام.
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:26

العظمى

38

الشروق

05:45

الصغرى

21

الظهر

11:35

أعلى مد

ً
 10:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:55

 11:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:25

ً
أدنى جزر  05:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:42

 05:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

