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انابيال هالل:
أنا جميلة
حين أكون سعيدة

ُ
كرة ثلج االستجواب تكبر والحكومة «مصدومة»
بشار الصايغ وجاسم القامس وعيد الرميزان وفهد التركي

تضاءلت الفرص أمس أمام قدرة
الوزير علي ّ
الجراح على تجاوز جلسة
االستجواب والبقاء في موقعه بعد
ارتفاع عدد المؤيدين لالستجواب.

مع إعالن النواب :د .ضيف الله بورمية وعبدالله راعي الفحماء وعبدالله العجمي
تأييدهم الستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح ،باتت العالقة بين األيام
المتبقية على موعد المنصة ،ومواقف النواب عالقة عكسية ،إذ كلما قلت األيام
زاد عدد المؤيدين لالستجواب.
النائب بورمية وصف محاور االستجواب بـ«القوية» وقال إن «أخطر ما فيها
القضايا االخالقية والتزوير» ،مشيرا الى انه لن يتردد في التوقيع على طرح الثقة
بالوزير اذا لم يفند ما جاء في صحيفة االستجواب ،اما النائب راعي الفحماء فرأى

افـتـتـاحـيـة

على من انتصرتم؟
أس � ��وأ م ��ن ال �ق �ت��ل «األخ� � � ��وي» ف ��ي غ� ��زة إع �ل��ان ح��رك��ة ح�م��اس
«االنتصار» العظيم و«تحرير» القطاع من «فلول العمالء» .وأسوأ
من أعمال الخطف واإلع��دام المتبادل ،التي شهدتها الحرب
األهلية المصغرة ف��ي تلك البقعة المكتظة بالفلسطينيين
ال �ف �ق��راء ،أن ي�ع�ت�ق��د ال �ط��رف ال� ��ذي اس �ت �ب��اح خ�ص�م��ه أرواح� ��ا
وممتلكات أنه يخدم القضية الفلسطينية ،وأنه ّ
يطهرها من
أدرانها بعدما ّ
«طهر األرض» من قطعان المستوطنين.
أن يعلن ناطق باسم «ح�م��اس» بعد صيحات التكبير أن
الساحة باتت ً
ملكا لهذا التنظيم ،وأن العدو الفتحاوي في غزة
صار في خبر كان ،ليس فقط إهانة للعمل السياسي تستدعي
االستنكار ،بل طعنة نجالء في ص��در القضية الفلسطينية،
التي تحتاج إلى تضامن كل الناس في أقصى أصقاع العالم،
ف��ي وق��ت يتناحر فيه إخ��وة ال��دم وإخ��وة ال�س�لاح ،ال��ذي��ن كان
يجب أن يتعاضدوا لمواجهة االحتالل وتحقيق آمال الشعب
الفلسطيني.
ً
مماثال ل��و أن «ف�ت��ح» انتصرت وانقلبت
ول�ك��ان االستنكار
االدوار.
أين «اتفاق مكة» يا سادة «حماس»؟!
بل أين حكومة الوحدة الوطنية؟! بل أين الوعد
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قطع التيار
عن الوافدين
المتأخرين
في السداد

في االستجواب حقا دستوريا وعلى الحكومة أال تجزع منه ،معلنا دعمه وتأييده
االستجواب ،مشيرا الى ان اعتذار الوزير الجراح جاء متأخرا ،ومؤكدا ان هناك
مالحظات عدة على الوزير الجراح لم يضمها االستجواب وعلى المستجوبين
تضمينها فيهّ .أما النائب العجمي فقال إن تأييده استجواب الجراح نابع من
قناعته بوجود محاور تستحق المساءلة السياسية ،وأشار الى ان االستجواب
سيكون فرصة للوزير والمستجوبين لتوضيح كل الحقائق والمعلومات التي
تضمنتها صحيفة االستجواب.

07 - 06

وفي حين أكد النائب عبدالله الرومي لـ «الجريدة» ان «االستجواب قانوني
وسليم دستوريا» ،استبعد مصدر برلماني ان تطعن الحكومة في دستورية
االستجواب.
واوضح المصدر ذاته انه لم تحدث اي اتصاالت بين المستجوبين والحكومة،
مؤكدا ان االستجواب قدم وال تراجع عنه ،وبالتالي فإن اي لقاءات مع الحكومة
بخصوص االستجواب ليست ذات فائدة .وتوقع ان يحسم النواب المترددون
مواقفهم بشأن الموقف من االستجواب قبل نهاية االسبوع الجاري.
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الدكتور أحمد
الخطيب يتذكر:
لبنان يوثق للعرب خروقات سورية ...وحزب الله يعتقل «الدولة» في الضاحية الصحافة الكويتية
والحركة العمالية
بيروت ،القاهرة  -ةديرجلا

ي �ب ��دو امل �ش �ه��د «امل � � � ��أزوم» ف ��ي ل�ب�ن��ان
ب� �م� �ك ��ون ��ات ��ه االم � �ن � �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة
مفتوحا على احتماالت عديدة ،فإذا

ك ��ان ��ت ال ��وث ��ائ ��ق وامل �س �ت �ن ��دات ال �ت��ي
ح�م�ل�ه��ا وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ب��ال��وك��ال��ة
ط � � ��ارق م� �ت ��ري ال � ��ى اج� �ت� �م ��اع وزراء
الخارجية العرب امس ،عن الحشود
ال �ع �س �ك��ري��ة وت ��دف ��ق االس� �ل� �ح ��ة ع�ب��ر

ال � �ح� ��دود م ��ع س� ��وري� ��ة ،إض ��اف ��ة ال��ى
اعترافات املوقوفني من «فتح اإلسالم»
يقرون فيها بارتباطاتهم باالجهزة
االم �ن �ي��ة ال �س ��وري ��ة ،وال �ت ��ي سلمتها
قيادة الجيش اللبناني الى الحكومة،

ضيف الله الشمري
علمت «الجريدة» أن وزارة الكهرباء
وال� �م ��اء س�ت�ن�ف��ذ ح�م�ل��ة ل�ق�ط��ع ال�ت�ي��ار
ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي ع� ��ن ال � ��واف � ��دي � ��ن ،ال ��ذي ��ن
تجاوزت فواتيرهم أكثر من  200دينار
لجمع المبالغ المتراكمة ،التي وصلت
إل��ى أرق��ام خيالية ،وأن�ه��ا تسعى إلى
استردادها بهدف توظيفها في إجراء
الصيانة لمحطاتها.
وف � � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ك� �ش� �ف ��ت م � �ص ��ادر
مطلعة أن ال��وزارة ح��ددت آخ��ر فرصة
ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون ال� �خ ��اص،
باسقاط فواتير الكهرباء (األلفي دينار
) ف��ي شهر أكتوبر المقبل ،وستعمم
ذل��ك ع�ل��ى ك��ل ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��اب�ع��ة لها
ً
قريبا ،مبينة أن االشخاص المتخلفين
عن جدولة المبالغ لن يستفيدوا من
المبلغ إذا انتهت المهلة المحددة.

ذكريات

تشكل الخطوة االولى من استراتيجية
ال �ت �ح��رك ال �ج��دي��دة ل �ق��وى « 14آذار»
عربيًا ث��م دول�ي��ًا ،ف��إن دع��وة الهيئات
الناخبة الى ملء املقعدين النيابيني
الشاغرين
02
19

الحلقة السابعة
اقتصاد

13

«حماس» تحسم «غزوة» غزة وعباس يكلف فياض «انقاذ» السلطة

18

خوف الحكومة
من األجنبي يمس
البنوك العالمية

الثانية
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مدير عام القانون القاري لـ ةديرجلا :السعي إلى سيطرة
لغة واحدة على العالم غير واقعي

وفيات
• منيرة دعيج مرزوق
العتيبي ،أرملة نايف عبدالله
الضاوي العتيبي، 70 ،
شيعت ،العمرية :ق  ،4ش  ،1م
 .17هاتف.6882233 :
• علي حاج مراد حسن
الكندري ،74 ،شيع ،الرجال:
الشعب ،ديوان الكنادرة.
هاتف .9060116 :النساء:
الصباحية ،ق  ،3ش  ،4م .76
هاتف.3614467 :
• مهنا جاسم أحمد المهنا،
 ،65شيع ،الرميثية :ق  ،3ش
احمد بن حنبل ،ج  ،37م 1
هاتف.5619595 :
• سعد محسن علي الخالوي
العازمي ،53 ،شيع ،جابر
العلي :ق ،4ش  ،35م،12
هاتف.7874144 - 9847177:
• طفلة مناحي البصمان
أرملة جهجاه ضوحي
البصمان ،73 ،شيعت،
الفردوس :ق ،7ج  ،1ش ،1م،9
هاتف.9007002 - 6674888 :
• سعد محمد سعد
العازمي 10 ،شهور  ،شيع،
الصليبيخات :ق ،2ش ،1م،48
هاتف9894488 - 9475545 :
 .7868054• نجيب محمد عثمان ،أرملة
صالح سعيد سلمان،74 ،
التاسعة صباح اليوم ،رجال:
كيفان ،ق ،4ش ،45م ،2هاتف:
 .4844815نساء :مبارك
الكبير ،ق ،7ش  ،10قسيمة ،7
هاتف .5420882 -
• عليا محمود محمد،66 ،
شيعت ،العدان :ق ،1ش ،44م،7
هاتف.5429324 :
• نورة مطلق دغمان العازمي،
زوجة طحنون دهش بن
دهش 82 ،شيعت ،رجال:
الظهر ،ق ،5ش ،4م ،2هاتف:
 .9019054نساء :الظهر ،ق،5
ش ،4م ،87هاتف.7733474 -

مبادرة قانوننا المدني لتبادل الخبرات واالرتقاء بالقوانين والتشريعات العالمية
سعود العنزي وكارولني أسمر

مشروع جسر المعرفة الفرنسي
يسعى إلى التعريف بالقانون
المدني العالمي وبمجموعة «التقاليد
القانونية» المندرجة فيه ،وإلى تبادل
الخبرات و الثقافات لالرتقاء بالقوانين
والتشريعات والوصول بها إلى
مستوى أفضل .

 2,5مليون
يورو قيمة
التمويل...
ونسعى إلى
دعم المصارف

الشركات
المساهمة
تستفيد من
التخفيض
الضريبي
الفرنسي

اك� � ��د م ��دي ��ر ع� � ��ام م ��ؤس� �س ��ة ال� �ق ��ان ��ون
ال�ق��اري القاضي الفرنسي ج��ان مارك
بايسوس ان مشروع مبادرة القانون
ال �م��دن��ي ف ��ي ف��رن �س��ا (م� �ش ��روع جسر
المعرفة) يهدف الى التعريف بالقانون
المدني العالمي وبمجموعة «التقاليد
القانونية» المندرجة فيه ،والى تبادل
الخبرات والثقافات لالرتقاء بالقوانين
وال �ت �ش ��ري �ع ��ات وال � ��وص � ��ول ب �ه��ا ال��ى
م �س �ت��وى أف �ض��ل ،واض � ��اف ف��ي ح��وار
خ��اص مع ال�ـ «الجريدة» ان مؤسسته
س� �ت� �ط ��رح ع� �ش ��ر دراس� � � � ��ات ق��ان��ون �ي��ة
ف��رن�س�ي��ة ،ف��ي م�ج��االت م�ت�ع��ددة منها
التكنولوجيا التشريعية ا ل�ح��د ي�ث��ة،
الفتا الى ان المشروع هو خاص لكنه
يحظى بدعم حكومي ورسمي ب��ارز،
وب��رع��اي��ة م��ن ش��رك��ات خاصة عديدة،
موضحا ان المشكلة االساسية التي
ستواجه المشروع هي عملية الترجمة
الكمية و النوعية و ايجاد المترجمين
األكفاء في المجال القانوني ،مؤكدا ان
وج��ود العديد م��ن اللغات يستوجب
وجود العديد من القوانين .والقانون
ه ��و وس �ي �ل��ة ل �ل �ت �ح��اور ب �ي��ن ال �ب �ل��دان
والحضارات .وان السعي الى سيطرة
ل �غ��ة واح� � ��دة ع �ل��ى ال �ع��ال��م ه ��و س�ع��ي
خ �ي��ال��ي و غ �ي��ر واق� �ع ��ي .وف �ي �م��ا يلي
تفاصيل الحوار:
• ماذا تقولون عن مشروع مبادرة
القانون المدني ال��ذي ب��دأ في فرنسا
وال� ��ذي ت�س�ع��ون ح��ال�ي��ا ال ��ى تعميمه
ف ��ي ال� �ع ��ال ��م ال� �ع ��رب ��ي و ف ��ي ال �ك��وي��ت
تحديدا ؟
 هذا المشروع يهدف الى التعريفأكثر بالقانون المدني العالمي ،أو اذا
صح القول غير الفرنسي ،والى التعرف
ال��ى م�ج�م��وع��ة «ال�ت�ق��ال�ي��د ال�ق��ان��ون�ي��ة»
المندرجة ف��ي ه��ذا القانون العالمي،
و ال � � ��ذي ي� �ض ��م ال � �ق ��ان ��ون االوروب� � � ��ي
 االم � �ي ��رك ��ي  -اآلس� � �ي � ��وي وال �ع ��رب ��يطبعا .ون�ح��ن ن��ؤم��ن ب �ض��رورة تبادل
الخبرات والثقافات لالرتقاء بالقوانين
والتشريعات الى مستوى أفضل .لذلك
ارتأينا كمنظمة فرنسية ،اللجوء الى
ت��رج�م��ة ال�ق��ان��ون ال�ف��رن�س��ي ال��ى اللغة
ال �ع��رب �ي��ة وس �ن �س �ع��ى ال� ��ى ال �ح �ص��ول
على ش��رك��اء غير فرنسيين لترجمة
قوانينهم الى اللغة العربية في مرحلة
الحقة أيضا.

عالم القوانين والتشريعات
• م� ��ا االه � � � ��داف االس ��اس � �ي ��ة ال �ت��ي
ت� � �س� � �ع � ��ون ال� � �ي� � �ه � ��ا م � � ��ن خ � �ل� ��ال ه � ��ذه
الترجمات؟
 ن�ح��ن نعمل ف��ي منظمة يلتقيفيها عالم القوانين و التشريعات
ب �ع��ال��م ال� �م ��ؤس� �س ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ال �ك �ب��رى ،و م ��ن ال �م �ع �ل��وم أن ه�ن��اك
مدرستين تشريعيتين ف��ي العالم،
ال �م ��درس ��ة االم �ي��رك �ي��ة -االن �ك �ل �ي��زي��ة
والمدرسة العالمية ،ونحن نسعى
ال � ��ى ال �ت �ع ��ري ��ف أك � �ث� ��ر ب��ال �م��درس��ة
ال �ع��ال �م �ي��ة غ �ي��ر ال �م �ع��روف��ة م �ق��ارن��ة
ب��ال�م��درس��ة االم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي تنتشر
ب �ق��وة ك�ب�ي��رة ع��ال�م�ي��ا .ون �ه��دف إل��ى
التعريف أكثر بالقوانين العالمية
ون ��ؤم ��ن ب� �ه ��ا .وال� �ط ��ري� �ق ��ة االف �ض��ل
ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��دف �ن��ا ه ��ي ال �ل �ج��وء ال��ى
ترجمة هذه القوانين بطريقة علمية
ومن الفرنسية الى العربية مباشرة.
وقد توصلنا الى اتفاقية مع شركاء
ص �ي �ن �ي �ي��ن ،وس �ن �ب��دأ ال �ع �م��ل ب��داي��ة
سبتمبر المقبل لترجمة القوانين
ال �ف ��رن �س �ي ��ة ال� � ��ى ال� �ل� �غ ��ة ال �ص �ي �ن �ي��ة
م �ب��اش��رة .وأم �ل �ن��ا ك�ب�ي��ر ب��ال�ت��وص��ل
ال��ى ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات بين ال�م��دارس
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ك �ب ��رى ألن� �ن ��ا ن��ؤم��ن

جان مارك بايسوس

بخصوصية ك��ل م��درس��ة تشريعية
وغناها بالتجارب المختلفة .ومن
ال�م�ف�ي��د بالنسبة ل�ن��ا االط �ل�اع على
االبحاث والحلول التي لجأت اليها
هذه المدارس في العديد من القضايا
القانونية الشائكة والمستعصية.

مرحلة االمتحان
• الى أي مرحلة وصل مشروعكم؟
 نحن مازلنا في المراحل االوليةللمشروع ،في مرحلة االمتحان  -اذا
ص ��ح ال �ت �ع �ب �ي��ر  -وال� �ت ��ي س �ت��ؤس��س
ل �ل �م��رح �ل��ة ال �م �ق �ب �ل��ة .ون �ت �ي �ج��ة ه ��ذا
االمتحان سيحدد امكان االستمرار
ف��ي ه ��ذا ال �م �ش��روع أم ال .وس�ن�ط��رح
عشر دراس��ات قانونية فرنسية ،في
مجاالت متعددة منها التكنولوجيا
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة ،وح � �ق ��وق
الملكية الفكرية ،التجارة االلكترونية
ال�م�ن�ت�ش��رة ع��ال�م�ي��ا ال� �ي ��وم ،ال�ت��أم�ي��ن
العالمي ،والخصخصة .ونحن نقوم
بترجمة القوانين الفرنسية المختصة
بهذه المجاالت الى العربية بناء على
طلب محمد الجاسم .والفكرة االساس
ل��دي �ن��ا ت� �ق ��وم ع �ل��ى ت��رج �م��ة ق �ض��اي��ا
قانونية كبرى تتعلق بهذه المجاالت
الكبرى و دراسة الطرق التي اتبعها
القانون الفرنسي لحل هذه القضايا
والحصول على المعلومات الضرورية
واالساسية لحل قضايا مماثلة في
المجتمع ال�ع��رب��ي أو ال�ك��وي�ت��ي عند
ال� �ح ��اج ��ة .ك �م��ا ن �س �ع��ى ال � ��ى ت��رج�م��ة
وترويج الموقع االلكتروني القانوني
الفرنسي وال��ذي هو الوحيد عالميا
ت �ق��ر ي �ب��ا ()www.legifrance.com
الذي يضم كل التشريعات الفرنسية
والقضايا الكبرى التي حصلت في
تاريخ القضاء الفرنسي مجانا .وهذا
طبعا بعد موافقة الجاسم على تنفيذ
هذا المشروع.
وال�ف�ك��رة االس ��اس و االه��م لنجاح
مشروعنا هذا هي الترجمة العلمية
الدقيقة و الصحيحة .والتحدي االكبر
هنا هو القدرة على ايجاد مترجمين
أك �ف��اء و خ �ب��راء ب��ال �ق��ان��ون ال�ع��ال�م��ي
وال �م��دن��ي و ب��ال�ت��رج�م��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
في آن .وه��ذا مجهود اضافي خاص
وضروري.

ً
متحدثا إلى الزميلين سعود العنزي وكارولين أسمر (محمد األحمدي)
بايسوس

دعم حكومي
• م� � ��ا ال � �ج � �ه � ��ات ال � ��داع� � �م � ��ة ل� �ه ��ذا
المشروع؟
 ف��ي الحقيقة ه��و م �ش��روع خ��اصي�ح�ظ��ى ب��دع��م ح�ك��وم��ي ب ��ارز  .ونحن
نحصل على رعاية من شركات خاصة
عديدة أهمها شركات توتال النفطية،
شريدر الكهربائية ،وفيوليا التي تعنى
بالقضايا البيئية .ونحن نسعى الى
تطوير المنظمة من خ�لال استقطاب
المزيد من الشركات الداعمة « .وفيوليا»
تقوم تحديدا بدعم المشروع الصيني
ال�ف��رن�س��ي م��ن خ�ل�ال ت�خ�ص�ي��ص منح
جامعية للطالب الفرنسيين الراغبين
ف��ي التعلم ف��ي ال�ج��ام�ع��ات الصينية،
وب �م �س��اع��دة ال �ط�ل�اب ال�ص�ي�ن�ي�ي��ن في
فرنسا .وتقوم توتال بدعم المشروع
الفرنسي االفريقي .كما لجأت الحكومة
ال�ف��رن�س�ي��ة ال ��ى اع �ف��اء ه ��ذه ال�ش��رك��ات
الكبرى من بعض الرسوم الضريبية
مقابل رعايتها لمنظمتنا ومشروعنا.
ل��ذا يمكن ال �ق��ول ان ال �م �ش��روع خ��اص
ولكنه م��د ع��وم حكوميا بطريقة غير
مباشرة.
• حدثنا عن مسيرتكم الشخصية
في هذا المجال؟
 كنت على عالقة ولمدة اثني عشرعاما ،بالعديد من الثقافات واللغات

االجنبية ،وقد كنت المسوؤل المباشر
عن اح��دى المؤسسات القانونية في
اثيوبيا .وقد عملت مع البنك الدولي
ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� � � ��دول ك �م��دغ �ش �ق��ر
والمكسيك ومالدوفيا والصين والهند.
وبعدها عدت الى مهنة القضاء .عندها
ولدت فكرة انشاء هذه المنظمة .التي
يتطلب تحضيرها أكثر من عام.

تعريب القوانين
• ك� �ي ��ف س� �ت� �ت ��م ع �م �ل �ي ��ة ت �ع��ري��ب
القوانين؟

 ل�ق��د ب��دأ ال�ع�م��ل ب��وت�ي��رة سريعة،ول��دي �ن��ا االن أك �ث��ر م ��ن  60م �ش��روع��ا
مختلفا ،و ت�م��و ي��ل بقيمة  1.5مليون
ي��ورو تقريبا ،يضاف اليها المليون
يورو المقدم من شركة توتال ،وهدفنا
تطوير المشروع للوصول ال��ى أرق��ام
أكبر و أعلى طبعا .و أي شركة كبرى
ترغب باالنضمام ال��ى ه��ذا المشروع
س��وف تستفيد م��ن ن�ظ��ام التخفيض
الضريبي للحكومة الفرنسية أيضا.
ك � �م ��ا ن� �س� �ع ��ى ال � � ��ى ال � �ح � �ص� ��ول ع �ل��ى
دع� ��م ال �م �ص ��ارف ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ف ��ي ه��ذا
المشروع.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر
درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى:
الصغرى:
أعلى مد:
أدنى جزر:

كرة ثلج االستجواب ُ
تكبر والحكومة «مصدومة»
ولفت المصدر الى ان استعانة الجراح بالوزير السابق والخبير الدستوري عادل
الطبطبائي ال تعني ان الحكومة تفكر في تقديم طعن في االستجواب ،مؤكدا عدم
وجود شوائب دستورية في االستجواب.
وفي سياق متصل ،انتقد النائب أحمد الري ما صرح به «مصدر حكومي» إلحدى
الصحف حول دخول الحكومة معركة «كسر عظم» مع المجلس في مسألة استجواب
ً
قائال إن «هذا التصريح يسيء إلى حكومة الشيخ ناصر المحمد ،التي ما
الجراح،
ً
ّ
مصرا على
مضيفا «إذا كان هذا المصدر
زلنا نقول عنها إنها ذات توجه إصالحي»،
هذا التعبير فإننا ننصحه بإجراء فحص لهشاشة العظام قبل دخول هذه المعركة»،
ً
مبينا أنه يعرف المصدر «وسنتحاسب معه في وقت الحق».
وأشار المصدر الى الحرج الذي يتعرض له نواب الحركة الدستورية اإلسالمية
(حدس) كلما ازداد عدد المؤيدين لالستجواب ما قد يدفعها الى مراجعة موقفها.
ّأم��ا على الصعيد الحكومي ،فقد كشفت م�ص��ادر حكومية رفيعة المستوى ان
الحكومة وضعت نفسها في مأزق بإعالنها التضامن مع الجراح بعد اكتشاف الحشد
النيابي الكبير ضد الوزير وتزايد النواب المطالبين باستقالته.
وقالت المصادر ان الحكومة مصدومة من موقف عدد من النواب المستقلين الذين
أعلنوا أخيرا مواقفهم ،بمساندة كتلتي العمل الوطني والشعبي ،ال سيما بعد اللقاءات
التي تمت بين النواب ورئيس الوزراء نهاية االسبوع الماضي.
واوضحت ان رئيس الوزراء سيشرح للوزراء التطورات االخيرة ومواقف النواب
الذين كانت ّ
تعول عليهم الحكومة في الوقوف الى جانبها ،لكن مواقفهم ّ
تغيرت،
خصوصا بعد انسحاب عدد منهم من كتلة المستقلين ،فضال عن اعالن أغلبية النواب
العوازم وقوفهم مع االستجواب ،ما ّ
عمق جراح الحكومة.
ولفتت المصادر ال��ى ان مجلس ال��وزراء سيبلغ الجراح ب��األوض��اع الحالية وان
ّ
وتخيره بين االستقالة والصعود الى المنصة ،لكنها لن
االمور ال تسير في صالحه
تضمن له النجاح في مهمته في حال صعوده ،خصوصا بعد تزايد الحشد النيابي
ض��ده ونية كتلتي الوطني والشعبي ط��رح الثقة ب��ه ،بعد االنتهاء م��ن استجوابه،
ّ
األمر الذي يمهد الى اقالته ،الفتة الى ان الحكومة ال تفضل ان تصل الى تلك المحطة
الخطيرة التي تزيد من توتر العالقة بين السلطتين ،كما انها ال تريد تكرار ما حدث
على خلفية استجواب وزير الصحة السابق الشيخ احمد العبدالله .وأشارت الى ان
خيار االستقالة سيكون االقوى في هذه المرحلة وسيتضح الموقف جليا بعد اجتماع
مجلس الوزراء غدا ،الذي قد تتجه الحكومة من خالله الى منحى آخر ،يدفع الوزير
الجراح الى االستقالة ،بعد فشل كل المحاوالت الحكومية في احتواء االزمة ،ال سيما
بعد ّ
تسرب بعض مؤيدي الحكومة من النواب الى الوقوف مع االستجواب.
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إفتتاحية

على من انتصرتم؟
لرعاة االتفاق والعهد للشعب الفلسطيني بأن دم الفلسطيني
على الفلسطيني حرام؟!
إنه كالم يذهب أدراج الرياح مع عصف المطامع الشخصية
وثورة الجاهلية وأبواق الحماسة والدعوات الى االلغاء ،ووضع
المصالح االقليمية على قدم المساواة مع المصلحة الوطنية
ان لم يكن تقديمها واعطاؤها األولوية.
نفهم الخصومة السياسية واالختالف في ال��رأي ،ولكن ال
يمكن لمواطن عربي فيه ذرة من عقل ان يقبل تحويل أرض
فلسطين الى ساحة اقتتال سببها أجندات «ما فوق وطنية»
تقفز على ثوابت منظمة التحرير وعلى ثوابت القضية القومية
وعلى االط��ار ال��ذي يمنح القضية الفلسطينية مشروعيتها
التاريخية واألخالقية.
ما جرى في غزة ليس حرب فصائل فقط ،وال تنافسا بالدم
على المقاعد وال�ن�ف��وذ ،إن��ه ظ��اه��رة تكشف ذهنية اإلق�ص��اء،
والرغبة في اإللغاء ورفض الديموقراطية ،وتتساوى في ذلك
«فتح» و«حماس» على السواء.
كل اقتتال داخلي في فلسطين مرفوض ُ
وم��دان ،وأي نصر
لطرف على طرف ال يدعو إال إلى االستياء من المستوى الذي
وصلت اليه العالقات بين األشقاء ،ونصر «حماس» ال يخرج
ع��ن ه��ذا اإلط ��ار ،ف �ـ «غ��زوة غ��زة» هزيمة لإلنسان الفلسطيني
وآلم ��ال ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ل��دي��ه ،وه��زي�م��ة لقضية رفعناها إلى
مستوى القداسة في األغنية والوجدان فمرغها الذين ائتمنوا
عليها في األوحال.

لبنان يوثق للعرب خروقات سورية...
ب��اس �ت �ش �ه��اد ال �ن��ائ �ب �ي��ن ب �ي��ار ال�ج�م�ي��ل
وول�ي��د ع�ي��دو وال�ت��ي سيقرها مجلس
الوزراء اليوم ،تشكل الخطوة الثانية في
االستراتيجية «الهجومية» محليا.
وط � �ل ��ب ل� �ب� �ن ��ان م� ��ن م �ج �ل��س وزراء
خارجية جامعة الدول العربية بلسان
وزير الخارجية اللبنانى بالوكالة طارق
مترى مساعدة ب�لاده بشتى الوسائل
ع�ل��ى ض�ب��ط ال �ح ��دود م��ع س��وري��ا ملنع
تسرب السالح واملسلحني ودعوة سوريا
الى تحمل مسؤولياتها فى هذا املجال
وهو مايشدد عليه ق��رار مجلس االمن
رقم  . 1701وش��دد مترى على ضرورة
مساعدة لبنان فى حل مشكالت السالح

الفلسطينى خارج املخيمات حال جذريا
وض �ب �ط��ه ب��داخ �ل �ه��ا وت �ح �س�ين ظ ��روف
وشروط الحياة للفلسطينيني املقيمني
بلبنان بحيث اليتمكن ط��رف دا خ�ل��ى
أو خارجى من استخدام العناصر غير
املنضبطة للفتنة أو االساءة الى القضية
الفلسطينية وأمن لبنان .
وأشار مترى الى ان الوساطة العربية
وضغوط االوروبيني وأطراف املجتمع
ال��دول��ى وال �ق��رارات ال��دول�ي��ة فشلت فى
التوصل الى حل ملشكلة دخول السالح
غ �ي��ر ال �ش��رع��ى وامل �س �ل �ح�ين ال ��ى ل�ب�ن��ان
ول��م ت��ؤد ال��ى أي�ق��اف عمليات االغتيال
 ..الف�ت��ا ال��ى أن ه��ذه ال �ت��داخ�لات زادت

الوضع تفاقما وأخر مظاهره التعزيزات
والتحركات العسكرية للجبهة الشعبية
– القيادة العامة وفتح االنتفاضة على
الحدود اللبنانية السورية.
في المقابل وردا على إصرار األغلبية
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب ��إج ��راء إن �ت �خ��اب��ات ف��رع�ي��ة
ل �م��لء ال �م �ق��اع��د ال �ش��اغ��رة ،دع ��ا رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة إم �ي��ل ل �ح��ود «ال �ح �ك��وم��ة
غير الدستورية وغير الميثاقية» الى
عدم استغالل األوض��اع المؤسفة التي
تعيشها البالد ،السيما بعد استشهاد
النائب وليد عيدو ونجله ورفاقهما،
وال �ك��ف ب��ال�ت��ال��ي ع��ن ات �خ��اذ أي خطوة
مخالفة للدستور.

أمنيا وفي وقت تجددت االشتباكات
في مخيم «نهر البارد» مساء امس على
نحو عنيف بين الجيش اللبناني وما
ت�ب�ق��ى م��ن ف �ل��ول «ف �ت��ح االس �ل��ام» ،بعد
نهار شهد اشتباكات متقطعة ،سقط
فيه أربعة جنود لبنانيين جراء انفجار
مبنى فخخه االرهابيون قبل إخالئه،
اع � ��ادت ح��ادث��ة اح �ت �ج��از ع �ن��اص��ر من
«حزب الله» عناصر دورية تابعة لقوى
االمن الداخلي في احد احياء الضاحية
ال�ج�ن��وب�ي��ة ل �ب �ي��روت واق �ت �ي��اده��م ال��ى
مركز تابع له للتحقيق ،بعد تجريدهم
م��ن س�لاح�ه��م ،ق�ب��ل اط�لاق�ه��م ف��ي وق��ت
الحق.
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محليات
محمد الصباح:
«أسبوع حزين» لألمة العربية

األمير يعزي
عائلة النائب
الراحل وليد عيدو

قانون جديد ستتبناه الحكومة بشأن العمالة الوافدة
في الوقت الذي اعترف فيه محمد
الصباح بوجود أشياء كثيرة في ما
يخص العمالة الوافدة ،أكد أن تقرير
وزارة الخارجية األميركية تنقصه
الكثير من الحقائق.

بدر المشعان
فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد
ال��ص��ب��اح أن ت��ق��ري��ر وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية ،ال��ذي يتهم ع��ددا من الدول
من ضمنها الكويت باالتجار بالبشر،
تنقصه الكثير من الحقائق ،اعترف في
ذات الوقت بأن هناك أشياء كثيرة في
ما يخص العمالة الوافدة تحتاج إلى
العمل لتغييرها.
وأوضح محمد الصباح في تصريح
للصحافيين لدى مغادرته إلى القاهرة
ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي اج����ت����م����اع����ات وزراء
الخارجية العرب أن الحكومة جادة في
التصدي إلى المظاهر السلبية بشأن
وض��ع العمالة ال��واف��دة ،مشيرا إل��ى أن
هذه الجدية ستكون من خالل قرارات
وقانون ستتبناه الحكومة قريبا.
وك������ان ت���ق���ري���ر ل��������وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األم���ي���رك���ي���ة ن���ش���ر األس����ب����وع ال��م��اض��ي
ي��ص��ن��ف ال��ك��وي��ت ض��م��ن  16دول����ة في
العالم على الالئحة السوداء لالتجار
بالبشر.

المملكة العربية السعودية لحقن دماء
األش���ق���اء األع�����داء ف��ي فلسطين ،ورأب
الصدع في العراق وفي لبنان.
وبين د.محمد أن االجتماع يهدف
الى االستماع بشكل مباشر من األشقاء
ف��ي فلسطين ول��ب��ن��ان ع��ن ال���دور ال��ذي
ي��ري��دون م��ن األم���ه العربية أن ت��ؤدي��ه،
م��ؤك��دا على أن��ه يجب أن ت��ك��ون هناك
ج���دي���ة م����ن االط��������راف ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذه
االحداث.
وط��ال��ب محمد ال��ص��ب��اح المجتمع
ال��دول��ي بالتحرك الي��ج��اد ح��ل للنزاع
ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن ،وق����ال «ي��ج��ب ان ي��ك��ون
ه��ن��اك ت��ح��رك على المستوى ال��دول��ي»
الي�����ج�����اد ح�����ل ل���ل���وض���ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي

المضطرب ،مبينا ان اضطراب الوضع
هناك ليس سببه االقتتال بين االشقاء
الفلسطينيين فقط .متهما في الوقت
ن��ف��س��ه إس��رائ��ي��ل وس��ي��اس��ات��ه��ا بشكل
كبير بنشر ش��ع��ور ال��ع��داء واالح��ب��اط
الذي انعكس على عالقات االشقاء بين
بعضهم وبعض.

قضية السالم
وك�����رر ال��ش��ي��خ م��ح��م��د دع���وت���ه إل��ى
ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي ل��ل��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه
في قضية السالم في الشرق االوسط،
م�����ؤك�����دا ان ذل������ك س��ي��ن��ع��ك��س «ب��ش��ك��ل
م���ب���اش���ر» ع���ل���ى ان����ف����راج ال����خ��ل�اف ب��ي��ن

االشقاء الفلسطينيين.
وي��أت��ي االج��ت��م��اع ال����وزاري العربي
ب����ن����اء ع���ل���ى دع�������وة م����ن األم����ي����ن ال���ع���ام
لجامعة ال��دول العربية عمرو موسى
تلبية لطلب م��ن الخارجية المصرية
ل����ب����ح����ث س����ب����ل ال�����ت�����وص�����ل ال��������ى ح��ق��ن
د م���اء الفلسطينيين وا ي��ض��ا مناقشة
االوضاع في لبنان بعد االنفجار الذي
وق����ع ف���ي ال��ع��اص��م��ة ب���ي���روت ف���ي ال����ـ13
م��ن ال��ش��ه��ر ال���ج���اري ،وادى ال���ى مقتل
ع��ش��رة اش��خ��اص بينهم ال��ن��ائ��ب وليد
ع��ي��دو ون��ج��ل��ه ،م��ن ال��م��ق��رر ان يناقش
وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��رب كيفية بناء
موقف عربي موحد لمعالجة المأزقين
اللبناني والفلسطيني.

«الشؤون»:
ّ
حملة كبرى ضد تجار اإلقامات
حملة لمكافحة تجار اإلقامات ،والحد
من التجاوزات التي يسلكها تجار
البشرية ضد األبرياء من المقيمين
والوافدين بهدف الكسب المادي
السريع .هذا ما ستقوم به وزارة
الشؤون بالتعاون مع الجهات
المعنية بهدف الحد من استمرار
هذه الظاهرة في ظل السعي إلى
إنجاز قانون العمل الجديد الذي
ينتظر اإلقرار من ِقبل مجلس األمة
بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

األسبوع الحزين

إسرائيل نشرت
شعور اإلحباط بين
الفلسطينيين

ّ
جادون في التصدي
للمظاهر السلبية
بشأن العمالة

وح��ول اجتماع ال��ق��اه��رة واألح���داث
العربية ال��ت��ي دع��ت إل��ي��ه ،أع���رب نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الخاجية
ع����ن ح���زن���ه ل���م���ا آل�����ت إل���ي���ه األم�������ور ف��ي
ال����وط����ن ال����ع����رب����ي ،واص����ف����ا االس����ب����وع
المنصرم بـ«االسبوع الحزين» بالنظر
إل��ى األح���داث التي وقعت ف��ي ال��ع��راق،
حيث استهدفت دور العبادة والوضع
ال��م��ت��ف��ج��ر ف���ي ل��ب��ن��ان ف���ي ن��ه��ر ال���ب���ارد
واغتيال الشخصيات السياسية ،وكذلك
االقتتال الداخلي بين الفلسطينيين.

األشقاء األعداء

محمد الصباح متحدثًا
للصحافيني

وقال محمد الصباح نأمل أال يخرج
اجتماع القاهرة ببيانات فقط ،وإنما
ب��ع��م��ل ع���رب���ي ح��ق��ي��ق��ي ع���ل���ى األرض،
م��ش��ي��را ال���ى أن ه��ن��اك ج��ه��ودا تبذلها

«الصحة» :تزوير في فحوصات
نسب العجز للحصول على تعويضات
ضيف الله الشمري
حذرت وزارة الصحة في تعميم وزعته
على اق��س��ام األش��ع��ة ف��ي مستشفياتها
ال����ع����ام����ة وال���ت���خ���ص���ص���ي���ة ،م�����ن ب��ع��ض
امل���زوري���ن وامل��ت�لاع��ب�ين ال��ذي��ن يقومون
بادخال اشخاص مصابني بعلل صحية
ب����دال ع��ن��ه��م ،وذل����ك ب��غ��رض ال��غ��ش في
نسب العجز البدني وتضليل املجلس
الطبي للحصول على تعويضات مادية
ومعنوية دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن على جميع العاملني
ف��ي اق��س��ام األش��ع��ة م��ن أط��ب��اء وفنيني
وك���ت���اب س���ج�ل�ات ال��ت��ن��ب��ه ل���ه���ذا االم����ر،
الن��ه يعتبر غشا وت��زوي��را والتأكد من
شخصية امل��ري��ض م��ن خ�ل�ال البطاقة
امل��دن��ي��ة ومطابقتها م��ع االس���م امل���دون
على طلب تصوير االش��ع��ة قبل اج��راء
التصوير.
وخ���ل���ص ال��ت��ع��م��ي��م ال�����ى أن ال��ع��ق��اب
سيكون في انتظار كل من يخالف هذا
التعميم أو من يتستر على حالة من هذا
النوع ،مع علمه بمخالفتها للقوانني وما
تنطوي عليه من غش وتزوير.
م���ص���ادر ص��ح��ي��ة م��س��ؤول��ة اك����دت ان
ال���وزارة كشفت ع��ددا كبيرا م��ن ح��االت
الغش والتزوير باستخدام تلك الطريقة،
حيث يقوم البعض بتصوير اشخاص
آخرين بدال عنهم لزيادة نسب العجز
واإلص����اب����ة وب��ال��ت��ال��ي ال��ح��ص��ول على
تعويض مضاعف.
واضافت أنها احالت اخيرا بعضا من
تلك الحاالت ال��ى جهات االختصاص،
بعد اكتشاف عدم تطابق صور االشعات
م��ع امل��رض��ى املتقدمني للحصول على
ت��ق��ري��ر ط��ب��ي م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل��س الطبي
بغرض استخدامه في قضايا التعويض
في املحاكم.

حذرت العاملين في
أقسام األشعة وطلبت
التأكد من شخصية
المرضى

عادل سامي

شاركت سفارة دولة الكويت في
«إ س��ب��ا ن��ي��ا» ف��ي ا ل��س��وق ا ل��خ��ي��ري
ا ل����س����ن����وي( ك����ي����ر م����س)ا ل����ذي ا ق���ي���م
تحت رعاية الملكة صوفيا ملكة
إسبانيا.
و ق���ال ب��ي��ان ص���ادر ع��ن س��ف��ارة
دو ل���ةا ل���ك���و ي���ت ف����ي م����در ي����د أ م���س
ان م��ش��ار ك��ت��ه��ا ف��ي ه��ذا الملتقى
ا ل�����س�����ن�����وي ا ل���������ذي ش������ار ك������ت ف���ي���ه
ج��م��ي��ع ا ل��س��ف��ارات ا ل��م��ع��ت��م��دة في
اسبانيا ،كان عبر جناح تضمن
ع�����رض ن����م����اذج م����ن ا ل���ص���ن���ا ع���ات
ا ل��ي��دو ي��ةوا ل��ح��ل��و ي��ات ا ل��ت��ق��ل��ي��د ي��ة
والمنتجات الكويتية المتنوعة
التي تعكس التراث في الكويت.
وا ض������اف ا ل���ب���ي���ان ان ا ل���ج���ن���اح
ا ل����ك����و ي����ت����ي ش����ه����د ا ق�����ب�����اال ك���ب���ي���را
م�����ن ق����ب����ل ا ل����ح����ا ض����ر ي����ن ،وا ش������اد
ب���ا ل���م���ن���ت���ج���ات ا ل����ك����و ي����ت����ي����ة .و ق����د

العيار يقدم هدية تراثية لملكة اسبانيا

اس��ت��ن��ك��ر ال��م��ص��ل��ون ف���ي م��س��ج��د
ال��ح��س��اوي ف��ي م��ن��ط��ق��ة ال��م��س��ي��ل��ة
م�����اي�����ح�����دث م������ن اق�����ت�����ت�����ال وع���ن���ف
متبادل بين اإلخوة واألشقاء في
فلسطين والعراق ولبنان.
وقال إمام المسجد في خطبة
ي���وم أم���س ال��ج��م��ع��ة أم����ام ج��م��وع
غ��ف��ي��رة م��ن ال��م��ص��ل��ي��ن« :إن���ه ألم��ر
مؤسف مانراه اليوم من اقتتال
دا خ��ل��ي بين المسلمين بعضهم
ب��أ ي��دي بعض ،ففي السابق كان
شهداء المسلمين يسقطون على
أي���دى غ��ي��رال��م��س��ل��م��ي��ن س���واء ك��ان
ه���ذا اآلخ���ر م��ح��ت�لا أوم��س��ت��ع��م��را،
أم������ااآلن ف��م��ا ن�����راه ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن
وال����ع����راق ول���ب���ن���ان أم����ر ي���ن���دى ل��ه

جموع من املواطنني والوافدين
يؤدون صالة الغائب
(هاني عبدالله)

معصومة المبارك

سفارة الكويت تشارك في السوق الخيري السنوي في إسبانيا
ق�����ام س��ف��ي��ر دو ل�����ة ا ل���ك���و ي���ت ل���دى
ا س��ب��ا ن��ي��ا ع����ادل ا ل��ع��ي��ار ب��ت��ق��د ي��م
هدية من التراث الكويتي للملكة

قانون العمل خالصة
التعاون بين الشؤون
وغرفة التجارة
واتحاد العمال
والجامعة واألبحاث

فهد التركي
تستعد وزارة ا ل���ش���ؤون االجتماعية
وال��ع��م��ل ل��ت��ن��ف��ي��ذ ح��م��ل��ة واس���ع���ة ضد
ت��ج��اراالق��ام��ات ب��ه��دف الكشف عنهم،
وتطبيق العقوبات القانونية الخاصة
بهم ،خاصة الذين يمتلكون شركات
ً
وهمية ،ويضعون عليها ع ً
كبيرا
��ددا
م��ن ال��ع��م��ال��ة ال���واف���دة ال��ت��ي ت��ع��م��ل في
اماكن اخرى ،وليس لدى كفالئهم.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»
إن وزير الشؤون االجتماعية والعمل
ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د ط���ل���ب ق��ب��ي��ل
سفره ال��ى جنيف تقريرا كامال حول
اوضاع تجاراالقامات ،ومسيرة عملهم،
وتعاونهم م��ع ال��ش��ؤون بالطرق غير
الصحيحة ،والتفافهم على القانون
في كثير من االحيان بهدف مصالحهم
ال��ش��خ��ص��ي��ة ،وال���ك���س���ب ال����م����ادي على
حساب االنسانية.
واوض���ح���ت ال��م��ص��ادر ان ال��وزي��ر
ال����خ����ال����د ب����ال����ت����ع����اون م�����ع وزارت���������ي
ال���داخ���ل���ي���ة وال����ت����ج����ارة ي��ع��ك��ف ع��ل��ى
ت���ن���ف���ي���ذ ح����م����ل����ة ك�����ب�����رى ل���م���ك���اف���ح���ة
ت��ج��ار االق���ام���ات وك��ش��ف��ه��م ،وال��ح��د
م����ن االن���ت���ه���اك���ات ال��م��س��ت��م��رة ال��ت��ي
تتعرض لها العمالة ا ل��وا ف��دة على
ايدي تجاراالقامات ،حيث ادى ذلك
االمر إلى تشويه صورة الكويت في
الخارج ،خاصة على صعيد منظمات
العمل الدولية.
من جانب آخر انتهت وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل من انجاز قانون
العمل الجديد ،والذي صودق عليه من
ِقبل مجلس الوزراء ،ورفع الى مجلس
االم��ة الع��ت��م��اده بهدف تطوير العمل
بالنظام الحالي ،ومعالجة السلبيات
التي طالت قوانين العمل السابقة.
وقالت المصادر إن القانون الجديد
ق�����ام ع���ل���ى ع�����دة دراس���������ات وم���ش���اري���ع
حيوية لمعالجة الثغرات ف��ي قانون

العمل ،موضحة ان هناك الكثير من
المتغيرات طرأت على الساحة العربية
والدولية ،والتي دعت الى تغيير تعديل
بعض المشاريع الخاصة بالعمل.
ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر ال���ى ان ال��ك��وي��ت
ق��ام��ت ب��ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى  19ات��ف��اق��ي��ة
دولية واربع اتفاقيات عربية ،اضافة
ال��ى العديد من ال��ق��رارات ،لذلك ارت��أت
ال���وزارة ع��رض م��ش��روع ق��ان��ون العمل
والتغيير والتعديل فيما يتواكب مع
المتغيرات الحاصلة سواء الخليجية
أوالعربية أوالدولية.
واض���اف���ت ال���م���ص���ادر ان م��ش��روع
ق���ان���ون ال��ع��م��ل م���وج���ود ف���ي أروق����ة
م����ج����ل����س األم�������������ة ،وت���������م اس�����ت�����دع�����اء
ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي ال������وزارة لمناقشة
ه����ذا ال���م���ش���روع ،وط��ل��ب م���ن أط����راف
االنتاج مثل غرفة التجارة واتحاد
العمال ،اضافة الى الشؤون مناقشة
م��ش��روع ق��ان��ون العمل ألخ��ذ وجهة
نظر األطراف المعنية كافة كي يكون
كامال وخاليا من السلبيات ،فضال
عن عالجه االخطاء التي توجد في
قانون العمل المطبق حاليا .
وقالت المصادر إن وزارة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���م���ل ع��ن��دم��ا رف��ع��ت
م���ش���روع ق���ان���ون ال��ع��م��ل اخ����ذت بعين
االعتباراالتفاقيات المصدقة عليها
خليجيا وعربيا ودوليا ،واستشفت
ايضا آراء جميع الجهات الحكومية
في الدولة خاصة مشاركة مؤسسات
األب��������ح��������اث وال�����ج�����ام�����ع�����ة ف�������ي وض�����ع
ت����ص����ورات����ه����ا ،ورأي������ه������ا ف�����ي م���ش���روع
القانون.
ون����وه����ت ال����م����ص����ادر ال������ى م����راع����اة
ال���������وزارة االت���ف���اق���ي���ات ال���ت���ى ص���ادق���ت
عليها ال��ك��وي��ت ،وال��ت��ي ت��ت��م��اش��ى مع
مشروع قانون العمل المقدم بهدف ان
يكون القانون الجديد شامال وخاليا
من كل الشوائب التي قد تعكر صفو
التعامل به.

صالة الغائب على أرواح شهداء لبنان

المبارك :خبرة وتجربة الكويت
ً
في مجال توفير الطعوم ُيعتد بهما دوليا
أكدت وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك أن خبرة وتجربة دولة
ً
دوليا ،بدليل أنها قضت
الكويت في مجال توفير الطعوم ُيعتد بهما
على جميع األم��راض ،التي تكافح بالتطعيم منذ فترة مبكرة .وقالت
ال��م��ب��ارك ف��ي ك��واالل��م��ب��ور أم���س «إن ن��ظ��ام التطعيم ف��ي وزارة الصحة
محكم ج ً
ً
فضال عن
��دا ويتضمن العديد م��ن ب��رام��ج التوعية لألهالي،
نظام متابعة المواليد والتحقق من مدى صحة وسالمة وخلو العمالة
الوافدة من األمراض».
وأضافت :إن دول��ة الكويت ُتعد في مصاف ال��دول المتقدمة في مجال
التطعيم،إذ تمكنت من القضاء على الكثير من األمراض ،أبرزها الحصبة
وشلل األطفال وأم��راض عديدة أخ��رى ،نتيجة لوجود برنامج تطعيمي
ملتزم به.
وتأتي تصريحات الدكتورة معصومة المبارك على هامش مشاركتها في
أعمال المؤتمر األول لوزراء الصحة بدول منظمة المؤتمر اإلسالمي ،الذي
ً
عددا من األمور الصحية التي
بدأ أعماله أمس ،ويستمر يومين ويبحث
تهم الدول االعضاء ،أبرزها توفير الطعوم لدول العالم اإلسالمي.
(كوااللمبور-كونا)

ّ
سلم القائم بأعمال س��ف��ارة دول��ة الكويت ل��دى لبنان املستشار ط��ارق
الحمد أمس برقية تعزية من سمو أمير البالد إلى أسرة النائب الراحل
وليد عيدو.
وقال املستشار الحمد إنه قام بتسليم برقية العزاء خالل تقديم واجب
العزاء باسم دولة الكويت الى اسرة الفقيد.
واض��اف ان البرقية تضمنت تعازي سموأ مير البالد ألس��رة النائب
الراحل وليد عيدو.
وقال الحمد ان سموه دعا الله في برقية التعزية ان يلهم اسرة الفقيد
الصبر والسلوان.
(بيروت-كونا)

صوفيا التي أعربت عن امتنانها
وشكرها على هذه اللفتة الطيبة.
(مدريد-كونا)

ال���ج���ب���ي���ن ،ف���ال���ق���ات���ل وال���م���ق���ت���ول
كالهما مسلم».
و ن َّ���د د ع���دد م��ن ا ل��م��ص��ل��ي��ن بما
يحدث ،وقالوا إن األمةاإلسالمية
في القرون الوسطى كانت قوية
م������ادي������ا واق�����ت�����ص�����ادي�����ا وع���ل���م���ي���ا
وف��ك��ري��ا ،وذل���ك ب��ف��ض��ل ات��ح��اده��م
وت����ع����اون����ه����م ،م���م���ا ج���ع���ل ب��ع��ض
ال���ح���ض���ارات وال���ش���ع���وب األخ���رى
تطلب من المسلمين المساعدة.
وف�����ي ك���ل���م���ات م��ق��ت��ض��ب��ة ج����دا،
ت���م���ن���ى ال���س���ف���ي���ر ال���ل���ب���ن���ان���ي ف��ي
ا ل�����ك�����و ي�����ت ج���������ودت ا ل�����ح�����ج�����ار أن
ي��ع��م ال��س�لام رب���وع األم��ةال��ع��رب��ي��ة
ب��أك��م��ل��ه��ا ،وق َّ
������دم ال���ش���ك���ر ل���رج���ال
الصحافة واإلعالم على تواجدهم
في الصالة.
وم�����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال ع���ب���دال���ق���ادر

م���ح���م���ود ع����دل����ون����ي ،وه�����و ت��اج��ر
ل���ب���ن���ا ن���ي ي���ق���ي���م ف����ي ا ل����ك����و ي����ت إن
م����ا ي����ح����دث م����ن اق����ت����ت����ال داخ���ل���ي
ف�����ي ع�������دد م�����ن ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة
وراء ه أ ص���ا ب���ع خ���ار ج���ي���ة ،دا ع��ي��ا
األشقاء المتقاتلين إلى التهدئة
وضبط النفس ،مضيفا«ان حالة
القتال ه��ذه ه��ي ه��دف يسعى له
أعداؤنا».

ذوو الشهداء حضروا الصالة
حضر عدد من ذوي الذين لقوا
حتفهم في حادث اغتيال النائب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال���س���اب���ق ول���ي���د ع��ي��دو
صالة الغائب على أرواح ذويهم،
وقد غلبت عليهم مشاعر الحزن
واألسى.

جودت الحجار

محليات
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الصبيح :جامعات خاصة جديدة للحد
من سفر الطلبة الكويتيين للخارج
فهد التركي

بعد إيقاف التراخيص ألكثر من سنتين،
فتحت وزيرة التربية والتعليم العالي
نورية الصبيح المجال أمام الجامعات
الخاصة الجديدة لتقديم خدماتهاللطلبة
في الكويت وفق الضوابط والشروط
المنصوص عليها في قانون الجامعات
الخاصة ،ومن منطلق إتاحة الفرصة
لقبول أكبر عدد من الطلبة الراغبين في
استكمال الدراسة الجامعية في الكويت.
أعلنت وزي��رة التربية وزي��رة التعليم
العالي ن��وري��ة الصبيح ع��ن فتح باب
التراخيص الستقبال طلبات الراغبين،
ب��ف��ت��ح ج��ام��ع��ات خ��اص��ة ف���ي ال��ك��وي��ت
اعتبارا من مطلع اكتوبرالمقبل بعد
ايقافها من قبل وزيرالتربية والتعليم
العالي عادل الطبطبائي.
وق������ال������ت ال����ص����ب����ي����ح ف������ي ت���ص���ري���ح
ص����ح����ف����ي :إن ال���������������وزارة س���ت���ت���ع���ام���ل

م����ع ال���ط���ل���ب���ات ال���ج���دي���دة ل��ل��ج��ام��ع��ات
الخاصة الواردة اليها ،وفقا للشروط
وال���ض���واب���ط ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا في
ق����ان����ون ال���ج���ام���ع���ات ال����خ����اص����ة ،وم���ن
منطلق ات��اح��ة ال��ف��رص��ة ام���ام االع���داد
الكبيرة من الطلبةوالطالبات الراغبين
ف��ي اس��ت��ك��م��ال ال��دراس��ةال��ج��ام��ع��ي��ة في
ال���ك���وي���ت ،خ���اص���ة ال���ط���ال���ب���ات ال�ل�ات���ي
ت���ع���ي���ق���ه���ن ظ�����روف�����ه�����ن االج����ت����م����اع����ي����ة
والمادية من السفر للخارج الستكمال
دراستهن.
واوضحت ان وزارة التربيةوالتعليم
ت��ه��دف اي��ض��ا ال���ى ت��ق��دي��م الجامعات
الخاصة افضل الخدمات التعليمية
للطلبة ف��ي ال��ك��وي��ت ،ب��م��اي��ت��واف��ق مع
السياسات التربوية ،وبما يتماشى مع
احتياجات سوق العمل ،وتهيئة السعة
ال��م��ك��ان��ي��ة وف���ق ال���ش���روط وال��ض��واب��ط
المتفق عليها ،بغض النظر عن الدول
ال��ت��ي تتبعها تلك ال��ج��ام��ع��ات ،والتي
تجمعها اتفاقيات عديدة مع الكويت
حول التعاون االكاديمي والعلمي.

اللميع لـ ةديرجلا :دقيقة النقال بأقل
من  5فلوس في المناطق الجديدة
ضم إدارتي « »101والخدمات التجارية لقطاع خدمات المشركين
محمد راشد

وكيل وزارة المواصالت لقطاع
خدمات المشتركين يؤكد أن إضافة
الرقم الثامن على الخطوط الهاتفية
سيكون في الربع األول من العام
المقبل ،وأشار إلى أن الوزارة تدرس
حاليا مشروع زيادة خطوط الهواتف
للمشتركين من دون تحديد.

المالك :ما تبثه بعض القنوات يتنافى
مع قيمنا األخالقية وتقاليدنا االجتماعية
قال وكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل
المالك إن دولة الكويت ستتقدم بورقة
عمل ح��ول تأثير ال��ق��ن��وات الفضائية
الخاصة على أبناء الوطن العربي ،الى
اجتماع اللجنة الدائمة لالعالم العربي
األحد المقبل.
وأوض����ح أن���ه س��ي��ت��رأس وف���د دول��ة
ال��ك��وي��ت ال����ى اج��ت��م��اع��ات ال������دورة 80
للجنة الدائمة لالعالم العربي ،التي
تنعقد األح��د المقبل وتستمر ثالثة
أيام.
وأش��������ار ال�����ى أن ال�����ورق�����ة ال��م��ق��دم��ة
م��ن وزارة االع��ل�ام الح��ظ��ت م��ن خ�لال
مشاهدة بعض المحطات الفضائية
ال���خ���اص���ة ،أن ب��ع��ض ه����ذه ال��م��ح��ط��ات
يبث برامج تتنافى مع ميثاق الشرف
االع�لام��ي وتتجاوز األع���راف واآلداب
االعالمية.
وأشار الى أن بعض هذه المحطات
ي��ب��ث ب��رام��ج��ه ع��ل��ى ق��ن��وات م��ب��اع��ة أو
مؤجرة من قبل ادارة القمر الصناعى
الفضائي (عربسات) والقمر الصناعي
الفضائي (نايل سات) كبرامج السحر

وال��ش��ع��وذة والتنبؤ بالغيب وبرامج
أخ���رى ال أخ�لاق��ي��ة بعيدة ع��ن تعاليم
الدين.
وأشار المالك الى أن ما تبثه بعض
ه�����ذه ال����ق����ن����وات «ي���ت���ن���اف���ى م����ع ق��ي��م��ن��ا
االخ�ل�اق���ي���ة وت��ق��ال��ي��دن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة،
منبها الى اآلثار السيئة على أبنائنا
وبناتنا في الوطن العربي من مشاهدة
ه�����ذه ال���م���ح���ط���ات» .وق������ال إن ال���ورق���ة
الكويتية تقترح أن يقوم وزراء االعالم
واالت�����ص�����االت ال���ع���رب ب��م��ن��اق��ش��ة ه��ذا
الموضوع خالل اجتماع مشترك لوزراء
االع��ل��ام واالت����ص����االت ال���ع���رب ،لبحث
تعزيز التكامل بينهما واال س��ت��ف��ادة
م��ن خ��ب��رات��ه��م��ا ف��ي ه��ذي��ن المجالين.
وأض����اف أن ال��ل��ج��ن��ة ال��دائ��م��ة ل�لاع�لام
العربي ستبحث عدة موضوعات ،من
بينها تبني و ض��ع تشريعات عربية
للبث واالستقبال التلفزيوني واالذاعي
ع��ب��ر ال���ف���ض���اء ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة
والنظر في المشروع المقدم من وزارة
الثقافة واالع�ل�ام في السعودية بهذا
الخصوص( .القاهرة-كونا)

قطع الكابل في
بعض المناطق
يعود الى
أسباب خارجة
عن إرادة
الوزارة

أك��د وكيل وزارة المواصالت المساعد
لقطاع خدمات المشتركين راشد اللميع
أن إض��اف��ة ال��رق��م الثامن على الخطوط
ال��ه��ات��ف��ي��ة س��ت��ك��ون خ��ل�ال ال���رب���ع األول
م��ن ال��ع��ام المقبل ،مشيرا إل��ى أن هناك
ع���ددا م��ن ال��م��ش��اري��ع المستقبلية التي
تدرسها الوزارة حاليا ،من أهمها إلغاء
رسوم الصفر الدولي بحيث يكون طلب
الحصول على الخدمة الهاتفية شامال
رس���وم ال��ص��ف��ر ال��دول��ي  65دي��ن��ارا دون
ال��ح��اج��ة ل��دف��ع  15دي��ن��ارا بعد م��دة من
وصول الخدمة.
وق����������ال ال����ل����م����ي����ع ف������ي ح����������وار خ����اص
لـ«الجريدة» إن المسؤولين في الوزارة
ي��ع��ك��ف��ون ح��ال��ي��ا ع��ل��ى دراس�����ة م��ش��روع
جديد يسمح ألي مشترك الحصول على
عدد مفتوح وغير محدد من الخطوط
الهاتفية حسب طلبه ،موضحا أن هذا
النظام الجديد سيطبق بعد استكمال
الدراسة والشبكة المجهزة له.
وفي ما يلي نص الحوار:
• يقال أن هناك إدارات من القطاعات
األخرى في ال��وزارة ستنضم إلى قطاع
خدمات المشتركين في الهيكل الجديد،
مامدى صحة هذه المعلومات ؟
 ب��ال��ف��ع��ل س��ت��ت��م إض����اف����ة إدارت����ي����نلقطاع خ��دم��ات المشتركين هما إدارة
دل���ي���ل ال���ه���ات���ف واالس���ت���ع�ل�ام���ات ()101
وكذلك إدارة الخدمات التجارية ،وهذه
ال��خ��ط��وة ت��ص��ب ف���ي ص��ال��ح ال��ج��م��ه��ور،
خصوصا أنها توفر على المشتركين
عناء الذهاب إلى ال��وزارة من أجل دفع
المستحقات أو المطالبات المالية أو
رس��وم اشتراك  ،وغيرها من الخدمات
األخ��رى ،حيث سيتم استقبال كل هذه
المعامالت في المقاسم الموجودة في
المناطق السكنية وهذا ما هو معمول
به حاليا في المقاسم وبشكل مبرمج
يسمح للمشترك إن��ج��از معاملته دون
تأخير ،علما بأن المسؤولين في الوزارة
ي��س��ع��ون إل���ى إض��اف��ة ب��ع��ض ال��خ��دم��ات
األخ���رى ف��ي المقاسم لالستفادة منها

راشد اللميع

وك��ذل��ك لتوفير ال��وق��ت ولسرعة إنجاز
معامالت المراجعين .
• ه��ن��اك م��ن��اط��ق ج��دي��دة ل��م تصلها
ال�����خ�����دم�����ة ال����ه����ات����ف����ي����ة ح����ت����ى اآلن ،م��ا
األسباب؟
 ال ت����وج����د أس�����ب�����اب م�����ح�����ددة وك���لماهنالك ه��و خطة م��وض��وع��ة م��ن قبل
ال��وزارة نسير عليها وفق جدول زمني
نسعى من خالله ال��ى توصيل الخدمة
ال��ه��ات��ف��ي��ة ل��ج��م��ي��ع ال��م��ن��اط��ق ال��ح��دي��ث��ة،
ع��ل��م��ا ب��أن��ن��ا ان��ت��ه��ي��ن��ا ق��ب��ل ف��ت��رة قريبة
من توصيل الخدمة إلى جنوب السرة،
وقبل أسابيع قليلة أيضا قمنا بتوصيل
ال��خ��دم��ة إل���ى ال��م��س��اك��ن ال��ح��ك��وم��ي��ة في
ضاحية فهد األحمد ،حيث تم تخصيص
ع���ش���رة آالف خ���ط ل���ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة وت��م
ت��وزي��ع ثالثة آالف على  850منزال في
القطعتين المأهولتين وا ل��م��ؤ س��س��ات
الحكومية ،أما السبعة آالف خط األخرى
س��ت��ك��ون ب��ان��ت��ظ��ار أص���ح���اب ال��ق��س��ائ��م
ف��ور االنتهاء من بناء منازلهم ،ولذلك
اليوجد هناك تأخير في توصيل الخدمة

الهاتفية ألن الوزارة تقوم حاليا بتبديل
الكوابل في المناطق القديمة ،إضافة إلى
إنجاز المشاريع الجديدة وكلها ستكون
عبر مشروع األلياف الضوئية .
• ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ح���دي���ث ع����ن ج��ن��وب
ال���س���رة ،ي��ق��ال أن ه��ن��اك م��ش��اك��ل كثيرة
ت��واج��ه ال��س��ك��ان م��ث��ل ت��ش��اب��ك الخطوط
وانقطاع الحرارة بين فترة وأخرى وأن
هذه األعطال يقوم بتصليحها المقاول
وال���وزارة ال تعلم عن كيفية إصالحها،
ماتعليقكم ؟

خدمة جديدة
تتيح للمشترك
الحصول
على عدد غير
محدود من
خطوط الهاتف

 ق��د ي��ك��ون ه��ن��اك ان��ق��ط��اع ل��ل��ح��رارةح���دث خ�ل�ال ف��ت��رة س��اب��ق��ة ،ل��ك��ن��ه ليس
بالحجم الكبير وعالجنا الخلل وانتهت
المشكلة ،أما بالنسبة لموضوع إصالح
األع���ط���ال دون م��ع��رف��ة ال�������وزارة بحجم
المشكلة ف��ه��ذا ال��ك�لام ع��ار ع��ن الصحة
تماما ،فنحن نعلم بالمشكلة ونعرف
م��اذا فعل المقاول المسؤول وه��ذا من
صميم عمله ،على ا ع��ت��ب��ار أن الخدمة
تحت كفالته ،وأكبر دليل على ذلك هو
قيام فنيي الوزارة بمتابعة كل إجراءات
توصيل الخدمة ويقومون بالتدريب
على تركيب األ ج��ه��زة الحديثة حاليا
ف���ي ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق ال��ج��دي��دة ومنها
ض��اح��ي��ة ف��ه��د األح��م��د وه���م ط��اق��م فني
ك��وي��ت��ي تفخر ب��ه ال�����وزارة ،ل��ك��ن ذل���ك ال
يمنع وج���ود ب��ع��ض ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ال
يمكن تصليحها إال عن طريق من قام
يتصنيع هذه األجهزة مثل العطل في
الـ«  »soft wearرغم أننا نقوم بتصليح
بعض هذه األعطال لكن هناك جوانب
م��ع��ق��دة ت��ت��ط��ل��ب اإلس���ت���ع���ان���ة ب��م��ن ق��ام
بتصنيع األجهزة وه��ذا األم��ر موجود
في كل دول العالم.
• هل هناك خدمة جديدة ستقدمها
الوزارة للمشتركين في الفترة المقبلة؟
 نقوم حاليا بدراسة إمكانية تقديمخ���دم���ة ج����دي����دة ل��ل��ج��م��ه��ور وه�����ي ع���دد
م��ف��ت��وح م��ن ال��خ��ط��وط ال��ه��ات��ف��ي��ة ،وه��ذا
نظام جديد سيطبق قريبا يختلف عما
هو معمول به حاليا ،ففي الوقت الحالي
ي��ح��ق للمشترك ال��ح��ص��ول ع��ل��ى أرب��ع��ة
خ��ط��وط م��ج��ان��ي��ة وإن ك���ان ي��ري��د خطا
إض��اف��ي��ا يتعين عليه دف��ع  150دي��ن��ارا
نظير ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��خ��ط ،وه���ذا ما
سيتم إلغاؤه وهو تحت الدراسة ونحن
بانتظار تعليمات وكيل الوزارة للبت في
هذا الموضوع الذي سيمكن المشتركين
م����ن ام����ت��ل�اك ع�����دد ك��ب��ي��ر وم���ف���ت���وح م��ن
الخطوط الهاتفية.
• في اآلونة األخيرة كثرت الشكاوى
حول رسوم الصفر الدولي ،حيث يدفع

ال��م��ش��ت��رك  65دي���ن���ارا ن��ظ��ي��ر ال��ح��ص��ول
ع��ل��ى خ���ط وإذا م���ا أراد خ��دم��ة الصفر
الدولي بعد فترة يضطر لدفع  15دينارا
إضافية ،هل هناك آلية من قبل الوزارة
إلنهاء هذه المشكلة؟
 نعم هناك دراسة من وكيل الوزارةالمهندس عبدالعزيز العصيمي إللغاء
ال����ـ 15دي����ن����ارا اإلض���اف���ي���ة ،ب��ح��ي��ث ي��ق��وم
ال��م��ش��ت��رك ب��دف��ع رس���وم ال��ح��ص��ول على
ال��خ��دم��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة ب���ـ  65دي���ن���ارا ت��ك��ون
شاملة خدمة الصفر ال��دول��ي وإن أراد
المشترك ال��ح��ص��ول على ه��ذه الخدمة
سيحصل عليها دون الحاجة إلى دفع
مبالغ أخرى وبتوجيهات مباشرة من
وكيل ال��وزارة تم تشكيل لجنة لدراسة
ه����ذا ال���م���وض���وع وق���ري���ب���ا س��ي��ت��م إل��غ��اء
رسوم الصفر الدولي بشكل نهائي عن
ال��م��ش��ت��رك ال����ذي ي��ري��ده��ا ب��ع��د م���دة من
وصول الخدمة الهاتفية له.
• أي المناطق الحديثة ستصل إليها
الخدمة الهاتفية؟ ومتى؟
 ح��ال��ي��ا ال��ج��ه��ة ال��ف��ن��ي��ة ف��ي ال����وزارةت��ض��ع ال��ل��م��س��ات األخ���ي���رة م���ن توصيل
ك��واب��ل وأم����ور ف��ن��ي��ة أخ����رى ف��ي منطقة
ج��ن��وب ال��ج��ه��راء ،وش����ارف ال��ع��م��ل على
االن����ت����ه����اء ون����أم����ل أن ن���ق���وم ب��ت��وص��ي��ل
الخدمة لسكان هذه المنطقة مع نهاية
يوليو المقبل .
• ماذا عن ضاحية عبدالله المبارك
(غرب الجليب)؟
 ال����������وزارة وف������رت ل�ل�أه���ال���ي خ��دم��ةالهاتف الهوائي ،إضافة الى التنسيق
م���ع ش��رك��ت��ي االت���ص���االت ب��ه��ذا ال��ش��أن،
حيث يستخدم السكان حاليا الهاتف
النقال وبسعر رمزي هو خمسة فلوس
للدقيقة ،وال�����وزارة ت��ج��ري اتصاالتها
حاليا م��ن أج��ل االت��ف��اق م��ع الشركتين
على خفض هذا المبلغ أيضا لتعميمه
على المناطق الجديدة كافة.
• متى ستبدأ الوزارة بإضافة الرقم
الثامن على الخطوط الهاتفية؟
 -في الربع األول من العام المقبل.

محليات
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يجب أن تكون ذكرى احتالل القدس
الصقر:
ً
ً
حدا فاصال بين اغتصاب األرض وإعادة الحقوق
رئيس البرلمان العربي النائب
محمد الصقر بعث رسالة خطية
الى رئيسة مجلس النواب االميركي
نانسي بيلوسي انتقد فيها تهنئتها
إسرائيل بمناسبة مرور  40عاما على
االحتالل وأكد أنها أثارت المشاعر
في مناطق كثيرة من العالم.

القدس ذات
وضع قانوني
ودولي خاص
بها سعت
إسرائيل
إلى تغييره
أو تعطيله

أكد رئيس البرلمان العربي محمد
جاسم الصقر ،في رسالة خطية الى
رئ���ي���س���ة م���ج���ل���س ال�����ن�����واب االم���ي���رك���ي
ن��ان��س��ي ب��ي��ل��وس��ي ،أن ق����رار المجلس
تهنئة اسرائيل بذكرى مرور  40عاما
على احتالل القدس ،أثار المشاعر في
مناطق كثيرة من العالم.
ون����اش����د ال���ص���ق���ر م���ج���ل���س ال����ن����واب
االم��ي��رك��ي أن ت��ك��ون ذك����رى م����رور 40
ع��ام��ا ع��ل االح��ت�لال االس��رائ��ي��ل��ي «ح��دا
ف��اص�لا ب��ي��ن ال��ك��راه��ي��ة وال��ح��ب وبين
العداء والسالم وبين اغتصاب األرض
وإعادة الحقوق الى أصحابها» .مطالبا
المجلس بالعمل على أن يكون الشرق
األوس����ط واح����ة ام���ن وس��ل�ام وازده����ار
ب��دال م��ن ان يكون ب��ؤرة عنف وتوتر،
ومتطلعا ال��ى أن يسهم ح��ل ال��ص��راع
ال���ع���رب���ي  -االس���رائ���ي���ل���ي ف����ي ال��ق��ض��اء
نهائيا على بؤر العنف واالرهاب التي
طالت الجميع.
وشدد على أن القرار «جاء منافيا
ل��ل��ق��رارات وق��واع��د القانون الدوليين،
ومجهضا للجهود العربية والدولية
ال���ت���ي ت���ب���ذل إلح����ي����اء ع��م��ل��ي��ة ال���س�ل�ام
وت���ح���ق���ي���ق س��ل��ام ع�������ادل وش����ام����ل ف��ي
المنطقة .ومناقضا كذلك لكل قرارات
االدارات االم��ي��رك��ي��ة المتعاقبة ،التي
أكدت عدم جواز االستيالء على أراضي
الغير بالقوة».
وأوض���ح الصقر أن مدينة القدس
ذات وضع قانوني ودولي خاص بها،
سعت اسرائيل الى تغييره أو تعطيله
بشتى ال��ط��رق وال��وس��ائ��ل .وأش���ار الى
أن قرار التقسيم وضع نظاما لالدارة

الدولية ،يشمل مدينة القدس بكاملها،
وهو ما يعني وضعها تحت السيادة
ال��ج��م��اع��ي��ة ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة وت��ك��وي��ن
م��ج��ل��س وص���اي���ة ي���ك���ون م���س���ؤوال عن
ادارتها وهو ما رفضته اسرائيل.
ولفت الى ما تقوم به اسرائيل من
انتهاكات قانونية للحقوق المدنية
وال���دي���ن���ي���ة ل��م��دي��ن��ة ال����ق����دس وال��ع��ب��ث
ب���األم���اك���ن ال��م��ق��دس��ة ب��ه��ا وم���ص���ادرة
األمالك وهدم المنازل ،الى حد محاولة
حرق المسجد االقصى للتخلص من
وج���وده ك��رم��ز ومعلم اس�لام��ي كبير،
ً
أخيرا بإعالن
اضافة الى قيام اسرائيل
ع��ن بناء  20أل��ف وح��دة سكنية حول
القدس .وذكر أن الدول العربية قدمت
مبادرة تاريخية للسالم ،لكن اسرائيل
ل��م ت��ت��ق��دم ب���أي م���ب���ادرة ت��ع��رض فيها
وجهة نظرها وسياستها ،بل تنتهج
سياسة المماطلة والمراوغة.
وح�����ض ال���ص���ق���ر ،ب���اس���م���ه وب���اس���م
ال���ب���رل���م���ان ال���ع���رب���ي ،رئ���ي���س���ة م��ج��ل��س
ال��ن��واب االميركي على ب��ذل جهود
حثيثة ب��االرت��ف��اع ف���وق سياسة
ازدواج���ي���ة المعايير ال��ت��ي أدت
الى زيادة التوتر والعنف في
المنطقة ،وأضرت بسمعة
ال�������والي�������ات ال���م���ت���ح���دة
وب������م������ص������ال������ح������ه������ا
أب�����������ل�����������غ ال�����������ض�����������رر،
ج����������راء االن����ص����ي����اع
وراء س�����ي�����ا س�����ات
اسرائيل التوسعية
واالس���ت���ي���ط���ان���ي���ة
ف�����������ي االراض������������������ي

ّ
وج���������ه ال�����ن�����ائ�����ب م���س���ل���م ال�����ب�����راك
ً
ً
برلمانيا إلى وزيرة التربية
سؤاال
والتعليم العالي ن��ور ي��ة الصبيح،
ط�����ل�����ب ف�����ي�����ه اف���������ادت���������ه ع�������ن ب���ع���ض
ال���م���س���ؤول���ي���ن ال����ذي����ن ت����م اع���ف���اؤه���م
م��ن ع��ق��وب��ات إداري�����ة وط��ب��ي��ع��ة تلك
العقوبات.
وطلب البراك من الوزيرة الصبيح
اف��ادت��ه ع��ن صحة أن��ه منذ توليكم
ال�����������وزارة ت���م���ت إع���������ادة ال���ن���ظ���ر ف��ي
بعض العقوبات التي طبقت على
بعض المسؤولين من قبل الشؤون
القانونية ،لذا يرجى موافاتنا بما
يلي:
ـ م��ن ال��م��س��ؤول��ون ال��ذي��ن طبقت
ب��ش��أن��ه��م ال��ع��ق��وب��ات ،وم���ا األم��اك��ن
اإلش��راف��ي��ة ال��ت��ي يشغلونها؟ ،وم��ا

الخليفة والبراك
يطالبان بإقرار كادر
َ
لحملة الماجستير
والدكتوراه
في «التربية»

ازدواجية
المعايير
األميركية أدت
إلى زيادة
التوتر والعنف
في المنطقة
وأضرت بسمعة
الواليات
المتحدة
وبمصالحها

الميع« :الداخلية والدفاع» لن تتدخل
في إجراءات تجنيس األلفين

البراك يسأل الصبيح عن قرارات إدارية
ولجنة االستعداد الدراسي
ال��م��خ��ال��ف��ات ال���ت���ي ت���م ب���ن���اء عليها
احالتهم الى التحقيق مع موافاتنا
ب����م����ذك����رات اإلح�����ال�����ة ال�����ى ال���ش���ؤون
ال���ق���ان���ون���ي���ة ،وم������ذك������رات ال����ش����ؤون
القانونية التي تم بموجبها اعتماد
العقوبة؟
ـ ما المبررات التي تم بموجبها
إعادة البحث والرأي القانوني الذي
تم من خالله رف��ع العقوبة؟ يرجى
ت���زوي���دن���ا ب��ال��م��س��ت��ن��دات ال��خ��اص��ة
بذلك.
ـ م���ا ال��س��ن��د ال���ق���ان���ون���ي ل��ص��دور
التراجع وتبرئة ساحة المحالين
م���ن ال��م��خ��ال��ف��ة إل����ى أن ص����درت في
حقهم اإلدانة؟
ـ م����ا ص���ح���ة أن ه����ن����اك ب��اح��ث��ي��ن
قانونيين في الشؤون القانونية من

ال��ع��رب��ي��ة المحتلة .م��ش��ي��را ال���ى ف��رض
اسرائيل الحصار الظالم على الشعب
الفلسطيني واستمرار اعتقال ممثليه
ال��ش��رع��ي��ي��ن م����ن ن������واب ووزراء ،ب��م��ا
يتنافى مع القانون الدولي االنساني.
ودع���ا الصقر بيلوسي ال��ى تأييد
م��ب��ادرة السالم العربية ودع��م جهود
األم��ي��ن ال��ع��ام لجامعة ال���دول العربية
ول����ج����ن����ة م������ب������ادرة ال�����س��ل��ام ال���ع���رب���ي���ة
واغتنام الفرصة التاريخية المواتية
اآلن لتحقيق أم���ن وس�ل�ام واس��ت��ق��رار
المنطقة( .القاهرة
 -كونا)

غير الكويتيين انتهت خدماتهم،
قبل توليكم ألسباب مختلفة ،وأن
هناك توجها إلعادتهم الى العمل؟
وفي الجزء الثاني من سؤاله طلب
البراك أسباب إلغاء لجنة االستعداد
للعام الدراسي القادم المشكلة من
قبل الوزير السابق الدكتور عادل
ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي ،ال��ت��ي ك��ان��ت ب��رئ��اس��ة
وك���ي���ل ال�������وزارة وع��ض��وي��ة ال���وك�ل�اء
ال���م���س���اع���دي���ن وم�����دي�����ري اإلدارات
ال��م��رك��زي��ة؟ وه���ل اج��ت��م��ع��ت اللجنة
م��رة واح���دة كما ذك��رت��م ف��ي لقائكم
بأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس
األمة؟

أعرب النائبان محمد الخليفة ومسلم البراك عن أملهما إنهاء معاناة
حملة مؤهل الماجستير والدكتوراه العاملين في سلك التدريس في
مدارس وزارة التربية بأسرع وقت ممكن.
وأعلن الخليفة والبراك أنهما اجتمعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي على هامش جلسة
مجلس األمة الثالثاء الماضي ،وناقشا معه ضرورة حسم موضوع هذه
الفئة من المدرسين العاملين في وزارة التربية وإقرار كادر خاص بهم
يتناسب والمؤهل األكاديمي وخبراتهم التدريسية ،أسوة بزمالئهم حملة
مؤهل الماجستير والدكتوراه العاملين في سلك التدريس في جامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وأش���ارا إل��ى أن
الحجي وعد بإنهاء هذا الموضوع ،ومن المقرر أن يبحثه مجلس الخدمة
ً
تمهيدا القرار الكادر الخاص بهم.
المدنية خالل اجتماعه المقبل

أك��د رئ��ي��س لجنة ال��داخ��ل��ي��ة وال��دف��اع
في مجلس االم��ة النائب غانم الميع ان
اللجنة لن تتدخل في إجراءات تجنيس
األلفين من فئة غير محددى الجنسية،
لكنه أم��ل م��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ان تضع
ش����روط����ا وض�����واب�����ط واض����ح����ة إلع���ط���اء
الجنسية للفئات المستحقة.

وقال الميع في تصريح لـ«الجريدة»
ام������س ان ال���ل���ج���ن���ة ل����م ت���ب���ل���غ ب��ال��م��وع��د
النهائي إلعالن دفعة االسماء المستحقة
للجنسية ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ق��ان��ون ال����ذي اق���ره
ّ
مجلس االم���ة اخ��ي��را ،غ��ي��ر ان���ه ت��وق��ع ان
ي���ص���در ال���م���رس���وم ف���ي غ���ض���ون االش��ه��ر
الستة المقبلة.

ّ
«االتصاالت المتنقلة» توضح :لم نطلب
أجهزة تنصت فهي من اختصاص الحكومة
وردنا من شركة االتصاالت المتنقلة
ت����وض����ي����ح ح�������ول ال����ت����ق����ري����ر ال��������ذي ن��ش��ر
بعنوان :اقرار «البلوتوث» رغم المخاوف
م���ن «ال��ت��ن��ص��ت» ،وق���د ج���اء ع��ل��ى النحو
التالي:
ت������ود ش����رك����ة االت������ص������االت ال��م��ت��ن��ق��ل��ة
أن ت��وض��ح ل��ك��م م��ا ج���اء ف��ي رده����ا على
اس���ت���ف���س���ارات ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة في
م���ج���ل���س األم�������ة ال����ت����ي اس���ت���دع���ت ش��رك��ة
االت��ص��االت المتنقلة لمناقشة مشروع
ق��ان��ون ب��ت��ع��دي��ل ب��ع��ض أح��ك��ام ال��ق��ان��ون
رق������م ( )9ل���س���ن���ة  2001ب����ش����أن إس������اء ة
استعمال أج��ه��زة االت��ص��االت الهاتفية
وأج��ه��زة التنصت ،وذل���ك م��ع مجموعة
من الجهات الرسمية في الدولة وممثل
للشركة الوطنية لالتصاالت :لم تطلب
ش��رك��ة االت���ص���االت المتنقلة وال تنوي
أن تطلب أجهزة تنصت ،فهذه األجهزة

ت ّ
���ورد فقط إل��ى الجهات الحكومية في
الدولة ،كما إنه للعلم ترفض الشركات
المصنعة ألجهزة التنصت أن تقبل أي
طلب لهذه األجهزة من قبل شركات وهي
تقبل فقط طلبيات الجهات الحكومية
الرسمية للدول ،لما في ذلك من أهمية
قصوى باألمن القومي للدول ،ومع ذلك
لم يطلب منا ذلك .وفيما يخص المسألة
المتعلقة بالخطوط األرضية ،فإن شركة
االتصاالت المتنقلة تؤكد لكم أنه ليس
لديها أي اختصاص في هذا الموضوع،
علما أن هذا الموضوع هو من اختصاص
وزارة المواصالت .وإذ تؤكد الشركة أنها
حريصة على التعامل بشفافية في ما
يتعلق بجميع عملياتها ،ف��إ ن��ه��ا على
استعداد ت��ام لتلقي أي استفسارات أو
معلومات في هذا الشأن أو في أي شأن
آخر يتعلق بنشاطها.

أحداث االستجواب

بورمية للجراح :سارع إلى تقديم
استقالتك إذا لم تستطع الرد
على األدلة الخطيرة
أعلن النائب د .ضيف الله بورمية تأييده
لالستجواب المقدم من النواب مسلم البراك
ً
موضحا
وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي،
أن محاور االستجواب قوية وأن اخطر ما فيها
المحور الثاني الذي يتحدث عن قضايا اخالقية
ً
مبينا أنه لن يتردد في التوقيع على
وتزوير،
طلب طرح الثقة بالوزير اذا لم يفند ما جاء
في صحيفة االستجواب بشكل دقيق ومدعم
باالثباتات.

وكشف بورمية أن أحد المستجوبين أطلعه
على بعض االثباتات واألدلة التي تثبت ما
ً
موضحا أنها
جاء في صحيفة االستجواب،
اثباتات خطيرة ً
جدا إذا لم يستطع الوزير الرد
ً
قائال :اذا لم
عليها .ونصح بورمية وزير النفط
تستطع أن تفند محاور االستجواب فسارع إلى
تقديم استقالتك قبل أن تقال وتصبح أول وزير
في تاريخ الكويت السياسي يخرج من الوزارة
بطلب طرح ثقة.

راعي الفحماء :وزير النفط
أخطأ وعليه االستقالة
أعلن النائب عبدالله راعي الفحماء دعمه
وتأييده ،استجواب وزير النفط الشيخ علي
الجراح ،وقال في تصريح صحفي إن االستجواب
حق دستوري ،على الحكومة أال تجزع منه ،وأال
ُتدخل البالد في أزمة ،وعليها التصرف بعقالنية،
بما يحفظ الكويت وشعبها ،ويحافظ على
العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد ان اعتذار الوزير الجراح مرفوض جملة
ً
ً
متأخرا ،بينما
مشيرا إلى أنه جاء
وتفصيال،
كان عليه االعتذار في نفس الجلسة التي طرح
ً
مؤكدا
فيها الموضوع من قبل بعض النواب،
أن الشارع الكويتي مستاء كل االستياء من
ً
مضيفا أن االعتراف بالخطأ
الوزير الجراح،
فضيلة ،واالعتذار عن الخطأ شجاعة ،بشرط
أال يأتي بعد وقت طويل من ارتكاب االخطاء
والمكابرة وتسفيه مطالب النواب ،خصوصا
أن قضية الناقالت ُ
اختلست فيها األموال العامة
في فترة حساسة ،كان المواطنون يمرون
ّ
الصدامي
فيها بظروف قاهرة ،وهي الغزو

المقبور ضد الكويت ،بينما يصرح الوزير في
الصحافة ،ويشيد بالمتهمين في القضية .وأكد
ان مالحظاتنا على وزير النفط ال تقتصر فقط
ً
مؤكدا أن هناك
على ما جاء في االستجواب،
نقاطا عدة كان على المستجوبين ضمها إلى
ً
مشيرا إلى أن سبب تأخر
االستجواب المقدم،
مشروع غرب هدية هو وزير النفط ،الذي ترفض
وزارته مساعدة المواطنين في إيجاد مسكن لهم،
بالموافقة على األراضي في غرب هدية ،والتي
تمانع بحجة أنه يوجد بها أنابيب نفطية ،في
حين تريد اعطاءها أشخاصا معينين ،لتنفيذها
في مشاريع ترفيهية ،بينما تجاوز عدد طلبات
ً
الكويتيين اإلسكان الـ 70ألف ً
إسكانيا،
طلبا
مؤكدا أن وزارة النفط تريد أن تضيع أكثر من 6
آالف وحدة سكنية على المواطنين في غرب هدية
بحجة «بايب نفطي» .وتساءل راعي الفحماء
عن دور الوزير في زيادة سقف الراتب لموظفي
القطاع النفطي ،حيث إنه يعرف ً
جيدا وقوع
الضرر على فئة العاملين في القطاع النفطي،

الذي يمثل شريحة كبيرة من الشعب الكويتي،
المهمش دورها من قبل الوزارة ،بتعمد عدم
ً
كثيرا
الموافقة على سقف الراتب الذي طالبنا به
عبر قنواتنا الدستورية .وناشد راعي الفحماء
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر

المحمد ،قبول استقالة وزير النفط الشيخ علي
الجراح إن تقدم بها ،أو إجباره عليها ،وإنهاء
األزمة التي تعيشها الحكومة ،مما جعل المجلس
ً
كثيرا بسبب تصرفات بعض الوزراء التي
يتأخر
تجبر النواب على تقديم االستجوابات.

االستجواب
الرومي لـ ةديرجلاً :
قانوني وسليم دستوريا
استبعد مصدر برلماني ان تطعن الحكومة
في دستورية االستجواب ،فيما أكد النائب
الرومي لـ«الجريدة» أن االستجواب سليم
من الناحية الدستورية .وأشارت مصادر
قريبة من المستجوبين ان اعداد النواب
المؤيدة لالستجواب تتزايد ،متوقعة ان
يعلن غير نائب تأييدهم لالستجواب خالل
هذا االسبوع .واوضحت المصادر انه
لم تحدث اي اتصاالت بين المستجوبين
والحكومة ،مؤكدة ان االستجواب قدم وال

تراجع عنه وبالتالي فإن اي لقاءات مع
الحكومة بخصوص االستجواب ليست ذات
فائدة .وتوقعت ان يحسم النواب المترددون
مواقفهم بشأن الموقف من االستجواب قبل
نهاية االسبوع الجاري .ولفتت المصادر الى
ان استعانة الوزير الجراح بالوزير السابق
والخبير الدستوري عادل الطبطبائي ال
يعني ان الحكومة تفكر في تقديم طعن في
االستجواب ،مؤكدة انه ال توجد شوائب
دستورية في االستجواب.

العجمي :أؤيد االستجواب
وأرفض تصنيفه أداة تصعيد
أكد النائب عبدالله مهدي العجمي تأييده
ً
رافضا
استجواب وزير النفط علي الجراح،
الشخصانية في الطرح وتصفية الحسابات
بتفعيل واستخدام هذه األداة الدستورية .وأضاف
العجمي في تصريح صحفي أن االستجواب حق
دستوري ،كفله الدستور للنائب وله الحق في
استخدامه في أي وقت شاء متى رأى ضرورة في
ذلك .كما أشار إلى أن هذا االستجواب سيكون
فرصة لكل من الوزير والمستجوبين لتوضيح
كل الحقائق والمعلومات التي تضمنتها صحيفة
االستجواب .وأعرب عن أمله بأال يتم تفسير

االستجواب على أنه أداة للتصعيد السياسي بين
المجلس والحكومة .وأوضح العجمي أننا كنواب
ملتزمون برغبة سمو األمير على ما أوصانا به
خالل لقائنا به وتأكيده على ضرورة التعاون بين
السلطتين إلنجاز القوانين والمشاريع التنموية،
التي تهم الوطن والمواطن مع تأكيده أيضا
على محاسبة المقصرين من أعضاء الحكومة
في واجباتهم ،مؤكدا أنه ال يجوز بأي حال من
األحوال الحكم المسبق على بنود االستجواب
قبل سماع ردود الوزير والمستجوبين خالل
المناقشة.

تقرير برلماني

االستجوابات تفكك الكتل
وتعمق الخالفات بينها
الكتل البرلمانية مؤثرة في النشاط السياسي في غياب األحزاب السياسية
عيد الرميزان

في ظل هيمنة مجلس االمة على
النشاط السياسي في البلد ورغبة
الكتل النيابية في امتالك زمام
المبادرة والقدرة على تحريك
الشارع السياسي في االتجاه الذي
تريده .
ك�����ل�����م�����ا ق����������دم اس�������ت�������ج�������واب ف���ي
ال����ك����وي����ت ،س��ل��ط��ت االض���������واء ع��ل��ى
الكتل النيابية بإعتبارها المحرك
الرئيسي للعملية السياسية في ظل
هيمنة مجلس االم��ة على النشاط
السياسي في البلد .وبغض النظر
عن مضمون االستجوابات واهمية
م����ح����اوره����ا ي����ب����دو ان ه�����ذه االداة
الدستورية باتت احد معاول تفكيك
الكتل واثارة الخالفات بين النواب
نتيجة عدم وضوح الرؤى وتباين
االولويات حتى بين اعضاء الكتلة
النيابية الواحدة.
وف����ي اس���ت���ج���واب وزي�����ر ال��ن��ف��ط
ال��ش��ي��خ ع��ل��ي ال��ج��راح ال���ذي اعلنت
ك��ت��ل��ت��ا ال��ع��م��ل ال��ش��ع��ب��ي وال��وط��ن��ي
اض�����اف�����ة ال������ى ال����ن����ائ����ب االس��ل�ام����ي
ع�����ادل ال���ص���رع���اوي رغ��ب��ت��ه��م��ا في
ت��ق��دي��م��ه ،ب����رز ن���م���وذج ال��خ�لاف��ات
ال��ت��ي تخلفها االس��ت��ج��واب��ات بين
اعضاء الكتل البرلمانية في مشهد
ربما يقتصر على الحالة الكويتية
ذات ال��خ��ص��وص��ي��ة ف��ي ال��م��م��ارس��ة
الديموقراطية.
لكن لماذا تحصل الخالفات بين
النواب اثناء االستجوابات؟
يتحرك غالبية ا ل��ن��واب حسب
رغ�����ب�����ات ن���اخ���ب���ي���ه���م واه���ت���م���ام���ات
م��ن��اط��ق��ه��م ،ف��ه��ي ال��م��رج��ع��ي��ة ال��ت��ي
يستمد منها ال��ن��واب توجهاتهم،
وب����م����ا ان ال���م���ن���اط���ق ت��خ��ت��ل��ف ف��ي
االهتمامات تتباين مواقف النواب
حسب ت��وج��ه��ات ه��ذه المنطقة او
ت��ل��ك .وي��ب��ق��ى «ال�����رأي االخ��ي��ر ال��ذي
ي��ع��ت��م��ده ال���ن���ائ���ب ق��ب��ل ال��ت��ص��وي��ت
على اي قضية مطروحة هو موقف
الناخبين» ،على م��ا ي��ق��ول النائب
ضيف الله بورمية.
وي���ض���ي���ف ب���ورم���ي���ة وه�����و اح���د
اع�����ض�����اء ال���ك���ت���ل���ة االس��ل��ام�����ي�����ة ف��ي
ت��ص��ري��ح ل���ـ ال���ج���ري���دة» ان «ال���ن���واب
يحتكمون ف��ي االخ��ي��ر ل��م��ا ي��ري��ده
ال���ن���اخ���ب���ون واب����ن����اء ال��م��ن��ط��ق��ة في
ال���ت���ص���وي���ت ع���ل���ى ال���ق���ض���اي���ا م��ح��ل
النقاش في المجلس».
وال ت��ق��ت��ص��ر ع��م��ل��ي��ة ال���رج���وع
للناخبين على النواب المستقلين
انما تشمل ايضا النواب المنتمين
ال�����ى ك���ت���ل واح��������زاب س��ي��اس��ي��ة الن
«الكتل ال تنجح في االنتخابات»،
كما يقول بورمية.
ويشير بورمية الى ان الناخبين
ه������م ال������ذي������ن ي�����دع�����م�����ون ال����م����رش����ح

ويوصلونه الى مجلس االمة لذلك
يؤخذ رأيهم في المرتبة االولى عند
التصويت».
وينتمي غالبية اعضاء مجلس
االم��ة ال��ى كتل برلمانية باتت هي
المؤثرة في النشاط السياسي في
ظ��ل غ��ي��اب االح�����زاب والتنظيمات
السياسية.
غ��ي��ر ان ال��ت��ب��اي��ن ال����ذي تشهده
ال���ك���ت���ل وال����خ��ل�اف����ات ب���ي���ن ال��ك��ث��ي��ر
م���ن اع��ض��ائ��ه��ا الس��ي��م��ا ع��ن��د ط��رح
االس��ت��ج��واب��ات ي��ط��رح ال��ت��س��اؤالت
عن مدى قدرة هذه التجمعات على
البقاء كقوة ضغط قادرة على تنفيذ
اجندتها السياسية.
ل��ك��ن ب��م��ا ان ال���خ�ل�اف���ات تتعلق
ف��ي تباين رغ��ب��ات الناخبين التي
يضعها النواب في المرتبة االولى
تبرز االختالفات حتى بين اعضاء
ال���ك���ت���ل���ة ال���ن���ي���اب���ي���ة ال�����واح�����دة ك���ون
اه���ت���م���ام���ات ال���ن���اس م��خ��ت��ل��ف��ة بين
المناطق.
وي��ت��ذك��ر ب��ورم��ي��ة ك��ي��ف ع���ارض
اعضاء في الكتلة االسالمية التي
ينتمي اليها موضوع استجوابه
ل���وزي���ر ال��م��ال��ي��ة ال�����ذي ك����ان ي��ع��ت��زم
ت��ق��دي��م��ه م��ط��ل��ع ال���س���ن���ة ال��ح��ال��ي��ة،
وفضل التريث فيه بناء على طلب
اعضاء الكتلة.
ويشير الى ان موضوع اسقاط
ال���ق���روض ي��ل��ق��ى اه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة في
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��ن��اط��ق االن��ت��خ��اب��ي��ة
بينما نجد الموضوع نفسه يلقى
اهمية اقل في مناطق اخ��رى لذلك
شاهدنا ه��ذا التباين بين النواب
ح�������ول ق���ض���ي���ة اس�����ق�����اط ال����ق����روض
واستجواب وزير المالية.
ويقر النائب احمد الري ان الكتل
البرلمانية ت��درك حساسية بعض
القضايا وتأثيرها على النواب في
مناطقهم االنتخابية لذلك ال تتشد
في عملية االل��ت��زام في التصويت.
ل��ك��ن��ه ي���رى ان���ه ح��ت��ى ف��ي القضايا
ال���خ�ل�اف���ي���ة ال ي���ن���ب���غ���ي ان ي���خ���رج
الخالف عن اتفاق اعضاء الكتلة.
وي����ض����رب الري ال��م��ن��ت��م��ي ال���ى
كتلة العمل الشعبي مثال في آلية
العمل المتبعة في الكتلة اذ تمثل
ن���م���وذج���ا ف����ي االل�����ت�����زام ،م��وض��ح��ا
ان���ه ف���ي ال��ق��ض��اي��ا ال��خ�لاف��ي��ة ي��ت��رك
ل��ل��ن��ائ��ب ح��ري��ة ات��خ��اذ ال���ق���رار وف��ق
ق��ن��اع��ات��ه ب��ال��ت��ش��اور واالت���ف���اق مع
اع��ض��اء الكتلة .وي��ق��ول ان اعضاء
الكتلة متفقين في كل ش��يء حتى
في القضايا المختلف عليها وهو
م��ا منح الكتلة ال��ق��وة التي تتمتع
بها وح��اف��ظ على تماسكها ط��وال
هذه السنوات.
وت��ت��ش��ك��ل ال���ك���ت���ل ال��ن��ي��اب��ي��ة ف��ي
مجلس االمة البالغ عددها خمسة
كتل هي كتلة العمل الشعبي وكتلة
العمل الوطني وكتلة المستقلين

وال���ك���ت���ل���ة االس�ل�ام���ي���ة اض����اف����ة ال���ى
ت���ك���ت���ل االس�ل�ام���ي���ي���ن ال��م��س��ت��ق��ل��ي��ن
م��ن مجموعة م��ن ال��ن��واب اصحاب
االن����ت����م����اءات ال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة
المتنوعة.
والت���ع���د ال��ك��ت��ل اح���زاب���ا ك��ون��ه��ا
تضم اطيافا من النواب ال يحملون
ايديولوجية معينة لذلك تتم عملية
االخ��ت��راق��ات بين صفوفها ويبرز
ع���دم ال��ت��زام اع��ض��ائ��ه��ا ف��ي م��واق��ف
معينة.
وي�����ق�����ول ب����ورم����ي����ة ن����ح����ن ل��س��ن��ا
اح��زاب��ا حتى نلتزم في توجيهات
ال��ك��ت��ل ان��م��ا م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ن��واب
المشتركين ف��ي اف��ك��ار وت��وج��ه��ات
معينة ،نلتقي للتنسيق والتشاور
ف���ي ال��ق��ض��اي��ا ال��م��ط��روح��ة .وي��ؤي��د
النائب خلف دميثير العنزي من
كتلة المستقلين وجهة نظر زميلة
بورمية في شأن الموقف من الكتل
النيابية .ويقول ان االنتماء الى اي
كتلة يهدف الى دعم مواقف النواب
في القضايا التي يتبنونها ،مشيرا
الى انه في حال وقوع تعارض بين
رأي ابناء منطقته وموقف الكتلة
التي ينتمي اليها فسيقف في صف
الناخبين .وي��ق��ول ان��ا م��ع الناخب
فيما يريد ألني صوته الذي يعبر
عنه داخل قبة البرلمان.
وتعتبر الكتلة االسالمية اكثر
ال��ك��ت��ل اخ���ت���راق���ا ف���ي ص��ف��وف��ه��ا من
ال�����ن�����واب ال��م��ن��ت��م��ي��ن ال���ي���ه���ا ،وف���ي
استجواب وزير النفط الذي شارك
في تقديمه النائب االسالمي عادل
الصرعاوي خير شاهد على عدم
ت��م��اس��ك الكتلة االس�لام��ي��ة ،بينما
تعتبر كتلة العمل الشعبي التي
كانت اول الكتل التي تأسست في
م��ج��ل��س االم�����ة اك���ث���ر ك��ت��ل��ة ال��ت��زام��ا
وتنظيما وحزما مع من يخرج عن
اج��م��اع اع��ض��ائ��ه��ا .وك��ان��ت الكتلة
االسالمية فصلت النائب عبدالله
العجمي من عضويتها النه صوت
بخالف اجماع الكتلة.
وف��ي ظ��ل الرغبة المتنامية في
اوس��اط الكتل النيابية في امتالك
زمام المبادرة والقدرة على تحريك
الشارع السياسي في االتجاه الذي
ت��ري��ده ع��ب��ر تبنى م��واض��ي��ع تلقى
تجاوبا شعبيا تتعمق الخالفات
بين الكتل ويحتدم ال��ص��راع فيما
بينها عبر ط��رح مواقف معارضة
ل���ت���وج���ه ال���ك���ت���ل���ة ال���م���ن���اف���س���ة م��ث��ل
االع���ت���راض ع��ل��ى ت��وق��ي��ت م��وض��وع
معين او االعتراض على الموضوع
ن���ف���س���ه او ط�����رح ق���ض���ي���ة ال��ت��ه��دئ��ة
وال��ت��ع��اون م��ع ال��ح��ك��وم��ة ،وغيرها
م����ن ال���م���واض���ي���ع ال����ت����ي ت����ث����ار ب��ي��ن
ال���ك���ت���ل ال��م��ن��اف��س��ة ع���ن���د ط�����رح اي���ة
ممارسة دستورية تصل الى مرحلة
استخدام السؤال المغلط وتقديم
االستجواب.

األميرة دينا مرعد تزور مقر حملة «كان»
األميرة دينا :فخورة بهذا العمل المتميز من أجل مريض السرطان والمجتمع بأكمله
الخرافي :تعميق أطر التعاون هو أساس النجاح في توعية المجتمع
أث���ن���ت س��م��و األم����ي����رة دي���ن���ا م���رع���د ل��دى
زي����ارت����ه����ا إل�����ى م���ق���ر ال���ح���م���ل���ة ال��وط��ن��ي��ة
التوعوية لمرض السرطان «ك��ان» على
الجهود المبذولة لرفع مستوى التوعية
الصحية حول مرض السرطان وتحسين
مستوى الخدمات التي يتلقاها مريض
ال��س��رط��ان م��ن خ�ل�ال ت��س��وي��ق ال��وس��ائ��ل
العلمية بطريقة مبتكرة.
وقد أعلنت سمو األميرة أن سبب زيارته
المقر الحملة وتواصلها مع القائمين
عليها هو لالطالع عن كثب على أحدث
ما توصلت إليه الجهود المبذولة في
م��ك��اف��ح��ة وع��ل�اج م���رض ال��س��رط��ان مما
يتيح تبادل الخبرات وتحقيق تواصل
مستمر وتنسيق عالي المستوى بين
ال���ج���ه���ات ال��م��ه��ت��م��ة ب���م���رض ال���س���رط���ان
حول العالم.
وأك��دت سمو األميرة دينا على أن هذه
ال�����زي�����ارة س��ت��ش��ك��ل ال����ب����داي����ة ل��ت��أس��ي��س
ت���ع���اون وب���ن���اء ج��س��ر ت���واص���ل م���ن أج��ل
تحقيق تكامل يتيح تحقيق األ ه���داف
المنشودة ويرفع من مستوى الخدمات
وال��وس��ائ��ل ال��م��ع��ت��م��دة ف��ي ال��ت��وع��ي��ة من
مرض السرطان ،كما أبدت استعدادها
ال��ت��ام للتعاون م��ع الحملة والمساهمة
فيها بكافة الوسائل المتاحة.
وص����رح����ت رئ���ي���س���ة ال��ح��م��ل��ة أ.د ف���اي���زة
ال�����خ�����راف�����ي ب�������أن زي����������ارة األم������ي������رة دي���ن���ا
مرعد المدير ال��ع��ام لمؤسسة الحسين
للسرطان إلى الكويت وتشريفها لمقر
ال��ح��م��ل��ة ه���و دل���ي���ل ع��ل��ى م����دى اه��ت��م��ام
سمو األميرة بحملة «كان» مما يشعرنا
بعظم المسؤولية الملقاه على عاتقنا
كما يشعرنا بالفخر بأن حملة «كان» قد
استطاعت وخالل فترة وجيزة أن تحقق

ه��ذا االن��ت��ش��ار ال��واس��ع وتصبح معروفة
على المستويين اإلقليمي والعربي.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ص���رح د .خ��ال��د ال��ص��ال��ح
رئيس اللجنة اإلشرافية لحملة «كان» بأن
هذا النوع من الزيارات ضروري لتحقيق
مزيد من التواصل مع الجهات والهيئات
المعنية ب��م��رض ال��س��رط��ان واالس��ت��ف��ادة
من خبراتهم ومشاركتهم بما تم إنجازه
في الحملة.
وق��د تضمنت زي���ارة األم��ي��رة دي��ن��ا مرعد
القيام بجولة في أنحاء المقر واالط�لاع
ع��ل��ى األق��س��ام المختلفة ف��ي��ه وال��خ��دم��ات
المقدمة م��ن خ�لال ه��ذه األق��س��ام ،كما تم
ت��ق��د ي��م فيلم تعريفي ع��ن الحملة يشمل
ال���رؤي���ة واأله�����داف وال��وس��ائ��ل ب��اإلض��اف��ة
إلى عرض مصور عن أهم الفعاليات التي
قامت بها الحملة منذ انطالقها.

وف��ي المقابل ق��ام ال��ف��ري��ق ال��م��راف��ق لسمو
األميرة بتقديم عرض مصور عن مؤسسة
ال��ح��س��ي��ن ل��ل��س��رط��ان ت��ض��م��ن أه�����داف ه��ذه
ال����م����ؤس����س����ة وال�����خ�����دم�����ات ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا
باإلضافة إلى الجهات التي تتعاون معها،
وق���د تبين ب��ع��د ه���ذا ال��ع��رض م���دى وج��ود
أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق بين
حملة «كان» ومؤسسة الحسين للسرطان.
وف��ي نهاية ال��زي��ارة تقدمت سمو األميرة
دي��ن��ا م��رع��د ب��خ��ال��ص ال��ش��ك��ر إل���ى رئيسة
الحملة أ .د .فايزة الخرافي على الحفاوة
وال���ت���رح���ي���ب ال���ل���ذي���ن ح��ظ��ي��ت ب��ه��م��ا خ�لال
زياراتها إلى مقر الحملة وتقدمت بدعوة
إل��ى جميع القائمين على الحملة ل��زي��ارة
ال��م��م��ل��ك��ة األردن����ي����ة ال��ه��اش��م��ي��ة وم��ؤس��س��ة
الحسين للسرطان لالطالع على الخدمات
التي تقدمها.

ذكريات
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الكويت من اإلمارة إلى الدولة
الدكتور أحمد الخطيب يتذكر

الحلقة السابعة

7

في صحيفة الشعب كاملة بعد ايقاف صحيفة صدى االيمان،
في الخمسينيات ،شهدت الكويت انفتاحا ملحوظا أدت
والتي يتناول فيها الظروف الرقابية والسلبيات التي تتعرض
فيه الصحافة دورا بارزا ،رغم محدوديتها وتواضع ظروف
لها الصحافة.
اصدارها ،ويستعرض الدكتور احمد الخطيب في الحلقة
السابعة من ذكرياته بعض المحطات والمواقف في الصحف ويواصل الدكتور الخطيب سرد ذكرياته عن تاريخ الحركة
العمالية واضراب عمال النفط ،وكيف تعاطف معهم العمال
الكويتية ،كما ينشر الرسالة التي وجهها سكرتير عبدالله
السالم ،حاكم البالد ،الى رئيس دائرة المطبوعات والنشر ،والتي الكويتيون العاملون في ميناء الفحيحيل ،حيث قام مال ياقوت
يحذر فيها مما تقوم الصحف بنشره من انتقادات لدول صديقة بفك سفن النفط من المرسى وجعلها ّ
«تسمر» في البحر.
وانعكاسات ذلك على عالقة الكويت بتلك الدول .كما ينشر
كذلك يعرض الدكتور في هذه الحلقة بدايات تأسيس النقابات
ايضا في هذه الحلقة المقالة التي كتبها محمد مساعد الصالح واالتحادات العمالية ودورها في تلك المرحلة.

الصحافة الكويتية والحركة العمالية
بعد تولي عبدالله السالم الحكم ع��ام  1950ب��دأت الصحافة المحلية
بالعودة إلى الصدور وبشكل سريع ومتواصل ،وتصدت هذه الصحف وهي
صحف شهرية أو أسبوعية للمشكالت الداخلية والقضايا العربية بشكل
حيوي والف��ت للنظر على الرغم من القيود المفروضة عليها آن��ذاك .ففي
البداية كانت الصحافة تابعة لألمن العام ،أي تحت رقابة الشيخ عبدالله
المبارك أو الشيخ عبدالله األحمد الجابر أثناء غياب األول ،وفرضت الرقابة
المسبقة على كل ما ينشر ،وبعد إنشاء اللجنة التنفيذية العليا أصبحت
الصحافة تابعة إلدارة الشؤون االجتماعية والعمل ،وألغيت الرقابة المسبقة
وطلب من الصحافة التي تصدر باسم األندية والجمعيات آنذاك بأن يكون
لها رئيس تحرير مسؤول ،وبعدها اشترط بأن ال يكون رئيس التحرير
ً
ً
موظفا حكوميا مما أربك الصحافة وتسبب في تعطيل معظم الصحف
لفترات طويلة .وبعد أح��داث ثانوية الشويخ في فبراير  1959تم إغالق
جميع الصحف الكويتية وسحب امتيازها.
وعلى الرغم من قصر عمر الصحافة في فترة الخمسينيات والقيود
ً
ً
واإلجراء ات المعرقلة لعملها فإنها ّأدت دورا مهما في التوعية والتوجيه
والمطالبة باإلصالح.
وقد نشر محمد مساعد الصالح كلمة بليغة في جريدة «الشعب» ّ
عبرت
عن مأساة الصحافة في الكويت (انظر نصها).
غير أن األرشيف الكويتي لم يقم بواجبه باالحتفاظ بهذا التراث القيم
مع األسف الشديد ،فلم أتمكن من الحصول على هذه الصحف كلها ،وأذكر
أنه في أوائل السبعينيات ذهبت إلى مكتبة وزارة اإلعالم لالطالع على هذه
مزر.
الصحف فوجدت بعضها إال أنه مع األسف الشديد كانت في وضع ٍ
فكانت المواضيع المهمة منتزعة بمقص ،إذ يبدو أن أحد الباحثين رأى
أنه من األسهل له أن يسرق هذه الصفحات بدل نسخها! كذلك فإن المكتبة
المركزية لم تستطع أن تجمع إال القليل من هذه الصحف ،وقد علمت أن
مركز أبحاث الدراسات الكويتية يحاول أن يجمع ما أمكن الحصول عليه
من بعض الكويتيين الذين يحتفظون ببعض هذه الصحف.
ً
بعد إغالق «صدى اإليمان» ،كما ذكر سابقا ،انتقل نشاطنا إلى جريدة
«الفجر» التابعة لنادي الخريجين التي كان يرأس تحريرها يعقوب يوسف
الحميضي ،وكانت لي زاوي��ة أسبوعية بعنوان «زاوي�ت��ي» وبتوقيع اسم
مستعار ،واستمر الوضع كذلك حتى حصلت أحداث ثانوية الشويخ التي
أدت إلى إغالق جميع األندية والصحف مما سيأتي ذكره.
المتصفح للصحف ا ل �ت��ي ص ��درت ف��ي الخمسينيات ي�ج��د ه��ا تنبض
بالحيوية ،فعالوة على ما تفسحه من مجال مهم لألدب والشعر والرياضة
فهي تقدم مادة دسمة لمعالجة القضايا االجتماعية والتربوية والسياسية،
فقد وا ك�ب��ت المسيرة المطالبة بالديمقراطية وأ ك ��دت أهمية االنتخاب
ورفضت التعيين ،كذلك طالبت بتوسيع القاعدة االنتخابية التي كانت
ً
محدودة جدا .وانتقدت الفساد الموجود والمحسوبية ،ودعت إلى التوسع
في التعليم وفي الخدمات الصحية والرعاية السكنية وأيدت تحرر المرأة
وأبرزت نشاطات الفتيات الكويتيات المطالبات بذلك.
كذلك كان لقضايا التحرر حيز واسع في الصحافة المحلية ،ودعت إلى
التضامن ومساعدة حركات التحرير في المغرب العربي  -مراكش  -تونس
 الجزائر ،ودعم القضية الفلسطينية.وكانت تنتقد بعض الحكومات العربية على سياسات ّ
تعدها مضرة

كانت الصحافة
تابعة لألمن
العام أي تحت
رقابة عبدالله
المبارك
وعبدالله
األحمد

بعد أحداث
ثانوية الشويخ
في فبراير
 1959أغلقت
جميع الصحف
وسحبت
امتيازاتها

محمد مساعد الصالح
ال تستطيع الصدور ألنها صدرت
تحت ظل قانون أما أن تصدر في ظل
قانون ورقابة مسبقة فهذا شيء غريب!

جريدة الشعب (الكويتية)
«نشرت جريدة الشعب (الكويتية) كلمة أعلنت
فيها أنها مضطرة آسفة ألن تحتجب عن قرائها
وذل� ��ك ألن �ه��ا ال ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ص ��دور ألن �ه��ا ص��درت
تحت ظ��ل ق��ان��ون ،أم��ا أن ت�ص��در تحت ظ��ل قانون
ورق��اب��ة مسبقة ف�ه��ذا ش��يء غ��ري��ب! ه��ذا م��ا نشرته
جريدة الشعب وفي الواقع بالرغم من صغر حجم
هذه الكلمة وإيجازها إال أنها الشك أث��رت في كل
م��ن ق��رأه��ا ،ح�ت��ى إن��ه ل��و ك�ت��ب كلمة أك�ب��ر م��ن ه��ذه
لما استطاع قارئ أن يواصل قراء تها ...إنها كلمة
مؤثرة وال شك .كلمة تجعل القارئ يحاول أن يجد
ً
سببا الحتجاب «الشعب» ،ويحاول أن يستعرض
المقاالت التي نشرتها هذه الصحيفة منذ صدورها
ول�ق��د ت��اب�ع��ت م��ا ن�ش��رت��ه «ال�ش�ع��ب» م�ن��ذ ص��دوره��ا
فلم أجد إال مقاالت هادئة ...وهادئة ً
جدا ...بل إني
كنت أعيب على «الشعب» هدوء ها ...وكنت أعجب
كيف تستطيع أن تحافظ على هذا الهدوء ...كيف
تستطيع أن تحافظ على هذا الطابع وكل ما حولها
يجعل اإلنسان يثور ...فمشاكلنا كثيرة ...ومجتمعنا
فيه كثير من الشذود ،وأوضاعنا إن لم تكن مقلوبة
ف�ه��ي ق��ري�ب��ة م��ن المقلوبة وم��ع ذل��ك ك��ان��ت تصدر
صحفنا ه��ادئ��ة ج � � ً
�دا ...وك��ان��ت ت�ط��ال��ب بالحقوق

بأسلوب رج��اء ول��و تكرمت ول��و سمحت ...بل إنه
حتى كلمتها األخيرة  -كلمة الشعب  -التي تعلن
فيها اضطرارها إلى االحتجاب لم تكن قاسية .فهي
لم تهاجم دائرة المطبوعات ...ولم تطالب بتعويض
ع��ن الخسائر التي تكبدها صاحبها م��ن أج��ل أن
ً
كريما
تصدر الصحيفة ...لم يطالب بكل هذا ،وكان
مع دائرة المطبوعات ...ومع هذا وبالرغم من كل هذا
فإن دائرة المطبوعات ال تريد أن تستمر صحفنا
المحلية ،فكان إيقاف ص��دور ص��دى اإلي�م��ان وقع
ً
مخالفا للقانون ...ثم كان تضييقها على صحفنا
ال�م�ح�ل�ي��ة ب��ال��رغ��م م ��ن أن ال �ق��ان��ون ال ي�س�م��ح لها
بذلك ...وبعد ال أعرف إن كانت دائ��رة المطبوعات
ستصر على فرض الرقابة السابقة أم أنها ستعدل
ع��ن ق ��راره ��ا ...وم ��ع ذل ��ك ف��أن��ا أرج ��ح ال� ��رأي األول،
رأي اإلص ��رار ألن��ه ال يجوز أن تظهر صحيفة في
الكويت تنافس «الكويت اليوم» ...لذلك أكتب كلمتي
العتقادي أنني إن لم أكتبها اليوم فسأكتبها ً
غدا أو
ً
مقدما...
بعد غد .ولذلك فال بأس أن أرثي صحفنا
أرثيها وأنا آسف أن ألجأ إلى رثاء أحـد ال أعرف إن
كان سيعيش أو سيموت ،وذلك ألن الخطـر يهدده
ً
ً
ً
وأبدا».
دائما
دائما وسيظـل يهدده

الشيخ عبدالله السالم في افتتاح محطة تكرير الزيت الخام
ً
بالقضية القومية مما سبب إحراجا للكويت ،وهذا ما دعا عبدالله السالم
إلى توجيه الرسالة التالية إلى الصحف.
ّ
وجه سكرتير صاحب السمو الرسالة التالية إلى سعادة رئيس دائرة
المطبوعات والنشر:
ح � �ض ��رة ال� �م� �ك ��رم ص ��اح ��ب ال � �س � �ع� ��ادة رئ � �ي ��س دائ� � ��رة
المطبوعات والنشر الموقر،
بعد تقديم وافر االحترام،
أمرت أن أقدم لسعادتكم مالحظة سموه على ما تكتبه
جريدتا الشعب والفجر مما يخالف كل المخالفة لسياسة
الود األخوي التي رسمها سموه ويرغب باتباعها نحو
جميع ا ل�ب�لاد العربية الشقيقة ب�لا تمييز .وال أكتمكم
أن س�م��وه ال ينظر بعين ال��رض��ى إل��ى م��ا تكتبه ه��ات��ان
الجريدتان من تعليقات وحمالت ال مسوغ لها .ألنه يرى
أن الجميع إخوان ،وأن ما يكدر صفو العالقات بينهم ال
ً
يلبث أن يزول غدا وتبقى بغضاؤنا في صدور الموتورين
مما ال يتفق ومصلحة البالد والسمعة.
ً
لهذا وبما أن أحدا منهم لم يتعرض لنا بسوء فإن من
الواجب علينا أن نحافظ على التواد وأن ال نحشر أنفسنا
ً
فيما ال ينتج منه إال البغضاء المضرة بمصلحتنا حاضرا
ً
ومستقبال .من أجل ذلك أرجو أن تتكرموا وتأمروا بإيقاف
هذه الحمالت بكل معنى الكلمة ولو أحوج األمر إلى وقف
صدور الجريدتين إلى إشعار آخر من سموه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
المخلص «أمين سر المجلس»
كل هذا التراث الضخم مما قامت به الصحافة الكويتية بحاجة إلى كتاب
خاص يسجل دوره��ا الرائع في تطوير الحياة السياسية على الرغم من
المصاعب التي كانت تتعرض لها.

َّ
المجموعة األولى مؤلفة من عقاب الخطيب وخالد الغربللي اللذين التحقا
بالعمل بالشركة عام  .1942بعد تخرجهما تبعتهم مجموعة ثانية من شيخان
الفارسي وأحمد العامر ومجموعة ثالثة من بدر الحداد ومحمد صالح ماتقي،
إال أن عمل هؤالء لم يستمر بالشركة بسبب مضايقات المسؤولين اإلنجليز
لهم .فأول من قدم استقالته عقاب الخطيب عام  1943ثم تبعه اآلخرون ،لكن
الشركة رفضت االستقالة وألزمتهم العمل حسب شروط تدريسهم ،وأيدها
بذلك المسؤولون الكويتيون في الشركة ،إال أن تدخل عبدالله المبارك أنهى
هذه المشكلة وأعطاهم الحق بأن يستقيلوا متى شاؤوا.

بعد اغالق «صدى اإليمان»
انتقلنا إلى جريدة «الفجر»
التي يرأسها يعقوب الحميضي
وكنت أكتب فيها بعنوان
«زاويتي»

محمد مساعد الصالح

دور الحركة العمالية
ال يمكن أن يغفل دور الحركة العمالية عند تأريخ النضال الديمقراطي
الكويتي في النصف الثاني من القرن الماضي ،بل ال بد من تسجيل أن
العمال أول من بدأ التحرك الشعبي بعد ضرب تجربة المجلس التشريعي
عام  ، 1938وبرزت منهم قيادات وطنية المعة دخلت مجالس األمة المختلفة
ً
ً
وأدت دورا بارزا في تدعيم الديمقراطية وتحقيق المكاسب العمالية الكبيرة.
ً
وكانت شركة نفط الكويت هي مكان أول تجمع عمالي كبير نسبيا في
الكويت بعد أن ضربت تجارة اللؤلؤ واضمحل دور السفن الشراعية بعد
الحرب العالمية األولى بسبب منافسة السفن التجارية البخارية الكبيرة،
م�م��ا دف��ع بكثير م��ن ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي ه��ذي��ن ال�ق�ط��اع�ي��ن للتوجه إل��ى العمل
الحكومي المحدود آن��ذاك والعمل في شركة نفط الكويت ،وكانت وقتها
شركة بريطانية أمريكية بإدارة بريطانية.
ف��ي ا ل�ب��دا ي��ة وكعملية تجميلية سعت حكومة الحماية البريطانية بعد
دورها في إجهاض تجربة المجلس التشريعي عام  1939أن تنفذ أحد بنود
اتفاقية النفط التي تلزم الشركة إرس��ال بعثات إل��ى الخارج على حسابها،
فأرسلت مجموعة قليلة من الكويتيين إل��ى البحرين للتدرب على األعمال
الفنية كالنجارة وال�ح��دادة وغيرها للعمل بالشركة بعد تخرجهم ،فكانت

شركة النفط كانت ملزمة
بإرسال بعض الكويتيين
للدراسة فأرسلت عقاب الخطيب
وخالد الغربللي
وشيخان الفارسي وأحمد العامر
وبدر الحداد
ومحمد صالح ماتقي
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سكرتير الشيخ عبدالله السالم وجه رسالة إلى دائرة المطبوعات والنشر
يأمر فيها بوقف الحمالت التي تسيء إلى العالقات مع الدول األخرى
حتى لو أدى ذلك إلى إغالق الصحف

حكومة الكويت
إدارة األمن العام  -األحمدي
إعالن إلى عمال شركات المقاولين الفنيين وغير الفنيين
ً
نظرا لكون بعض شركات المقاولين المتعاقدين مع شركة
نفط الكويت ال يقومون بواجباتهم تجاه عمالهم على الوجه
األكمل وما إلى ذلك من أشياء تهم العامل ،رأينا أن ن��ورد فيما
ً
يلي بعض النقاط الهامة والتي نراها حقا من حقوق العامل ومن
حقه المطالبة بها:

أضرب عمال
النفط وتعاطف
معهم العمال
الكويتيون
العاملون
في ميناء
الفحيحيل

عالوة السكن
باإلضافة إلى األجور األساسية يصرف إلى كل مستخدم عالوة سكن
ً
قدرها  57ناية بيزة يوميا ،وتخضع هذه العالوة للخصم ال�لازم مقابل
ت��وف��ي��ر س��ك��ن ل��ل��م��س��ت��خ��دم ،وي��ت��وق��ف ال��م��ب��ل��غ ال����ذي ي��خ��ص��م ع��ل��ى مستوى
السكن.
الوقت اإلضافي
تصرف أجرة وقت العمل الذي يزيد عن الساعات الثماني ( )8األساسية
في اليوم أو األرب��ع ساعات ونصف في يوم الخميس حسب أجرة الوقت
اإلض��اف��ي ال��ت��ي ت��س��اوي  1.25أج���رة ال��س��اع��ة ،م��رة ورب���ع ال��م��رة م��ن األج��رة
األساسية للساعة العادية.
العمل يوم الجمعة (امتياز اليوم السابع)
ي��ص��رف للمستخدمين ال��ذي��ن داوم���وا على العمل ط���وال الخمسة أي��ام
ونصف التي تسبق ي��وم الراحة الرسمي (ع��ادة ي��وم الجمعة) أج��رة لذلك
الدكتور الخطيب وجاسم القطامي
اليوم كأجرة يوم عادي مكون من ثماني ( )8ساعات عمل ،وإذا طلب منهم
أن يعملوا في يوم الراحة هذا تصرف لهم أجرة إضافية تساوي (مرة وربع
المرة) من األجرة العادية لوقت العمل الكامل.

العطل الرسمية

مبنى االتحاد العام لعمال الكويت
ً
هذا التحرك كان محدودا وانتهى بسالم .أما التحرك الثاني وكان األوسع
واألشمل فقد حدث عام  1952عندما ازداد عدد العمال الكويتيين في الشركة
وشعروا بالغبن في المعاملة إذ يتلقى العمال األجانب مزايا أفضل.
وك��ان��ت أول خطوة ق��ام��وا بها ه��ي تأسيسهم لجمعية تعاونية يدفع
ً
ً
العضو اشتراكا شهريا قدره روبية واحدة  ،فقاموا بفتح بقالة ومخبز،
وكانت األرب��اح توزع على المشتركين .ويبدو أن غالبية العمال انضمت
إلى هذه الجمعية.
وبرزت مجموعة قيادية تدير العمل عرف منها كل من:
 فهد عطية الخشتي		
 عاشور عيسى محمد عبدالجليل		
 سعود بن فارس خالد الرومي مساعد عبدالجليل محمد السقاف		
 صالح جوهروآخرين لم أحصل على أسمائهم.
وكانت الخطوة األول��ى هي العمل على المطالبة بمساواتهم بالعمال
األجانب من حيث:
 - 1ال��رات��ب ،إذ ك��ان الكويتي يتقاضى نصف ال��رات��ب ال���ذي يتقاضاه
األجنبي.
ً
 - 2سكن مناسب بدال من بيوت الصفيح الصدئة الحارة التي يقيمون
فيها فيما يسمى قرية العرب .Arab Village
 - 3إقامة مطعم خاص بهم.

مال ياقوت
قام بفك
سفن النفط
من المرسى
وجعلها
«تسمر»
في البحر

إضراب النفط
اتصلوا بالمسؤولين في الشركة وطلبوا مساواتهم بالعمال اآلخرين،
فرفضت الشركة مطالبهم قائلة إن الكويتيين هم عمال عاديون أما األجانب
فهم عمال حرفيون « .»Artisanوبعد شهرين من المفاوضات الشاملة قرروا
اإلضراب ولكنهم قبل اإلضراب اتصلوا بالمسؤولين ،فذهب عاشور إلى
عبدالله السالم الذي نصحه بعدم االضراب ألنهم سيتعرضون للفصل ،أما
ً
فهد السالم فقد تعاطف معهم وقال :اعتبروني واحدا منكم ودعاهم إلى
الغداء معه في السالمية ،وعرض عليهم أراضي في السالمية ليستثمروها،
ً
ً
وكان رئيسا للبلدية آنذاك ،تفاديا لحدوث مشكالت بينه وبين اإلنجليز
والمسؤولين األمنيين في الكويت (عبدالله المبارك) إال أنهم وجدوا أن هذا
ً
العرض ال يفيدهم وقرروا اإلضراب وكان شامال ،وتضامن معهم العمال
الكويتيون العاملون في ميناء الفحيحيل وعلى رأسهم مال ياقوت الذي
قام بفك سفن النفط من المرسى وجعلها «تسمر» في البحر.
وهنا تدخلت قوات األمن وفرقت المتجمهرين واختفى قياديو اإلضراب
ُ
ً
واعتقل منهم عاشور عيسى ومحمد السقاف .وال يمكن ّ
عد اإلضراب فاشال
فقد تم تحسين أوضاع العمال بعدها.
انضم الكثيرون من هؤالء العمال وغيرهم إلى جمعية اإلرشاد اإلسالمية،
واجهة حركة اإلخوان المسلمين ،ألنها كانت الجمعية السياسية الوحيدة
المصرح بها في الكويت ،وكانت الملجأ لكل النشطاء الكويتيين.
كلفت الجمعية عاشور عيسى بترتيب اجتماع للعمال في األحمدي يتكلم
فيه بعض المتحدثين من الجمعية ،وتم االتصال بالعمال وإع��داد مكان
التجمع إال أن قوات األمن طوقت المكان ومنعت العمال من الحضور ،وألقي
القبض على عاشور عيسى وساقوه إلى األمن العام عند عبدالله المبارك
حيث تم جلده بوحشية أودع بعدها في السجن .وأم��ام رف��ض الجمعية
الدفاع عن أعضائها كما اتضح في اجتماع حاشد ألعضاء الجمعية طالب
العمال المعتقلين والمطاردين،
الحاضرون بالتدخل لنصرة إخوانهم من
ّ
إال أن المسؤولين في الجمعية آن��ذاك أم��روا بفض االجتماع وعدم اتخاذ
أي إجراء يثير الحكومة أو اإلنجليز ،مما أدى إلى استقالة الكويتيين من
العناصر الوطنية النشيطة منها ،وهو ما أضعف الجمعية ّ
وهمش دورها
في الساحة الكويتية.
وأمام هذه التطورات وازدياد الوعي كان من الطبيعي أن يبادر العمال
إلى التحرك بوسائل أخرى ،فبعد فترة قام طلبة الكلية الصناعية بالتحرك
من أجل إقامة ناد يجمعهم ،وتقدموا بطلب إلى إدارة الشؤون االجتماعية
ً
التي يترأسها الشيخ صباح األحمد وك��ان حمد الرجيب مديرا للشؤون
آن���ذاك ،فتمت موافقة ال��ش��ؤون على تأسيس ن��اد ب��اس��م «ال��م��رك��ز الثقافي
العمالي» ع��ام  ،1956وتلقى العمال المساعدة وال��دع��م من ق��ي��ادات دائ��رة
الشؤون كالسيد راش��د إدري��س الوكيل المساعد للشؤون وعبدالمحسن
العون وط��ه مذكور الخبير العمالي ب��ال��وزارة ،وأص���دروا مجلة «العامل»
وترأس تحريرها طه مذكور.
ك��ذل��ك أن��ش��أوا لجنة أسموها «ف��رق��ة ال��ج��وال��ة» ق��ام��ت بترتيب ال��رح�لات
لألعضاء وإقامة الندوات التثقيفية وبعض األعمال الخيرية.
بيان جابر األحمد:
بتاريخ  1958/9/15فاجأ الشيخ جابر األحمد ،الذي كان يشغل منصب
مدير األمن في األحمدي ،شركة النفط بإصدار إعالن يلزم الشركة تلبية
ً
مطالب عمالية كثيرة .وحسب الوثائق البريطانية فإن ذلك أحدث انزعاجا
ً
شديدا للقنصل البريطاني الذي استغرب هذا األسلوب العلني (انظر نص
االعالن).
ً
وأعتقد أن ذلك كان تجاوبا مع مطالب العمال.

جمعية اإلرشاد
اإلسالمية
واجهة اإلخوان
المسلمين
كانت الجمعية
السياسية
الوحيدة
المصرح بها

 ناشي السعد -ضيف الله فالح

		
 حسن فالح		
 عجنان قبالن راشد السيفوك���ان م��ن أول���ى مهمات العناصر الوطنية ف��ي مجلس األم���ة الكويتي
إصدار قانون العمل في القطاع األهلي الذي يضمن ويحسن أوضاع العمال،
ويعطيهم الحق في تكوين نقابات لهم واتحاد عام .وتم إقرار هذا القانون
ً
عام  ، 1964فقدم العمال طلبا للترخيص لهم بتشكيل االتحاد العام ،إال أن
وزارة الداخلية ماطلت في إعطاء المتقدمين شهادة حسن السير والسلوك،
ً
فما كان من العمال إال أن أرسلوا وفدا لمقابلة الشيخ عبدالله السالم الذي
رحب بهم وطلب من وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله بإنهاء معامالتهم
بسرعة ،وهكذا كان على الرغم من غضب سعد العبدالله عليهم ألنهم اشتكوا
عليه عند عبدالله السالم.
وفي  1965/1/15تم إشهار أول نقابتين  ،الصحة والبلدية ،وك��ان أول
الصحة عن
تحرك عمالي منظم هو إعالن سواقي سيارات اإلسعاف في
ّ
عزمهم اإلض��راب بعد تلكؤ ال���وزارة في تحسين أوضاعهم ،فتدخل قادة
ال��ع��م��ال آن���ذاك وج��م��ع��وا السواقين بمدير الصحة وقتها سعد الناهض
وحلت جميع مشكالتهم.
هذا اإلنجاز رفع معنويات العمال وحفزهم على اإلسراع في االنضمام
إلى النقابات.
ً
احتضن ن��ادي االستقالل ال��ذي ك��ان سامي المنيس رئيسا ل��ه ،نشاط
ً
العمال فأصبح لهم مقرا .وقد شكل ه��ؤالء األعضاء لجنة لإلعداد لقيام
االتحاد العام لعمال الكويت مكونة من:
البلدية
			
 حسين اليوحةالتربية والتعليم
		
 عبدالرحمن حسينالمالية
			
 ناصر العريفياألشغال
			
 عبدالله ناصرالصحة
			
 حسين صقروفي يوم الخميس  1965 /1/4عقد االجتماع التأسيسي لقيام االتحاد
وتم انتخاب المجلس التنفيذي على النحو التالي:
ً
رئيسا
			
 حسين صقرً
نائبا للرئيس
			
 حسين اليوحةً
ً
سكرتيرا عاما
		
 عبدالكريم المكيميأمين الصندوق
			
 عبدالله ناصرً
عضوا
			
 ناصر العريفيً
عضوا
			
 معتوق الوائلً
عضوا
			
 محمد الرويسً
عضوا
			
 علي العتيبيً
عضوا
			
 صالح الجيرانً
عضوا
			
 عبدالله الخريفً
عضوا
			
 صالح منصورً
عضوا
			
 خلف باللً
عضوا
			
 بدر عمرانوفي  1965/11/12تشكل اتحاد عمال البترول من كل من:
رئيس نقابة عمال شركة نفط الكويت
		
 حسن فالحرئيس نقابة عمال شركة الزيت العربية
		
 الفي خلف الالفيشركة الزيت األمريكية المستقلة
 -ناصر سعد العريفي

عام  1956وافقت إدارة الشؤون
على تأسيس المركز الثقافي
العمالي

يعقوب الحميضي

ً
بيانا
أصدر الشيخ جابر األحمد
في  1958/9/15يلزم شركة النفط
بتلبية مطالب العمال فأزعج ذلك
القنصل البريطاني

التحرك العمالي
في عام  1961تقدم العمال بطلب إلى الحكومة إلنشاء اتحاد عام للعمال
إال أن الطلب تم رفضه في ذلك الوقت.
في هذه الفترة رأى بعض العمال االتصال بحركة القوميين العرب لما
لها من ثقل في الساحة الكويتية لمساصعدتهم على تحقيق طموحاتهم
ً
في إنشاء االتحاد ،فاتصلوا بسامي المنيس الذي كان في ذلك الوقت مديرا
ً
لمكتب سياحي وصار هذا المكتب مقرا لتجمع العمال بعد أن وجدوا من
سامي المنيس كل تشجيع ومساعدة .ولتسهيل عملهم بعد تنامي عددهم
قاموا بتشكيل لجنتين واح��دة لعمال الحكومة واألخ���رى لعمال النفط.
وكانت لجنة عمال الحكومة تتألف من:
 حسين صقر حسين اليوحة أحمد سعيد األصبحي خلف بالل علي صاحب. عبدالكريم المكيمي عبدالرحمن حسين بدر القالف محمد سيف الرويسأما لجنة عمال النفط فتتألف من:

ألقي القبض
على عاشور
عيسى وساقوه
إلى األمن العام
عند عبدالله
مبارك فتم
جلده وحبسه

حسين صقر

عندما تقع عطلة رسمية في يوم عمل ،يمنح المستخدمون الذين لوال
العطلة لكانوا في أعمالهم أجرة عطلة.
وأج��رة العطلة هي المبلغ الذي يتقاضاه المستخدم لو أنه داوم على
العمل ،باستثناء أجرة الوقت اإلضافي وعالوات العمل .وعندما تقع عطلة
ً
رسمية في يوم الخميس يصبح المستخدمون الذين يشتغلون نهارا وال
يطلب منهم العمل مؤهلين الستالم أجرة  4.5ساعة (أربع ساعات ونصف
الساعة).
وعندما تقع عطلة رسمية في يوم راح��ة ع��ادي ،وهو يوم الجمعة في
حالة مستخدمي النهار يسري مفعول امتياز اليوم السابع وبناء عليه ال
تمنح أجرة عطلة.
يجب على المستخدمين أن يكونوا حاضرين في العمل في يوم العمل
ال��ذي يسبق العطلة وال��ذي يليها مباشرة ،ما لم يمنعهم من ذل��ك مرض
حقيقي أو يكونوا في إجازة غياب بأجرة حتى يصبحوا مؤهلين ألجرة
العطلة.
يسقط ح��ق المستخدمين ال��ذي��ن يغيبون ع��ن العطل ب���إذن أو ب��دون��ه،
لوقت يزيد عن نصف ساعات عمل يومهم االعتيادي في أي من اليومين
المؤهلين أو يغيبون في أي جزء من كال اليومين المؤهلين ،يسقط حقهم
في أجرة العطلة.
األجور المستحقة هي كاآلتي:
عندما تقع عطلة رسمية في يوم عمل:
(أ) المستخدمون ا ل��ذ ي��ن يطلب منهم العمل يتقاضون أ ج���رة العطلة
ً
مضافا إليها األجرة األساسية للوقت العادي الذي ال يزيد عن ثماني
( )8ساعات ،وما يزيد عن ثماني ( )8ساعات يحسب بأجرة الوقت
اإلضافي كما هو مبين في فقرة (الوقت اإلضافي المذكور أعاله).
(ب) المستخدمون الذين ال يطلب منهم العمل يتقاضون أجرة عطلة.
عندما تقع العطلة الرسمية في يوم راحة:
(أ) المستخدمون ا ل��ذ ي��ن يطلب منهم العمل يتقاضون أ ج���رة امتياز
ً
اليوم السابع مضافا إليها أج��رة الوقت اإلضافي مقابل كل الوقت
الذي عمل فيه.
(ب) المستخدمون الذين ال يطلب منهم العمل يتقاضون أجرة امتياز
اليوم السابع.

اإلجازات السنوية
تمنح اإلجازات السنوية على الوجه التالي:
ً
ً
 )1العمال العاديون ورؤساؤهم  41يوما سنويا بأجر.
ً
ً
 )2الفئات الفنية  41يوما سنويا بأجر.
ً
ً
 )3العمال الفنيون  -اإلداريون  12يوما سنويا بأجر.
تستحق اإلج���ازة السنوية بعد م��رور سنة كاملة م��ن تاريخ
ً
االستخدام (مدة العمل واإلجازة اثنا عشر شهرا).
فقرة اإلجازات السنوية المذكورة أعاله مأخوذة عن كادر عمال
حكومة الكويت.
إدارة األمن العام  -األحمدي
مالحظة :ال يسري مفعول هذا اإلعالن على
األشخاص المتعاقدين مع الشركة أو الشركات
التي يعملون بها بموجب عقود عمل.

وفي تاريخ  1965/12/25تشكل االتحاد العام لعمال الكويت وتم انتخاب
التالية أسماؤهم ألول مجلس تنفيذي:
ً
رئيسا
			
 حسين صقرً
نائبا للرئيس
			
 حسين اليوحةً
ً
سكرتيرا عاما
			
 جاسم التورةً
أمينا للصندوق
		
 عبدالكريم المكيميً
عضوا
			
 حسن فالحً
عضوا
			
 خلف الفيً
عضوا
			
 ضيف الله فالحً
عضوا
		
 ناصر سعد العريفيً
عضوا
			
 يعقوب التورةً
عضوا
		
 محمد عبدالله العصيميً
عضوا
			
 صالح الجيرانً
عضوا
		
 أحمد سعيد األصبحيً
عضوا
			
 عبدالله ناصرً
عالوة على دور االتحاد المهم في تحسين أوضاع العمال وخصوصا
المكاسب التي تحققت في قانون العمل وكذلك دوره المهم في تحقيق
المكاسب الديمقراطية والدفاع عنها ،كان للقيادات العمالية الكويتية
دور مميز في األوساط العمالية العربية والدولية واحتلوا مكانة مميزة
لما ُع��رف عنهم م��ن حيادية موضوعية مما أهلهم ال ح��ت�لال مناصب
ً
عالية في هذه المؤسسات ،فمثال انتخب رئيس االتحاد العام ناصر
ً
الفرج رئيسا لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عام  ،1978وانتخب
ً
السيد حسين صقر رئيسا لمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول
العربية عام  ،1984كذلك انتخب السيد هايف عصام العجمي ،الرئيس
ً
ً
األس��ب��ق لالتحاد ال��ع��ام لعمال الكويت ،أمينا مساعدا الت��ح��اد العمال
العرب عام .2004
وقد ظهرت أهمية اتحاد العمال أثناء االحتالل العراقي للكويت ،فقد
جند عالقاته الطيبة مع االتحادات العربية والدولية لنصرة الحق الكويتي.
وقد شهدت مكانة االتحاد عند الدول األوروبية عندما قدم رئيس االتحاد
ً
هايف عصام العجمي إلى لندن أثناء االحتالل ليرتب اجتماعا للنقابات
العمالية األوروبية لنصرة الكويت ،وقام اتحاد العمال البريطاني بدور
مميز في مساعدة األخ هايف عصام العجمي في إعداد االجتماع وتمويله
وإنجاحه ،وقد كان لي الشرف أن دعيت كضيف لحضور هذا االجتماع
الذي ضم قيادات عمالية أوروبية فاعلة في مجتمعاتها لكون الكثيرين
منهم أحزابهم في الحكم.
وقد آلمني أن المسؤولين في الطائف رفضوا تغطية التكاليف وقدموا
ً
ً
مبلغا زه��ي��دا مع األس��ف الشديد ،ول��وال دع��م ه��ذه النقابات ومساعدتها
ً
وخصوصا البريطانية لما كان باإلمكان أن يعقد هذا االجتماع التضامني
المهم.
ال أستطيع أن أفصل بين نضاالت عمال الكويت في سبيل المحافظة على
المكتسبات الديمقراطية عن نضاالت بقية الشعب الكويتي ،لذلك فسوف
تظهر األحداث الالحقة أهمية هذا التالحم والدور البطولي الذي قدمه هؤالء
من أجل وطنهم في الجزء الثاني من هذه المذكرات.

قصر العدل
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قانون إيجارات العقارات الجديد ...يغلق الباب أمام المستأجرين
تشريع ال يقر الطعن بالتمييز ...ويلغي فكرة امتداد العقد

االستئناف
اليوقف تنفيذ حكم
أول درجة إال إذا قررت
المحكمة!

حسين العبدالله
وافق مجلس األمة األسبوع الماضي على
قانون إيجار العقارات الجديد بمداولته
األولى ،من دون أن يراعي عالقة
المستأجر بالمالك.

ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يقر فيه مجلس
األم�����ة ق���ان���ون إي���ج���ار ال���ع���ق���ارات في
جلسته ق��ب��ل األخ���ي���رة ،ت��ث��ور جملة
م��ن ال��ت��س��اؤالت ع��م��ا يتضمنه مثل
هذا التشريع ؟ وهل ما تم إقراره في
المداولة األول��ى هو ذات��ه المشروع
المقدم م��ن اللجنة التشريعية قبل
نحو عام وسحبته الحكومة؟

تشريعات
ف�������ي ظ�������ل ال������ت������ط������ور ال����ع����م����ران����ي
وال��ع��ق��اري ال��ذي تشهده ال��ب�لاد كان
لزاما على المشرع الكويتي إصدار
تشريعات تساعد على هذا التطور،
وفي المقابل عدم اإلخالل بأي قواعد
ق��ان��ون��ي��ة ث��اب��ت��ة ك��ف��ل��ت��ه��ا ال��ق��وان��ي��ن
وم��ن قبلها ال��دس��ت��ور ،فما ج��اء به
مشروع القانون من جملة مفارقات
قانونية تصب جميعها في مصلحة
المالك وليس المستأجر ،بل وتوقع
م���خ���ال���ف���ات ق���ان���ون���ي���ة ج���س���ي���م���ة ل��م
يشهدها أي قانون آخر.

ثالث قضايا

يوفر للمالك حق طلب
ً
سنويا ...
زيادة اإليجار
ولم يعالج قضايا الهدم
والحفاظ على العين

ارت���ك���ز ق���ان���ون إي���ج���ار ال���ع���ق���ارات
ال���م���ت���وق���ع إص��������داره ب���ع���د ال���م���داول���ة
الثانية على ثالث قضايا مهمة:
أوال :إل��غ��اء ف��ك��رة ام���ت���داد عقود
اإلي���ج���ار ،ف��ال��م��دة ال��م��ح��ددة بعقد
اإليجار هي المطبقة بين الطرفين
في حالة ال��ن��زاع ،حتى أن المشرع
وض��ع م��دة السنة لعقود اإلي��ج��ار
ل����غ����رض ال���س���ك���ن وع����ش����ر س���ن���وات
ل��ع��ق��ود اإلي����ج����ار ل���غ���رض ال��م��ح��ال
التجارية.
ث����ان����ي����ا :رف������ض ق�����ان�����ون اإلي����ج����ار
ال���م���ت���وق���ع إق��������راره ح����ق ال��م��س��ت��أج��ر
ب���ال���ط���ع���ن أم��������ام م���ح���ك���م���ة ال��ت��م��ي��ي��ز
العتبارات تخص العالقة اإليجارية،
ال���ت���ي ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ب���اق���ي ال��ع�لاق��ات
الواردة بالعقود األخرى.
ثالثا :نص المشرع على أن الحكم
ال�����ص�����ادر م�����ن م���ح���ك���م���ة أول درج�����ة
ب��اإلخ�لاء ،يتم تنفيذه معجال بقوة

القانون وال يوقفه االستئناف المقام
من المستأجر ،إال إذا قررت محكمة
االس���ت���ئ���ن���اف وق������ف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��ك��م
الصادر من محكمة أول درجة.

حسين العبدالله
h.abdullah@al-jarida.com

مالحظات
وألن مثل هذه القواعد القانونية
الجديدة التي ابتدعها مجلس األمة
ل�����دى ت���ص���دي���ق���ه ع���ل���ى ال����ق����ان����ون ف��ي
مداولته األولى واللجنة التشريعية
م����ن ق���ب���ل���ه ،الب�����د م����ن وض�����ع ب��ع��ض
ال��م�لاح��ظ��ات ال��ت��ي ب��ال��ت��أك��ي��د غابت
عن ذهن مصدري التشريع ،أو أنهم
وجدوا إصدار قانون ينصف المالك
وي��ض��ع ال��م��س��ت��أج��ر دم��ي��ة ب��ي��ده من
دون أن يلقى األخير أي حماية من
ّ
المشرع ،والذي يفترض فيه أن يكون
متوازنا لدى إصداره أي تشريع وآية
ذلك مايلي:
أوال :ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ص���در فيه
ق��ان��ون اإلي���ج���ارات ال��ح��ال��ي ( )1978
ك��ا ن��ت الفئة العظمى والمستأجرة
لاليجارت هم فئة الوافدين ،بسبب
ظ��������روف اس����ت����ق����دام����ه����م ل���ل���ع���م���ل ف��ي
ال��ك��وي��ت ،لكن ال��وض��ع ال��ي��وم أصبح
م��خ��ت��ل��ف��ا ،إذ ان ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ي��وم
أص���ب���ح���وا ي��ش��ك��ل��ون ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة
ف��ي ع����داد ال��م��س��ت��أج��ري��ن ،وه����ذا كله
بالتأكيد يرجع إلى سوء إدارة الدولة
في حل المشكلة اإلسكانية ،والتي
ت���رت���ب ع��ل��ي��ه��ا ع����دم ت��وف��ي��ر م��س��اك��ن
حتى اآلن للكويتي المتزوج منذ 17
عاما ،فإنه كان يتعين على المشرع
ال��ك��وي��ت��ي أن ي�����درك أن م��س��ت��أج��ري
ال��ي��وم ه��م م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن ،وليسوا
من مستأجري قانون  ،1978فوجود
فكرة االمتداد القانوني للمستأجر
المواطن كانت كفيلة بحل الوضع
المؤقت الذي يعيش فيه ،إذ اليمكنه
ال���ت���ن���ق���ل س���ن���وي���ا ل��ل��ب��ح��ث ع����ن ع��ي��ن
يستأجرها بسبب جشع أو ابتزاز
م���ال���ك ال���ع���ق���ار ال�����ذي ي��ق��ط��ن��ه،واألم��ر
ّ
المشرع
اآلخ���ر ال���ذي غ��اب ع��ن ذه��ن
الكويتي «الجهبذ» أنه بإمكان مالك
ال��ع��ق��ار س��ن��وي��ا إخ���ط���ار المستأجر

«بالوي» اإلنابة ّ
 ...وراتب المعزب!

مستأجرو
اليوم مواطنون لم
توفر لهم الدولة
السكن منذ  17عاماً
بعدم رغبته بإشغال العين المؤجرة
وب�����ض�����رورة إخ��ل�ائ����ه م���ن���ه���ا ،ول����دى
مراجعة المالك سيقرر األ خ��ي��ر أنه
بإمكانك ي��ا مستأجر ال��ب��ق��اء ،ولكن
بعقد سنوي جديد وهنا يتم إبرام
العقد الجديد وسنويا يقوم المالك
بفعل ذات األمر وما يحدث هنا يمثل
ابتزازا من المالك للمستأجر بزيادة
اإليجار ،وهي الفكرة التي حصنها
ال��م��ش��رع ال��ك��وي��ت��ي بخمس س��ن��وات
اليستطيع المالك مطالبة المستأجر
بزيادة األجرة إال بحلولها.

أخ��رى ،حيث رف��ض المشرع تقرير
الطعن أ م��ام محكمة التمييز ،وهو
ما يعد أمرا مخال بحقوق المواطن
في نظر قضيته أم��ام ث�لاث درج��ات
قضائية ،ففي الوقت ال��ذي يضمن
فيه المشرع حق الطعن لمتهم في
قضية س��رق��ة بسيطة أم���ام محكمة
التمييز ،اليبالي المشرع في مصير
أس���رة كاملة ق��د ت��ش��رد بسبب خطأ
ف��ي تطبيق ال��ق��ان��ون أو تفسيره أو
ت��أوي��ل��ه ،ول��وك��ان لمحكمة التمييز
الحق في نظر القضية ألنصفت مثل
هذه األسرة من جراء مثل هذا الخطأ
القانوني.

ث��ان��ي��ا :ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ي��ح��اول
ال���م���ش ّ���رع���ون ف���ي ك���ل ب���ل���دان ال��ع��ال��م
توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات،
م��اي��زال ال��م��ش ّ��رع الكويتي يفكر في
إرض���اء أط���راف معينة على حساب

تشريد

ضمانات

«اإلدارية» تلغي قرار رئيس «الكويتية» بفصل طيار
جمع بين سلطتي االتهام والمحاكمة  ...وافتقد الحيطة المطلوبة في مجلس المحاكمة
المؤسسة أخطات في عدم إبالغها
الطيار المحال إلى التحقيق اإلداري بموعد
ً
جلسة التأديب ،فضال عن أن رئيسها
هو الذي ّ
حول الطيار إلى التحقيق ،وهو
من وقع على فصله كونه رئيس مجلس
التأديب ،فمثل الرئيس سلطتي االتهام
والمحاكمة،لذلك قضت المحكمة بإلغاء
قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة بفصل
الطيار.

ألغت الدائرة اإلدارية في المحكمة
الكلية برئاسة المستشار نايف خالد
المطيري ق��رار رئيس مجلس اإلدارة
العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط
ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ب��ص��ف��ت��ه بفصل
ط����ي����ار م�����ن ال���م���ؤس���س���ة ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة
اتهامه في قضية جنائية ،صدر فيها

حكم قضائي في ما بعد ببراء ته من
االتهامات المنسوبة إليه من النيابة
العامة.
وق���ال ال��ط��ي��ار ف��ي صحيفة دع���واه،
ال���ت���ي أع���ده���ا ال��م��ح��ام��ي ف���ه���اد ن��اص��ر
ً
تحقيقا
العجمي إن اإلدارة أجرت معه
إداريا بشأن ّ
ً
التهم الجنائية ،ثم أحيل
إلى مجلس التأديب من دون أن يعلن
بقرار اإلحالة ،كما أنه لم يبد ثمة دفاع
أم���ام مجلس ال��ت��أدي��ب ل��ع��دم إخ��ط��اره
بجلسة المحاكمة ،ثم ص��در ق��رار من
المجلس بفصل الطيار من الخدمة.
وق����ال ال��م��ح��ام��ي ال��ع��ج��م��ي إن ق��رار

نايف املطيري

المحكمة تحبس وافدين
وحدات تكييف
لسرقتهما
ً
ً
ومسجال وتلفزيونا وفيديو من باص
لسرقتهما وحدات التكييف وجهاز
المسجل والتلفزيون والفيديو من أحد
الباصات الخاضعة لإلصالح في أحد
الكراجات الواقعة في منطقة الشويخ
الصناعية ،قضت محكمة الجنايات بحبس
متهمين ،سنتين مع الشغل والنفاذ،
وإبعادهما عن البالد عقب تنفيذ
العقوبة المقضي بها.

قضت محكمة الجنايات بحبس
متهمين ،سنتين مع الشغل والنفاذ،
ع ّ��م��ا أس��ن��د إل��ي��ه��م��ا وإب��ع��اده��م��ا عن
البالد ،عقب تنفيذ العقوبة المقضي
بها ،بعدما أس��ن��دت النيابة العامة
ل��ل��م��ت��ه��م��ي��ن ب��س��رق��ت��ه��م��ا ل�ل�أش���ي���اء
المملوكة للمجني عليه ،إذ تتحصل
وقائع القضية في ما ق��رره الشاهد
األول ف���ي ال��ق��ض��ي��ة ،م���ن أن����ه وح���ال

خ��روج��ه م��ن عمله ب��أح��د ال��ك��راج��ات
الواقعة في منطقة الشويخ الصناعية
ش��اه��د المتهمين داخ����ل ب���اص يتم
إصالحه بالكراج ،الذي يعمل فيه.
وأضاف الشاهد :إن المتهمين كانا
ي���ح�ّل�اّ ن وح�����دات ال��ت��ك��ي��ي��ف م���ن داخ���ل
الباص ،فتوجه إليهما وباستطالعه
الباص تبين عدم وجود عدد جهازي
ت��ل��ف��زي��ون ،وم��س��ج��ل وج���ه���از ف��ي��دي��و،
ووحدتي تكييف كانت مركبة بالباص،
ك��م��ا الح����ظ وج�����ود ك��س��ر ف���ي ع��ام��ود
أس��ف��ل ال��ب��اب األوس����ط ل��ل��ب��اص وآث���ار
محاولة خلع بالباب األمامي ،فاتصل
على الشرطة وحضرت دورية الشرطة
واصطحبت المتهمين إ ل��ى المخفر،
وفي مساء اليوم نفسه ّ
توجه مع رجال
الشرطة والمتهمين إلى أحد المخازن
ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ش���وي���خ ،ب����إرش����اد ال��م��ت��ه��م
األول وع���ث���ر ب���ه ع��ل��ى وح�����دة تكييف
من ال��وح��دات ،التي تمت سرقتها من
ال��ب��اص ،وت��م حفظها وتحرر محضر
بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة
ال���ع���ام���ة ،واع����ت����رف ال��م��ت��ه��م األول في
التحقيقات بسرقة محتويات الباص
ومعه المتهم الثاني.

مجلس التأديب المطعون فيه صدر
م��ش��و ب ً��ا بالبطالن ومخالفة القانون
وان���ع���دام س��ب��ب إص������داره ،وان ال��ذن��ب
اإلداري ال��م��ن��س��وب إل����ى ال���ط���اع���ن لم
يتحقق ثبوته ،وان الجزاء ال��ذي وقع
عليه شابه التعسف والغلو واالنحراف
بالسلطة بما يصمه بعدم المشروعية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن
الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها
أن ال��م��دي��ر ال��ع��ام للمؤسسة ال��م ّ��دع��ى
عليها وه��و رئيس مجلس التأديب،
الذي ّ
تولى محاكمة المدعي ،وأصدر
ال����ق����رار ال��م��ط��ع��ون ع��ل��ي��ه ب��ف��ص��ل��ه من

فهاد العجمي

الخدمة ،قد شارك في أعمال التحقيق
ب���أن أص���در ق ً
�����رارا ب��وق��ف ال��م��دع��ي عن
ا ل��ع��م��ل للمصلحة ا ل��ع��ا م��ة ،بمناسبة
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���ت���ي ُت���ج���رى م��ع��ه أم���ام
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ف��ي ذات المخالفات،
ً
تأديبيا ،كما أصدر
التي حوكم عليها
ع��دة ق���رارات بتجديد ه��ذا ال��وق��ف ،ثم
أصدر قراره ً
بناء على مذكرة التحقيق
اإلداري بإحالته إلى مجلس التأديب،
ف���إن���ه ي���ك���ون ق����د ج���م���ع ب���ي���ن س��ل��ط��ت��ي
االتهام والمحاكمة.
وأضافت المحكمة :إن القرار افتقد
الحيطة المتطلبة فيمن يجلس مجلس
ال��م��ح��اك��م��ة ب��م��ا ي��ف��ق��د ال���ق���رار ال��ص��ادر
ع��ن مجلس ال��ت��أدي��ب ش���روط صحته
ويحيله ق ً
����رارا ب ً
��اط�لا،م��ش��ي��رة إل���ى أن
إج����راء ات المحاكمة التأديبية ،التي
جرت للمدعي قد اعتورها عيب خطير
آخر ،إذ لم يبلغ المدعي بقرار إحالته
إل��ى التحقيق ول��م ّ
يمكن بالتالي من
المثول أمام قاضيه «مجلس التأديب»
حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه في
م���ا ن��س��ب إل��ي��ه ف���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق اإلداري
الذي تم معه.
وأشارت المحكمة إلى أنه ال يغني
عن ذلك ،كما ذهب دفاع الجهة اإلدارية
ل��م ت��ف��رق بين سلطة االت��ه��ام وسلطة
المحاكمة.

ث��ال��ث��ا :ل��م يكن ال��م��ش��رع الكويتي
موفقا في إهداره أكبر ضمانة مهمة
وه��ي ح��ق ال��م��واط��ن ف��ي نقل دع��واه

أم����ام محكمة االس��ت��ئ��ن��اف ،إذ ح��رم
التشريع الجديد المستأجر من حق
إيقاف تنفيذ حكم محكمة أول درجة
بإيقافه لحين الفصل باالستئناف،
وجعل لمحكمة االستئناف التي قد
تنظر القضية بعد  3أشهر التقرير
بإيقاف حكم محكمة أول درجة لحين
الفصل باالستئناف ،والتساؤل الذي
يطرح نفسه أال يمكن للمالك تنفيذ
حكم أول درج��ة خ�لال فترة الطعن؟
وح��ت��ى ت��ن��ظ��ر م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف
ال��ط��ع��ن ال���م���ق���ام م���ن ال���م���واط���ن فهل
ي���ش ّ���رد ال���ن���اس م��واط��ن��ي��ن وواف���دي���ن
م��ن م��ن��ازل��ه��م بتنفيذ ح��ك��م محكمة
أول در ج���ة ألن محكمة االستئناف
لم تعقد جلستها بعد؟ وما العجلة
ال��ت��ي استنبطها ال��م��ش��رع ف��ي ع��دم
ان�����ت�����ظ�����ار ال�����م�����ال�����ك ل���ح���ك���م م��ح��ك��م��ة
االستئناف ،فاإليجار مدفوع وهو
ما يهمه!

الط���م���ئ���ن���ان ال���م���ح���ك���م���ة ال������ى أدل����ة
الثبوت المنسوبة إلى المتهم بشأن
ج���ل���ب���ه خ����م����ورا إل�����ى ال����ب��ل�اد ب��ق��ص��د
االتجار بها ،قضت محكمة الجنايات
برئاسة المستشار عبدالله محمد
الصانع بحبس متهم خمس سنوات
مع الشغل والنفاذ ومصادرة الخمور
المضبوطة.
وأس�����ن�����دت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة إل���ى

ال��م��ت��ه��م ب��أن��ه ج��ل��ب ب��ق��ص��د االت��ج��ار
خمرا ،وارتكب تهريبا جمركيا بأن
أدخ�����ل ال���ب�ل�اد ال��ب��ض��اع��ة ال��م��م��ن��وع��ة
بشكل مخالف للنظم المعمول بها
قانونا.
وتتحصل وقائع القضية في أنه
وح����ال إن��ه��اء اإلج������راء ات الجمركية
بشحنة تحتوي على بيوت جاهزة
م��ف��ك��ك��ة ق����ادم����ة م����ن دول������ة خ��ل��ي��ج��ي��ة
ب���اس���م إح������دى ال����ش����رك����ات ال��خ��اص��ة
بالمقاوالت ،ول��دى فحص محتوى

نصوص
كان يتعين على المشرع الكويتي
وض��ع نصوص أكثر فاعلية ،منها
ال���ت���ع���ام���ل م����ع اإلن����������ذار ال����م����ق����ام م��ن
المستأجر بشأن تحصيل األج��رة،
كما ك��ان يتعين م��ن المشرع زي��ادة
حاالت إخالء المستأجر غير المراعي
لعقار المالك ال��ذي يقطنه ،ووض��ع
ضمانات في حاالت إخالئه ،لحاجة
ال��م��ال��ك للسكن أو وض���ع ض��م��ان��ات
ل���ح���االت اإلخ��ل��اء ل��ل��ه��دم وت��ع��وي��ض
المستأجرين.

ً
«الجنايات» تحبس متهما  3سنوات
لشروعه في خطف مواطنة

ً
ّ
شد يدها اليسرى محاوال إخراجها من مركبتها
حكمت محكمة الجنايات برئاسة
المستشار عبدالله الصانع بحبس متهم
 3سنوات مع الشغل والنفاذ غيابيا،
لشروعه في خطف مواطنة ،ولم يستطع
المتهم إتمام جريمته بسبب مقاومة
المجني عليها.

ل��ش��روع��ه ب��خ��ط��ف ال��م��ج��ن��ي عليها
ب���ال���ق���وة ،ق���ض���ت م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات
بحبس متهم غيابيا ثالث سنوات مع
الشغل والنفاذ ،في القضية المرفوعة
من النيابة ضده بأنه ّ
ترصد للمجني
عليها ح���ال رك��وب��ه��ا س��ي��ارت��ه��ا وق��ام
ب���ج���ذب���ه���ا ع����ن����وة م����ن ي����ده����ا م���ح���اوال

إخراجها منها ،وحملها على االنتقال
م��ن ال��م��ك��ان ال���ذي تقيم فيه ع���ادة إلى
مكان آخر ،ولم يستطع إتمام جريمته
لسبب الدخل إلرادته فيه هو مقاومة
ال���م���ج���ن���ي ع���ل���ي���ه���ا ل�����ه وإح������ك������ام غ��ل��ق
سيارتها عليها ففر خشية ضبطه.
وت��ت��ل��خ��ص وق���ائ���ع ال��ق��ض��ي��ة فيما
أب��ل��غ��ت ب���ه ال��م��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا م���ن أن��ه��ا
كانت تقود مركبتها وبرفقتها السائق
بالرجوع للخلف ،لكن المركبة التي
ك�����ان ي���ق���وده���ا ال���م���ت���ه���م م��ن��ع��ت��ه��ا م��ن
ال����رج����وع ون�����زل م��ن��ه��ا ال��م��ت��ه��م ،وق���ال
ل���ه���ا :م�����اذا ت��ف��ع��ل��ي��ن ف���ي ه����ذا ال��م��ك��ان
فأخبرته أن��ه��ا تسكن م��ع زوج��ه��ا في
ه�����ذه ال���م���ن���ط���ق���ة ،وس���أل���ت���ه ع����ن س��ب��ب
وج��وده وحاولت غلق باب مركبتها،
ل���ك���ن ال��م��ت��ه��م أم���س���ك ب���ه���ا وق������ال ل��ه��ا:
كيف تغلقين باب المركبة في وجهي
وأمسك يدها اليسرى وحاول إخراجها
م��ن مركبتها ،لكنها تمكنت م��ن دفع
يده وأغلقت باب المركبة فقام بالطرق
على الباب عدة مرات ثم انتظر خلف
س��ي��ارت��ه��ا ع���دة دق���ائ���ق والذ ب��ال��ف��رار
في مركبته التي كان يقودها بوثيقة
تأمين منتهية.

السجن  5سنوات لمواطن جلب  2768زجاجة خمر
قضت محكمة الجنايات بحبس متهم
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ لجلبه
2768زجاجة خمر من إحدى الدول
الخليجية بقصد االتجار بها ،وأنكر
المتهم االتهامات المنسوبة من النيابة
العامة ،لكن المحكمة اطمأنت إلى األدلة.

مرافعة

ت��ل��ك ال��ش��ح��ن��ة ع��ث��ر ب���داخ���ل ال��ق��وال��ب
الخرسانية على عدد  2768زجاجة
خ���م���ر م����ن ن������وع ري������د ل���ي���ب���ل م��خ��ب��أة
بداخلها ،وبإجراء التحريات عن مالك
الشحنة وزجاجات الخمر التي عثر
عليها ب��داخ��ل��ه��ا ،تبين أن��ه��ا تخص
المتهم وأن األخ��ي��ر ق���ام باستغالل
عالقته بصاحب الشركة المستوردة
واستورد زجاجات الخمر المضبوطة
لحسابه بقصد االتجار.
ولدى مثول المتهم أمام المحكمة

أن���ك���ر االت����ه����ام ال��م��س��ن��د إل���ي���ه وق����رر
أن���ه ق���ام ب��اس��ت�لام األوراق ال��خ��اص��ة
باستيراد الشحن محل الضبط من
مدير الشركة المستوردة لتسليمها
الى صديقه ،وتقدمت إدارة الجمارك
بكتاب الى النيابة العامة تؤكد فيه
رغبتها ب��إق��ام��ة ال��دع��وى العمومية
ض��د المتهم وأن القيمة األساسية
للمضبوطات «زجاجات الخمر»هي
 276أل�����ف دي����ن����ار وم��س��ت��ح��ق ع��ن��ه��ا
ض���ري���ب���ة ج��م��رك��ي��ة ق����دره����ا  13أل���ف
دينار كويتي.
وق����ال����ت ال��م��ح��ك��م��ة ف����ي ح��ي��ث��ي��ات
ح��ك��م��ه��ا إن ال��م��ح��ك��م��ة ت��ط��م��ئ��ن إل��ى
أدل��ة الثبوت لخلوها من أي شائبة
وت����س����ان����ده����ا ب���ع���ض���ه���ا م������ع ب��ع��ض
وكفايتها للتدليل على صحة االتهام
وث��ب��وت��ه ف��ي ح��ق ال��م��ت��ه��م بالوصف
الذي أسبغته عليه النيابة العامة وال
ينال من ذل��ك إنكار المتهم لالتهام
المسند إل��ي��ه ،وأن أق��وال��ه ب��أن��ه ك��ان
وس��ي��ط��ا ج�����اءت م��رس��ل��ة ول����م ي��ق��دم
ال��دل��ي��ل عليها رس��م��ي��ا وأن م��ا ج��اء
بأقوال الشاهد الثالث والتي تطمئن
إل���ي���ه ال��م��ح��ك��م��ة ق����د ن���ف���ى ذل������ك ،م��م��ا
تقضي معه المحكمة والحال كذلك
بإدانة المتهم ومعاقبته عن االتهام
المسند إليه .

عبدالله الصانع

بدأت قضية حضور المحامين
عن زمالئهم أمام المحاكم تأخذ
بعدا آخر ،ففي حين يكون هدف
المحامين رفع العناء عن زمالء
لهم يحضرون في محاكم أخرى،
يكشف الواقع العملي أن لهذا
الحضور مصائب قد تلحق
بالمحامي المناب ،ويعود
هذا كله بالطبع إلى الوضع
المبعثر الذي تعيش فيه مهنة
المحاماة في الكويت ،ووضع
بعض الموظفين من أمناء سر
الجلسات ،سامحهم الله.
ومن المشاهد اليومية في
المحاكم ،حضور محام عن
محام آخر ،لكن السؤال :هل
بالفعل أن من تحضر عنه هو
محام؟ وهل من تحضر عنه
موكل في القضية؟ وهل يقوم
أمين سر الجلسة بتسجيل اسم
المحامي الذي كنت منابا عنه؟
باختصار ،الواقع العملي
مليء «بالبالوي» التي التعد
والتحصى بسبب عدم تنظيم
مهنة المحاماة وبسبب ضعف
الرقابة على أداء أمناء سر
الجلسات ،على األقل من رؤساء
الدوائر القضائية ،فماذنب
محام يقدم الى النيابة العامة
بتهمة التزوير ألنه حضر من
دون توكيل عن من يحضر عنه،
وحضر هذا المحامي منابا عن
محام آخر ،وأمين سر الجلسة
لم يقم بتسجيل اسم المحامي
اآلخر؟
قبل نحو أسبوعين ،عرض
علي أحد وكالء المحامين ملفا
للحضور عن الزميل المحامي،
ولدى تصفحي الملف تبين
أن الوكالة باسم محامية
متوفاة من قبل شهرين تقريبا،
والسؤال :كيف يتم تحضير
محام عن محام آخر متوفى ...أال
يعد هذا عبثا؟
كان يتعين على جمعية
المحامين بعد التأكد من وفاة
المحامية أن تقوم بمخاطبة
رؤساء المحاكم ليصدروا
تعميما ألمناء سر الجلسات
بعدم التعامل بالوكاالت
الصادرة باسم المحامية.
يتعين على جمعية المحامين
أن تجد حال في موضوع
اإلنابات ورفع الحرج عن الزمالء
المحامين ،وذلك بالكشف على
مكاتب المحاماة «المضمنة»
الى وافدين ،فال يعقل أن يحضر
محام مناب منذ بداية القضية
حتى نهايتها والزميل األصيل
إما في دول المغرب العربي وإما
في مصر يكمل دراسته وإما
«ضمن» مكتبه ويتحصل على
راتب من «معزبه الوافد»؟!
ال أود التوسع في مآسي مهنة
المحاماة المعقدة والمرتبطة
بالمصالح الشخصية والوقتية،
لكن حفظ ماء وجه ما تبقى
لهذه المهنة أمر يتعين التحرك
اليه ،فالقضية ليست لجانا وال
تعاميم وال اجتماعات ،بقدر ما
هي نية صادقة إلصالح هذه
المهنة المبعثرة.

مداولة
ما يجوز
أن ي��ق��وم ح��اج��ب الجلسة بمشاركة أم��ي��ن س��ر الجلسة ف��ي ترحيل
ال��ج��ل��س��ات وال��ت��دوي��ن ع��ل��ى م��ح��اض��ر ال��ج��ل��س��ات ب���دال م��ن أم��ي��ن ال��س��ر،
فالحاجب ...حاجب.

أمنية
أن يتبنى وكيل وزارة العدل تفعيل قانون منع التدخين في مبنى
قصر العدل ،بوضع غرف زجاجية وتكليف شرطة القصر بعمل قضية
ضد كل مدخن ،وباإلمكان االستعانة بمراقب محكمة االستئناف أسعد
المال الملم بتفاصيل التنظيم.

استفهام
لماذا اليتم اإلسراع في إصدار الموافقات الرسمية إلنشاء محكمة األسرة،
لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في شؤون األحوال الشخصية؟

ضوء
رئيس الدوائر الجزائية في محكمة التمييز محمد الفيلكاوي يستحق
اإلشادة والتقدير ،لما يقوم به من جهد كبير تجاه جمهور المتقاضين.

تراسل
تتلقى الصفحة آراء وم�لاح��ظ��ات واق��ت��راح��ات األخ����وة ال��ق��راء على
الفاكس 2257059
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«المرئي والمسموع» ...على طاولة «التعليمية» بقيود مشددة
بعد أن أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى البرلمان
عبد املحسن جمعة

بعد أن أقر مجلس الوزراء قانون
«المرئي والمسموع» ،أحاله إلى
مجلس األمة لمناقشته ،ومن ثم
إقراره وبدء العمل به ،بما ينظم
إجراءات البث التلفزيوني واإلذاعي
في البالد ،وسيكون على جدول أعمال
اللجنة التعليمية لمناقشته بما يحتويه
من إجراءات وعقوبات مشددة.

فصل تمهيدي
ويتضمن ا ل��ف��ص��ل التمهيدي م��ن ا ل��ق��ا ن��ون ت��ع��ر ي��ف��ات عامة
هي:
االع�ل�ام ا ل��م��ر ئ��ي وا ل��م��س��م��وع :ك��ل عملية ب��ث ت��ل��ف��ز ي��و ن��ي أو
اذا ع����ي ت��ص��ل ا ل��ج��م��ه��ور ،أو ف��ئ��ات م��ع��ي��ن��ة م��ن��ه ،ب���إ ش���ارات أو
ص��ور أو أ ص���وات أو ر س��وم أو ك��ت��ا ب��ات م��ن أي ن��وع ك��ا ن��ت ،ال
تتصف بطابع المراسالت الخاصة ،وذلك بواسطة المحطات
وا ل��ق��ن��وات وا ل��م��و ج��ات وأ ج��ه��زة البث والشبكات وغيرها من
التقنيات الحديثة من وسائل البث أو النقل.
ا ل��ب��ث :ار س���ال األ ع��م��ال أو ا ل��ب��را م��ج ا ل��م��ر ئ��ي��ة أو المسموعة
بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر األقمار الصناعية أو
وسائل أخرى ،مهما كان وصفها أو طبيعتها ّ
تمكن الجمهور
م��ن ا س��ت��ق��ب��ا ل��ه��ا ع��ب��ر ا ل��و س��ا ئ��ل ا ل��ف��ن��ي��ة بمختلف مسمياتها.
وم�����ن ض��م��ن��ه��ا ال���ش���ب���ك���ة ال����دول����ي����ة ل���ل���م���ع���ل���وم���ات (اإلن����ت����رن����ت)
 S.N.G.FLAYWAY.DSLو ك���ذ ل���ك ح���ق ا ل���ر س���ا ئ���ل اال خ���ب���ار ي���ة
التلفزيونية وغيرها (.)Feeding
إ ع��ادة البث :استقبال وا ع��ادة بث قنوات خاصة من داخل
دولة الكويت ،ليتم استقبالها داخل الكويت بواسطة وسائل
التقنية الحديثة وفقا لنظام الدفع المسبق.
القناة المرئية والمسموعة :قناة يتوافر لديها ارسال للبث
الفضائي والمسموع.
ال���ب���رام���ج :ال���ب���رام���ج وال���م���واد ال��م��رئ��ي��ة أو ال��م��س��م��وع��ة ب��ك��ل
أنواعها أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
ا ل��ت��ردد :حزمة الموجات الكهرومغناطيسية المخصصة
سواء كانت مرئية أو مسموعة ،والتي تبث في الفضاء والتي
تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
ترخيص البث :اإلذن لطالب الترخيص بإنشاء قناة مرئية
أو مسموعة ،وتشغيلها ب��ا ل��ش��روط ا ل��ت��ي يتفق عليها وفقا
للنموذج المعد لذلك.
المرخص ل��ه :الشركة أو المؤسسة الفردية التي حصلت
على ترخيص البث وفقا ألحكام هذا القانون.
الوزارة المختصة :وزارة االعالم.
الوزير المختص :وزير االعالم.

ترخيص البث

لوزارة اإلعالم
الحق في وقف أي
برنامج مخالف
ألحكام القانون

يحظر القانون
المساس بالذات
اإللهية والقرآن
واألنبياء والصحابة

ّ
وتضمن القانون فصال عن احكام
وش����روط ت��رخ��ي��ص ال��ب��ث ج���اءت على
النحو التالي:
يقدم طلب الحصول على ترخيص
البث الى الوزارة وفقا للنموذج المعد
لذلك ،ويشترط في طالب الترخيص
ما يلي:
 - 1ان تكون شركة او مؤسسة فردية
كويتية يدخل ضمن اغراضها انشاء
وتشغيل القنوات الفضائية المرئية
والمسموعة او االذاعية او العمل في
م��ج��االت ال��دع��اي��ة واالع��ل�ان واالن��ت��اج
الفني او االعالم بصفة عامة.
ويجب أال يقل رأس��م��ال الشركة أو
المؤسسة الفردية الطالبة عن ثالثمئة
ال��ف دي��ن��ار اذا ك��ان الترخيص لقناة
م��رئ��ي��ة ،واال ي��ق��ل ع��ن م��ئ��ة ال���ف دي��ن��ار
اذا ك���ان ال��ت��رخ��ي��ص ال��م��ط��ل��وب لقناة
مسموعة فقط.
ويشترط ف��ي ط��ال��ب الترخيص او
الشركاء في الشركة ما يلي:
أ  -ان يكون كويتي الجنسية ،بالغا
من العمر خمسا وعشرين سنة على
األقل وكامال لالهلية.
ب  -ان يكون حسن السيرة محمود
السمعة ،ولم يصدر ضده حكم نهائي
في جنحة مخلة بالشرف او االمانة او
جناية ،ما لم يكن رد اليه اعتباره.
وف��ي الشركات المساهمة يشترط
ت��واف��ر ال���ش���روط ال��س��اب��ق��ة ف��ي اع��ض��اء
مجلس االدارة.
 - 2ان ي����ك����ون م���س���ت���و ف���ي���ا ج��م��ي��ع
ال���ش���روط االداري������ة وال��م��ال��ي��ة والفنية
ال������������������واردة ف�������ي ال������ن������م������وذج ال����م����رف����ق
ب���ال���ت���رخ���ي���ص م�����ع ك�����ل ال���م���س���ت���ن���دات
المؤيدة.

وت��ب��ي��ن ال�ل�ائ���ح���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ذا
ال��ق��ان��ون االج������راءات ال�ل�ازم���ة الص���دار
ترخيص البث.
وعلى طالب الترخيص تعيين مدير
ع���ام للقناة  -ال��م��رئ��ي��ة أو المسموعة
 م��م��ث�لا ق��ان��ون��ي��ا ل��ه��ا ام�����ام ال������وزارةوال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة األخ���������رى أو
الغير ،يكون مسؤوال عن ادارة القناة
وت��ش��غ��ي��ل��ه��ا وال����م����واد او ال���ب���رام���ج أو
االخبار التي تبثها.
ويشترط في مدير القناة ما يلي:
 - 1ان يكون كويتيا ال يقل عمره عن
ثالثين سنة وكامل االهلية.
 - 2أن يكون حسن السيرة محمود
السمعة ،ولم يصدر ضده حكم نهائي
في جنحة مخلة بالشرف أو االمانة أو
جناية ،ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
 - 3أن ي��ك��ون ح��اص�لا على شهادة
جامعية أو م��ا يعادلها ول��دي��ه خبرة
ف���ي م��ج��ال االع��ل��ام ال ت��ق��ل ع���ن خمس
سنوات.
 - 4أن يكون متفرغا لعمله فقط.
ويصدر ترخيص البث بعد استيفاء
ط��ال��ب الترخيص ال��ش��روط المحددة
في ه��ذا القانون واالج���راءات المقررة
ب�لائ��ح��ت��ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ،ع��ل��ى االخ���ص
ت���ح���دي���د وزارة ال����م����واص��ل�ات ال��ح��ي��ز
ال��ف��ض��ائ��ي وم��ج��ال ال��ت��ردد الالسلكي
او ال��رق��م��ي او ت��ق��ن��ي��ة «ال��ك��ي��ب��ل» ال��ت��ي
س��ي��ت��م ال���ب���ث ب���واس���ط���ت���ه���ا .واذا ك���ان
طلب الترخيص لعدة ق��ن��وات فيكون
الترخيص لكل قناة على حدة.
وت������ك������ون م��������دة ال����ت����رخ����ي����ص ع��ش��ر
سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب
المرخص له وموافقة الوزارة.
ويجب مباشرة المرخص له اعمال
البث خالل سنتين من تاريخ حصوله
على الترخيص ،وللوزارة تمديد هذه

المدة بحد اقصى ستة اشهر اذا قدم
المرخص له اسبابا مقبولة.
وي��ج��ب ع��ل��ى ال��م��رخ��ص ل���ه ب��ال��ب��ث
ان ي����ق����دم ال�����ى ال����������وزارة خ��ل��ال ث�لاث��ة
اش��ه��ر م��ن ت��اري��خ اخ��ط��اره بالموافقة
م��ا يفيد اي��داع��ه خ��زان��ة ال���وزارة كفالة
مالية مقدارها مئة الف دينار كويتي،
ويجوز ان يقدم بدال من الكفالة المالية
ضمانا مصرفيا موجها الى ال��وزارة
مطلقا من اي قيد ،وللوزارة الحق في
صرف الكفالة او قيمة الضمان للوفاء
بما يلزم به المرخص له او مدير القناة
من التزامات او غرامات مالية مستحقة
بناء على هذا القانون .وعلى المرخص
ل��ه اس��ت��ك��م��ال م��ا َي ِ����رد ع��ل��ى ال��ك��ف��ال��ة او
الضمان من نقص خ�لال شهرين من
تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة.
ويتضمن ترخيص البث اسم القناة
ال��ت��ي ي��ب��اش��ر ال��م��رخ��ص ل���ه ال��ب��ث من
خاللها -مرئية او مسموعة -والغرض
من انشائها ،وما اذا كانت شاملة او
م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م���ج���االت م��ع��ي��ن��ة مع
االلتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض.
كما يتضمن بصفة خاصة الشروط
واالحكام التالية:
 - 1احترام القانون والنظام العام
واآلداب العامة.
 - 2التقيد بالقرارات التي تصدرها
الوزارة بشأن تنظيم البث.
 - 3الغرامات المالية التي توقعها
ال�����وزارة اذا اخ ّ���ل ب��ش��روط الترخيص
ال����������واردة ف���ي���ه او ال����م����ح����ددة ف����ي ه���ذا
القانون والئحته التنفيذية.
 - 4االل���ت���زام ب��إظ��ه��ار ش��ع��ار القناة
خالل البث المرئيْ ،
وذكر اسم المحطة
والتردد المستخدم خالل ساعات البث
المسموع.
 - 5ال����ت����زام ال���م���رخ���ص ل���ه ب��ت��ق��دي��م

ال���م���ع���ل���وم���ات وال���ب���ي���ان���ات ال��م��ت��ص��ل��ة
بأعمال البث واعادة البث التي تطلبها
ال������وزارة م��ن ال��م��رخ��ص ل���ه ،وبتمكين
موظفي الوزارة المختصين ،التحقق
من صحة هذه المعلومات والبيانات
وتقديم جميع التسهيالت الالزمة في
هذا الخصوص لالطالع على سجالت
واوراق ال���ق���ن���اة وف����ح����ص اج��ه��زت��ه��ا
ومعداتها.
 - 6ال���ت���زام ال��م��رخ��ص ل���ه بالتقيد
ب��االن��ظ��م��ة ال��ت��ي ي��ص��در ب��ه��ا ق����رار من
الوزير المختص بشأن انشاء وتشييد
االب����راج وتثبيت ال��م��ع��دات واالج��ه��زة
وال���م���ح���ط���ات ال��ل��ازم�����ة الع����م����ال ال��ب��ث
واعادة البث.
 - 7التزام المرخص له بالمواصفات
الفنية المعتمدة من ال���وزارة الجهزة
البث واعادة البث.
 - 8االح����ت����ف����اظ ب���س���ج���ل ي��ت��ض��م��ن
جميع البرامج التي قام المرخص له
ببثها خالل اثني عشر شهرا متتالية
متضمنا التاريخ والتوقيت الذي بثت
فيه تلك البرامج.
 - 9االل����ت����زام ب��ت��س��ج��ي��ل م����دة ال��ب��ث
كاملة واالحتفاظ به لمدة ثالثة اشهر
م��ن ت��اري��خ ال��ب��ث وال��س��م��اح للموظف
المختص ف��ي ال����وزارة ب��االط�لاع على
التسجيالت.
ويعتبر باطال كل ايجار لترخيص
ال����ب����ث .وي���ع���ت���ب���ر ب���ي���ع ال���ت���رخ���ي���ص او
ال���ت���ن���ازل ع��ن��ه ب���اط�ل�ا اذا ت���م م���ن دون
موافقة خطية من ال���وزارة ،وال يجوز
ب��أي ح��ال بيع الترخيص او التنازل
ع��ن��ه ق��ب��ل م��ض��ي خ��م��س س���ن���وات من
تاريخ صدوره.
ومع عدم االخالل بأي اسباب اخرى
َ
تضمنها هذا القانون ،يلغى ترخيص
البث في االحوال التالية:
 - 1اذا لم يباشر المرخص له اعمال
البث خالل سنتين من تاريخ صدور
ال��ت��رخ��ي��ص ول���م ت��واف��ق ال�����وزارة على
التمديد ،او اذا توقف المرخص له عن
البث او اعادة البث مدة تجاوز ستين
يوما متتالية او مئة وعشرين يوما
متفرقة خالل السنة الواحدة.
 - 2اذا زال������ت ال���ص���ف���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة
للمرخص له ألي سبب من األسباب.
 - 3اذا ف��ق��د ال���م���رخ���ص ل���ه اي����ا من
الشروط المقررة لمنح الترخيص.
 - 4اذا اخ��ل المرخص له بالتزامه
بتعيين مدير ع��ام للقناة المرئية او
المسموعة او فقد مدير القناة ايا من
الشروط الالزم توافرها فيه ،ولم يعين
ب��دي�لا ل���ه خ�ل�ال ش��ه��ري��ن ت��ج��دد ل��م��رة
واحدة بموافقة الوزير.

المحظور والعقوبات
وتضمن الفصل الثاني المسائل المحظور بثها ،والعقوبات التي
يحظر على المرخص له بثها او اعادة بثها وهو ما من شأنه:
 - 1ال��م��س��اس ب��ال��ذات اإلل��ه��ي��ة او ال��ق��رآن ال��ك��ري��م او االن��ب��ي��اء او
الصحابة االخيار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آل البيت من
الزوجات ،واقاربه المؤمنين به الذين عاصروه ورأوه في حياته
عليهم السالم -بالتعريض او الطعن او السخرية. - 2التحريض على قلب نظام الحكم في البالد ،او الحث على
تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ،او الدعوة الى
استعمال القوة لتغيير النظام االجتماعي واالقتصادي القائم في
البالد ،او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم االساسية في
الكويت بطرق غير مشروعة.
 - 3التعرض لشخص أمير البالد بالنقد أو العيب في ذاته.
 - 4تحقير او ازدراء دستور الدولة.
 - 5اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او
التعريض بنزاهة القضاء وحياديته.
 - 6خدش اآلداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام
أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم.
 - 7افشاء االنباء عن االتصاالت السرية الرسمية او االتفاقيات
والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة
الرسمية اال باذن خاص من الوزارة المعنية.
 - 8التأثير على قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة
الثقة في الوضع االقتصادي للبالد او ما يكشف افالس التجار او
الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون اذن خاص
من المحكمة المختصة.
 - 9افشاء ما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او
مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات ،يقرر الدستور او
القانون سريتها او عدم نشرها.
 - 10ال���م���س���اس ب���ك���رام���ة االش����خ����اص او ح��ي��ات��ه��م ال���خ���اص���ة او
معتقداتهم الدينية.
 - 11الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع.
 - 21المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة
عامة ،أو نسبة أ ق��وال أو افعال غير صحيحة إليه ،تنطوي على
تجريح لشخصه أو اإلساء ة إليه.
 - 31االضرار بالعالقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية
أو الصديقة.
ّ
ومعد ومقدم المادة االعالمية
كما يعاقب كل من مدير عام القناة
بالعقوبة المقررة بالمادة  29فقرة أولى من القانون رقم  31لسنة
 1970بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم  16لسنة  1960في
حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة  11فقرة  2من
هذا القانون .ومع عدم االخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون
آخر ،يعاقب كل منهم بما يلي:
 - 1بالحبس م��دة ال ت��ج��اوز سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن
خمسة آالف دينار ،وال تزيد على عشرين ألف دينار ،او بإحدى
هاتين العقوبتين اذا بث ما حظر في المادة (.)11/1
 - 2بالغرامة التي ال تقل ع��ن ثالثة آالف د ي��ن��ار وال تزيد على
عشرة آالف دينار ،عن اي مخالفة اخرى الحكام هذا القانون.
كذلك ،يجوز للمحكمة في اي من ا ل��ح��االت المبينة في المادة
ال��س��اب��ق��ة ان ت��أم��ر ب��ال��غ��اء ال��ت��رخ��ي��ص او وق��ف��ه م���دة ال ت��زي��د على
سنة.

سنة سجن
و 5آالف دينار
غرامة لمن يخالف
المحظورات

استثناء قنوات
المؤسسات العامة
والناشئة عن
االتفاقيات الدولية
من القانون
وجوب احتفاظ
القناة بسجل مدة
عام لبرامجها

أحكام ختامية
شمل الفصل الثالث االخير من القانون احكاما ختامية
تنص على ان��ه يجوز بقرار مسبب من ال��وزي��ر المختص
ح�ظ��ر او م�ن��ع ب��ث اي اع �ل�ان ،وي �ك��ون ذل��ك وف�ق��ا ل�ل�ش��روط
والضوابط التي تبينها الالئحة التنفيذية.
ويصدر الوزير المختص ق��رارا بتعيين الموظفين الذين
يكلفون اث�ب��ات المخالفات الح�ك��ام ه��ذا القانون وتحرير
محاضرها واج��راء ات �ه��ا واح��ال�ت�ه��ا إل��ى ج�ه��ات التحقيق
المختصة ،ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول محطات
ال�ب��ث او اع ��ادة ال�ب��ث ل�ت��دق�ي��ق ال�م�س�ت�ن��دات وال �م��وج��ودات

والتحفظ على اي منها ،وللوزارة الحق في وقف اي برنامج
مخالف الحكام هذا القانون.
ويستثنى من هذا القانون االعالم المرئي والمسموع الذي
يتم وف�ق��ا لالتفاقيات االع�لام�ي��ة او اتفاقيات ال�ت�ب��ادل او
غيرها ،التي تبرمها ال��وزارة مع القنوات او المحطات او
غيرها من الجهات ،كما يستثنى من احكامه االعالم المرئي
والمسموع الخاص بالهيئات والمؤسسات العامة.
وتنشر في الجريدة الرسمية االحكام القضائية الجزائية
النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

زوايا
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د .ندى سليمان المطوع
على الرغم من وصولنا إلى مراتب عليا
في حرية الكلمة والتعبير لكن إعالمنا
ً
مازال متخندقا في موقعه

سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com

n.almutawa@csfsku.com

مواجهة ...الشجعان ...لم ال؟!

الدبلوماسية الشعبية ...وسوق اإلعالم

سمو الرئيس ...خالل فترة ترؤسك مجلس الوزراء وفي مشاورات
تشكيل حكوماتك ،خبرت وجربت الكتل النيابية ...منهم من يقرن
القول بالفعل ،وال يتزحزح عن موقفه قيد أنملة ،مهما كانت الضغوط
والمغريات ،ما يقولونه لك في لقاءاتهم معك يقولونه في دواوينهم
وأمام ناخبيهم ،فهؤالء سندك فلتعتمد عليهم.
يخطئ من يعتقد أن األيام القليلة املقبلة ستكون مفصلية
في مسيرة وزير النفط الشيخ علي الجراح ،فمع احترامنا
وتقديرنا لشخص الشيخ علي بعيدًا عن االستجواب
ومحاوره ،يبقى مجرد وزير وقبل ذلك مواطن دخل الحكومة،
وسيخرج منها بغض النظر ،إن كان مرغما أو باختياره،
استجابة لسنة الحياة ،وفروض السياسة.
على النقيض من ذلك ،يحمل سمو رئيس مجلس الوزراء
من الهم ( االستجواب ) ،أكثر مما يحمل صاحبه (الشيخ
علي) ،فاأليام املقبلة ليست صعبة على سمو الرئيس فحسب
بحكم تداعيات االستجواب ،بل إنها حاسمة في تاريخ الشيخ
ناصر السياسي ،وهو الذي شكل ثالث حكومات متتاليه،
ألنها ستكون مرحلة اتخاذ قرارات ومواقف صعبه قد يالمس
خاللها سموه ( الجرح) الذي حاول تفاديه في تجارب سابقه
العتبارات ،ال أعتقد أن أحدًا في الكويت بات يجهلها.
وألنني  -ومعي كثيرون -متأكد ،بل جازم ،أن الشيخ ناصر
املحمد رجل إصالح ،قرن القول بالفعل عندما ُجرب في قضايا
تتعلق بأمالك الدولة واملال العام ،فإن أدبيات العمل الصحفي
وقبل ذلك واجبات املواطنة ،تحتم تقديم الدعم وإسداء النصح
لسموه...
سمو الرئيس ...لسنا «مساحي جوخ» ألحد ،لسنا معنيني
بصراع األقطاب والقوى ،وال يعجبنا ما وصل اليه حال
شارع الصحافة من تردي ...همنا األول واألخير هو الكويت
ورموزها ،وأنت واحد منهم من دون شك.
سمو الرئيس ...خالل فترة ترؤسك مجلس الوزراء وفي
مشاورات تشكيل حكوماتك ،خبرت وجربت الكتل النيابية...
منهم من يقرن القول بالفعل ،وال يتزحزح عن موقفه قيد
أنملة ،مهما كانت الضغوط واملغريات ،ما يقولونه لك في
لقاءاتهم معك يقولونه في دواوينهم وأمام ناخبيهم ،فهؤالء
سندك فلتعتمد عليهم .وعلى الجانب اآلخر هناك املتلونون،
ما يقدمونه باليمني يأخذونه مضاعفا باليسار ،يعدونك
بشيء ويعملون عكس ذلك أشياء ،واالستجواب الشهير خير
دليل ،فهؤالء انتهازيون فاحذرهم ...ومنهم املتربصون ،ال
قيمة سياسية لهم  ،يعشقون أجواء االستجوابات النها ترفع
«قيمتهم» ،فهم إذًا استغالليون« ،فقرصهم»...
سمو الرئيس ...أيا كانت خياراتك املقبلة ،على صعيد وزيرك
املستجوب أو حكومتك ككل ،وأنت الدبلوماسي املخضرم،
وأحد خريجي مدرسة سمو األمير السياسية ،فاننا ال نشك
لحظة ،أنك ستضع مصلحة الكويت نصب عينك ،ولكنني
اتمنى أال يكون التدوير واردًا لديك ،فاملرحلة التي تعيشها
ونعيشها معك ليست مرحلة تأجيل أو ترحيل األزمات ،فإما أن
يقدم الوزير استقالته ،واستغالل فترة تعطيل املجلس أعماله
إلعادة ترتيب األوراق وتقييم الوضع من جديد ،وإما املواجهة
إذا تأكدتم من قوة موقف وزيركم ،نعم يا سمو الرئيس
املواجهة ،ولم ال؟ فهي ،وإن كنا ال نرغب فيها ألنها مع الفئه
األولى ذات املواقف الصلبة والثابتة التي تدعمكم وتؤيدكم،
الح َكم فيها الدستور ،وقد
فهي ستبقى «مواجهة شجعان» َ
ُتخلق مفاهيم جديدة لالستجواب وأهداف له غير تلك التي
رسختها «استجوابات الوكالة» في عقول الناس.

مفهوم اإلعالم اليوم انطلق من
عباءة العلوم إلى عالم الفنون والذوق
وعالم حرية االختيار وأصبح
ً
والجمالً ،
محاور العالقات
محورا مهما من ً
الدولية .واإلعالم غدا ،يفترض
أن تكون لديه القدرة على مواكبة
المتغيرات على الساحة السياسية
قوانين اإلعالن
واالنتخابية وإعداد
ً
واإلعالم االنتخابي .وأخيرا نتساءل
أين نحن من ذلك كله.
شبكة (س��ي إن إن) ،ه��ي العضو ال�س��ادس
ع�ش��ر ف��ي مجلس األم ��ن ب��األم��م ال�م�ت�ح��دة»...
وزيرة الخارجية األميركية السابقة مادلين
أولبرايت في تعليقها على أهمية اإلعالم في
السياسة الدولية.
أصبحت الدبلوماسية الشعبية سمة من
سمات السياسة الدولية المعاصرة ،وأح��د
محاور تلك الدبلوماسية هي البرامج ،التي
تبثها القنوات اإلعالمية بأنواعها،حتى ان
ُ
الباحثين والكتاب في عالم السياسة أصبحت
ل��دي�ه��م ق�ن��اع��ة ،وه��ي أن وس�ي�ل��ة ال�ن�ج��اح في
عالم السياسة تكمن في «سياسة الكلمة» ،أو
كما تسمى «القوة الناعمة»  ،soft powerذلك

المصطلح ا ل��ذي ظهر ف��ي الثمانينيات من
القرن الماضي ،ثم انتشر بعد ذلك ليصبح في
القادة والساسة ،وتم تعريف «القوة
قاموس
ً
الناعمة» أيضا على انها القدرة على الحصول
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج م��ن اآلخ ��ري ��ن م��ن خ�ل�ال ت��واف��ق
المصالح،أي القدرة ًعلى تحقيق األهداف عن
طريق الجاذبية بدال من اإلكراه.
وأن�ت�ق��ل م��ن تفعيل «ال �ق��وى ال�ن��اع�م��ة» إل��ى
مسألة االعتماد على الكفاء ات البشرية لدى
اس�ت�خ��دام أدوات اإلع�ل�ام لتعزيز ال�ع�لاق��ات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،وف� ��ي ه� ��ذا ال� �س� �ي ��اق ،أذك � ��ر م��ن
ت�ج��رب�ت��ي ال�ش�خ�ص�ي��ة أث �ن��اء م �ش��ارك �ت��ي في
مؤتمر في تركيا ،حين استوقفتني باحثة،
تعمل في أحد المعاهد األلمانية ،وظيفتها
على حد تعبيرها ،تنسيق العالقات الثقافية
الدولية أللمانيا ،وحدثتني عن ورش عمل
جامعة بين اإلع�ل�ام وال�ع�لاق��ات الخارجية،
تستهدف تعزيز ا ل�ح��وار الثقافي الثنائي،
والحوار مع منظمات المجتمع المدني ،ولها
اهتمام خاص في دراسة ُسبل تطوير الحوار
العالم ًالعربي واإلسالمي ،ولم تكن اللغة
مع ً
عملها بكل بساطة م��رادف لما
.
�دا
�
ب
أ
عائقا
ً
يسمى افتراضا في ال��دول العربية «اإلع�لام
الخارجي» .ومن اسطنبول إلى منطقة الخليج
 ...إل��ى دب��ي حيث المدينة اإلع�لام�ي��ة ،التي
تفاجئ الزائر باهتمامها بتدريب الكفاء ات
اإلعالمية الخليجية ،ومنحها الجوائز القيمة
للمبدعين م�ن�ه��م ،ك�م��ا ي�ت�ض��ح للجميع أن

الغنية
مسعى اإلمارة هو بلوغ مبلغ الدول ً
ب��ال �ك��وادر ال��وط �ن �ي��ة ال �م��درب��ة ،ف�ه�ن�ي�ئ��ا لهم
اهتمامهم بالكفاءات.
ومن اإلم��ارات إلى الكويت ،إذ يتوقع المرء
أن تكون لنا الريادة في سوق اإلعالم العربي
عبر انتاجنا لبرامج تخاطب أرق��ى العقول،
ولكن الحقيقة عكس ذلك.
على ال��رغ��م م��ن وص��ول�ن��ا إل��ى م��رات��ب عليا
حرية الكلمة والتعبير،لكن إعالمنا مازال
في
ً
متخندقا ًفي موقعه.
وأخ � �ي� ��را ،ف �م �ف �ه��وم اإلع� �ل��ام ال� �ي ��وم ان�ط�ل��ق
م��ن ع�ب��اء ة العلوم إل��ى عالم الفنون وال��ذوق
وال �ج � ًم��الً ،وع��ال��م ح��ري��ة االخ �ت �ي��ار وأص�ب��ح
محورا مهما من ًمحاور العالقات الدولية.
واإلع � �ل ��ام غ� � ��دا ،ي �ف �ت��رض أن ت� �ك ��ون ل��دي��ه
القدرة على مواكبة المتغيرات على الساحة
السياسية واالنتخابية وإعداد قوانين اإلعالن
واإلعالم ً االنتخابي.
وأخيرا نتساءل أين نحن من ذلك كله؟
مرصد المعلومات :الدول المتقدمة تخطط
لرفع سن التقاعد بعد قراء ة خارطة الموارد
البشرية المتاحة ل�ع��ام  ،2025ا ل�ت��ي تتوقع
ان�خ�ف��اض ع��دد العاملين م��ن الفئة العمرية
 15إلى  64بمقدار  % 7في ألمانيا و % 9في
إيطاليا و % 14في اليابان.
مركزالدراسات االستراتيجية-
جامعة الكويت

إذا كان اإلسرائيليون والمجتمع الدولي يريدون أن
يظل عباس على رأس السلطة ،فالبد أن يعملوا
ً
على تغيير توجهاتهم جذريا ،برفع الحصار
االقتصادي وتوفير الدعم العسكري والسياسي
ً
لرئاسة عباس .وإذا كان اإلسرائيليون مقتنعين حقا
بأن عباس أضعف من أن يتمكن من القيام بأي عمل،
فيمكنهم مساعدة الفلسطينيين بإطالق سراح
رجل«فتح» القوي مروان البرغوثي من سجنه في
إسرائيل.
ب �ع��د أن أص �ب �ح��ت غ ��زة ق ��اب ق��وس�ين أو أدن� ��ى من
االن��زالق إلى حرب أهلية ،فإننا لنشفق على الرجل
تولى رئاسة السلطة
املسكني محمود عباس ،الذي ّ
الفلسطينية منذ عامني ونصف العام ،بعد وفاة ياسر
رجال أكاديميًا،
عرفات .لقد حاول عباس ،باعتباره
ً
قدر إمكانه أن يقود الشعب الفلسطيني بالكياسة
واالح �ت��رام ،واالل �ت��زام بمبادئ الديموقراطية ونبذ
العنف،
إال أن الفرصة لم تسنح له قط .ذلك أن خصومه من
الفلسطينيني ،سواء في«فتح» أو من بني اإلسالميني
فضال عن اإلسرائيليني ،اعتبروا
في منظمة«حماس»،
ً
كياسة عباس ودماثته ضعفًا.
لقد قدم عباس أسلوبًا مختلفًا تمام االختالف عن
األسلوب الذي كان يتبناه عرفات في اإلدارة .فلم يكن
عمار (االسم الحركي الثوري لعرفات) ،الذي ظل
أبو ّ
زيه العسكري حتى آخر أيامه ،يرى أن الوقت
مرتديًا ّ
قد حان لكي يتحول إلى رئيس مدني ،بينما مازال
االحتالل اإلسرائيلي مستمرًا .أما عباس ،الذي يرتدي
ُحـلة وربطة عنق ،فقد اعتمد أسلوبًا محترفًا يشبه

www.aljarida.com

sanezi@al-jarida.com

طالبان «المجلس»
ّ
المرأة،لموشكل لجنة الظواهر
مواجهة...األمة قانون حماية
بعد أن أقر مجلس
الشجعان...
السلبية في المجتمع ،وعزل الطلبة عن الطالبات في قاعات الدرس،
ومنع الرجال من العمل في محالت بيع «حاجيات» النساء ،ماذا تبقى من
شروط «طالبان المجلس» لتحويل الكويت الى دولة دينية؟
اكتملت ،أو تكاد ،حلقات مسلسل تحويل الكويت الى دولة
دينية على يد القوى الدينية في مجلس األمة وبالتقسيط
ً
املريح .فبدال من تعديل املادة الثانية للدستور كي تصبح جميع
القوانني املدنية غير دستورية ،وربما يصبح الدستور ذاته غير
ً
بدال من ذلكّ ،
تحول تكتيك الجماعات الدينية الى
دستوري،
إقرار قوانني تقربهم خطوة بعد أخرى من الدولة الدينية التي
ينشدون.
آخر قوانينهم «حماية املرأة» الذي أقره املجلس في مداولتني
في جلسة واحدة ،ليمنع املرأة من العمل بعد الثامنة مساء،
ويكلف مفتشني لديهم ضبطية قضائية لتطبيق القانون ،سبق
ذلك تشكيل لجنة يرأسها النائب وليد الطبطبائي ،ومنحها
اسما رنانًا «لجنة الظواهر السلبية» ليعطي نفسه واللجنة
حق التدخل في الشأن التنفيذي للدولة وليمنح أعضاءها حق
التدخل في تفاصيل حياة الناس.
قبل ذلك أقر املجلس قانون منع التعليم املشترك ،وال يزال
لدى اللجنة العليا الستكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
املزيد من مشاريع القوانني ،إضافة إلى أجندة الكتلة املحافظة
(من دينيني وغيرهم) ومشاريع أخرى ،كلها تصب في املحصلة
النهائية :التحويل التدريجي للكويت من دولة مدنية يحكمها
الدستور والقوانني ،إلى دولة دينية تحكم بتفسيرات الحزب
الديني «الحاكم» للتشريعات اإلسالمية .أي أنها لن تكون
سوى نسخة مشوهة من األنظمة التي حكمت باسم الدين مثل
أفغانستان طالبان ،وسودان النميري ،وباكستان ضياء الحق،
أما مرحليًا فستتحول الكويت الى نسخة من املجتمع السعودي
في عز أيام هيئة «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ،في الوقت
الذي يتخلص املجتمع السعودي اليوم تدريجيًا من هيمنتها.
وإلى أن تتحرك القوى الحية في املجتمع للضغط على النواب
والحكومة لرفض هذا التوجه إلهانة املرأة ،ال عزاء للنساء،
وعلى الدكتورة معصومة والسيدة نورية الصبيح مغادرة
مساء ،كي ال ُيضبطن
مباني الوزارات ،في الثامنة إال خمسًا
ً
متلبسات بمخالفة القانون!!!

د .بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com

درس من فرنسا في المواطنة الدستورية

ُّ
داوود كـتاب
محمود عباس والجيرة الرديئة

سعـود العنزي

ً
ً
عباس الذي يرتدي ُحـلة وربطة عنق اعتمد أسلوبا محترفا يشبه النمط الغربي
في الرئاسة إال أنه لم يكن يدري كيف يتعامل مع القاعدة العامة من المقاتلين

النمط الغربي في الرئاسة ،لكنه لم يكن يدري كيف
يتعامل مع القاعدة العامة من املقاتلني.
م ��ن ب �ي�ن أوائ � � ��ل ال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ال� �ت ��ي س �م �ع �ت �ه��ا م��ن
الصحافيني أن عباس ،الرجل العائلي يذهب إلى بيته
في وقت الغداء ويعمل أثناء ساعات العمل العادية.
أما ُكنيته «أبو مازن» فهي ليست اسمًا حركيًا ثوريًا،
إال أنها تعكس تقليدًا في مناداة الشخص بأبي ولده
األكبر .ويدير ولده مازن وكالة إعالن محلية.
وأثناء محاوالته لعالج التركة التي خلفها عرفات
م��ن الفساد السياسي واإلدارة املتمركزة الشاملة،
خسر عباس كل الفرص املمكنة للحصول على والء
قيادات «فتح» ،واملسؤولني املعينني حديثًا في السلطة
الفلسطينية وأفراد األمن ،وفي املقام األول املقاتلون
املحليون .وكانت دعوته إلى عقد انتخابات وطنية،
على ال��رغ��م م��ن ص��واب�ه��ا سياسيًا ،بمنزلة انتحار
س�ي��اس��ي ،وذل��ك ألن��ه ك��ان يفتقر إل��ى أي ت�ص��ور عن
النتائج املحتملة لهذا التحرك ،كما أنه لم يبذل قدرًا
كبيرًا م��ن الجهد لضمان انضباط ف�ت��ح .ول�ق��د أدت
محاولته الختيار مرشحني من فتح في انتخابات
أول�ي��ة إل��ى نتائج عكسية ،نتيجة للتزوير ورف��ض
الخاسرين لقبول النتائج .ولقد أدى ذلك إلى انقسام
أص��وات فتح بني مرشحيها املتنافسني ،األمر الذي
سمح لحماس بتسجيل انتصار سهل.
كانت املفاوضات مع اإلسرائيليني من بني املناطق
ال�ت��ي ت�ص��ور ع�ب��اس ،ال��ذي ق��اد عملية أوس�ل��و التي
أ س�ف��رت ع��ن تأسيس السلطة الفلسطينية ،أ ن��ه قد
أداء طيبًا .ولكن على النقيض من أوسلو،
يؤدي فيها ً
ح�ين ك��ان ع�ب��اس يعمل ت�ح��ت زع��ام��ة ع��رف��ات وك��ان
ق��ادرًا على إب��راز قوته من ذلك املنطلق ،فقد اختلف
األم ��ر اآلن ،إذ أص �ب��ح ،ب��اع�ت�ب��اره رئ�ي��س فلسطينيًا
مفاوضًا ومركزًا مفترضًا للقوة في ذات الوقت .ولقد
أدرك اإلسرائيليون ضعف عباس في مرحلة مبكرة،
وبمجرد انتخاب حماس بأغلبية ساحقة ،لم يعد
لديهم الحافز الكافي ملساعدته ،على الرغم من حث

يومية سياسية مستقلة
تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
منطقة الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون2257036 - 2257030 :

الواليات املتحدة لهم على القيام بذلك.
و ل��م يكن عباس ضعيفًا على الصعيد السياسي
ف �ح �س��ب ،إذ ل ��م ي �ك��ن ل ��دي ��ه س� ��وى ع� ��دد ض �ئ �ي��ل م��ن
األص��دق��اء بني مقاتلي فتح ،بل لقد عجز أيضًا عن
إظهار قدر كبير من االهتمام بما كان يحدث في غزة.
مفضال مكتبه في
وكان يقضي أقل وقت ممكن هناك،
ً
رام الله بالضفة الغربية ،ومنفقًا وقته مع الساسة من
زواره واالجتماع بزعماء العالم ،سواء في الضفة أو
في الخارج .وعلى الرغم من كونه قائدًا عامًا للقوات
املسلحة الفلسطينية ،لكن هذه القوات كانت تفتقر
إلى اإلرادة الالزمة للتصدي لقوة حماس املتنامية.
كان الحصار االقتصادي الذي ُفـرض على فلسطني
ف��ي أع �ق��اب ف��وز«ح �م��اس» س�ب�ب��ًا ف��ي إص��اب��ة ع�ب��اس
باملزيد من الضعف .فبعد أن لم يعد لديه من املوارد
ما يكفي لتغطية رواتب املدرسني (أو حتى العاملني
في األجهزة األمنية) ،أصبح نفوذه محدودًا للغاية،
حتى على حرسه الرئاسي .أثناء اجتماع ،كنت قد
حضرته ،مع وفد من املعهد الصحافي الدولي ،في
إطار محاوالت إطالق سراح آالن جونستون مراسل
ال�ـ «ب��ي ب��ي س��ي» ،ال��ذي ك��ان ق��د اختطف ف��ي غ��زة في
شهر مارس ،شرح عباس ألعضاء الوفد مدى عجز
وضعف السلطة الفلسطينية ،وذكر لهم كيف أن قواته
الخاصة لم تتمكن من تجديد معداتها أو الحصول
على الذخيرة الضرورية للغاية ،طيلة سبعة أعوام.
وم � ��ن ع �ج �ي��ب امل � �ف ��ارق ��ات ه �ن��ا أن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن
ومؤسسات املجتمع الدولي ،الذين عملوا على تجميد
مصادر التمويل الفلسطيني ،كانوا يطالبون عباس
باالستمرار في فرض سيطرته على قوات األمن ،على
الرغم من خسارة فتح في االنتخابات البرملانية .لقد
فرضت إسرائيل وال��والي��ات املتحدة حصارًا فعليًا
على فلسطني ،إذ ترفض إسرائيل إع��ادة الضرائب
املحصلة ،وتضغط الواليات املتحدة على املصارف
العاملية لحملها على ع��دم االع�ت��راف بتوقيع وزي��ر
املالية الفلسطيني .والسبب املعلن وراء هذا هو رفض

حماس االعتراف بإسرائيل .لكن أغلب الدول العربية
أيضًا ال تعترف بإسرائيل ،ومع ذلك تتعامل معها
املصارف العاملية بصورة طبيعية.
ف��ي م�س�ت�ه��ل األم ��ر ك ��ان ات �ف��اق ال�ت�س��وي��ة وت�ق��اس��م
السلطة الذي رعته اململكة العربية السعودية يبدو
وكأنه حل معقول .فطبقًا التفاق مكة الذي تم التوقيع
عليه في شهر فبراير املاضي ،كان على«حماس» أن
تتنازل عن بعض الوزارات املهمة ،مثل وزارة املالية،
ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،ووزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،بينما تعهد
عباس بالعمل على إنهاء الحصار االقتصادي .ولكن
بعد أربعة أشهر من توقيع االتفاق لم ُيـرفع الحصار،
واآلن يشعر وزراء «ح�م��اس» (مثل وزي��ر الخارجية
السابق محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صيام)
الذين أرغموا على ترك الوزارة ،بأنهم وقعوا فريسة
للخيانة ،ويطالبون بالعودة إلى مناصبهم.
إذا كان اإلسرائيليون واملجتمع الدولي يريدون أن
يظل عباس على رأس السلطة ،فالبد أن يعملوا على
تغيير توجهاتهم جذريًا ،برفع الحصار االقتصادي
وتوفير الدعم العسكري والسياسي لرئاسة عباس.
وإذا ك��ان اإلس��رائ�ي�ل�ي��ون مقتنعني ح�ق��ًا ب��أن عباس
أضعف من أن يتمكن من القيام بأي عمل ،فيمكنهم
م�س��اع��دة الفلسطينيني ب��إط�لاق س ��راح رج��ل«ف�ت��ح»
القوي مروان البرغوثي من سجنه في إسرائيل.
وإال فلن يصبح أم��ام ع�ب��اس أي ب��دي��ل غير األخ��ذ
ب�ن�ص�ي�ح��ة ال �ب��روف �س��ور ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال� �ب ��ارز علي
جرباوي ،الذي اقترح ببساطة أن يلجأ عباس إلى حل
السلطة الفلسطينية وإعادة السلطة إلى اإلسرائيليني،
ال��ذي��ن م��ا زال� ��وا م �س��ؤول�ين ق��ان��ون�ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا عن
املناطق التي احتلوها في العام .1967
املدير الفلسطيني ملعهد اإلعالم الحديث بجامعة
القدس في رام الله.
خاص لـ«الجريدة»  -باالتفاق
مع (بروجيكت سنديكيت)

االعالنات:
فاكس2257037 - 2257035 :
خدمة العمالء واالشتراكات828111 :
ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت

ش� ��رك� ��ة ال � ��وق � ��ت ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ل��دع��اي ��ة
واإلعالن
تلفون2495104/5/6/7 :
فاكس2495107 :

ً
فوز الرئيس الفرنسي ساركوزي يقدم لنا في الكويت درسا
من الممكن االستفادة منه ،فرئيس فرنسا الجديد هو ابن
لمهاجر هنغاري يعني «مو من عيال بطنها» كما قد يحلو
عنصري ومع ذلك انتخبته فرنسا هذا
للبعض أن يردد بشكل
ً
البلد ّالديموقراطي الحر رئيسا لها.
ولعلنا نستطيع أن نضيف أمثلة أخرى كثيرة في هذا
الجانب ،فمايكل ًهاوورد ابن المهاجر الروماني ،الذي قدم
لبريطانيا مهاجرا ً في منتصف القرن الماضي ،انتخب قبل
عدة سنوات رئيسا لحزب المحافظين البريطاني ،أي ان
حزب النبالء العريق يختار لقيادته أحد أفراد الجيل األول
من المهاجرين ،ليس ذلك فحسب ،بل إن منافسه القوي في
سباق الرئاسة كان مايكل بورتيلو ذا األصول اإليطالية،
وكذلك الحال في أميركا ،فشخصيات عامة قيادية مثل
كيسنجر وبريزنسكي وكولن باول ورايس وشوازنجر حاكم
كاليفورنيا المنتخب ،وغيرهم الكثير ينتمون للجيل األول أو
الثاني لعائالت مهاجرة ،ومع ذلك ال يتجرأ أحد في بلدانهم أن
يتعامل معهم أو«يعايرهم» بناء على أصولهم ،ماذا يعني ذلك؟
يعني انه في المجتمعات الديموقراطية الحقة ال فرق بين
مواطن ومواطن اال بالعمل والكفاءة واحترام القانون ،فكل
المواطنين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات .وحتى
كانت لدى أحدهم نزعة عنصرية ،فالقانون يجرم أن تكون
لو ً
أساسا للسلوك أو التصرف .وفي أحسن االحوال بالنسبة
للعنصريين فإن أفكارهم تبقى حبيسة قلوبهم .وهو درس لنا
في الكويت لو تعلمون عظيم.
فالكويت كما هو معروف بلد حديث النشأة نسبيا ّ
تكون
في الغالب من هجرات قادمة بشكل أساسي من دول الجوار
لعدة أسباب ،قليل منها
الكبرى ،السعودية وإيران والعراقً ،
سياسي ،وأغلبها اقتصادي ،خصوصا بعد اكتشاف النفط
منذ خمسينيات القرن الماضي .ولم يصدر قانون للتجنيس
اال في عام ً ،1959وصدر بعد ذلك الدستور الكويتي عام ،1962
الذي وضع أساسا للمواطنة الدستورية في مادته السابعة
والعشرين.
وقد مرت على الكويت أحداث جسام من المفروض انها قد
ألغت هذا التمايز في (أقدمية) وصول اجدادنا كمهاجرين ،كان
ابلغها الغزو الصدامي الذي ألغى الدولة ،فتضامن الكويتيون
كلهم موحدين رغم اصولهم وطوائفهم المختلفة ومتفقين
على اعادة دولة القانون والمواطنة الدستورية وتأسست
في اعتقادي بعد مؤتمر جدة وبعد تحرير الدولة الكويتية
الجديدة ،التي ألغي بناء عليها التمايز في اولوية وصول
االجداد مهاجرين ،وحل محلها ،او من المفروض ان يكون قد
حل محلها ،التمايز حسب الجهد والعمل والكفاءة.
ولكن الممارسة العملية وسلوك البعض في الكويت يتنافى
مع ذلك ،فعلى الرغم من قلة عددنا ككويتيين وحاجتنا إلى
التكاتف في ظل األوضاع االقليمية المضطربة ،فإن البعض
يتعامل مع المواطنين االحرار المتساوين دستوريا على
وطوائفهم على الرغم من تهافت هذا القياس
حسب أصولهم
ً
وسخافة حججه .فضال عن النظرة العنصرية المتعالية
واللمز اللفظي العنصري ،الذي يهذر به البعض ،فان بعض
القرارات االدارية في بعض اجهزة الدولة المختلفة تستند
لألسف إلى المعايير العنصرية  ...وهي معايير ال ينتج عنها
الدمار المجتمعي والتفرقة بين الكويتيين المتساوين
إال
ً
دستوريا في الحقوق والواجبات.

التوزيع واالشتراكات:

شركة المنى للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع
تلفون 838281 :داخلي 201 :فاكس4839487 :
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صالح القالب

ياسر عبد العزيز

اكتشف جورج بوش أنه
ً ً
كان واهما جدا بل
ً ً
جاهال جدا ،عندما راهن
على تنظيمات شمولية

العولمة ُ
المفترى عليها
كان من المتعذرً علينا إدراك أن تأثيرات العولمة
فينا ليست نسخا متكررة في القطاعات كلها ،وأن ما
قد يحدث في العسكرية بسبب العولمة قد يختلف
عما يحدث على الصعيد السياسي.

العولمة أعطتنا الفرص
ً
ً
كي ننشئ إعالما جديرا
بالمنافسة على مستوى
عالمي ،وهو أمر لم نحظ
به في أي صناعة أخرى
حتى اليوم

ب ��ات ��ت م� �ع ��ارض ��ة ال� �ع ��ومل ��ة وت �س �ف �ي��ه م �ق��اص��ده��ا
سياسة وممارسة شبه دائمة في خطابنا الثقافي
والسياسي واإلعالمي العربي ،حتى غدا الدفاع عن
سياسات بوش في العراق أو إدارة أنظمتنا العربية
مللف الحريات وحقوق اإلن�س��ان ،أسهل بكثير من
محاولة مقاربة ظاهرة العوملة وتأثيراتها بشكل
موضوعي.
بدأ الهجوم منذ ترجمة املصطلح وولوجه الفضاء
ال �ع��رب��ي ،وح �ت��ى ق �ب��ل أن ي�ن�ع�ك��س م �م��ارس��ات في
الواقع وعلى األرض .ومن العجب أن ذلك الهجوم
أوال من املثقفني واإلعالميني،
واالنتقاد الحاد جاء ً
قبل أن تحلل النظم العربية املصطلح وتقرأه وفقًا
النعكاساته على مصالحها ،فإذا هي أشد ضراوة
وقسوة في الهجوم من القطاعات األخرى.
اآلن تمثل العوملة إحدى نقاط التوافق النادر بني
النظم ،وقطاعات املثقفني والسياسيني في فصائل
�لا ع��ن ال�ت�ي��ارات الدينية،
امل ��واالة وامل �ع��ارض��ة ،ف�ض ً
رغم التباين والتناقض الواسعني بني هذه الفرق
جميعها وفيما بينها.
وبلغ األمر مداه حتى أصبحت العوملة في مرتبة
ال يضاهيها فيها سوى شخص من نوع شارون؛
إذ هي محل االتفاق الشامل والتوافق النادر بني
املشتتني واملتناقضني واملتقاتلني ،بما تمثله لهؤالء
جميعًا م��ن «م �ح��اول��ة غ��رب�ي��ة للهيمنة م�س�ت�م��رة»،
و «م� �ش ��روع أم��رك��ة س ��اف ��ر» ،و «ذراع ال��رأس�م��ال�ي��ة
والكولينيالية املتناسب مع خصوصية العصر».
وتعززت النزعات املعادية بما القاه املصطلح ذاته
في العالم الثالث بقارات آسيا وأفريقيا وأميركا
الجنوبية من اصطفاف واسع ،انعكس في خطاب
شبه مكرر ف��ي نقده ومقاومته ،وتجسد سياسة
رف��ض وإج ��راء ات منظمة ،عبر حركات وجمعيات
وأحزاب ومجتمع مدني ُقطري وإقليمي ودولي.

وك ��ان ��ت ذروة امل �س��وغ��ات وال� ��ذرائ� ��ع م ��ا ب� ��دا من
استهجان غير م�ح��دود ف��ي ال�غ��رب ذات��ه للظاهرة
وتداعياتها؛ إذ انخرطت فعاليات غربية واسعة
األثر في أنشطة مستدامة ملحاربة العوملة بوسائل
ع � ��دة ،وه� ��و األم � ��ر ال � ��ذي ي � ��روق ل �ل �خ �ط��اب ال �ع��رب��ي
استخدامه في مبحث «وشهد شاهد من أهلها».
وفي خضم ذلك الهجوم العارم ،املؤيد بالذرائع
عبر املحيطات وال �ق��ارات ،ل��م ُنمنح نحن الفرصة
امل�لائ�م��ة ل��دراس��ة ال �ظ��اه��رة وت�ح�ل�ي��ل انعكاساتها
وتأثيراتها في قطاعاتنا املختلفة ،بما يسمح لنا
بحساب دقيق للعوائد والتكاليف.
األهم من ذلك أنه ،وفي غفلة عن املنهج واملنطق
ف��ي آن ،ت��م ال��رب��ط ،ف��ال�خ�ل��ط ،ب�ين ال�ع��ومل��ة كظاهرة
كونية ذات فلسفة وآليات محددة ،ومن ثم تأثيرات
وتداعيات معينة من جهة ،وبني منشأ الظاهرة من
جهة أخرى؛ حيث اختصر املنشأ بداية في الغرب،
ثم زاد االختصار إلى الواليات املتحدة األميركية،
ليبلغ مداه األكبر أخيرًا في «السياسات العدوانية
األميركية تجاهنا» (عربًا كنا أم مسلمني).
وف��ي ه��ذا الخضم ال�ع��ارم ك��ان م��ن املتعذر علينا
إدراك أن تأثيرات العوملة فينا ليست نسخًا متكررة
في القطاعات كلها ،وأن ما قد يحدث في العسكرية
بسبب العوملة قد يختلف عما يحدث على الصعيد
ال�س�ي��اس��ي ،وأن م��ا سينعكس ج ��راء ال�ع��ومل��ة على
اقتصاداتنا ربما قد يختلف عن التأثيرات الثقافية،
فضال عن أن ما قد يصيب املجتمع السعودي من
ً
تغير اجتماعي بسبب تلك ا ل�ظ��ا ه��رة ق��د يختلف،
كمًا أو نوعًا ،عما قد يصيب املجتمع اللبناني على
سبيل املثال.
وال �ش��اه��د أن �ن��ا ب�ح��اج��ة ال �ي��وم أك�ث��ر م��ن أي وق��ت
مضى ال��ى مراجعة رؤيتنا لتلك ال�ظ��اه��رة؛ إذ بدا
أننا ،تحت ستار الرفض املكثف هذا ،فقدنا القدرة

تقديرات بوش الخاطئة!

على استخالص العوائد ،مهما كانت قليلة ،وتفرغنا
للهجوم واالن �ت �ق��اد ودف ��ع ال�ت�ك��ال�ي��ف ،مهما كانت
فادحة؛ منشغلني بحربنا «املبدئية» عن مصالحنا
املتغيرة.
�لا أن ال�ع��ومل��ة منحت قطاع
فمما ال ش��ك ف�ي��ه م�ث ً
اإلع�لام في عاملنا العربي تحديدًا فرصًا أكثر مما
فرضت عليه من تحديات ومغارم وقيود .فقد كرست
العوملة وع��ززت قدرة نفاذ وسائل اإلع�لام الغربية
إل�ي�ن��ا ،بما ي�ق��ال إن�ه��ا تحمله م��ن رس��ائ��ل ملغومة
وغزو ثقافي ،وهو حق ال جدال فيه ،لكنها أعطتنا
أيضًا قدرة النفاذ ذاتها؛ لنصوغ رسالتنا ،ونعبر
إل��ى الغرب ه��ذا ،ونخاطبه حيث هو بما ك��ان يعز
علينا فعله قبل العوملة وتأثيراتها.
ال�ي��وم يمكن ألي حكومة أو جماعة أو شركة أو
شخص ع��رب��ي أن ينشئ وسيلة إع�لام�ي��ة أي��ًا كان
مفهومها لدورها ،ويستطيع أن يستورد لها أعلى
تجليات التقنية املعمول بها في أكبر مواضع اإلعالم
ف��ي ال�غ��رب وأش�ه��ره��ا ،كما يستطيع أن يستقطب
أف �ض��ل ال� �ك ��وادر ،س ��واء ك��ان��ت ق �ي��ادي��ة أو وسيطة
أو ع��ادي��ة ،وأن يستورد تقنيات العمل ،وأنماطه
املؤسسية كلها دون أي حظر أو حماية.
اليوم يستطيع الوسط اإلعالمي العربي إطالق
قناة فضائية كل ساعة ،وأن تكون ناطقة بأي لغة
يرغب ،وموجهة ألي ق��ارة مهما بعدت ،بمحتوى
يعتقد منتجوه أنه األص��دق أو األكثر موضوعية
أو تعبيرًا عن وجهة النظر العربية.
العوملة أعطتنا الفرص كي ننشئ إعالمًا جديرًا
باملنافسة على مستوى عاملي ،وه��و أم��ر لم نحظ
به في أي صناعة أخ��رى حتى ال�ي��وم ،اللهم سوى
صناعة الندب والكالم.

لم يقبـل بوش بتأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية ولو
ً ً
للحظة واحدة ،وهو لم يكتشف إال متأخرا جدا أن ما قاله له
محمود عباس (أبو مازن) كان في غاية األهمية ...لقد اكتشف،
ً
و«بصعوبة» ،أن «حماس» لم تعد جزءا من اإلخوان المسلمين
الذين تحالفوا مع أميركا والغرب خالل الحرب الباردة ،بل إن هذه
ً
ً
الحركة غدت جزءا رئيسيا من الحلف العسكري والسياسي اإليراني.
عشية آخر انتخابات تشريعية فلسطينية ،وهي التي فازت
فيها «حماس» ذلك الفوز الساحق ،حاول محمود عباس (أبو
مازن) في إحدى زياراته الى الواليات املتحدة إقناع الرئيس
جورج بوش بضرورة تأجيل تلك االنتخابات ولو لثالثة شهور فـ
«فتح» غير مستعدة ...واملال اإليراني يفعل فعله في غزة والضفة
الغربية والفلسطينيون بحاجة الى فترة التقاط أنفاس حتى
تكون خياراتهم صحيحة وليست مجرد رهان عشوائي على
مجهول ال يعرفونه وال يسمعون منه إال الشعارات واملبالغة في
تضخيم أخطاء اآلخرين.
لكن جورج بوش ،الذي كان اليزال مقتنعًا بأن العناية اإللهية
عدال
هي التي جاءت به وأرسلته الى البشرية لـ « يمأل األرض ً
بعد أن امتألت جــورًا» ،رفض ما قاله (أبو مازن) رفضًا قاطعًا
وقال ،وهو يضـــرب الطاولة التي أمامه بيده « :اآلن  ..يعني اآلن ..
هل فهمت يا .»Mr Chairman
في تلك الفترة كان الرئيس جورج بوش اليزال يعيش هاجس
كارثة الحادي عشر من سبتمبر ،وكان قد بدأ يشعر بأن اإلرهاب
ال ُيعالج وال يحارب بالقوة العسكرية واالستخبارية فقط ،وكان
بعض مستشاريه قد أقنعوه بوجود إسالم متطرف وإسالم
معتدل ،وأنه من أجل االنتصار على التنني اإلرهابي فإنه البد من
التحاور مع اإلسالم املعتدل والتحالف معه واستيعابه لتوظيفه
ملواجهة اإلسالم املتطرف املتمثل بـ «القاعدة» و «طالبان» وكل ما
تفرع عنهما في العالم كله.
...وهكذا وألن اإلسالم املعتدل ،وفقًا لقناعات مستشاري الرئيس
بوش هو «اإلخوان املسلمون» ،فقد بدأت اإلدارة األميركية
تتحدث عن ضرورة عودة العالقات بني هؤالء وبينها وضرورة
االستعانة بهم ضد «اإلرهاب اإلسالمي»! كما كانت استعانت
بهم خالل الحرب الباردة ،من عقد خمسينيات القرن املاضي
وحتى بدايات عقد تسعينياته ،وكانت ذروة هذه االستعانة
خالل «الجهاد» الذي قاده جهاز الـ «سي  .آي  .إيه» ضد االتحاد
السوفييتي في أفغانستان.
لم يقبـل بوش بتأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية
ولو للحظة واحدة ،وهو لم يكتشف إال متأخرًا جدًا أن ما قاله له
محمود عباس (أبو مازن) كان في غاية األهمية ...لقد اكتشف ،و
«بصعوبة» ،أن «حماس» لم تعد جزءًا من اإلخوان املسلمني الذين
تحالفوا مع أميركا والغرب خالل الحرب الباردة وقاتلوا تحت
أمرة مخابراتها لطرد الجيوش السوفييتية من أفغانستان،
بل إن هذه الحركة غدت جزءًا رئيسيًا من الحلف العسكري
والسياسي اإليراني ،وأنها إذ تثير كل هذه القالقل في غزة فإنها
تقوم بهذا خدمة لهذا التحالف وعلى غرار ما يفعله حزب الله في
لبنان وما تفعله «فتح – اإلسالم» في نهر البارد .
لقد اكتشف جورج بوش ،الذي سيجتمع قريبًا بكبار
مستشاريه ملراجعة واقع الشرق األوسط في الذكرى الخامسة
إلعالنه الشهير الذي دعا فيه الى قيام دولة فلسطينية مستقلة
الى جانب دولة إسرائيل ،أنه كان واهمًا جدًا ،بل
وجاهال جدًا،
ً
عندما راهن على تنظيمات شمولية ،التزال أقدامها تنغرس
في عصر «الغول والعنقاء والخل الوفي» ،وعلى قوى مذهبية
غارقة في الشعور بـ « الظلم التاريخي» حتى أعناقها ،إلنجاح
الديموقراطية في العـراق الذي كان يجب أن يمر ،حتمًا ،بفترة
انتقالية وفي فلسطني (الضفة الغربية وقطاع غزة) التي التزال
تحت االحتالل اإلسرائيلي املباشر والتي كان خيار شعبها،
عندما جرت االنتخابات التشريعية األخيرة ،غير صحيح وغير
دقيق نتيجة اإلحباط ونتيجة ممارسات السلطة الوطنية السيئة
خالل نحو عقد ونصف العقد من األعوام!

كاتب مصري

افتتاحية لوس انجليس تايمز

إغالق المعتقل وسيلة جيدة
للكونغرس للبدء في إحياء
القيم األميركية وإعادة المكانة
الدولية للبالد

الخطوة األولى:
أغلقوا غوانتانامو
قال وزير الخارجية السابق كولن باول األسبوع
الماضي إنه ،لو كان األمر بيده ،فإنه سيأمر بإغالق مركز
االعتقال في غوانتانامو بكوبا «هذا النهار» ،بسبب الضرر
الشديد الذي ألحقه بصورة البالد .إغالق غوانتانامو
 وهو أمر اعتبره حتى الرئيس بوش فكرة جيدة فترة خطوة متأخرة ًجدا ،ولكن إعادة نقل نزالئه الـ 385
سيكون البداية ،وليس النهاية لفحص دقيق للنظام
المتصدع الذي أنشأته إدارة بوش والكونغرس للتعامل
مع إرهابيين مشتبه فيهم.
مشكلة غوانتانامو ليست في «أين» ولكن في «أي»:
احتجاز مدة غير محددة خالل نزاع ،بخالف الحروب
التقليدية ،يمكن أن يدوم عقودا .المقاتلون األعداء
المزعومون في «حرب» مفتوحة ومنتهية – أينما كانوا
محتجزين – يجب أن ُيمنحوا فرصة ذات معنى إلثبات
براء تهم.
وبشكل يمكن تفهمه ،لم ُتمنح مثل هذه الفرصة في
األشهر التي تلت هجمات  11سبتمبر  .2001ومع توالي
احتجاز واستجواب المتآمرين والمشاركين المحتملين
معهم ،توقعت اإلدارة وتلقت ردة فعل متراخية بشكل كبير
من قبل الكونغرس والنظام القضائي ووسائل اإلعالم.
ولكن مع تحول الشهور إلى سنوات واستمرار ذبول
مئات السجناء في غونتانامو (برغم إطالق سراح آخرين
وإعادتهم إلى أوطانهم) ،تصارعت المحكمة العليا أوال
ثم الكونغرس مع مشكلة كيفية منحهم حق المثول أمام
محكمة ،وتمثلت النتيجة النهائية في قانون هزيل عرف
بقانون الجرائم العسكرية لعام .2006
لقد كرس ذلك القانون نظام محاكم يقوض الحريات
المدنية من دون أن يعزز األمن الوطني بشكل مؤثر.
واألمر األكثر إثارة لالعتراض ،أنه يسلب المحتجزين
حق االعتراض على سجنهم من خالل التقليد القانوني
القديم بعدم سجن أي شخص إال بأمر قضائي .هذا التنكر
لمعتقدات أساسية في الحرية األميركية يمكن أن يتجدد
إذا اتبع الكونغرس قيادة اللجنة القضائية وصوت
لمصلحة تمديد الحصانة ضد حق المحتجزين في
المثول أمام محكمة.
ُ
وبرغم ذلك ،إذا تم إغالق غوانتانامو ،أو حتى أعيد
للمحتجزين حقهم في المثول أمام محكمة ،فإن عدم الثقة
المنعكسة من اإلجراء ات الحمائية التاريخية ستستمر
في المساهمة في تآكل مكانة الواليات المتحدة دوليا.
وقد حكمت محكمة استئناف فيدرالية األسبوع الماضي
بأن إدارة بوش انتهكت حقوق مواطن قطري مقيم بشكل
قانوني في الواليات المتحدة من خالل احتجازه مدة غير
محددة في سجن عسكري في «ساوث كاروالينا» على
أساس نتائج تحقيق رئاسي بأنه مقاتل عدو.
لقد تمت محاكمة المشتبه فيهم من اإلرهابيين
«المهمين» في محاكم فيدرالية عادية :منهم على سبيل
المثال زكريا موسوي .ولكن إذا كانت المحاكم الخاصة
ضرورية – ويمكن أن تتطلبها المخاوف األمنية
المشروعة في حدود ضيقة – فيجب أن تكون ملتزمة
بشكل أكبر بالمعتقدات األميركية المتعلقة بالعدل أكثر
من المحاكم التي أنشأها قانون الجرائم العسكرية .يجب
أن يغلق الكونغرس غوانتانامو؛ ثم يطلب إعادة إحياء
القيم األميركية في جميع المحاكمات ،فهي برغم كل شيء
القيم التي تميز هذه األمة – ال تقل في الحرب عنها في
السالم.

كاتب وسياسي أردني

فابيو جيامبياجي
اقتصاد البرازيل اليوم أصبح أقل عرضة
للخطر من أي وقت مضى

هل البرازيل ّ
محصنة؟
تواجه البرازيل معضلة مالية مزعجة .فلكي
تتمكن من التعويض عن الزيادة في األرصدة
المالية المرتبطة بشراء الدوالرات ،تصدر
الحكومة سندات مالية تقدم أسعار فائدة أعلى
مما يحصل عليه البنك المركزي من استثمار
احتياطياته من النقد األجنبي في الخارج.
في األعوام األخيرة ،سيطر تساؤالن على الحوار
االق�ت�ص��ادي ف��ي أميركا الالتينية .ك��ان التساؤل
األول هو :متى تنتهي الفترة الحالية من الوفرة
في السيولة من العمالت الدولية؟ والثاني :ماذا قد
يحدث حني تنتهي هذه الفترة؟ ونستطيع أيضًا
تساؤال ثالثًا مرتبطًا بنفس القضية:
أن نضيف
ً
هل تستعد حكومات أميركا الالتينية لذلك اليوم؟
تبدو اإلجابة غامضة في حالة البرازيل ،أو ألول
وهلة على األقل.
من ناحية ،ظلت البرازيل متوقفة ،على نحو أو
آخ��ر ،فيما يتصل باإلصالح االقتصادي بعد أن
تولت إدارة الرئيس لويز اهناسيو لوال دا سيلفا
ال �ب�ل�اد ف��ي ال �ع��ام  .2003ف�ل��م ت �ط��رأ أي ت�غ�ي�ي��رات
أساسية على أنظمة الضرائب ،أو قانون العمل،
أو املعاشات منذ ذلك الوقت.
من ناحية أخرى ،وبينما كانت الجهات املقرضة
ت �ط��ال��ب ذات ي � ��وم ب ��ال� �ت ��زام ��ات ي� �ك ��اد ي� �ك ��ون م��ن
املستحيل على البرازيل أن تفي بها نظرًا للظروف
السياسية ،نجد أن نفس الجهات تعرب اليوم عن
رضاها الكامل عن البرازيل ،على الرغم من الشلل
الذي تعاني منه سياساتها االقتصادية.

ول �ك��ن ث�م��ة أس �ب��اب م��وض��وع�ي��ة ل �ه��ذا ال�ت�غ�ي�ي��ر.
فللمرة األول ��ى م�ن��ذ ع �ق��ود ،تتمكن ال �ب��رازي��ل من
استغالل الظروف االقتصادية املواتية في تقليص
دي��ون �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ت�خ�ف�ي��ض ع��ام��ل
املجازفة بالنسبة للجهات املقرضة .والحقيقة أن
نسبة الديون األجنبية إل��ى ال�ص��ادرات في العام
 2006ك��ان��ت األك �ث��ر ان �خ �ف��اض��ًا ط�ي�ل��ة الخمسني
ع��ام��ًا امل��اض �ي��ة ،ك�م��ا ارت �ف �ع��ت اح�ت�ي��اط�ي��ات�ه��ا من
العملة األجنبية بسرعة ،وخاصة خالل العامني
املنصرمني ،األمر الذي أدى إلى انخفاض الديون
الخارجية بما يزيد على مئة وعشرين مليار دوالر
أميركي منذ أزمة العام 1999
(راجع الجدول).
إن تضاؤل الدين على هذا النحو يشكل أهمية
ك�ب��رى بالنسبة للمستثمرين ،وذ ل��ك أل ن��ه يظهر
ميال واض�ح��ًا :فلو نجحت ال�ب��رازي��ل ف��ي الحفاظ
ً
على املعدل الذي حققته في العامني  2006و،2007
فهذا يعني أنها س��وف تتمكن م��ن التخلص من

صافي الدين الخارجي مع نهاية فترة والية لوال
الثانية في العام  .2010وهذا ،عالوة على موقفها
املالي القوي ،يعني أن البرازيل سوف تكون أفضل
«تحصنًا» ضد األزمات الخارجية مقارنة بأي وقت
مضى في تاريخها الحديث.
ال�ح�ق�ي�ق��ة أن أي دول� ��ة ت �ت��أث��ر ب��رك��ود ع��امل��ي أو
بانخفاض أسعار التصدير البد وأن تكون أكثر
عرضة للخطر إذا ما كان دينها الخارجي يشكل
 % 40إلى  % 50من قيمة صافي صادراتها ،عما
ضئيال أو منعدمًا.
إذا كان صافي دينها الخارجي
ً
وح�ي�ن ن�ض��ب َم �ع�ين ال �ب��رازي��ل م��ن االح�ت�ي��اط�ي��ات
األجنبية منذ عدة أعوام ،كان السبيل الوحيد إلى
تجنب اإلفالس يتلخص في اللجوء إلى صندوق
ال�ن�ق��د ال ��دول ��ي .واآلن ،إذا م��ا ح ��دث أم ��ر م�م��اث��ل،
فلسوف يتمكن البنك املركزي من الحصول على
العملة األجنبية الالزمة لتسديد أقساط ديونه،
وف� ��ي ن �ف��س ال ��وق ��ت ،ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى س �ع��ر ص��رف
مستقر.

ديون البرازيل الخارجية (بمليارات الدوالرات األميركية)
التصنيف

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

إجمالي الدين

225.6

216.9

209.9

210.7

21409

201.4

169.5

172.5

175.9

االحتياطي الدولي

36.3

33.0

35.9

37.8

49.3

52.9

53.8

85.8

109.5

صافي الدين

189.3

183.9

174.0

172.9

165.6

148.5

115.7

86.7

66.4

املصدر :بنك البرازيل املركزي

ولكن نتيجة لهذا ،تواجه البرازيل معضلة مالية
مزعجة .فلكي تتمكن من التعويض عن الزيادة
ف��ي األرص ��دة امل��ال�ي��ة املرتبطة ب�ش��راء ال� ��دوالرات،
تصدر الحكومة سندات مالية تقدم أسعار فائدة
أعلى مما يحصل عليه البنك املركزي من استثمار
احتياطياته من النقد األجنبي في الخارج .ورغم أن
النتيجة محايدة فيما يتصل بصافي الدين العام،
إال أن تخفيض صافي الدين األجنبي في القطاع
ال �ع��ام وال� ��ذي ان�خ�ف��ض ب��ال�ف�ع��ل ع��ن احتياطيات
البرازيل من العمالت الدولية ورفع الدين الداخلي
ليس بالتصرف السليم من حيث تكاليف الدين
الرسمي.
وه � ��ذا واح � ��د م ��ن األس � �ب ��اب ال �ت ��ي ت �ب�ي�ن أه�م�ي��ة
تخفيض أسعار الفائدة املحلية ،وهو ما سيحدث
على األرج��ح خ�لال األش�ه��ر ال�ق��ادم��ة .يتعني على
حكومة البرازيل أيضًا خ�لال األع��وام القادمة أن
تجاهد من أجل التوصل إلى التوازن املالي (كان
العجز في العام املاضي ما يزال  % 3من الناتج
املحلي اإلجمالي) ،ثم تحقيق الفائض في امليزانية،
كما فعلت شيلي لعدة أعوام حتى اآلن.
إن البرازيل تستعد جزئيًا لليوم الذي تنتهي فيه
الفترة الحالية من السيولة النقدية الدولية الهائلة.
وعلى الرغم من تأخر اإلصالحات الهيكلية ،لكن
اقتصاد البرازيل اليوم أصبح أقل عرضة للخطر
من أي وقت مضى.
مستشار أسبق لدى وزارة التخطيط البرازيلية،
وهو خبير اقتصادي لدى البنك الوطني للتنمية
االجتماعية واالقتصادية في البرازيل
خاص لـ الجريدة
باالتفاق مع «بروجيكت سنديكيت»

أكاد يميا
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أعمالهم مرآة ...تعكس معاناة المجتمع وتعالجها

أح���د ال��م��ش��اري��ع ال��ط�لاب��ي��ة «نجمة
النجوم«

مهندسو المستقبل :مشاريعنا
منسية ...وابتكاراتنا غير محميةّ
ّ
منال المكيمي
«الهندسة والبترول» من الكليات
المهمة في جامعة الكويت التي تنتج
طالبا مبدعين ،لكن هؤالء منسيون من
الدولة المنشغلة بخالفات السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،وانهم يسعون
غالبا الى أن تتبناهم احدى الشركات
الخاصة ليظهروا ابداعاتهم،
فمشاريعهم من ضمن افضل المشاريع
في العالم ،ولكن الحياة لمن تنادي.

ب���ع���د ان ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة ال���ه���ن���دس���ة
وال��ب��ت��رول م��ع��رض م��ش��اري��ع التخرج
في قاعة فاروق المطيري ،الذي شمل
عرضا لعدة مشاريع لطلبة من جميع
اقسام الكلية ،نالت استحسان الزائرين
وح���ق���ق���ت ال����ه����دف م����ن ه�����ذا ال��م��ع��رض
ال��ذي يتمثل في إب��راز مواهب الطلبة
وقدراتهم ،وفقا لما درسوه خالل فترة
وجودهم في الجامعة ،آثرت «الجريدة»
تسليط الضوء على اب��داع��ات الطلبة
هذه من خالل التحقيق التالي:
ال����ب����داي����ة ك���ان���ت م����ع م���ج���م���وع���ة م��ن
طالبات قسم الهندسة الميكانيكية هن:
شيماء العبيد رئيسة المجموعة ومريم
بوغيث وجمانة الفوزان ،حيث شرحت
ش��ي��م��اء ال��ع��ب��ي��د م��ش��روع مجموعتها
ق���ائ���ل���ة ان�����ه ع����ب����ارة ع����ن ن���ظ���ام ي��ح��م��ي
السيارة من االنقالب ،فبمجرد اختالل
توازن السيارة من زاوية معينة ،يشغل
المحرك مضخة هوائية ،تضخ الهواء
ف���ي ال��ج��ه��ة ال��م��ع��اك��س��ة ل��ج��ه��ة اخ��ت�لال
ت���وازن ال��س��ي��ارة ،فتعود إل��ى وضعها
الطبيعي بفضل قوة الهواء المنقول،
واض��اف��ت«ص��م��م��ن��ا ن��م��وذج��ا مصغرا
ك��ل��ف��ن��ا  700دي���ن���ار ت��ق��ري��ب��ا ،وط��ب��ق��ن��اه
ع��م��ل��ي��ا ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ف���ي الكمبيوتر
ووجدنا انه من األفضل استخدام هذا
المشروع للسيارات المرتفعة (الجيب)،
فكلما كانت السيارة عرضة لالنقالب
أكبر زادت فاعلية المشروع في العودة
ب���ال���س���ي���ارة إل�����ى وض���ع���ه���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي
والعكس صحيح» ،و«فكرنا في تطبيق
ه�����ذا ال����م����ش����روع ع���ل���ى س����ي����ارة ع���ادي���ة
ولكننا وجدنا أن ذلك يفوق إمكاناتنا
ولم نحصل على رعاية تحقق لنا ما
ن��ر ي��د ،ح��ي��ث ان مجمل التكلفة يفوق
ميزانياتنا كطلبة».

بسهولة وأمان

مشروعنا يقي
السيارة من
االنقالب
شيماء العبيد

اما مشروع الطالبات :آمنة الطيب
واسيل عبدالجبار واسراء حسن فكان
ع��ب��ارة ع��ن كيفية إي��ق��اف ال��س��ي��ارة في
موقف جانبي بأمان ،وقالت الطالبة
اس��راء حسن عن مشروعهن ان هناك
اف����رادا ي��واج��ه��ون مشكلة عند إيقاف
السيارة في موقف جانبي ،فكثيرا ما
يترك البعض الموقف ويبحثون عن
آ خ��ر عندما ت��ك��ون المسافة المتاحة
ل��ه��م ب��ي��ن س��ي��ارت��ي��ن وف���ي ن��ف��س حجم
س���ي���ارت���ه���م ،ط��ل��ب��ا ل��ل��أم�����ان ،وي��ض��ي��ع
البعض اآلخ���ر إم��ا وق��ت��ه ف��ي محاولة
ف��اش��ل��ة إلي���ق���اف س���ي���ارت���ه ،وإم�����ا م��ال��ه
في إصالح ما أتلفه اصطدام سيارته
ب���إح���دى ال���س���ي���ارات خ��ل��ف��ه أو أم���ام���ه،
واوضحت «هنا يأتي دور مشروعنا
ال���ذي ي��ح��ل ه���ذه ال��م��ش��ك�لات ،بتثبيت
نظام اسفل السيارة يرفعها ثم يحركها
الى الجانب المراد الوقوف فيه ،فتقف
بشكل ممتاز من دون تكبد اي خسائر
ال في الوقت وال في المال».

ّ
ومكيف
براد

قللنا من سرعة
المحرك وزدنا
عزمه
بسمة الشمري

اما شعبة الهندسة المدنية فكان
ألفرادها بدر آرتي وهيا الشراح ومريم
الخياط وس��ارة جحيل مشروع اكثر
جاذبية ،حيث قالت رئيسة المجموعة
س���ارة ع��ن ف��ك��رة ال��م��ش��روع ان���ه ع��ب��ارة
ع���ن ب����راد ل��ل��م��ي��اه ي��س��ت��خ��دم ال��رط��وب��ة
ال��م��وج��ودة ف��ي ال��ج��و وي��ح��ول��ه��ا ،عن
طريق عملية التكثيف من خالل المبرد

أبرار القطان وفاطمة البغلي وحسنة عبدالعزيز

الى ماء ،يدخل هذا الماء الناتج دورة
ف�لات��ر خ��اص��ة ل��ت��ن��ق��ي��ت��ه ،ف��ي��ن��ت��ج عنه
ماء بارد وحار وداف��ئ صالح للشرب
ب���ش���ه���ادة م����ن ج���ام���ع���ة ال��ك��وي��ت-ق��س��م
الهندسة المدنية ،واوضحت الجحيل
ان ج�����زء ًا م���ن ال���م���اء ال���ب���ارد يستخدم
ف��ي عملية التبريد ع��ن ط��ري��ق مكيف
ص��ح��راوي ،فتكون النتيجة النهائية
براد ماء ومكيفا في آن واحد.

هندسة وسياسة
وكان للسياسة نصيب في مشاريع
الطلبة المشتركين في المعرض ،فقد
اش���ت���رك���ت ال���ط���ال���ب���ات ن���غ���م ال���م���ره���ون
وام��ان��ي العجمي وش��ي��خ��ة بهبهاني
م������ن ق����س����م ال����ه����ن����دس����ة ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة
بمشروع أطلقن عليه اسم «التصويت
اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي» ال��������ذي ي���س���ت���خ���دم ف��ي
االن���ت���خ���اب���ات خ���ص���وص���ا ان��ت��خ��اب��ات
مجلس األم���ة ،وش��رح��ت الطالبة نغم
ال��م��ره��ون ال��م��ش��روع وطبقته عمليا،
وقالت ان��ه عبارة عن نظام مكون من
شبكة من الحواسب المتصل بعضها
مع بعض عن طريق برنامج يحتسب
االص���وات وك��ل اإلح��ص��اءات الخاصة
ب���االن���ت���خ���اب���ات وت��ظ��ه��ر ال��ن��ت��ائ��ج من
دون اي تدخل بشري ،وزادت بقولها
ان المشروع يعزز مصداقية العملية
االنتخابية ،بتالفي االخطاء البشرية،
ف��ه��و ي���ق���وم ال���ب���ي���ان���ات ال��م��خ��زن��ة فيه
والعالقات بينها ،هذه البيانات عبارة
عن قوائم تضم الناخبين
وال���م���رش���ح���ي���ن ل����ل����دوائ����ر ال��خ��م��س
وج���م���ي���ع م���ن���اط���ق ال����ك����وي����ت» ،وب��ي��ن��ت
أن اه��م تقنية ف��ي ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج هي
التعرف على هوية الناخب عن طريق
الـ«باركود ريدر» ،وهو عبارة عن ماسح
لرمز الباركود يتم توصيله بجهاز في
ال��ش��ب��ك��ة ،ي��م��س��ح ه����ذا ال��ج��ه��از ال��رم��ز
الملحق بالبطاقه المدنية للناخب،
وأض��اف��ت ان مميزات ه��ذا النظام أنه
مبرمج على ع��دد االص���وات المتاحة
لكل دائرة وعدد المرشحين ويحتسب
في النهاية االصوات من دون اي تدخل
بشري ،ويخفف من اكتظاظ الناخبين
في لجان االقتراع.

«من حبنا لها»
ما يلفت النظر هو العبارة الشهيرة
ألغنية التوفير «من حبنا لها بنوفر
لها» التي مثلتها مجموعة من طالبات
الهندسة الكهربائية س��ارة المزيعل
ودالل ال���ج���ودر وم��ري��م ص��ب��اح ،حيث
تفاعلن مع الحاجة الملحة إلى ترشيد
اس��ت��ه�لاك ال���ط���اق���ة ،ف��ك��ان م��ش��روع��ه��ن
خ��اص��ا ج����دا ،ح��ي��ث ي��ق��وم ع��ل��ى ف��ك��رة
ت��وف��ي��ر ال���ك���ه���رب���اء ،وش���رح���ت رئ��ي��س��ة
المجموعة مشروعهن البسيط الذي
سمته الدفع المسبق للكهرباء ،مشيرة
ال��ى ان��ه عبارة عن جهاز يوضع على
ّ
عداد الكهرباء في المنزل او المصنع او
في غيرهما ،مستخدما بطاقة تعبئة
خ���اص���ة ب��ال��ك��ه��رب��اء ،وي��س��ت��م��ر ت��دف��ق
الكهرباء بنظام الدفع المسبق ،وحين
يشارف المبلغ على االنتهاء ،يعطي
هذا الجهاز صوتا تنبيهيا للمسؤول
عن متابعة الكهرباء في المكان ،ليعرفه
بقرب نفاد المبلغ المدفوع آنفا ،وفي
ح��ال��ة ع���دم ت��ع��ب��ئ��ت��ه ال��ب��ط��اق��ة يستمر
التنبيه م��دة يومين مهلة للدفع من

حولنا رطوبة
الجو الى «مكيف»
وماء للشرب
سارة جميل
قبل الحكومة الممثلة بوزارة الطاقة،
وف�����ي ح�����ال ع�����دم ال����دف����ع ب���ع���د ال��م��ه��ل��ة
الممنوحة تنقطع الكهرباء ،أما إذا دفع
المبلغ المطلوب فستستمر الكهرباء
ف��ي ال��ت��دف��ق وت��خ��ص��م قيمة استهالك
ال��ك��ه��رب��اء ف��ي ال��ي��وم��ي��ن ال��ف��ائ��ت��ي��ن مع
ت��وق��ف ال��ت��ن��ب��ي��ه» ،وذك����رت ف��وائ��د ه��ذا
المشروع بانه يلزم المستهلك بالدفع
اوال بأول ويقلل الضغط على الكهرباء
اضافة إلى فائدة تالفي القطع المبرمج
في الكويت ومشاكله.

وداعا لألسفلتين
واش���ت���رك ق��س��م ه��ن��دس��ة ال��ب��ت��رول
بعدة مشاريع ،حيث انجزت مجموعة
من الطالبات دراسة اقتصادية بشأن
ترسب مادة «االسفلتين» في انابيب
ال��ن��ف��ط وه����ن اب������رار ال���ق���ط���ان وم��ري��م
الشعيب وحسنة عبدالعزيز وفاطمة
ال���ب���غ���ل���ي وم����ن����ى ال����ك����ن����دري ،وق���ال���ت
اب�����رار ال��ق��ط��ان ن��ي��اب��ة ع���ن زم��ي�لات��ه��ا
ان ال��م��ش��روع ه��و دراس���ة اقتصادية
ع���ن ت���رس���ب م�����ادة «االس��ف��ل��ت��ي��ن» في
انابيب انتاج النفط فالدراسة تقوم
على حقيقة أن انخفاض الضغط في
اثناء انتاج النفط يسبب ترسب مواد
صلبة تسمى «االسفلتين» ،وبمرور
الوقت تعيق هذه المادة تدفق النفط
ف���ي األن���اب���ي���ب م���ا ي��ق��ل��ل االن����ت����اج ،أو
ي��وق��ف��ه ت��م��ام��ا ،وأوض��ح��ت ان شركة
نفط الكويت تستخدم مواد كيميائية

للتخلص من مادة األسفلتين ،ومن
أج�����ل ذل�����ك ي���ق���وم���ون ب����إغ��ل�اق اآلب�����ار
فيتوقف االنتاج وتأتي شركات من
ال����خ����ارج ل��ل��ت��خ��ل��ص م���ن ال��ت��رس��ب��ات
م���س���ت���خ���دم���ة ع�������دة م��������واد ك����ال����دي����زل
وغ��ي��ره» ،ولفتت ال��ى ان الفكرة التي
يقوم عليها المشروع هي ايجاد طرق
اخ���رى ب��دي��ل��ة للقيام ب��ه��ذه العملية
بحيث تكون أقل تكلفة وأكثر فاعلية
«ف����وج����دن����ا خ��م��س��ة ط������رق ،أف��ض��ل��ه��ا
تحديد الضغط ال���ذي تتكون عنده
م��ادة االسفلتين وت��ف��ادي انخفاض
الضغط إلى هذا المعدل ،فإذا حدث
وان����خ����ف����ض ال����ض����غ����ط ف����إن����ن����ا ن���ق���وم
بوقف العمل مدة تتراوح بين ثالثة
وارب��ع��ة اي���ام ال��ى ان يرتفع الضغط
مرة اخ��رى ثم نعود إلى اإلنتاج من
دون اس��ت��خ��دام أي م���واد كيميائية»
وع����ن م��م��ي��زات ه����ذه ال��ط��ري��ق��ة ق��ال��ت
«قمنا بمقارنة التكلفة بين طريقتنا
والطريقة المستخدمة فوجدنا فارقا
كبيرا في مصلحة مشروعنا».

وقود للطائرات
تحدد نسبة الكبريت في الوقود
مدى كفاء ته وصالحيته للطائرات،
ف����������إذا ق����ل����ت ن����س����ب����ة ال����ك����ب����ري����ت ف��ي��ه
اس��ت��خ��دم وق�����ودا ل��ل��ط��ائ��رات أم����ا إذا
ك��ان��ت نسبته ع��ال��ي��ة ف��ه��و ال يصلح
في هذه المهمة الحيوية ،كان هذا ما
ح��رك ك�لا م��ن ي��وس��ف صفر ومحمد

ب��وع��رك��ي وع��ب��دال��ل��ه رم���ض���ان ،حيث
ع��رض��وا م��ش��روع تنقية الكيروسين
م��ن ال��ك��ب��ري��ت ،وش����رح ي��وس��ف صفر
المشروع قائال انه محاولة الستخدام
الكيروسين وق���ودا للطائرات وذل��ك
ب���ال���ت���خ���ل���ص م������ن ن���س���ب���ة ال���ك���ب���ري���ت
الموجودة فيه أو جعلها عند الحد
األد ن���ى حتى يستخدم الكيروسين
وق��������ودا ل����ل����ط����ائ����رات» ،وأض��������اف «ف���ي
دراستنا أخذنا في الحسبان نسبة
الماء الموجودة في النفط النخفاض
درجة حرارة الجو في االعلى ولذلك
ن���ح���ت���اج إل������ى ع���م���ل���ي���ة م���ع���ال���ج���ة م��ن
ن���وع خ����اص ،وه���و م���ا ح���دث إل���ى أن
اوص��ل��ن��ا ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��وق��ود إلى
م���واص���ف���ات ع��ال��ي��ة ي��س��ت��خ��دم معها
وقودا للطائرات».

كبريت أكثر
وش���اب���ه م���ش���روع ال��ط��ال��ب��ات زي��ن��ب
ال���ص���راف وزي��ن��ب اش��ك��ن��ان��ي وشيخة
القالف وبيبي القالف وحنان العدواني
مشروع زمالئهن من حيث الموضوع
ول����ك����ن����ه اخ����ت����ل����ف م����ع����ه ف������ي ال�����ه�����دف،
ف��ال��م��ش��روع��ان ك�لاه��م��ا ع��ن ال��ك��ب��ري��ت،

هيا الشراح ومريم الخياط وسارة الجحيل

طلبة كويتيون
في مخيم لمهارات
«االنكليزية»
بفلوريدا

سارة املعتوق وألطاف الشويع

وقود جديد
اقتصادي
للطائرات
يوسف صفر

الجويهل:
 30الف طالب
استيعاب المدينة
الجامعية الجديدة

يصل ال��ى ال��والي��ات المتحدة االميركية
 23م��ن طلبة ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ف��ي دول��ة
الكويت من البنين والبنات للمشاركة في
مخيم صيفي لمهارات اللغة االنجليزية في
فلوريدا مدته اربعة اسابيع .ويأتي تنظيم
هذا المخيم التربوي في اطار منحة مقدمة
من كل من شركة شيفرون االميركية ومعهد
(امديست) وهي مؤسسة خاصة غير ربحية
ت���ق���دم خ���دم���ات ت��رب��وي��ة وت��دري��ب��ي��ة ت��ه��دف
ال��ى تعزيز التفاهم والتعاون بين الشعب

أعلن نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط د .فيصل الجويهل انه ووفقا
لما جاء في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم  ،30/2004والتي تحدد
عشر سنوات لالنتهاء من االعمال االنشائية ،ستبدأ الدراسة في المدينة
الجامعية الجديدة بالشدادية في العام الدراسي  2015/2016وذل��ك وفقا
للجدول الزمني .وبين ان الطاقة االستيعابية للموقع ستكون  30الف طالب
وطالبة مع امكان التوسع فيها لتصل الى قرابة  40الف طالب وطالبة ،ومن
الممكن ان يتم انشاء ثالثة اقسام علمية ودور اضافي ،وتوفير ثالث مساحات
بجوار كل مبنى من اجل انشاء ثالث كليات مستقبلية .وذكر الجويهل انه
تم االنتهاء من تصميم مشروع ادارات المخازن واالمن والسالمة والخدمات
العامة واالن��ش��اء ات والصيانة اض��اف��ة ال��ى حاضنات ومحميات زراع��ي��ة،
وكشف الجويهل انه سيتم افتتاح مركز لخدمة المواطن في موقع الشويخ
في الجامعة ،وهو مركز متكامل لعمل الجوازات والجنسية والمرور ،اضافة
الى افتتاح فرع بنك الخليج بالخالدية وفرع البنك الوطني بالشويخ.
ولكن الهدف في مشروع الفتيان هو
تقليل نسبة الكبريت أما في مشروع
الفتيات فهو زيادة إنتاج الكبريت.
زينب الصراف قالت عن مشروعهن
ان����ه ت��ص��م��ي��م م��ص��ن��ع ي��ن��ت��ج ال��ك��ب��ري��ت
وحمض الكبريتيك من غاز كبريتيد
الهيدروجين المستخرج من مصافي
تكرير النفط ،موضحة أن غاز كبريتيد
ال���ه���ي���دروج���ي���ن غ�����از ض�����ار ل��ل��ب��ي��ئ��ة و
«مشروعنا يحول هذا الغاز إلى مواد
م��ف��ي��دة غ��ي��ر ض���ارة بالبيئة ك��م��ا اننا
ن��س��ت��خ��دم ال����غ����از وح���م���ض���ه ف����ي ع���دة
اش��ي��اء ك��ال��م��ط��اط ،االس���م���دة ،االوراق،
وع�لاج ام��راض الجلد وبعض المواد
التجميلية والصبغات» ،وبينت أوجه
تميز مشروعهن بان الفرق الكبير بين
«مصنعنا والمصانع االخرى هو في
تغيير ال��م��واد ال��داخ��ل��ة إل��ى المصنع،
اضافة الى أننا قمنا بإنتاج مادتين
في مصنع واحد وقللنا الضرر الملقى
على عاتق البيئة».

آالف ج��زء إل��ى ال��ف ج��زء في المليون،
أم���ا ال���وح���دة ال��ت��ي م��ن «اب��ت��ك��ارن��ا فقد
قمت وزم�لائ��ي بتطويرها سعيا إلى
خفض النسبة حتى أصبحت مئة جزء
في المليون تمر على مرحلة معالجة
اخ��رى تخفضها ال��ى اربعة ونصف»،
وعن فائدة هذا المشروع قال ان الوقود
م��ع ه���ذه النسبة يصلح لالستخدام
المحلي والعالمي واقل ضررا للبيئة
بل ويكاد يكون الضرر معدوما ،كما
ان ه���ذه النسبة غ��ي��ر ض���ارة للمكائن
ال��م��س��ت��خ��دم��ة ،اي ان��ه��ا ت��ط��ي��ل ال��ع��م��ر
االفتراضي للمكائن.

المطاحن

وي����ب����دو أن ال���ك���ب���ري���ت ه����و ال��ش��غ��ل
ال��ش��اغ��ل لكثير م��ن ال��ط��ل��ب��ة ح��ت��ى أن��ه
صار موضوع الكثير من مشاريعهم،
فالطالب محمد عبدالرحمن وحسين
بهزاد وناصر الهاجري يتخذون من
ال��ك��ب��ري��ت م��ح��ورا ل��م��ش��روع��ه��م ،حيث
ت��ت��ل��خ��ص ف���ك���رت���ه ف����ي ت��ق��ل��ي��ل ن��س��ب��ة
الكبريت في الديزل باستخدام وحدة
م��ع��ال��ج��ة م��ن اب��ت��ك��اره��م .وق���ال محمد
عبدالرحمن ان مشروعهم عبارة عن
وح��دة لمعالجة ال��دي��زل يوجد مثلها
ف����ي « ،»K.M.P.Cول���ك���ن م����ع اخ���ت�ل�اف
واض����ح ب��ي��ن��ه��م��ا ،ف��ال��م��وج��ودة حاليا
ت��خ��ف��ض ن��س��ب��ة ال��ك��ب��ري��ت م���ن ع��ش��رة

وك������ان ل���م���ش���اري���ع ق���س���م ال��ه��ن��دس��ة
الصناعية طابع خاص في المعرض،
حيث كانت مشاريعهم وفقا لدراسات
اقاموها على شركة مطاحن الدقيق
الكويتية ،فالتقينا مجموعة الطالبات
سارة المعتوق والطاف الشويع وليلى
االم����ي����ر ،ح���ي���ث ق���ال���ت س������ارة ان ف��ك��رة
المشروع تقوم على تطوير االنتاجية
ف���ي ش��رك��ة م��ط��اح��ن ال���دق���ي���ق« ،فقمنا
بعمل احصاء للمخزون من زيت وقمح
وغيرهما من مواد مخزنة ،واحتسبنا
ال��ك��م��ي��ات ال��م��ط��ل��وب��ة م���ن ك���ل ن���وع من
انواع القمح ،استخدمنا فيها برنامج
«ال��م��ح��اك��اة» فتنتج ال��ش��رك��ة الكميات
ال��م��ط��ل��وب��ة ب��ال��ت��اري��خ وال���ي���وم وح��ت��ى
الساعة والدقيقة ،ويبين هذا المشروع
مدى استفادة الشركة في حال زيادة
االنتاجية والعكس صحيح» ،وشرحت
زم���ي���ل���ت���ه���ا ال�����ط�����اف ال����ش����وي����ع ف����ائ����دة
المشروع ان الخير يقلل تكلفة االنتاج
والتخزين االول��ي والنهائي للمنتج،
فهي طريقة جديدة للتوفير».

حللنا مشكلة
االيقاف بـ «السير
الجانبي»
إسراء حسن

دراسة عن ترسب
االسفلتين في
األنابيب
أبرار القطان

كبريت أقل!

االميركي وشعوب الشرق االوسط وشمال
اف��ري��ق��ي��ا .ووص����ف ب��ي��ان ص����ادر ع���ن معهد
امديست البرنامج بأنه "مزيج من التعلم
والمرح" حيث تم تصميم البرنامج بهدف
تعزيز مهارات الطلبة في اللغة االنكليزية
باالضافة الى مساعدة الطلبة القادمين من
الشرق االوس��ط على الثقة واالعتماد على
النفس .وقال ان الطلبة الكويتيين وهم 13
طالبا و 10طالبات وتتراوح اعمارهم بين ال
 14و ال  17سيشاركون في مخيم شيفرون

الصيفي للعام  2007في حرم جامعة نورث
وود ف��ي والي���ة ف��ل��وري��دا االم��ي��رك��ي��ة .وتبدأ
مشاركة الطالبات في الفترة الممتدة من
 17يونيو الجاري الى  14يوليو فيما تبدأ
مشاركة الطلبة بتاريخ  15يوليو المقبل
وتستمر الى ال 11من اغسطس .واشار الى
ان الطلبة سيتلقون دروسا مكثفة في اللغة
االنكليزية يوميا ولمدة اربعة اسابيع في
معهد اللغات التابع لجامعة نورث وود.
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اقتصاد

املؤشر الكويتي

 1.000الدينار
3.472

economy@al-jarida.com
Fax: 2257033

11.676

2.603
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خوف الحكومة من األجنبي
يمس البنوك العالمية

شربت مروقها
علي عبدالعزيز النمش
ali@my-pip.com

يجمع المحللون على ضرورة فتح السوق وليعمل األجنبي في كل القطاعات!
رودولف سالم

إذا أرادت الكويت أخذ العبرة من جاراتها من دول الخليج فلتنظر إلى البحرين
التي دخلتها البنوك األجنبية منذ ربع قرن ،ولم تحقق النتيجة المرجوة ،في
حين أن الشراكة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على البنوك األجنبية،
التي أنتجت البنك السعودي–الفرنسي و البنك السعودي – الهولندي و غيرها
خلقت االنتشار والتوسع و التنافس و فرص العمل ،ولذلك يعتبر المراقبون
االقتصاديون أن تجربة السعودية تعتبر أفضل من تجربة البحرين و يبقى على
الكويت أن تستفيد من أخطاء اآلخرين و تجاربهم لتطوير األسلوب وجلب
األفضل إلى اقتصادها.
رصدت الجريدة بعض آراء المراقبين
والمحللين االقتصاديين حول موضوع
االه�������داف األس���اس���ي���ة ل���وج���ود ال��ب��ن��وك
األج���ن���ب���ي���ة ف����ي ال���ك���وي���ت و ال��م��ع��وق��ات
ال��م��ف��روض��ة أم��ام��ه��ا ،ح��ي��ث اع��ت��ب��رت أن
ه��دف االج��ن��ب��ي ه��و م��س��اع��دة الكويتي
على االستثمار ،ولكن ه��ذا االستثمار
ت��دف��ع ب���ه ه����ذه ال��ب��ن��وك و ت��وج��ه��ه إل��ى
خارج الكويت ،وبالتالي وحسب اعتبار
المحللين فإن البنوك األجنبية تعتمد
ه��ذا التكتيك كي ال تبقى السيولة في
المنطقة ،ومن هنا ترى غياب األجنبي
ع��ن ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة ت��ح��ت ذري��ع��ة ع��دم
امكان فتح أكثر من فرع واحد في البلد  
ولكن ُيرجع المحللون هذه السياسة إلى
سياسة الحصول على القطعة الكبرى
م��ن ال��ح��ل��وى بحيث ت��رم��ي ال��ت��ج��زئ��ة و
ُتبقي على إدارة الثروات.
ولكن هذه السياسة بشكل أو بآخر
تستفيد منها الحكومات التي تعتبر
ال��م��س��ت��ث��م��ر األك����ب����ر ف����ي ال���م���ؤس���س���ات
االجنبية بحيث أنها تملك الفوائض
المالية المرتفعة التي لن تستثمرها في
الداخل حتى ال تنافس القطاع الخاص،
ف��ت��س��ت��ث��م��ر ه����ذه االم������وال ف���ي االس�����واق
العالمية أمثال دول شرق أسيا وأميركا
وأوروب����������ا .ف���وض���ع ال���ب���ن���وك االج��ن��ب��ي��ة
ا ل��ي��وم ال يستحق إال تشبيهه بغرفة
عمليات تسمح لها بالمراقبة ومالحقة
المؤشرات مما يتيح لها الحصول على
توجهات الحكومة.
و يبني المحللون رأيهم حول سؤال

ي��وج��ه ال��ى ال��ب��ن��وك االجنبية و يتمثل
ب��اآلت��ي :ب��ع��د وج���ود ال��ب��ن��وك االجنبية
ألكثر من سنتين ما هو المنتج الذي
قدمته للكويتيين أو للسوق الكويتي؟
خ��ص��وص ً��ا ب��ع��د ال��ت��ط��ور التكنولوجي
الذي يغني العميل عن الذهاب إلى مقر
البنك...و االجابة إذا ما اتت من البنوك
االجنبية فإنها تأتي لتلقي باللوم فقط
على النظام االقتصادي للبلد.
وفي الوقت نفسه أكد المحللون أن
الكويت تسعى إلى تحرير االقتصاد،
ول���ك���ن ال���ج���ه���د ال���م���ب���ذول ل���ي���س ك��اف��ي��ا
ويسيطر عليه «الخوف من االجنبي»
م���ؤك���دي���ن أن وج������ود ال���ب���ن���ك االج��ن��ب��ي
ب��ال��ك��ام��ل سيخلق ن��وع��ا م��ن التنافس
وس��ي��ل��زم ال��ب��ن��وك المحلية ب��االن��دم��اج
واع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ب��ه��دف ال��ت��م��ك��ن من
ال��م��ن��اف��س��ة و ه���و أم���ر إي��ج��اب��ي حسب
رأي��ه��م ،مؤكدين أن��ه على الحكومة أن
تتحلى بجرأة أكبر و عدم الخوف مما
أس��م��وه «ال��ب��ع ب���ع» االج��ن��ب��ي مطالبين
ب���أخ���ذ ال���ق���رار ب��ف��ت��ح ال���س���وق ب��ال��ك��ام��ل
أم��ام المستثمر األجنبي ش��رط إلزامه
ال���ع���م���ل ك����أن����ه ي���ع���م���ل داخ��������ل ب����ل���اده و
إل��زام��ي��ة ال��ت��ع��اط��ي ب��ال��خ��دم��ات ك��اف��ة و
ليس تفضيل خدمة و إهمال خدمات
أخرى.

األجنبي إلى الكويت والتي من أهمها:
 ع��دم توافر االرق��ام و اإلحصاءاتال���دق���ي���ق���ة ب��ش��ك��ل رس���م���ي وس���ه���ل أم����ام
البنوك االجنبية.
 عدم تحديث القوانين السبعينيةالتي ال تمنع فتح أكثر من فرع.
 ب���ال���رغ���م م���ن ع����دم وج�����ود ش��وائ��بعلى النظام القضائي إال أن التباطؤ
وبيروقراطية التنفيذ قد يشكالن نقطة
استفهام كبرى عند الجهة االجنبية.

أجمع المحللون على ض��رورة فتح
ال���س���وق ،ألن ال��دي��م��وغ��راف��ي��ا وهيكلية
ت�����وزي�����ع ال����س����ك����ان ال ت���س���اع���د ال���ب���ن���وك
االجنبية على االق��ت��ن��اع ب��ال��دخ��ول في
ق���ط���اع ال���ت���ج���زئ���ة ،ب��ح��ي��ث أن االغ��ل��ب��ي��ة
الساحقة م��ن ال��واف��دي��ن تقوم بتحويل
أم��وال��ه��ا خ����ارج ال���ب�ل�اد ،ن��اه��ي��ك ع���ن أن
شريحة كبرى منهم تحصل على راتب
يقل عن  150دينارا.

ً
ذكورا كويتيين

أص���در األم��ي��ن ال��ع��ام الت��ح��اد ال��م��ص��ارف الكويتية يوسف
ً
بيانا أكد فيه إتاحة الفرصة للبنوك
عبدالحميد الجاسم
األج��ن��ب��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت ،ل�لان��ض��م��ام إل���ى ات��ح��اد ال��م��ص��ارف
ً
مشيرا إلى أن انضمام البنوك
الكويتية .وأش��ار الجاسم ،
األجنبية سيتيح لها المجال بالمشاركة الكاملة في لجنة
المديرين العامين وجميع اللجان التابعة لالتحاد ،التي
تتناول بالبحث وال��ق��رار الموضوعات المتصلة بالشأن
المصرفي المحلي ،و ك��ذ ل��ك ح��ض��ور اجتماعات الجمعية
العمومية لالتحاد من دون حق التصويت على قراراتها،
كما ال يحق لها الترشيح لعضوية مجلس إدارة االتحاد
وال��م��ش��ارك��ة ف��ي اج��ت��م��اع��ات��ه ،وذل���ك وف��ق ً��ا للنظام ال��خ��اص
باألعضاء المنتسبين الصادر بتاريخ  8مايو .2005

ً
إناثا كويتيات

المعوقات االساسية
ً
ذكورا غير كويتيين

علمت «الجريدة» أن شركة دار االستثمار تستهدف من
بيع حصتها ف��ي ش��رك��ة ال�م��دار للتمويل واالستثمار،
البالغة  ،%66تسديد االلتزامات المالية المترتبة على
الشركة األم من صفقة شراء حصة استراتيجية في شركة
استون مارتن البريطانية للسيارات.
وقا لـــت مصــــــادر متابعـــــــة إن هـــــذه الصفقة الخاصة
بـ «المدار» التي تعد في حقيقتها صفقة داخلية ،كون
ال�ط��رف المتقدم للشراء ه��و شركة استحواذ القابضة
التابعة لنصف مجموعة الدار ،ستدر على الشركة األم
ما بين  80إل��ى  85مليون دينار ك��ون السعر المتوقع
ً
فلسا ،في حين أقفل سهم ال�م��دار يوم
للسهم هو 420
ً
األربعاء الماضي على  335فلسا للسهم الواحد ،مؤكدة
على أن العملية تعد من قبيل نقل الملكية من شركة إلى
أخ��رى داخ��ل المجموعة ،على اعتبار أن ال��دار ال تنوي
(التفريط)في المدار بعد أن استقطبت فيها مجموعة
من المحافظ واألدوات المالية األخرى.
وعزت المصادر دخول مؤسسة ميريل لنش العالميةعلى
خط الصفقة بين ال��دار واستون إل��ى أن «ميريل لنش»
ً
أصال هي مستشار تمويل صفقة ميريل لنش ،وبالتالي
حسب المصادر فمن الطبيعي أن تلعب دور المهندس
ال�م��ال��ي ل�ت�س��دي��د ال �ت��زام��ات «ال � ��دار» ف��ي ح�ص��ة ال�ش��رك��ة
البريطانية قبل نهاية العام.

«التخصيص» :إقبال على مشاريع الطاقة

زيادة رأسمال
التخصيص من 37.8
إلى  75.6مليون دينار

«اتحاد المصارف» يسمح
بانضمام فروع البنوك األجنبية

ً
إناثا غير كويتيات

راعي السهم
«الدار» :بيع
«المدار» لتمويل
«أستون مارتن»

ينصح
المحللون
البنوك المحلية
باالندماج
اإلقليمي
للتمكن من
منافسة
األجنبي

السوق الصغير

ويشرح المحللون أسباب عديدة تدخل
ف��ي عملية إع��اق��ة ال��دخ��ول الكامل للبنك

كشفت مصادر استثمارية أن غرض
شركة مشاريع التخصيص من زيادة
رأس���م���ال���ه���ا  %100م���ن  37.8م��ل��ي��ون
دي���ن���ار ال����ى  75.6م��ل��ي��ون��ا ي��رج��ع إل��ى
رغبة الشركة في التحالف مع شركاء
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ي���ن ،أب����رزه����م م��ج��م��وع��ة
ال��ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة ،وش���رك���ة  ن��ور
لالستثمار المالي في مشاريع نفطية
وكهربائية في عدد من المناطق حول
العالم.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر ل��ـ «ال��ج��ري��دة»
أن شركة مشاريع التخصيص تنوي
التوسع في عدد من المشاريع المهمة
ً
خصوصا أن ثمة
ف��ي ق��ط��اع  الطاقة،
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م��ج��م��وع��ة ف����رص ف���ي أس������واق واع����دة
وق��اب��ل��ة للنمو ف��ي آس��ي��ا ،أو أفريقيا،
وب��ال��ت��ال��ي ت��ح��ت��اج إل���ى ح��ج��م معقول
من رأس المال لتمويل هذه التوسعات
المقبلة ،م��ش��ي��رة إل���ى أن دراس����ة ه��ذه
ال��م��ش��اري��ع ت��خ��ض��ع ال����ى دراس�����ة ع��دد
من بيوت االستشارة لبيان الجدوى
وفرصة النمو والربح في كل مشروع
على حدة.
وأك���������������دت ال�������م�������ص�������ادر أن ت����وج����ه
«ال���ت���خ���ص���ي���ص» ف����ي ال���ف���ت���رة ال���ق���ادم���ة
س���ي���رت���ك���ز ع����ل����ى ه�������ذه ال����ن����وع����ي����ة م��ن
المشاريع والفرص ،خصوصا خارج
الكويت.

شركات األسمنت السعودية
تلغي زيادات األسعار

ّ
ً
الهاجري يوقع قريبا قرار إصدار
الصناديق للصكوك
توقعت مصادر مطلعة أن يصدر وزير
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ف�ل�اح ال��ه��اج��ري
مطلع األس��ب��وع ال��ج��اري ق ً
���رارا يسمح
لصناديق االستثمار باصدار صكوك
إسالمية لتمويل عملياتها.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار
ال������ذي ن���ش���رت���ه «ال����ج����ري����دة» األس���ب���وع
ال������م������اض������ي ،س����ي����م����ك����ن ال������ع������دي������د م���ن
الصناديق من عملية ترتيب قروض
وت����م����وي��ل�ات م����ن م���ج���م���وع���ة م���ص���ادر

م���ص���رف���ي���ة واس����ت����ث����م����اري����ة ل��ت��وس��ي��ع
أنشطتها المالية ،حسب اختصاص
ك�������ل ص��������ن��������دوق ،ح�����ي�����ث ي����غ����ل����ب ع���ل���ى
معظمها طابع االستثمار في األسهم
أو العقار.

أبرز تغيرات الملكيات في البورصة خالل األسبوع الماضي
الملكية الملكية
القديمة الجديدة

التغيير

12.386

10.771

1.615-

شركة جيزان العقارية

حميد عبدالله الشيبة

7.25

7.33

0.080

الشركة الدولية للمنتجعات

شركة عقارات الكويت

16.592

15.466

1.126-

الشركة الدولية للمنتجعات

شركة االستشارات المالية الدولية

20.342

18.309

2.033-

الشركة الدولية للتمويل

شركة االستشارات المالية الدولية

26.117

26.113

0.004-

شركة كويت انفست القابضة

شركة االستشارات المالية الدولية

7.058

7.057

0.001-

شركة ايفا للفنادق والمنتجعات

شركة االستشارات المالية الدولية

57.015

57.085

0.070

شركة عقارات الكويت

محمد عبدالرحمن البحر

6.451

7.55

1.099

بنك الخليج

شركة الزمردة القابضة

10.19

10.3786

0.189

شركة االستمارات  الوطنية

الشركة الكويتية لالغذية وشركاتها التابعة

7.23

6.75

0.48-

شركة بيت األوراق المالية

احمد صالح الشايع

11.186

12.243

1.057

بيت االستثمار العالمي (غلوبال)

مجموعة دبي لالستثمار

10.03

11.01

0.98

شركة المدار للتمويل واالستثمار (مدار)

دار االستثمار وشركاتها التابعة

61.2

66.1

4.9-

الشركة الكويتية العقارية القابضة (عقارية)

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار

5.48

خروج

شركة المزايا القابضة

بيت االستثماى العالمي

22.85

20.72

2.13-

شركة اسمنت بورتالند

شركة الخير لالسهم والعقارات

7.5

6.1

1.4-

شركة اسمنت بورتالند

الشركة الخليجية الدولية لالستثمار

5.21

5.13

0.08-

شركة المخازن العمومية (اجيليتي)

الشركة الوطنية العقارية

23.93

23.74

0.19-

شركة مجمعات األسواق التجارية

شركة التأمينات االجتماعية

5.59

خروج

-

شركة االتصاالت المتنقلة (هواتف)

الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة

6.19

6.757

0.567

شركة االمتيازات الخليجية القابضة

صندوق غلوبل المآمون

6.01

5.38

0.63-

الشركة الكويتية لالغذية

شركة الخير لالسهم والعقارات

61.527

62.09

0.563

اسم الشركة

المساهم

الشركة الدولية للمشروعات االستثمارية شركة عقارات الكويت

لجنة السوق اجتمعت يوم األربعاء الماضي وبحثت
مواضيع عدة ،منها زيادة رؤوس أموال الشركات
الصغيرة وتداوالت الهواتف غير العادية ،وكذلك
المدة الزمنية لعقد الجمعية العمومية وتوزيع
األرباح ومصالح الصغار عند االستحواذ وغيرها من
المواضيع ،التي تهم السوق ،وما شدني منها هو في ما
يخص المدة الزمنية لعقد الجمعية العمومية وتوزيع
األرباح ،فلو أخذنا شركة أعلنت عن نتائجها يوم 31/3
ً
يوما عقدت الجمعية أي  15/5وبعدها
وبعدها بـ 45
ً
بعشرة أيام توزع األرباح أي  25/5إذا أين التطوير وأين
االختالف ،فاليوم آخر شركة عقدت جمعيتها يوم ،14/6
ً
شهرا في أفضل األحوال ،واللجنة
والفرق ال يتعدى
ابتعدت عن المشكلة األكبر وهي فترة إعالن النتائج،
التي حددت بثالثة أشهر ،وهي فترة باتت طويلة ويجب
تقليصها إلى شهر واحد فقط ،على أن تعقد الجمعية
العمومية وتوزع األرباح في موعد أقصاه  31/3وهذا
اقتراح كتبنا فيه قبل سنتين ،أما اليوم فالشركات كلها
عقدت جمعياتها العمومية وانتهى األمر ،كما أن النتائج
ربع السنوية وهي غير مدققة يجب أن تقلص إلى 21
ً
ً
يوما ً
يوما ،واألجدى بلجنة السوق العمل
بدال من 45
على تغيير وتفعيل قانون اإلفصاح وتوسيع مفهوم
اإلفصاح وتعامالت األطراف ذات الصلة المهمشة عن
البيانات المالية ،وكذلك التوسع بطلب البيانات التي
تؤثر في الميزانية وإعادة النظر في النشرات التمهيدية
(ماهي إال ميزانيات سابقة وعقد التأسيس) الشق عود
وعلى اللجنة تكثيف اجتماعاتها وعليها النظر في
جميع االقتراحات مادامت خطواتها بطيئة ومصالح
بعض أعضائها كثيرة.
البورصة هذه األيام تعيش حالة رمادية غير مسبوقة،
فهي قريبة ً
جدا من المستوى القياسي للمؤشر السعري
(المعتمد لدى غالبية المتعاملين) وهو  12054نقطة،
اذ يعتبر مستوى المقاومة الحقيقي الذي اذا تعداه
فسيكون للسوق جولة جديدة من االرتفاعات ،وهذا
يعني أن السوق لم يسترح االستراحة الطويلة المتعارف
عليها في األسواق العالمية ،وإن كان عام  2006قد
انخفض بعض الشيء،لكنه لم تتم الدورة التصحيحية
المطلوبة ،أما اذا لم يستطع اختراق المستوى القياسي
فهذا يعني أننا دخلنا مرحلة التراجع الطويلة
وسيكون مؤشر السوق وفق الرسم البياني قد خلق
الرأس الثاني،أي مؤشر  بوراسين ،ومع هذا سنجد
بعض التحركات الجيدة على األسهم الممتازة واآلمنة،
ً
خصوصا فترة الصيف ورمضان.

أل��غ��ت ش���رك���ات األس��م��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة
ال���زي���ادة ف��ي األس���ع���ار ال��ت��ي فرضتها
قبل نحو شهرين ،و ع���اد سعر كيس
االس����م����ن����ت ال������ع������ادي إل������ى  13ري������اال،
والمقاوم إلى  13.5رياال ،فيما ال تزال
م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة ف���ي ن���ق���اط ال��ب��ي��ع
بالسعر المرتفع ولم تستجب إلى هذا
الخفض ،ومن المتوقع أن تعود إليه
خالل يومين.
ونقل عن مصادر سعودية قولها إن
جميع الشركات بدأت الخفض في وقت
واحد ،بحسب اتفاق بينها وبين وزارة
ال��ت��ج��ارة ،التي دخلت ف��ي مفاوضات
على تطبيق ق��رار ال��وزي��ر ال��ذي صدر
في  25مايو بوقف الزيادة في أسعار
بيع االس��م��ن��ت ،التي قامت بإجرائها
بعض شركات االسمنت المحلية قبل
نحو شهرين ،وإعادة األسعار إلى ما
كانت عليه.

استجابة
وأوض�����ح م��ص��در م��ط��ل��ع ف���ي وزارة
ال�����ت�����ج�����ارة وال����ص����ن����اع����ة أن ش����رك����ات
االسمنت التي قامت برفع أسعارها
خ��ل��ال ال���ش���ه���ر ال���م���اض���ي ،اس��ت��ج��اب��ت
ل��ق��رار ال��وزي��ر ال��دك��ت��ور هاشم يماني،
الذي قضى بوقف الزيادة التي قررها
عدد من شركات االسمنت في المملكة،
وإع�����ادة األس���ع���ار إل���ى م��ا ك��ان��ت عليه
من قبل.
ّ
وبين المصدر أن تجاوب الشركات
وإعادة األسعار الى طبيعتها يأتيان
ف���ي ظ���ل اه���ت���م���ام ال��������وزارة ب��اس��ت��ق��رار
ال���س���وق ال��م��ح��ل��ي ،وه����و م���ا ينعكس
ع���ل���ى أس����ع����ار االس���م���ن���ت ال���ت���ي ب����دأت
ت��ش��ه��د ان���خ���ف���اض ً���ا م���ل���ح���وظ ً���ا ،ون����وه
بتعاون شركات االسمنت مع الوزارة،
وت��ج��اوب��ه��ا ف���ي إع������ادة األس����ع����ار ال��ى
ط���ب���ي���ع���ت���ه���ا وت����ج����اوب����ه����ا ف�����ي ت��ل��ب��ي��ة
حاجات السوق المحلي من االسمنت،
ً
مشيرا الى دخول عدد من التوسعات
اإلنتاجية الى مراحل اإلنتاج أخيراً،
م����ا أس���ه���م ف����ي وف������رة ال���م���ع���روض م��ن
االس��م��ن��ت وم��ق��اب��ل��ة ال��ط��ل��ب ال��م��ت��زاي��د
على االسمنت.

فرضتها شركات األسمنت في الفترة
األخ�����ي�����رة ،وس���ي���ك���ون س���ع���ر ال��م��ص��ن��ع
للموردين الرئيسيين  13رياال للعادي
و 13.5رياال للمقاوم بعد القرار ،وكانت
مصانع االس��م��ن��ت رف��ع��ت السعر إلى
 14و 14.5ري���اال للكيس .وب��ل��غ سعر
الطن للمعبأ  265رياال للعادي ،و285
ري���اال ل��ل��م��ق��اوم ،فيما بلغ سعر الطن
ال���س���ائ���ب  250ري�����اال ل���ل���ع���ادي ،و260
رياال للمقاوم.
وتختلف ح��ال��ي ً��ا أس��ع��ار األسمنت
في منافذ البيع بحسب تجار التجزئة
ُ
وب ْعدها وقربها من المصنع ،فمنهم
م��ن يبيعها ب��رب��ح  ،% 20ومنهم من
يوصلها إ ل��ى  ،% 50معتمدين على
حجم الطلب والتكلفة التي تضاف إلى
قيمة سعر المصنع.
وك���ان رئ��ي��س لجنة المقاولين في
ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة ن��اص��ر
ال����ه����اج����ري ذك�����ر ف����ي وق�����ت س���اب���ق أن
األسعار ارتفعت بصورة غير مبررة 4
ً
مشيرا إلى أن السعر
مرات خالل عام،
ال�����ع�����ادل ل��ك��ي��س األس���م���ن���ت  12ري����اال
ف��ق��ط ،وط��ال��ب ش��رك��ات األس��م��ن��ت ب��أن
تقتنع بربحية معقولة ،ألن المتضرر
الرئيسي في زيادة األسعار المواطن
البسيط ،الذي يعاني مع هذه الزيادة
في األسعار.

سعر كيس «العادي»
ً
رياال
13
والمقاوم  13.5رياالً

رفع غير مبرر
وك���ان ال��ب��ي��ان ال���ذي أص���دره ال��وزي��ر
ت��ح��دث ص��راح��ة ع��ن رف���ع أس��ع��ار غير
م��ب��رر م��ن ش��رك��ات األس��م��ن��ت ،وي��ؤدي
ال���ق���رار إل���ى خ��ف��ض أس���ع���ار األس��م��ن��ت
��������اال واح ً
ري ً
����������دا ،وه�����ي ال�����زي�����ادة ال��ت��ي

وزير التجارة
يعتبر الزيادة
غير مبررة

اقتصاد
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ّ
الحمود :الكويت ال توفر المرونة الالزمة لالعبي السوق

تسعى شركة المناز للتمويل واإلجارة
إلى استغالل جميع الفرص التي من
شأنها أن تزيد من القيمة المضافة
إلى مشاريعها ،مع ما يترتب على
ذلك من تنويع في مصادر دخلها
وفق استراتيجية اعتمدتها الشركة
منذ التأسيس.

مصرف «التداول» سيؤدي دور صانع السوق
تساهم رؤوس األموال الكويتية
بشكل ّ
فعال في النهوض االقتصادي
والنشاط االستثماري لمختلف
أسواق البلدان اإلقليمية والعالمية،
وفؤاد الحمود رئيس الشركة الدولية
لإلجارة واالستثمار هو واحد من
تحالف
رجاالتها .وقد اختار قيادة
ٍ
من الشركات ،إلى جانب شركته،
هي :مجموعة عارف االستثمارية،
وشركة منشآت للمشاريع العقارية،
وشركة الصكوك القابضة ،ومصرف
قطر اإلسالمي ،لتأسيس مصرف
«التداول» للصكوك .و«الجريدة»
تحدثت إلى الحمود ّ
واطلعت منه على
أهداف البنك ومشاريعه المستقبلية.

فادي مطر
 لماذا اخترتم البحرين وجهةللعمل؟
ت��م��ث��ل ال��ب��ح��ري��ن ف���ي ه����ذا ال��وق��ت
م���رك���زا م��ال��ي��ا واض���ح���ا وم��ه��م��ا في
ّ
وتشكل وجهة لعدد كبير
المنطقة،
من المؤسسات المالية على اختالف
أن��واع��ه��ا ،س����واء ك��ان��ت إس�لام��ي��ة او
تقليدية أو onshore or offshore
 .وازدادت البيئة المالية البحرينية
ً
إيجابا بعد إعادة الهيكلة وصدور
ال��ق��وان��ي��ن ال��م��ال��ي��ة ال���ج���دي���دة وض���مّ
مؤسسة النفط إلى مصرف البحرين
المركزي.
ومما ال شك فيه ،ان نظام اللوائح
واإلجراءات التي ُيعمل على اساسها
ف��ي مملكة ال��ب��ح��ري��ن تعطي م��رون��ة
كبيرة للمؤسسات المالية لممارسة
نشاطها بشكل يحقق اهدافا كبيرة

للمساهمين وللصناعة المالية ّ
ككل
ً
أيضا .وهذا ليس انتقاصا لبعض
األس��واق األخ��رى في المنطقة ،ففي
اآلونة األخيرة بدأ سوق دبي يأخذ
وضعه الصحيح بعد ظهور المنطقة
ّ
الحرة .
 ما ال��ذي أبعدكم عن العمل فيسوق الكويت؟
ّ
التطرق إلى السياسة
ال بد هنا من
ف���ي م��ع��رض ال��ح��دي��ث االق��ت��ص��ادي،
ألن المجالين م��ت��راب��ط��ان وي��ؤث��ران
ك���ل م��ن��ه��م��ا ف���ي اآلخ����ر ب��ش��ك��ل كبير،
ال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ال���ك���وي���ت غ��ي��ر م��ن��اس��ب��ة
وما من مجال للعمل ،ألنها ال تمنح
تراخيص لمؤسسات مالية جديدة
للعمل وبخاصة للمصارف .والبنك
ال����م����رك����زي ب�����ال�����ذات اوق�������ف إص������دار
ال��رخ��ص.وال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة واأله����م،
ّ
والجو
هي أن المناخ العام ال يساعد
غير إيجابي لدخول المستثمرين،
سواء من خارج او من داخل الكويت
للقيام بنشاط اقتصادي .وذلك ألن
اإلج�����راءات وال��ل��وائ��ح ال��م��ف��روض��ة ال
ّ
تشجع وال تعطي المرونة الكافية
لممارسة تلك النشاطات.
 ما العوائق الفعلية التي تواجهعملكم في سوق الكويت؟
أه ّ��م عائق يتمثل في عدم وجود
ال���ت���راخ���ي���ص ،وم����ن اج����ل ان تصبح
ال���ك���وي���ت م�����رك ً
�����زا م���ال ً���ي���ا ب ً
���������ارزا ف��ي
ال��م��ن��ط��ق��ة ،ف�لاب��د ان ت��ت��واف��ر ل��دي��ه��ا
ال���ب���ن���ي���ة األس�����اس�����ي�����ة ال����ت����ي ت��س��م��ح
لالعبين ف��ي ال��ق��ط��اع ال��م��ص��رف��ي أن
يمارسوا دوره��م على نحو أفضل.
وعند توافر هذه الشروط يمكننا ان
ّ
نتكلم ع��ن وج��ود مركز مالي نشط
في الكويت .وال شك ان المؤسسات
المالية نشطة في الكويت ،ولها دور
كبير في مجاالتها ولكن كي ترقى
إل���ى م��س��ت��وى ال��م��ؤس��س��ات ال��م��ال��ي��ة
اإلقليمية والدولية ،البد من توفير

م��ع��اي��ي��ر م��ن ن���وع آخ���ر ،وتسهيالت
وانظمة تعطي المرونة للمؤسسة
ً
التي تريد ان تعمل وان تكون حقيقة
ذات قيمة مضافة إلى السوق.
ْ
 م���ا ال���ف���ائ���دة ال��م��ت��وق��ع ج��ن ُ��ي��ه��ابعد تأسيس المصرف ذي الطابع
اإلسالمي؟
ال���ب���ن���ك م��ت��خ��ص��ص ول�����ه اه�����داف
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وب���اخ���ت���ص���ار ش��دي��د
أستطيع القول إن البنك ينشط على
محورين أساسيين ّ :
األول استهداف
ال��س��وق الرأسمالي اإلس�لام��ي ال��ذي
س��ي ّ
��رك��ز العمل عليه م��ن خ�لال آلية
واضحة وهي اإلصدارات او الصكوك
اإلسالمية .وسيقوم البنك بدورين
م��ه��م��ي��ن؛ ّ
األول دور ص��ان��ع ال��س��وق
ّ
وتكوين تحالفات من صناع السوق،
ال��ذي��ن يستطيعون ت��وف��ي��ر ال��م��ن��اخ
ا ل��ص ّ��ح��ي للعمل إذا ص ّ
���ح التعبير،
بمخاطر مقبولة للمؤسسات المالية
والمستثمرين على ح ّ��د س���واء .أما
الدور الثاني فهو النشاط في تطوير
م��ن��ت��ج��ات وأدوات م��ال��ي��ة إس�لام��ي��ة
بحيث ت��ت��وا ف��ر سلة م��ن المنتجات
ّ
تلبي رغبات وطلبات المستثمرين،
سواء كانوا على مستوى المؤسسات
المالية أو على مستوى المستثمرين
األفراد ،بمخاطر متنوعة بالتأكيد.
م��ح��ور آخ���ر س��ي ّ
��رك��ز ع��ل��ي��ه البنك
وهو الدخول إلى القطاع الصناعي
والبنية األساسية كالبتروكيماويات
والنفط والغاز والطاقة وغيرها من
ّ
وسيتم
الصناعات االستراتيجية،
ال��دخ��ول إل��ى ه��ذا ال��ق��ط��اع م��ن خالل
توفير التمويل ع��ن ط��ري��ق اإلج���ارة
أو م��ا ّ
يسمى ب���ال���ـproject finance
وس��ي��ت ّ��م ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ص��ن��اع��ات
ال���ت���ح���وي���ل���ي���ة الس����ي����م����ا ال���م���ت���ع���ل���ق���ة
بالبتروكيماويات ،والتي لها شرائح
ّ
عدة ،هي الـ up streamأو ما ّ
يسمى
ّ
األول����ي ال���ذي تطغى عليه
ب��ال��س��وق

ّ
بمعدالت كبيرة
ينمو قطاع الصيرفة اإلسالمية
ً
جدا بنسبة بين  15و  % 20سنويا والمجال
لالستفادة من خالل تحقيق أرباح ّ
جيدة

الحمود متحدثا
لـ« ةديرجلا»

منافسة شديدة .أما السوق الثانوي
وه��و س��وق ال��ص��ن��اع��ات التحويلية
ف��ف��ي��ه م��ج��ال ك��ب��ي��ر ألداء دور كبير
من قبل «بنك التداول» .وبعد تنفيذ
ب��ع��ض ال��ع��م��ل��ي��ات األول����ي����ة س��ي��وف��ر
ال��م��ص��رف إص�����دارات ل��ه��ا ح��ت��ى ّ
يتم
توريقها وتوفيرها للسوق.
– لماذا اخترتم النمط اإلسالمي
لمصرف التداول؟
ك����ل ال���م���ؤس���س���ات ال���م���ال���ي���ة ت��م��ل��ك
اهدافا استراتيجية ،فمن ناحية فنية
وعملية بحتة ،اخترنا أن نكون ً
بنكا
ً
ً
إسالميا عوضا عن اعتماد النمط
ال��ت��ق��ل��ي��دي ،ألن ه����ذا ال��ق��ط��اع ينمو
بمعدالت كبيرة ً
ّ
جدا ،بنسبة  15إلى
ً
سنويا وال��م��ج��ال كبير ألداء
% 20
دور مهم ً
جدا ،واالستفادة من خالل
ّ
تحقيق أرباح جيدة .فال خالف على
ان مجال الصيرفة اإلسالمية ،حيوي
واستراتيجي ،يحقق رغبات وأهداف
الكثير من المستثمرين .كذلك على
الصعيد العالمي ،تجد الكثير من
المؤسسات المالية العالمية تتجه
ف���ي ال��ف��ت��رة األخ����ي����رة ،إل����ى ت��أس��ي��س
ف����روع إس�لام��ي��ة ل��ه��ا أو م��ؤس��س��ات
ً
مالية إسالمية ،انطالقا من وعيها
ْ
بالفائدة الممكن جن ُيها م��ن خالل
مزاولة هذا النوع من النشاط .فتجد

مؤسسات كبرى مثل Merryl Linch
و  Morgan StanlyوCity Bank
و  HSBCدخ���ل���ت م���ج���ال ال��م��ص��ارف
اإلسالمية ووجدت فيه فائدة أكبر،
تتضمن مخاطر ّ
ّ
أقل  .كذلك
اذ انها
ً
ً
إقباال شديدا على المصارف
نلحظ
اإلس�ل�ام���ي���ة م���ن ق��ب��ل ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن
المحليين ،سواء ألسباب شرعية أو
تنافسية .اما على صعيد الحكومات،
فقد ب��دأت تعي أهمية ه��ذا المجال.
فالبنوك المركزية ب��دأت ف��ي اآلون��ة
األخيرة بإصدار القوانين التي تنظم
عمل المصارف اإلسالمية .والنمو
واضح في القطاع المالي اإلسالمي
على األصعدة كافة.
 ما الذي يميز بنك «التداول» عنغيره من المصارف اإلسالمية؟
ً
س��ي��ك��ون ال��م��ص��رف م��خ��ت��ل��ف��ا عن
ال���م���ؤس���س���ات ال���م���ال���ي���ة اإلس�ل�ام���ي���ة
األخرى في البحرين والمنطقة من

يعتبر تنفيذ عقد الـ  NECخطوة
كبيرة مع االعتقاد بأن الـ «»NEC
سيساعد على جذب موردين
عالميين لمن تحتاج إليهم شركة
الدار العقارية صاحبة العقد.

رائدة التطوير
العقاري في أبوظبي
توظف عقد الـ «»NEC
في مشروع شاطئ
الراحة

شاطئ الراحة
وفي تعليق لمايكل كوكس ،مدير تطوير مشروع شاطئ الراحة ،وحول
هذا الموضوع ق��ال« :اليعتبر تنفيذ عقد ال��ـ NECغير كامل مراحل العمل
في شاطئ الراحة السابقة فقط ،وانما خطوة كبيرة أيضا الى األمام في
المنطقة ،مع االعتقاد ان عقد  NECسيساعد على جذب موردين عالميين
نحتاج اليهم في عمليات التسليم الفعالة لمشروع تطوير شاطئ الراحة،

الصبيح :أنجزنا دراسة تامة للسوق العراقي
واحتياجات اإلعمار فيه
تقيمه أرض المعارض خالل الفترة من  6-3نوفمبر المقبل
ان��ض��م��ت ش��رك��ة ال��ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة
ل����م����واد ال���ب���ن���اء إل������ى ج���م���ل���ة ال���ش���رك���ات
ال���م���ش���ارك���ة ف���ي م���ع���رض إع������ادة إع��م��ار
ال����ع����راق  2007ال�����ذي ت��ق��ي��م��ه وت��ن��ظ��م��ه
ش��رك��ة م��ع��رض ال��ك��وي��ت ال���دول���ي تحت
رع��اي��ة سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد خالل الفترة من  3إلى  6نوفمبر
المقبل.
وع��ق��ب توقيعه عقد ال��م��ش��ارك��ة ،صرح
رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات
الوطنية لمواد البناء د .عادل الصبيح
بأن مشاركة الشركة في ذلك المعرض
ت��أت��ي ان��ط�لاق ً��ا م��ن دوره���ا ال���ذي تلعبه
ف���ي م���ج���ال اإلع����م����ار ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن
المحلي واإلقليمي منذ تأسيسها قبل
نحو  47ع��ا م ً��ا حيث تأسست الشركة
ف����ي ع�����ام  1960ل��ت��ص��ب��ح ب���ذل���ك أع����رق
وأك��ب��ر ال��ش��رك��ات الصناعية الكويتية
ف���ي ال���ش���رق األوس�����ط وت��ع��ت��م��د إلن��ج��از
حجم األعمال المطلوبة منها على أكثر
م��ن  1600م��وظ��ف ي��ع��م��ل��ون ف��ي مجال
تصنيع وتسويق منتجاتها المختلفة
إلى األسواق المحلية واألقليمية وهي
تمثل إحدى الشركات التابعة لمجموعة
الصناعات الوطنية القابضة المالكة
للعديد من الشركات الصناعية والمالية
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وأوروب����ا وأميركا
الشمالية.
ً
مشيرا
وتابع د .الصبيح تصريحاته
إلى أن الشركة قد واكبت حركة العمران

وال��ب��ن��اء ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال توسيع
ال����ق����اع����دة ال���ص���ن���اع���ي���ة وض����م����ن م��ف��ه��وم
دع����م اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ن��وي��ع ال��م��ن��ت��ج��ات
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال���ب���ن���اء وال��ت��ش��ي��ي��د
المتنامية والمتجددة من جانب وضمان
والمحافظة على اإليرادات وتعظيم حقوق
ً
مشيرا إلى أن
المساهمين من جانب آخر،
الشركة حازت موقعها من خالل ما تقدمه
من منتجات و خدمات لعمالئها مثل:
 تصنيع م����واد ب��ن��اء ت��غ��ط��ي أك��ث��ر من 80%م��ن اح��ت��ي��اج��ات األب��ن��ي��ة السكنية،
وت����ص����ن����ي����ع ك������اف������ة م����ن����ت����ج����ات ال���ب���ن���ي���ة
التحتية ،وتصنيع منتجات السيراميك
وال��ب��ورس�لان ،وخ��دم��ات نقل المنتجات
إل����ى ك���اف���ة م��ن��اط��ق ال��ك��وي��ت وال��خ��دم��ات
التمويلية ب��ال��ت��ع��اون م��ع بيت التمويل
الكويتي ،خدمات االش���راف ،والخدمات
الفنية للعمالء قبل وبعد البيع.
ً
موضحا قيام الشركة
ومضى د .الصبيح

بتصدير العديد من منتجاتها كالطابوق
األب��ي��ض وال��ع��ت��ب��ات وال��م��ون��ة وال��ط��اب��وق
ال��ج��ي��ري وك��ذل��ك األن��اب��ي��ب البالستيكية
واألن���اب���ي���ب ال��ع��ال��ي��ة ال��ك��ث��اف��ة وذل�����ك لكل
دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون واألردن وال��ع��راق
وأف��غ��ان��س��ت��ان ،م��ش��ي ً
��را إل��ى أن ال��ش��رك��ة قد
ق��ام��ت ب���دراس���ة ت��ام��ة ل��ل��س��وق ف��ي ال��ع��راق
واالحتياجات التي تلزم إلع���ادة اإلعمار
مثل البنية التحتية من أنابيب وأنابيب
خ��رس��ان��ي��ة وال���ط���اب���وق األب���ي���ض ال���ع���ازل
والطابوق الجيري بجميع أنواعه وكذلك
البالط المتداخل وحجز الشك (األرصفة)
وج��م��ي��ع االح���ت���ي���اج���ات م���ن م�����واد ال��ب��ن��اء
ومن هذا المنطق قامت الشركة باختيار
 FBSشركة أحد الموعين الرئيسيين في
السوق العراقية ،كما تسعى الشركة إلى
التوسع في األس��واق اإلقليمية من خالل
ان��ش��اء م��ص��ان��ع ف��ي م��ج��ال خ��ب��رة الشركة
بتمويل ت��ام من الشركة أو بالشراكة مع
شركاء محليين.
ً
مشيرا إلى
واختتم د .الصبيح تصريحاته
تمسك الشركة بأهدافها االستراتيجية
ال��رام��ي��ة إل���ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعظيم وزي���ادة
حقوق المساهمين والسعي المتواصل
نحو تنمية ع��وا ئ��د ه��ا ،والمحافظة على
مكانة وري��ادة وسمعة الشركة في مجال
عملها وال��ن��م��و المستمر رأس��ي ً��ا وأف��ق��ي ً��ا
وت��ن��وي��ع ً��ا م��ع متطلبات ال��س��وق وحجمه
ً
وأخيرا إيجاد وتنمية قيادات
واتجاهاته،
وكفاءات فنية وتسويقية وادارية.

حيث القيمة المضافة .ال نخفي ان
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ن��ك ت��ن��ط��وي على
تحقيق أرب����اح ،لكن األه���م م��ن ذلك
ه���و ان ال��ب��ن��ك ي���ق���وم ب�������أدوار ق ّ��ل��م��ا
ت���ج���ده���ا ،وس���ي���س ّ���د ث����غ����رات م��ه��م��ة
ّ
ويساهم في صناعة السوق ويوفر
ال��س��ي��ول��ة واألص�����ول للمستثمرين
ع��ل��ى ال��م��دي��ي��ن ال��ط��وي��ل وال��ق��ص��ي��ر.
فصناعة المال اإلسالمية ينقصها
اإلح���������س���������اس ال�����ن�����س�����ب�����ي ب������األم������ان
للمستثمرين ،الذي يشجعهم على
الدخول في إصدارات أو صكوك او
استثمارات ،بحيث ّ
يلبي التخارج
فترة ّ
معينة ،يحتاجها المستثمر.
ّ
فسيتم توفير السيولة لمن يرغب
في اإلستثمار على المدى القصير
بالذات .اما الميزة األخرى فتتمثل
ف����ي ت���وف���ي���ر س���ل���ة م����ن ال��م��ن��ت��ج��ات
بمخاطر متنوعة تتيح للمستثمر
االختيار من بينها.

ّ
سيركز البنك على القطاع الصناعي
وقطاع البنية األساسية كالبتروكيماويات
والنفط والغاز والطاقة

«الدار العقارية» األولى في تنفيذ عقد الشركة من NEC
أعلنت شركة ال��دار العقارية ،ال��رائ��دة في التطوير العقاري في أبوظبي،
عن مبادرتها في استخدام عقود  NECللشراكة وتوظيفها في مشاريعها
التطويرية ،وهي بذلك تكون السابقة في المنطقة ،وعالميا حيث يعتبر
عقد الـ « »NECبمثابة الصيغة القانونية إلدارة اجراءات المشاريع ،والتي تم
اعدادها لمعالجة جوانب ادارة مشاريع البناء والتطوير كافة ،والذي سوف
تنفذه شركة الدار العقارية في تطوير مشروعها شاطئ الراحة.
وم��ن ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن م��ش��روع ال���دار العقارية ف��ي تطوير شاطئ
الراحة قد قام بوضع معايير جديدة الستخدامها في عمليات الشراء
والتسليم في المنطقة ،حيث تأتي ه��ذه الخطوة تعزيزا لمكانة ال��دار
العقارية كشركة تطوير رائدة في المنطقة ،ومن خالل تنفيذ عقد ،NEC
ستضمن ال��دار ليس فقط استخدام الطرق واألساليب بطريقة عادلة
فقط ،بل سيقوم أيضا برفع الكفاءة والجودة في انجاز المشاريع الى
أعلى المستويات.

 ٪20لـ«المنار»
في رأسمال «بيت التمويل القطري»

كما ان هذا العقد هو اآللية التي تضمن الجودة والوقت والتكلفة من خالل
نهج فريق تعاوني متكامل».
وأض��اف«وب��ال��ن��ظ��ر ال��ى بنود عقد  NECنجدها تتناسب وتتكامل مع
تطوير ش��اط��ئ ال��راح��ة بما يتعلق بطبيعة ال��م��م��ارس��ات وط���رق التعاون
المستخدمة في جميع مراحل المشروع ،على سبيل المثال ،ضمان العمل
الجماعي والثقة والتعاون من خالل الهيكل التنظيمي المتكامل لفريق
المشروع الذي يدعمه العقد.
وبموجب عقد  NECتقوم شركة الدار « »Laing O` Roukeالشركة الجديدة
الناتجة عن الشراكة االستراتيجية بين الدار العقارية وشركة `Laing O
 ، Rourkeبتولي مهمة تسليم مشاريع شاطئ الراحة وتثبيت االجراءات
والمعامالت داخل أوبين المؤسسات ،مما يضمن أن تكون أكثر انصافا
لجميع األطراف ،وفي منأى عن أي شك.
كما أن استخدام اللغة الواضحة يؤدي الى تجنب أي نزاعات إال انها
ستساعد على حلها في حال حدوثها.
من جانبه قال كريستوفر ويلكنسون المدير العام لـ«شركة الدار Laing
 »O` Roukeمجددا :إن مبادرات شركة الدار العقارية تتبني مثل هذا العقد،
وتؤكد التزامها بابتكار مناهج جديدة في تسليم مشاريع رئيسية ،ومع
ضمان أعلى مستوى من اإلنصاف لجميع األط��راف التي يوفرها العقد،
سيكون بامكان شركة الدار«  »Laing O` Rourkeجذب أفضل المواهب على
مستوى العالم لموظفي االدارة ،باالضافة الى مجموعة الموردين ممن
نحتاج اليهم للعمل فيها.

حصلت شركة المنار للتمويل
واإلج�����ارة ع��ل��ى ن��س��ب��ة م��ؤث��رة من
رأس�����م�����ال ش����رك����ة ب���ي���ت ال���ت���م���وي���ل
ً
حديثا،
القطري التي تم تأسيسها
ح���ي���ث ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ت��ه��ا
 %20من رأس المال.
و ق��������ال ر ئ�����ي�����س م���ج���ل���س إدارة
«المنار» بدر السميط في تصريح
ص���ح���ف���ي إن دور ش���ر ك���ة ا ل���م���ن���ار
ل��ل��ت��م��وي��ل واإلج�����ارة ف��ي تأسيس
شركة بيت التمويل القطري هو
م��ح��او ل��ة ج���ادة لتطبيق سياسة
ال�����ش�����رك�����ة ف������ي ت�����ن�����وي�����ع م�����ص�����ادر
االستثمار ،وفتح أس��واق جديدة
ت���ه���دف م���ن خ�لال��ه��ا إل����ي ت��ط��ب��ي��ق
استراتيجيتها والتي تسير وفق
م���ا خ��ط��ط ل���ه وت��ع��م��ل وف����ق خطة
اس��ت��ث��م��اري��ة م����ح����ددة ،م����ؤك ً
����دا ان
اخ���ت���ي���ار ال��م��ش��اري��ع وال������دول يتم
بعد التأكد من ج��دوى المشاركة
و م��ا تضيفه المساهمة من قيمة
للشركة ومساهميها.
وأض����اف ال��س��م��ي��ط أن تأسيس
شركة بيت التمويل القطري يعد
خ����ط����وة ج����ي����دة ف����ي ف���ت���ح أس�����واق
ج����دي����دة ف����ي ال���م���ح���ي���ط اإلق��ل��ي��م��ي
ح��ي��ث س��ي��ك��ون ن��ط��اق االس��ت��ث��م��ار
الجغرافي لهذه الشركة إقليميا
وف����ق م���ا ه���و م��خ��ط��ط ل����ه ،م���ؤك ً
���دا
ان ا ل��س��وق القطري متعطش إلى
م��ث��ل ه����ذه األن���ش���ط���ة وال��م��ش��اري��ع
االستثمارية في ظل توافر المناخ
المناسب والمالئم لفتح خطوط
استثمارية تنطلق من شركة بيت
التمويل القطري.
واع����������رب ع�����ن س����������روره ال���ب���ال���غ
ب���ت���ك���ل���ي���ف ادارة ش����ر ك����ة ا ل���م���ن���ار
للتمويل واإل ج���ارة بأعمال ادارة
ال��ش��رك��ة ال��ج��دي��دة ،م��ش��ي ً
��را إل��ى أن
ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ه���ذه ال��ث��ق��ة محل
ف���خ���ر وا ع������ت������زاز م���ج���ل���س االدارة

وادارتها التنفيذية.
واك����د ان «ال���م���ن���ار» اع���ت���ادت مد
جسور الثقة بينها وبين العمالء
في المنطقة الخليجية والعربية
ع��ل��ى ح��د س����واء ،م��ع��رب ً��ا ع��ن ام��ل��ه
ف�����ي ان ت���ت���ح���ق���ق م�����ن خ���ل��ال ه���ذه
الثقة النجاحات المأمولة خالل
ال��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة ف���ي ال��م��ج��ال��ي��ن
المالي واالستثماري.
ي��ذك��ر ان ش��رك��ة ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل
ال���ق���ط���ري ت��ه��ت��م ب��ق��ط��اع ال��ت��م��وي��ل
وف����ت����ح اس����������واق ج�����دي�����دة ب��ن��س��ب
م����ت����ف����اوت����ة ل���ل���م���س���اه���م���ي���ن ف���ي���ه���ا،
فشركة قطر لالستثمار وتطوير
المشاريع القابضة تساهم بنسبة
 ،%16و م���ؤ س���س���ة ق���ط���ر ل��ل��ت��ر ب��ي��ة
والعلوم وتنمية المجتمع بنسبة
 ،%12وش���رك���ة ال��م��ن��ار ل��ل��ت��م��وي��ل
واإل ج����ارة بنسبة  ،%20والهيئة
ال����ع����ام����ة ل���ل���ت���ق���اع���د وال���م���ع���اش���ات
ا ل��ق��ط��ر ي��ة  ،%28وادارة األو ق����اف
القطرية بنسبة  ،%4وشركة بيت
االس���ت���ث���م���ار ب��ن��س��ب��ة  %4اي���ض ً���ا،
وشركة المشاريع الخاصة بنفس
ً
أيضا  ،%4والهيئة العامة
النسبة
ل���ش���ؤون ال��ق��اص��ري��ن ب��ن��س��ب��ة %4
ً
أيضا.

شركة بيت التمويل
القطري تهتم بقطاع
التمويل وفتح أسواق
جديدة بنسب متفاوتة
للمساهمين فيها

«المنار» اعتادت ّ
مد
جسور الثقة بينها
وبين العمالء في
المنطقة الخليجية
والعربية على حد سواء

«الموانئ» تتعاون مع «التطبيقي»
لتطوير قدرات مشغلي الرافعات الجسرية
كرمت مؤسسة املوانئ الكويتية ثالث
قيادات ب��ارزة في عمل الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ،تقدمهم
امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة ال��دك��ت��ور يعقوب
ال��رف��اع��ي ون��ائ��ب��اه ،ال��دك��ت��ور مشعان
املشعل ومنصور املشعل ،بحضور كل
من مدير الشؤون املالية في مؤسسة
امل���وان���ئ ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ب��دال��ل��ه الشمالي
ونائب مدير إدارة التدريب باملؤسسة
ب����در ال���خ���ال���دي ،ون���ائ���ب م��دي��ر محطة
حاويات الشعيبة علي الهاللي ،ومدير
ال��ع�لاق��ات ع��ب��دال��ل��ه ال��ج��س��اس ونائبه
خلف العبيد ،وذلك للدراسة املتميزة
التي قامت بها الهيئة ،في تقييم أداء
مشغلي الرافعات الجسرية في ميناء
الشويخ والشعيبة.
أش�����ار م���دي���ر ال����ش����ؤون امل���ال���ي���ة في
امل���ؤس���س���ة ع���ب���دال���ل���ه ال���ش���م���ال���ي ال���ى
ان ت��ك��ري��م ق����ي����ادات ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
ل��ل��ت��دري��ب ،ه��و ت��أك��ي��د م��ن املؤسسة
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ق��ي��ي��م األداء ف���ي رف��ع
ق�����درات م��وظ��ف��ي��ه��ا ل��ي��س ف���ي م��ج��ال

األداء التشغيلي للرافعات فقط ،ولكن
ف��ي معايير اقليمية وعاملية تؤهل
أف��راد املؤسسة وموظفيها ملواجهة
الصعوبات الفنية واالدارية التي قد
تواجههم أثناء العمل بما يعزز في
النهاية األداء العام ملؤسسة املوانئ
ب��اع��ت��ب��اره��ا أح���د ال��ق��ط��اع��ات املهمة
داخل االقتصاد الكويتي.
من جانبه أشار رئيس لجنة تقييم
أداء مشغلي ال��راف��ع��ات ون��ائ��ب مدير
محطة حاويات الشعيبة على الهاللي
الى ان االداء املميز للهيئة خالل فترة
التقييم ،ك��ان ل��ه أكبر األث��ر ف��ي زي��ادة
املنافسة بني املشغلني في ا مليناء ين
وال��ذي بلغ عددهم نحو  130موظفا،
ما اعطى عملية التقييم بعدا مميزا
ف�����ي االس�����ت�����ف�����ادة ال���ع���م���ل���ي���ة وت���ط���وي���ر
ال����ق����درات امل��ه��ن��ي��ة ل��دي��ه��م ،ب��م��ا ي��ق��وي
األداء التشغيلي للرافعات الجسرية
بشكل ع���ام .وع���ن ال��ت��ك��ري��م وأه��م��ي��ت��ه،
عبر الهاللي عن سعادته بهذا التكريم
ال����ذي ي��أت��ي ت��ت��وي��ج��ا ل��ج��ه��ود الهيئة

في ال��خ��روج بفترة التقييم بالسرعة
والكفاء ة الالزمة على الرغم من أنها
ج��اء ت بالتزامن م��ع فترة امتحانات
الهيئة خالل شهر مايو ويونيو ،وقد
ق��دم��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��س��ه��ي�لات ال��خ��اص��ة
وال��دع��م اللوجيستي للمشغلني وفق
ضوابط وقوانني الهيئة.
م����ن ج��ه��ت��ه أوض������ح ال���ج���س���اس ان
ال��ت��ك��ري��م إن��م��ا ي��أت��ي ل��ل��دور املتميز
ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي تقييم
أداء مشغلي الرافعات الجسرية في
كل من ميناء ي الشويخ والشعيبة
وال����ذي ط���ور ك��ث��ي��را م��ن األداء ال��ع��ام
للمشغلني.
وأض��اف ان ه��ذا ال��دور خلق نوعا
م��ن ال��ت��ح��دي أم���ام الهيئة وموظفي
امل���ؤس���س���ة ف����ي آن واح�������د ،م����ا ج��ع��ل
ال��ت��ق��ي��ي��م ي��أخ��ذ ال��ط��اب��ع ال���ج���دي من
الجانبني ،وال��ذي أثمر عن استفادة
كبيرة ملوظفي املؤسسة في الكثير
م�����ن ال�����ج�����وان�����ب ال���ف���ن���ي���ة ل��ع��م��ل��ي��ات
التشغيل.

ً
«ميريل لينش» تتوقع نمو سوق الرهن العقاري إقليميا
رأى التقرير أن سوق الرهن العقاري،
في أكثر من منطقة أبرزها دول
الخليج ،سيشهد نموًا الفتًا في
السنوات القادمة.

ق��ال��ت دراس���ة أج��رت��ه��ا مؤسسة
«ميريل لينش» العالمية إن أسواق
الرهن العقاري في منطقة الشرق
���وا م��ت��زاي ً
األوس����ط س��ت��ش��ه��د ن���م ً
��دا
ألسباب جوهرية عدة ،تتمثل في
زيادة نسبة الشباب بين السكان
وتوافر الوحدات السكنية بشكل
واس������ع وت����واف����ر آل����ي����ات ال��ت��م��وي��ل
االسكاني الضرورية بشكل أكبر
من ذي قبل.
وش�����م�����ل�����ت ال���������دراس���������ة أس���������واق
ال��س��ع��ودي��ة واالم����ارات والبحرين
وق��ط��ر وم��ص��ر وال��م��غ��رب وت��ون��س
وج����ن����وب أف���ري���ق���ي���ا .ك���م���ا ش��م��ل��ت
ً
اقتصادا
الدراسة بيانات عن 12
آخر في وسط وشرق أوروبا.

إمكانات النمو

تحسينات كبرى شملت
القوانين في مجموعة
أسواق

وأش�����ارت إل���ى ام���ك���ان���ات ال��ن��م��و
الكبيرة في قطاع تمويل االسكان
بمنطقة ا ل��ش��رق األو س���ط وشمال
أف��ري��ق��ي��ا ووس����ط وش����رق أوروب����ا،
وب�����ص�����ورة خ����اص����ة إل�����ى ش��ري��ح��ة
كبيرة م��ن س��ك��ان المنطقة الذين
ي�����ت�����راوح م���س���ت���وى دخ���ل���ه���م ب��ي��ن
المنخفض والمتوسط.
وق����������ال رئ������ي������س ق�����س�����م أب�����ح�����اث
ال���ت���م���وي���ل ال�����دول�����ي ال����م����رك����ب ف��ي
«م�����ي�����ري�����ل ل����ي����ن����ش» ال����ي����ك����س����ان����در
باتشفاروف «أصبحت اختيارات
ً
الرهن العقاري ً
مجديا ألعداد
أمرا
أك��ب��ر م���ن ال���ن���اس ،ب��ف��ض��ل ارت��ف��اع
م��س��ت��وى االس���ت���ق���رار االق��ت��ص��ادي

ال���ك���ل���ي م����ن خ��ل��ال ن���س���ب ال���ف���ائ���دة
ال���م���ت���دن���ي���ة وم����س����ت����وى ال��ت��ض��خ��م
األك����ث����ر ان���خ���ف���اض ً���ا» ،م��ض��ي��ف ً��ا أن
التحدي الذي تواجهه المصارف
ي��ت��م��ث��ل ف����ي ت��ل��ب��ي��ة ال���ط���ل���ب ع��ل��ى
ال���ت���م���وي���ل ع���ب���ر ت���ط���وي���ر أس��ال��ي��ب
سوقية ّ
فعالة.

تطوير المنتجات
وأوض�����������ح�����������ت ال�������������دراس�������������ة أن
أك����ب����ر ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت���واج���ه
االقتصادات الثمانية في الشرق
األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا يتمثل
في تطوير منتجات تمويلية تلبي
متطلبات االسكان المختلفة.
وأ ك����������دت أن ار ت������ف������اع م����ع����دالت
ال�����������والدة وال�����ه�����ج�����رة ل���ل���ع���م���ل ف��ي
وظ����ائ����ف ذات م����ه����ارات م��ت��دن��ي��ة،
تزيد من الطلب في قطاع االسكان،
م����ش����ي����رة إل�������ى ت�����واف�����ر ال�����وح�����دات
ال��س��ك��ن��ي��ة ل��ك��ن ال���ق���درة ال��ش��رائ��ي��ة
لألشخاص الذين يتراوح مستوى
دخ����ل����ه����م ب����ي����ن ال���م���ن���خ���ف���ض إل����ى
ً
ً
رئيسيا
تحديا
المتوسط ،تمثل
ف��ي م��ع��ظ��م أن��ح��اء م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق
األوسط وشمال أفريقيا باستثناء
ب����ع����ض دول م���ج���ل���س ا ل����ت����ع����اون
الخليجي.

منتجات شرعية
و ت�����������رى ا ل���������درا س���������ة أن خ���ط���ط
ت���ط���وي���ر م���ن���ت���ج���ات م���ت���واف���ق���ة م��ع

الشريعة االسالمية يجب أن تنظر
ب��ع��ي��ن االع���ت���ب���ار إل����ى اح��ت��ي��اج��ات
ا ل����م����ق����ت����ر ض����ي����ن ف������ي ب����ع����ض دول
ال���خ���ل���ي���ج ،ول���ك���ن ض���م���ان إل���زام���ي���ة
السيولة لدى المقترضين قضية
يجب حلها.
ود ع����������ت ب����ع����ض دول ا ل����ش����رق
األوسط وشمال أفريقيا إلى ادخال

تحسينات على الهياكل القانونية
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��ل��ك��ي��ة األراض������ي ف��ي
المناطق الريفية والنائية ،واعداد
أنظمة ادار ي��ة ذات تكلفة معقولة
لتسجيل األم�ل�اك و ت��ط��و ي��ر سوق
ثانوي للرهن العقاري ،إذا أرادت
ال����م����ص����ارف ت���ل���ب���ي���ة اح���ت���ي���اج���ات
التمويل العقاري بشكل كامل.

ً
ً
الرهن العقاري بات خيارا مجديا للعديد
من المستثمرين

اقتصاد
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«الكويتية» تتوقع  19مليون دوالر من صيانة المحطات
دبي  -محمد كمال

على الرغم من الظروف التي تمر بها
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية،
فإن الناقل الوطني يحقق إيرادات
قياسية تنبئ بأن المرحلة المقبلة ،التي
ستدخل في إطارها عمليات تحديث
األسطول سينعكس على أدائها في
مواجهة المنافسة.

العنزي :المناولة
الذاتية الهندسية
تخدم  30.9ألف حركة
للطائرات

قدرات طاقم الهندسة
تغطي طرازات من
طائرات « بوينغ»
و «إرباص»

غرفة الكوارث
في دبي
على مستويات
متقدمة...
ً
تكنولوجيا

كشف رئيس مركز أعمال الهندسة
والتدريب ومدير الهندسة اإلقليمي
للمحطات الخارجية ف��ي مؤسسة
«ال�����خ�����ط�����وط ال����ج����وي����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة»
امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��ل��ه نشمي ال��ع��ن��زي،
ع���ن أن ال����دائ����رة ل��دي��ه��ا  104ع��ق��ود
صيانة في الكويت ،عالوة على 13
محطة تخدم املؤسسة من خاللها
 44عميال.
واشار العنزي في مؤتمر صحفي
عقده ف��ي دب��ي ال��ى ان إي���رادات هذه
ال��ع��ق��ود ي��ت��وق��ع أن ت��ص��ل إل���ى أكثر
من  7مليون دوالر في السنة املالية
ا ل��ح��ا ل��ي��ة  ،2008 /2007وذ ل�����ك من
املحطات الخارجية فقط االمر الذي
سيجعل إجمالي اإليرادات املتوقعة
ل��ل��ص��ي��ان��ة م���ن ال��ك��وي��ت وامل��ح��ط��ات
الخارجية بمقدار  19مليون دوالر
أميركي.
وأفاد العنزي بأن محطات املناولة
ال���ذات���ي���ة ال��ه��ن��دس��ي��ة ف����ي امل��ؤس��س��ة
تخدم سنويا حوالي  5.9ألف حركة
للطائرات التابعة ،ومايتجاوز 25
ألف حركة لطائرات شركات أخرى.
وع ّ����دد ال��ع��ن��زي ال����دول ال��ت��ي تقدم
امل���ؤس���س���ة ل���ه���ا م���ح���ط���ات امل���ن���اول���ة،
وه���������ي دب���������ي وأب������وظ������ب������ي وع�����م�����ان
ودم��ش��ق وب��ي��روت وج���دة وال��ق��اه��رة
واإلسكندرية وترافندروم ومومباي
ولندن وبانكوك ،مشيرًا إلى أنه يقدم
ل���ه���ذه امل���ح���ط���ات خ���دم���ات ال��ص��ي��ان��ة
االولية التابعة لـ «الكويتية» أثناء
فترات الترانزيت وفي بعضها يقدم
طاقم العمل نفس الخدمات للشركات
االخ����رى  ،وم��ش��ي��را ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
إلى أن قدرات طاقم الهندسة تغطي
طرازات متعددة من طائرات « بوينغ»
وكذلك من طائرات «إرباص».
ك��م��ا أك���د ال��ع��ن��زي أن إق���ام���ة م��رك��ز

صغار اإلماراتيين في البورصة
يفرون إلى الصناديق
بعد سلسلة متوالية من الخسائر
المستثمرين في االمارات
اتجه صغار
ً
إلى الصناديق سعيا وراء تعامالت
مؤسسية تنسيهم الخسائر المؤلمة.

سيارة الطوارئ في مطار دبي

االع���م���ال ف���ي دب����ي ق���د ول����د م��ص��ادر
مختلفة ل�لإي��رادات ،حيث إن��ه يقدم
خ�����دم�����ات اس����ت����ش����اري����ة ت�����م ب��ال��ف��ع��ل
ت��وف��ي��ره��ا ل��ث�لاث��ة ع��م�لاء مختلفني،
جنبا إل���ى ت��دري��ب ل��ش��رك��ات ط��ي��ران

شهادات
حصلت عليها
«الناقل الوطني»

قال المدير العام إلدارة السالمة والكوارث في غرفة العمليات المتحركة
في مطار دبي الدولي محمد اللنجاوي إن سلطات الطيران المدني في دولة
اإلمارات العربية المتحدة تولي أهمية قصوى ،ألي طوارئ تتعرض لها أي
ً
مشيرا إل��ى وج��ود عربة متحركة عبارة عن غرفة
طائرة قادمة إل��ى ال��دول��ة،
عمليات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا للتعامل مع أيه كارثة كلفتها
مليون ونصف درهم إماراتي وتعتبر االولى في منطقة الشرق االوسط ،تتعامل
مع الظروف القسرية التي قد تتعرض لها أيه طائرة قادمة.
واستعرض اللنجاوي ما تقوم به اإلدارة داخل المطار  ،مشيرا إلى وجود
عربة صغيرة للكوارث كلفتها نصف مليون درهم  ،عالوة على عربات اإلطفاء
وغيرها من المعدات التي تتعامل مع أي طوارئ.

ومنظمات مختلفة ،مضيفا أنه وصل
عدد الدورات التي قدمها املركز على
مدى العامني املاضيني نحو  55دورة
في مجاالت فنية وتجارية وإداري��ة
مختلفة .

الذاتية الهندسية
المناولة ً
تخدم سنويا نحو 30.9
ألف حركة للطائرات

شهادة هيئة الطيران الفيدرالية «إف ايه آر»  ،شهادة منظمة
الطيران األوروبية املشتركة « جيه ايه آر» ،املركز االول في مجال
وسائل الراحة « مؤسسة انبود سيرفيس االميركية « عام ، 2003
الجائزة الذهبية كأفضل شركة طيران في الشرق االوسط وشمال
إفريقيا في معرض سوق السفر الكبير في دبي ،الجائزة املاسية
في قطاع الزي عام .2004

العتيبي :نتعامل بكل شفافية مع اإلعالم
أكد رئيس المكتب اإلعالمي في المؤسسة سعد العتيبي أهمية
التواصل المباشر بين إدارة « الكويتية» والتعامل مع وسائل اإلعالم بكل
شفافية في أحلك الظروف ،وجاء تأكيد العتيبي عقب الحادث العارض،
الذي تعرضت له احدى طائرات المؤسسة في مطار دبي .من جانب آخر
أشار العتيبي إلى أن المؤسسة تنقل سنويا أكثر من  2.5مليون راكب
وتسير أكثر من  18ألف رحلة ،ولدى المؤسسة الشجاعة بأن تقول إن
هناك بعض القصور ولكن هناك مواصلة على تخطي الصعاب .

ال ح��ظ مستشار بنك «أبوظبي
ال���وط���ن���ي» زي�����اد ال����دب����اس ارت���ف���اع
االقبال على االستثمار بالصناديق
االستثمارية خالل الفترة القليلة
الماضية مقارنة بما كانت عليه
ً
خصوصا في الفترة التي
من قبل
تلت انهيار ال��س��وق بالربع األول
من عام  ،2006وأضاف ان «التجربة
المؤلمة» التي مر بها المستثمرون
ال�����ع�����ام ال����م����اض����ي وت������راج������ع أداء
ال��ص��ن��ادي��ق بشكل واض���ح ك���ان له
أثر في انخفاض عدد المشتركين
ب���ال���ص���ن���ادي���ق ،م���وض���ح ً���ا أن ق��ل��ة
ال���وع���ي ج��ع��ل��ت ال��ب��ع��ض ي��ت��ص��ور
أن ال���ص���ن���ادي���ق ي��م��ك��ن��ه��ا ت��ح��ق��ي��ق
أرباح في كل الحاالت حتى لو كان

الصندوق ينهار ،وهذا بالطبع غير
ممكن ألن استثمارات الصناديق
في السوق.
وأوضح أن من يريد االستثمار
في الصناديق عليه أن ينظر لالمر
ً
استثمارا طويل األ ج��ل
باعتباره
وي����ت����راوح ب��ي��ن س��ن��ت��ي��ن أو ث�لاث
ً
مشيرا إلى أن درجة الوعي
سنوات،
ال��م��ن��خ��ف��ض��ة ج��ع��ل��ت ال��م��ش��ت��رك��ي��ن
ي��ه��رع��ون ف��ي ف��ت��رة ت��راج��ع السوق
للحصول على أم��وال��ه��م مما دفع
مديري الصناديق للقيام بعمليات
تسييل لسداد هذه المستحقات.
ونبه إلى أن غالبية الصناديق
مفتوحة وتعطي المستثمر حرية
ال����دخ����ول وال�����خ�����روج ،وه�����ذا األم���ر
على ال��رغ��م م��ن أن ل��ه م��زاي��ا إال أن
ا ب����رز ع��ي��و ب��ه أن المستثمر يكون
صاحب القرار الوحيد في الدخول
والخروج ،وبالتالي فإنه قد يخرج
عدد كبير في توقيت غير مناسب
األم����ر ال����ذي ي��ت��س��ب��ب ف���ي عمليات
تسييل كبيرة.

عناصر النجاح
وذ ك�������������ر أن ا ب�������������رز ا ل����ع����ن����ا ص����ر
المطلوبة ف��ي ال��ص��ن��دوق الناجح
ه��ي أن ي��ك��ون ف��ري��ق العمل حصل

على دراس���ة ج��ي��دة ب��االض��اف��ة إلى
ال��خ��ب��رة ال��واس��ع��ة وال��ب��ح��وث التي
تدعمه مع األخذ في االعتبار وضع
وخصائص كل سوق من األسواق
التي يقوم باالستثمار فيها.
وعن الوضع في سوق االمارات،
قال إن تنويع الصناديق أمر جيد
والصناديق بطبيعتها تركز على
ال���ش���رك���ات ال��ق��وي��ة ب��ي��ن��م��ا ال��س��وق
يغلب عليها المضاربة ،األمر الذي
يضع مديري الصناديق في موقف
ص��ع��ب ،ب��ي��ن��م��ا ي��ك��ون االس��ت��ث��م��ار
أسهل في األس���واق الناضجة ألن
القرار يتخذ من جانب المستثمرين
حسب معلومات جوهرية ،وليس
حسب ال��ش��ائ��ع��ات كما ي��ح��دث من
جانب كثير من األفراد في األسواق
الخليجية

تجارب مؤلمة ّ
حولت
المتعاملين إلى
التداول المؤسسي

كازاخستان تعتزم ربط
خط أنابيب صيني ببحر قزوين
أع����ل����ن رئ����ي����س ك����ازاخ����س����ت����ان ن���ور
سلطان نزارباييف عزم بالده على ّ
مد
خط أنابيبها النفطي الصيني «اتاسو-
االش��ان��ك��و» إل���ى ب��ح��ر ق��زوي��ن إلع��ط��اء
الصين منفذا مباشرا إلم��دادات طاقة
سريعة النمو .وبني خط األنابيب في
العام  2005ويمكنه نقل خمسة ماليين
ط��ن سنويا (م��ئ��ة ال��ف برميل يوميا)
من نفط كازاخستان ويمكن توسعته
لنقل أرب��ع��ة أم��ث��ال ه��ذه الكميةّ .
وأك��د
نزارباييف للمستثمرين االجانب في
منتدى يعقد ك��ل عامين ،إن��ش��اء خط
ّ
األنابيب إلى الصين ،الفتا إلى انه ما
زال يتعين بناء  700كيلومتر أخرى

لربطه ببحر قزوين .
وأضاف الرئيس الكازاخي أن بالده
والصين تدرسان امكانية اقامة خط
م��ب��اش��ر ل��ل��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة م���ن غ��رب
ال��ص��ي��ن إل����ى ب��ح��ر ق���زوي���ن .وت��ح��رص
الصين على تأمين امدادات الطاقة ،في
حين يتوقع ان يصبح بحر قزوين اكثر
مناطق نمو ان��ت��اج النفط وال��غ��از في
العالم خالل بضعة عقود .لكن تجارة
الطاقة ف��ي الجمهوريات السوفيتية
السابقة تهيمن عليها روسيا ،وأغلب
الشحنات القائمة والبنية األساسية
ل��خ��ط��وط األن��اب��ي��ب ت ّ
���وج���ه ن��ف��ط بحر
قزوين إلى أوروبا ،وليس إلى السوق

الصينية المتنامية ر غ���م ان رو س��ي��ا
ت��س��ع��ى إل�����ى ح���ص���ة ف����ي ه�����ذا ال���س���وق
ال���ك���ب���ي���ر ب���م���د خ����ط أن���اب���ي���ب ل��ل��ص��ي��ن.
(كازاخستان -رويترز)

كازاخستان والصين
تدرسان إمكان إقامة
خط مباشر للسكك
الحديدية من غرب
الصين إلى بحر قزوين

اقتصاد
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صندوق «دلتا  »2القطري يرفع حصته في «سينزبيري» الى % 25
بات صندوق «دلتا  »2التابع لألسرة
الحاكمة في قطر المساهم األكبر في
شركة «سينزبيري» ،متخطيا األسرة
المؤسسة من حيث عدد األسهم.
وذلك بعد شرائه 123مليون سهم،
أي ما يمثل  % 7.07من «سينزبيري»
بسعر  595بنسا للسهم.

انصب االهتمام على
األصول العقارية لشركات
البيع بالتجزئة البريطانية
فتتعرض كل من «كارفور»
و «تيسكو» و «سينزبيري»
لضغوط من مستثمرين
لتسييل بعض ممتلكاتها

زادت األس���رة الحاكمة ف��ي قطر
ح��ص��ت��ه��ا ف���ي ش���رك���ة «س��ي��ن��زب��ي��ري»
البريطانية لمتاجر السوبر ماركت
إل�����ى  % 25م���م���ا رف�����ع ق��ي��م��ة أس��ه��م
ال����ش����رك����ة وس�������ط ت����وق����ع����ات ب���ان���ه���ا
ستتعرض لضغوط ج��دي��دة لجمع
المليارات من بيع عقارات.
واع��ل��ن ص��ن��دوق «دل��ت��ا  »2التابع
لالسرة الحاكمة في قطر في بيان انه
اشترى  123مليون سهم ،أي ما يمثل
 % 7.07من «سينزبيري» بسعر 595
بنسا للسهم .وبذلك يكون الصندوق
القطري قد اشترى أسهما قيمتها
 732مليون جنيه استرليني ،اي ما
يعادل  1.4مليار دوالر ،مما يجعله
أكبر مساهم في الشركة ،وتتجاوز
حصته ح��ص��ة أ س���رة «سينزبيري»
ُ
المؤسسة لها ،التي قدرت في ابريل
الماضي بنحو .% 18
ودفع إعالن شراء األسهم بسعر
أعلى بنسبة  % 5.3من سعر اقفاله
ي��وم الخميس ا س��ه��م «سينزبيري»
ل�لارت��ف��اع ال��ي��وم بنسبة  % 4.8إلى
 592بنسا .وسجل السهم  599مما
يقدر قيمة الشركة بنحو  11مليار
جنيه.
ّ
وأك���د فيليب دورج����ان م��ن شركة
«بانمور جوردون» أن هذه العقارات

ه��ي األص����ول ،ال��ت��ي تهتم بها دلتا،
و ب��م��ا أن الصفقة ت��م��ت بسعر 595
بنسا للسهم ،ف ُ��ي��ت��و ق��ع أن يتجاوز
س��ع��ر ال��س��ه��م  600ب���ن���س .وان��ص��ب
االه���ت���م���ام ع��ل��ى األص������ول ال��ع��ق��اري��ة
لشركات البيع بالتجزئة البريطانية،
ف����ت����ت����ع����رض ك������ل م������ن «ك��������ارف��������ور» و
«تيسكو» و «سينزبيري» لضغوط
م�����ن م���س���ت���ث���م���ري���ن ل��ت��س��ي��ي��ل ب��ع��ض
ممتلكاتها.
ّ
وعبر روبرت تشنجيز أحد أباطرة
العقارات ،الذي يملك حصة % 5.07
م��ن أس��ه��م «سينزبيري» ع��ن إرادت���ه
بتسييل ب��ع��ض األص����ول ال��ع��ق��اري��ة
للشركة ،والتي ُتقدر قيمتها بنحو
 8.6مليار جنيه استرليني.
م����ن ن���اح���ي���ة ث���ان���ي���ة اس��ت��ط��اع��ت
الشركة تجنب عرض شراء سابق من
جانب شركة «سي.في.سي كابيتال»
ل�لاس��ت��ث��م��ار ف���ي األس���ه���م ف���ي اب��ري��ل
الماضي بسعر  582بنسا للسهم،
بعد معارضة األسرة المؤسسة لها،
التي تملك حصة تبلغ نحو .% 18
وك����������ان ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل��ـ
«س��ي��ن��زب��ي��ري» ج��وس��ت��ي��ن ك��ي��ن��ج قد
أعلن ف��ي مايو الماضي ان الشركة
ال تحتاج لبيع ممتلكات أو التحول
إل���ى ش��رك��ة خ��اص��ة ،ب���دال م��ن شركة

وزير الطاقة الجزائري :تقليص اإلنتاج
مطروح أمام اجتماع أوبك المقبل
يرى وزير النفط الجزائري أن أمام
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
لبحثها في اجتماع
خيارات عدة ً
مستبعدا أن يتم تقليص
سبتمبرً ،
االنتاج ،مشيرا إلى أن الزيادة ليست
أيضا ضرورية.

م��س��اه��م��ة م���ن أج����ل ان ت��ح��ق��ق أداء
جيدا.
واستبعد محللون في بنك «اي��ه.
ب����ي.ان أم����رو» إم��ك��ان أن ت��ق��وم إدارة
«س��ي��ن��زب��ي��ري» أو أي مستثمر آخ��ر
من الخارج بشكل مفاجئ بتسييل
أص����ول ك��ب��ي��رة ،دون ان ي��ع��ط��ل ذل��ك
ع���م���ل���ي���ات ال����ش����رك����ة ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة
وم�����رون�����ت�����ه�����ا ال����م����ال����ي����ة وق����درت����ه����ا
التنافسية( .لندن  -رويترز)

دفعت بعض اإلعالنات
يوم الخميس أسهم
«سينزبيري» لالرتفاع
اليوم بنسبة % 4.8
إلى  592بنسا

رأى وزي����������ر ال�����ط�����اق�����ة وامل����ن����اج����م
ال���ج���زائ���ري ش��ك��ي��ب خ��ل��ي��ل أن ه��ن��اك
ث��ل�اث����ة خ������ي������ارات س���ت���ن���اق���ش خ�ل�ال
االج���ت���م���اع امل��ق��ب��ل مل��ن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دان
املصدرة للنفط (أوب��ك) في سبتمبر
امل��ق��ب��ل ب��ف��ي��ي��ن��ا ،ق���ائ�ل�ا ان اول ه��ذه
الخيارات هو الحفاظ على القرارات
امل����ت����خ����ذة ف������ي ال������دوح������ة وأب������وج������ا،
وث��ان��ي��ه��م��ا رف���ع ان��ت��اج ال��ن��ف��ط ال��ذي
تعرضه أوبك أو الخيار الثالث وهو
تقليص االنتاج.
وف���ي م���ا ي��خ��ص ت��ق��ل��ي��ص االن��ت��اج
استبعد الوزير الجزائري أن يتخذ
أعضاء منظمة األوب��ك ق��رارا يقضي
ب��ت��ق��ل��ي��ص ان���ت���اج���ه���م ،ال س��ي��م��ا أن

الوكالة الدولية للطاقة قدمت طلبا
برفع العرض.
وأك�����د أن زي������ادة االن����ت����اج ليست
ضرورية كما أنها لن تحقق النتائج
املنتظرة ،ألن املشكلة تكمن في نقص
قدرات التكرير ،مضيفا «أنه حتى ان
تم تزويد السوق بكميات من النفط
الخام فسيبقى هذا األخير غير مكرر
وبالتالي تبقى مشكلة نقص البنزين
مطروحة».
وفي رد على سؤال عن معرفة ما اذا
كان الوضع الحالي للسوق النفطي
يخدم مصالح املنتجني واملستهلكني،
أوض�������ح خ���ل���ي���ل إن ال������ق������رارات ال��ت��ي
اتخذتها األوبك في أبوجا والدوحة
واملتضمنة رفع العرض قد سمحت
باستقرار األسواق ملا فيه فائدة كل
الفاعلني في السوق النفطي.
وذك��ر أن األسعار كانت في بداية
ال���س���ن���ة م��ن��خ��ف��ض��ة ب���س���ب���ب امل���ن���اخ
الرطب لكن ارتفاع استهالك البنزين
مع اقتراب فصل الصيف ،أدى بعد
ذل���ك ال���ى ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ن��ف��ط .من
جانب آخر أكد خليل أنه في انتظار
القرارات التي ستتخذها األوبك في
شهر سبتمبر وستبقى األسعار في
مستواها الحالي(.الجزائر-كونا)

ت��راج��ع ال�ي�ن ال��ي��اب��ان��ي إل���ى أدن��ى
مستوياته منذ أربع سنوات ونصف
ال��س��ن��ة م��ق��اب��ل ال�������دوالر األم���ي���رك���ي،
وإل����ى أدن����ى م��س��ت��وى م��ن��ذ  15سنة
أمام الجنيه االسترليني امس ،بعد
أن ق���رر ب��ن��ك ال��ي��اب��ان امل���رك���زي اب��ق��اء
أس����ع����ار ال���ف���ائ���دة دون ت��غ��ي��ي��ر ول���م
مستقبال.
يلمح إل��ى زي���ادة الفائدة
ً
فيما ارتفع ال��دوالر بصفة عامة مع
ترقب املستثمرين لبيانات التضخم
االم���ي���رك���ي���ة ،وس����ط ت���وق���ع���ات ب��ان��ه��ا
قد تدعم ال��رأي القائل ب��ان الخطوة
التالية ملجلس االحتياطي االتحادي
(البنك امل��رك��زي االم��ي��رك��ي) ه��ي رفع
أسعار الفائدة ال خفضها.
وأب��ق��ى ب��ن��ك ال��ي��اب��ان ع��ل��ى أس��ع��ار

ارتفعت العملة األميركية
بنسبة  % 0.4إلى 123.45
ً
ينا لتسجل أعلى مستوى
منذ ديسمبر عام 2002

تفاؤل تركي في شأن بقية
العام  2007إذ إن موسم
ذروة مبيعات الذهب يأتي
في الربع األخير من العام
عندما يهرع الناس لشراء
هدايا عيد الميالد
والتوقعات تشير الى
مبيعات ال تقل عن  90طنا
قبل نهاية العام

صفقات جديدة
ع��ان��ت ت��رك��ي��ا ،وه���ي واح�����دة من
أكبر مصدري املشغوالت الذهبية
ف��ي ال��ع��ال��م ،ارت��ف��اع��ا وتقلبات في
أس���ع���ار ال���ذه���ب ال��ع��امل��ي��ة ف���ي ع��ام
 ،2006مما حد من الطلب من جانب
امل��س��ت��ه��ل��ك�ين وت���ج���ار ال��ج��م��ل��ة ،في
ح�ين انتعشت ال���ص���ادرات بنسبة
متواضعة بلغت  % 17في األشهر
الخمسة األول��ى من العام الجاري
مدعومة بانخفاض أسعار الذهب
العاملية.
وق���ال م��دي��ر ع���ام مجلس ال��ذه��ب
العاملي مراد اكمان ،وهو تركي ،إن
تراجع سعر الذهب مرة أخرى إلى
مستوى نحو  650دوالرا لالوقية
(األون�����ص�����ة) ،أث�����ار ع��م��ل��ي��ات ش���راء
فعلية في مايو ،لكن تنويع أسواق
التصدير كان هو العامل الرئيسي،
مشيرا ال��ى ان��ه ف��ي امل��اض��ي كانت
م��ش��غ��والت ت��رك��ي��ا ال��ذه��ب��ي��ة ت��رك��ز
أس���اس���ا ع��ل��ى ال���س���وق األم��ي��رك��ي��ة،
ل��ك��ن��ه��م اآلن ي���ب���رم���ون امل����زي����د م��ن

انخفض معدل البطالة في
القطاعات غير الزراعية
بنسبة  % 0.6عن الفترة
المقابلة من العام الماضي
الى % 13.1

مؤشر
البحرين
2.353.05
مؤشر قطر
7.391.61

ريال سعودي
درهم إماراتي
دينار بحريني
ريال قطري
جنيه مصري

زائر في «غريت كار ديزاينز» معرض السيارات العظيمة في فيتوريا باسبانيا  ,وتبدو سيارة سيتروين صنع  1924والتي تعد احدى
السيارات الـ  17الفريدة من نوعها في العالم.

ال��ص��ف��ق��ات م��ع دول م��ث��ل اإلم����ارات
وروسيا».

تنويع االسواق
وأض�������اف اك����م����ان أن ال���ع���م�ل�اء م��ن
ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة أك�����ب�����ر س����وق
تصديرية لتركيا ،ومن إيطاليا غير
مستعدين ملناقشة شروط الصفقات،
مما دفع صناع املجوهرات للتطلع
إل��������ى دول اخ������������رى ،ب���ي���ن���م���ا ي���ري���د
املستهلكون من الشرق األوس��ط أو
روس��ي��ا التوصل إل��ى ات��ف��اق يرضي
ال���ط���رف�ي�ن ،ف��ي��م��ا ب����دأ اآلن مصنعو
امل��ج��وه��رات ف��ي ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ه��ذه
األسواق بدرجة أكبر».
وت���راج���ع���ت ص������ادرات امل��ش��غ��والت
الذهبية التركية للواليات املتحدة
بنسبة  % 11ف��ي األش��ه��ر الخمسة
األول�����ى م���ن ال���ع���ام ،ول��ك��ن��ه��ا م��ازال��ت
ت��م��ث��ل ال��ن��س��ب��ة األك���ب���ر م���ن اج��م��ال��ي
ال�����ص�����ادرات ،وارت���ف���ع���ت ال����ص����ادرات
ل�ل�ام���ارات بنسبة  % 68ول��روس��ي��ا
بنسبة .% 260
م�������ن ج����ه����ت����ه م������دي������ر ال����ت����ص����دي����ر
واالس����ت����ي����راد ف���ي ش���رك���ة «ف���اف���وري
ك��وي��وم��ك��ول��وك» اوج����وز اوزدي��م��ي��ر
رأى ان شركات صغيرة في روسيا
وفرت في بادىء االمر تدفقات نقدية
كبيرة ،وس��اع��د ف��ي ذل��ك قربها من
تركيا.

البطالة في تركيا تنخفض الى %10.4
أعلن معهد االح��ص��اء ات التركي
أم���س أن م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ف���ي تركيا
متمثال في املتوسط املتحرك لثالثة
ً
أش���ه���ر ان���خ���ف���ض ال�����ى  % 10.4ف��ي
ال���ف���ت���رة م���ن ف���ب���راي���ر ال����ى اب���ري���ل من
مستوى  % 11.4في الفترة من يناير
الى مارس.
و انخفضت البطالة الى مستوى
 % 10.9في الفترة نفسها من العام
امل��اض��ي ،فيما زاد ع���دد م��ن ه��م في
س����ن ال���ع���م���ل ب���م���ق���دار  876أل���ف���ا ع��ن
ال��ع��ام امل��اض��ي ،بينما أت��ي��ح��ت 598

مؤشر دبي
4.463.56

66.70

-0.99

-30.00

7.94

-21.09

 0.288د.ك
 0.384د.ك
 0.569د.ك
 0.231د.ك
 0.002د.ك

عمالت عربية

ً
تجار :تركيا ستبيع ما ال يقل عن  90طنا من الذهب في 2007
أنقذت أسواق تصديرية مثل روسيا
واإلمارات العربية المتحدة مبيعات
مشغوالت الذهب في تركيا ،بعد أن
شهدت تراجعا ملحوظا في العام
الماضي بارتفاع وتقلبات األسعار التي
حدت من الطلب.

مؤشر
السعودية
7.074.51

دوالر أميركي
يورو
جنيه استرليني
فرنك سويسري
الني الياباني

أسواق روسيا واإلمارات تدعم مبيعات الذهب التركية
ان���ت���ع���ش���ت م���ب���ي���ع���ات امل���ش���غ���والت
الذهبية التركية بصفقات مع دول
مثل روسيا واإلم��ارات العربية ،في
م��ح��اول��ة لتنويع أس����واق التصدير
وزيادة الصادرات في  ،2007بعد ان
شهدت تراجعا كبيرا.

مؤشر
الكويت
11.676.20

عمالت اجنبية

الين في أدنى مستوى أمام الدوالر
في أربع سنوات ونصف السنة
الفائدة عند  ،% 0.5ونفى املحافظ
توشيهيكو ف��وك��وي وج��ود أي آراء
مسبقة لديه عن زيادة أسعار الفائدة
مستقبال ،مضيفا أنه يريد أن يكون
أك��ث��ر اقتناعا ب��اس��ت��م��راري��ة االن��ف��اق
االستثماري واالستهالك املحلي.
وأضاف أن املخاطر التي يواجهها
توقعه بأن يكون سعر الدوالر أمام
العملة اليابانية خ�لال ستة أشهر
 129ي���ن���ا ه����ي م���خ���اط���ر ص���ع���ودي���ة،
م��ت��وق��ع��ا ف���ي ال���وق���ت ذات�����ه ان يصل
اليورو الى  180ينا .بينما ارتفعت
العملة االميركية  % 0.4الى 123.45
ي���ن���ا ل��ت��س��ج��ل أع���ل���ى م���س���ت���وى م��ن��ذ
ديسمبر عام .2002
ويقول محللون إن الطريق أصبح
ممهدا الرتفاع الدوالر إلى 125.75
ينا .بينما ارتفع ال��ي��ورو االوروب��ي
 % 0.5إل��ى  164.33ينا مقتربا من
املستوى القياسي الذي سجله وفي
وقت سابق من الشهر الجاري أعلى
من  164.60ينا.
واس���ت���ق���رت ال��ع��م��ل��ة امل����وح����دة على
 1.3312دوالر ب��ع��د ان��خ��ف��اض��ه��ا ه��ذا
االس���ب���وع إل���ى أدن����ى م��س��ت��وى ف��ي 11
شهرا .فيما ارتفع الجنيه االسترليني
والدوالر االسترالي إلى أعلى مستوى
م��ن��ذ  15ع��ام��ا أم����ام ال��ي�ن ذي ال��ع��ائ��د
املنخفض( .لندن  -رويترز)

بورصات

ألف فرصة عمل في القطاعات غير
الزراعية في الفترة نفسها.
ك��م��ا ان��خ��ف��ض م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة في
ال���ق���ط���اع���ات غ��ي��ر ال���زراع���ي���ة بنسبة
 % 0.6عن الفترة املقابلة من العام
امل���اض���ي ال���ى  .% 13.1وان��خ��ف��ض��ت
ال��ب��ط��ال��ة ف���ي امل�����دن  % 1ال����ى 12.1
 .%وم��ازال��ت البطالة ال��ت��ي يصعب
قياسها بسبب ضخامة االقتصاد
غير الرسمي تمثل مشكلة للحكومة،
خاصة مع اقتراب االنتخابات املقررة
الشهر املقبل( .أنقرة  -رويترز)

بينما ق���ال م��وت��ل��و أوك��ت��ي��م األم�ين
ال�����ع�����ام الت�����ح�����اد م�����ص�����دري امل����ع����ادن
النفيسة في اسطنبول ،انه ال يمكن
لتركيا ان تتجاهل السوق األميركية،
لكنها في الفترة األخيرة تركز على
ت���ط���وي���ر أس�������واق ت���ص���دي���ر ج���دي���دة،

مرجحا ان يعزز ذلك صادرات تركيا
هذا العام ،التي يمكن ان تصل إلى
 1.3مليار دوالر ،أي مئة طن ارتفاعا
م���ن  85ط��ن��ا ال���ع���ام امل���اض���ي ،أي ما
ي���ع���ادل  980م��ل��ي��ون دوالر(.ل�����ن�����دن-
رويترز)

أسعار النفط تنخفض مع بقائها
قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر
ت��راج��ع��ت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط ال���خ���ام في
المعامالت اآلجلة امس ،لكن مزيج برنت
حافظ على مستوى أعلى من  71دوالرا
للبرميل ،قريبا من أعلى مستوياته منذ
تسعة أشهر يدعمه توتر المتعاملين
بسبب االح��داث في غ��زة .وسجل سعر
ال��خ��ام االميركي الخفيف لشهر يوليو
ت���راج���ع���ا ب��س��ي��ط��ا ب���ع���د ارت����ف����اع����ه 1.39
دوالر ي��وم الخميس ال��ى  67.65دوالرا
للبرميل ،وأدت أحداث العنف في الشرق
االوس�����ط ال����ى ت���زاي���د ال��ق��ل��ق ف���ي ال��س��وق
بسبب اضطراب االمدادات من نيجيريا
وت��داع��ي��ات ال��ب��رن��ام��ج ال��ن��ووي االي��ران��ي
وانخفاض امدادات البنزين في الواليات

المتحدة .فيما ظهرت م��خ��اوف تتعلق
بوقود التدفئة في السوق االميركي حيث
انخفضت االمدادات أكثر من  % 20منذ
م���ارس وف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات إدارة معلومات
الطاقة االميركية.
وانتهى أمس االول أجل تداول عقود
ب��رن��ت ل��ش��ه��ر ي��ول��ي��و وب����دأ ام���س ت���داول
ع��ق��ود أغ��س��ط��س ك����أول ال��ع��ق��ود االج��ل��ة.
وانخفض مزيج برنت ب��ـ  25سنتا الى
 71.11دوالرا للبرميل صباحا ،بينما
تراجع الخام االميركي الخفيف عشرة
سنتات الى  67.55دوالرا .وارتفع سعر
ال���س���والر (زي����ت ال���غ���از)  2.25دوالر ال��ى
 621.25دوالرا للطن( .لندن  -رويترز)

 0.076د.ك
 0.078د.ك
 0.764د.ك
 0.079د.ك
 0.050د.ك

يريد محاسبة
بوش ّ
معادن
حزب الله في لبنان
العرض

الذهب
الفضة
البالتني

الطلب

654,60 654.10
13,23 13.19
1,282 1,278

النفط
الخام

السعر

خام دبي
$ 66,98
خام برنت
$ 71,27
االميركي الخفيف $ 67,74

القوى االقتصادية األربع الكبرى
قد تقود القارة السوداء
انخفضت أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوياتها
في ثالثة أشهر فوصلت إلى  642.90دوالرا لألوقية هذا
األسبوع متراجعة بنحو سبعة في المئة منذ أوائل مايو
الماضي ،بعد فشلها في تجاوز مستوى  690دوالرا

ّ
المغرب يخفض رسوم استيراد القمح
قال مسؤول في الحكومة املغربية
ام���س إن ال��ح��ك��وم��ة خ��ف��ض��ت رس���وم
استيراد القمح اللني والصلد الى 40
  % 55على الترتيب ،من ،% 95 - 60في محاولة البقاء االسعار املحلية
منخفضة.
وقال املسؤول «تمت املوافقة على
ق��رار خفض الرسوم أمس االول في
اجتماع ملجلس الوزراء».
وخ��ف��ض��ت ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ف��ب��راي��ر
ال���رس���وم ع��ل��ى ال��ق��م��ح ال��ل�ين ال���ى 60
 %م��ن  ،% 130لكنها أب��ق��ت رس��وم

استيراد القمح الصلد دون تغيير
ع��ل��ى  .% 95ف��ي��م��ا ي��ت��وق��ع أن ي��زي��د
امل���غ���رب م��ش��ت��ري��ات��ه م���ن ال��ق��م��ح من
ال���خ���ارج إل���ى ث�لاث��ة م�لاي�ين ط��ن في
امل���وس���م  2008-2007ب��امل��ق��ارن��ة مع
املوسم السابق ،لتعويض نقص في
امل��ح��ص��ول املحلي وف��ق��ا للتقديرات
الرسمية.
وت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات ال��رس��م��ي��ة إل��ى
أنه من املنتظر أن تزيد الواردات من
القمح الصلد إل��ى  650أل��ف طن من
 600ألف( .الرباط  -رويترز)

تعاني الدول األفريقية معوقات
كثيرة ،تقف حجر عثرة في طريق
االقتصادي ،وهو ما ّأدى إلى
نموها
ّ
إفقارها وتخلفها ،واليوم يرى الكثير
من المحللين أن مسؤولية النهوض
االقتصادي بالقارة السوداء يقع على
عاتق أربع دول قائدة هي :جنوب
افريقيا والجزائر ونيجيريا ومصر.

���وق���ع م��دي��ر ب��ح��وث ال��ت��ن��م��ي��ة في
ت ّ
البنك االفريقي للتنمية تيميتوبي
اوش��ي��ك��وي��ا ،أن ال��ق��وى االق��ت��ص��ادي��ة
االربع الكبرى في افريقيا قد تصبح
امل���ح���رك ل��ل��ن��م��و االق��ل��ي��م��ي ب��ال��ش��ك��ل
ال����ذي ح����دث ف���ي األس������واق ال��ن��اش��ئ��ة
ال��ع��م�لاق��ة م��ث��ل ال���ب���رازي���ل وروس���ي���ا
والهند والصني ،التي وضعت أسس
هذا االتجاه لبقية الدول النامية في
ال��ع��ال��م.ف��ي��م��ا ت��م��ث��ل ج��ن��وب افريقيا
والجزائر ونيجيريا ومصر ما يزيد
على نصف الناتج املحلي االجمالي
االفريقي.
وأكد مدير بحوث التنمية في البنك
ّ
االف��ري��ق��ي للتنمية أن��ه م��ن املنطقي
تماما ان يظهر أثر هذه الدول األربع
ً
على افريقيا ،فما سيحدث في هذه
ال�����دول األرب�����ع س��ي��ؤث��ر ف��ع��ل ً��ي��ا على
ات��ج��اه االقتصاد االف��ري��ق��ي .عارضا
امثلة عديدة على األثر املحتمل لهذه
الدول ،منها قدرتها على استيعاب
قوة عمل متنوعة وتشجيع التجارة
بني الدول االفريقية.
�����������دد اوش����ي����ك����وي����ا وه�������و أح����د
وش ّ
واض��ع��ي ت��ق��ري��ر ال���ق���درة التنافسية
االفريقية لعام  ، 2007على ضرورة
إدراك أن بعض ال��دول مهمة للغاية
لضمان آفاق النمو واالزدهار األكبر
الف���ري���ق���ي���ا .وال���ق���ى ال��ت��ق��ري��ر ال��ض��وء

على البيروقراطية وضعف البنية
األساسية باعتبارهما من العقبات
ال��رئ��ي��س��ي��ة ام����ام اق���ام���ة األع���م���ال في
افريقيا ومن العوامل التي تضعف
ال����ق����درة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ف���ي االق��ت��ص��اد
ال����ع����امل����ي .وت���خ���ل���ف���ت اف���ري���ق���ي���ا أف��ق��ر
قارات العالم بدرجة كبيرة ،كذلك في
تحقيق اهداف األلفية التي وضعتها
األم���������م امل�����ت�����ح�����دة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ،وه����ي
مجموعة من األه��داف للقضاء على
الفقر .واعتبر أوشيكويا أن العامل
الرئيسي لتحقيق هذه األهداف هو
تنسيق جهود القوى االفريقية األربع
الكبرى .فنيجيريا على سبيل املثال
لديها أك��ب��ر ع��دد س��ك��ان ف��ي ال��ق��ارة،
لذلك فإن ما يحدث فيها ،على األقل
من الناحية العددية ،سيكون له أثر
كبير على افريقيا بشكل عام( .كيب
تاون-رويترز)

ألقى التقرير الضوء
على البيروقراطية
وضعف البنية األساسية
باعتبارهما من العقبات
الرئيسية أمام إقامة
األعمال في أفريقيا

اقتصاد
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باالتفاق الحصري مع

هل يمنع «سياج افتراضي»
الهجرة غير الشرعية إلى أميركا؟
أبراج جديدة مزودة بآالت تصوير في
أريزونا جاهزة لالختبار ،في إطار
خطة تقدر تكاليفها بنحو  8مليارات
دوالر بحلول عام .2013

ج .لين النزفورد وروبرت بلوك
س���ت���خ���ض���ع ع���م���ل���ي���ة اإل ص���ل���اح
التي تطلقها إدارة ب��وش بشأن
مسألة الهجرة الختبار جدي في
منطقة بعيدة من والية أريزونا
ف����ي ن���ه���ا ي���ة ه�����ذا األ س�����ب�����وع ،ف��ي
الوقت الذي تباشر فيه الحكومة
ف��ي ت��ق��ي��ي��م أول ق��س��م م��ن « س��ي��اج
افتراضي» إلكتروني يمتد على
ميال  ،ويهدف إلى إقفال
طول 28
ً
الحدود األميركية.
من املتوقع أن تستلم الحكومة
قريبًا أول مجموعة من األ ب��راج
�������زو دة ب�����آالت ت���ص���و ي���ر ب��ن��ت��ه��ا
ا مل ّ
ش����ر ك����ة « ب����و ي����ن����غ» ع���ل���ى ا م����ت����داد
ا ل���������ح���������دود ا مل�����ك�����س�����ي�����ك�����ي�����ة .و م�����ن
املفترض أن تؤمن هذه املنشآت،
التي يبلغ طولها  98قدمًا ،على
وزارة األ م�����ن ا ل���دا خ���ل���ي م��را ق��ب��ة
مستمرة لكل من يحاول اجتياز
ا ل��ح��دود نحو ا ل��وال ي��ات املتحدة
بطريقة غير شرعية.
ف��ي ح���ال أ ث��ب��ت ا مل��ش��روع خ�لال
اال خ��ت��ب��ار ن��ج��ا ح��ه و ق���در ت���ه ع��ل��ى
تحقيق الهدف املنشود ،سيتقرر
مصير التدابير املتعلقة بإصالح
الهجرة التي تناقش حاليًا في
واشنطن .وأن املوافقة على هذه
التدابير يعتمد بشكل كبير على
إ ق��ن��اع ا ل��ج��م��ه��ور ي�ين ا مل��ت��ش��ك��ك�ين
ف������ي ق�����ب�����ول ض�����م�����ا ن�����ات اإلدارة
وتأكيداتها بأنها ستتمكن من
السيطرة بفعالية على الحدود
األ م��ي��ر ك��ي��ة ب��ح��ل��ول ن��ه��ا ي��ة ا ل��ع��ام
املقبل.
و س���ع���ى ا ل���ر ئ���ي���س ب�����وش أ م���س
االول إ ل��ى إ ن��ق��اذ م��ش��روع قانون
شامل عن الهجرة بعد أن تعثر
ف���ي م��ج��ل��س ا ل���ش���ي���وخ األ س���ب���وع
ا ل�������ف�������ا ئ�������ت ب������س������ب������ب م������ع������ار ض������ة
ا ل����ج����م����ه����ور ي��ي�ن ل������ه .و ق������د ط���ا ل���ب
ه����ؤالء ب��د ع��م ا ل��ت��ش��ر ي��ع ب��أ ح��ك��ام

ت���ت���ع���ل���ق ب���ض���م���ان أ م�����ن ا ل����ح����دود
و ت����ط����ب����ي����ق ا ل�����ق�����ا ن�����ون .و ص�������ادق
ا ل�����س�����ي�����د ب����������وش ع�����ل�����ى ا ق������ت������راح
ي����ق����ض����ي ب����ت����ح����و ي����ل  4.4م���ل���ي���ار
تم تحصيلها من
دوالر أميركي ّ
الرسوم والغرامات لتحسني أمن
الحدود وتنفيذ قوانني الهجرة
على الحدود بشكل متزايد .ومن
املفترض أن يتم استخدام جزء
م��ن ه��ذه األ م��وال ل��د ع��م م��ب��ادرات
ف���ي ه���ذا ا ل��س��ي��اق م��ث��ل «ا ل��س��ي��اج
االفتراضي» لشركة «بوينغ».
و ق�������د ب����ن����ت ش�����ر ك�����ة « ب����و ي����ن����غ»،
ومقرها الرئيسي في شيكاغو،
ت���س���ع���ة أ ب����������راج ك�����ج�����زء أول م���ن
السياج ،تمتد على طول مسافة
ن���ش���ي���ط���ة م�����ن ا ل������ح������دود ج���ن���وب
غ��رب مدينة تاكسون ،وزودتها
ب��أ ج��ه��زة ت��ص��و ي��ر ف��ي��د ي��و ورادار
ب������م������ق������دور ه������ا ت�����ق�����ر ي�����ب ص�������ورة
األشخاص حتى مسافة خمسة
أ م���ي���ال ،ور ص����د ا ل���س���ي���ارات ع��ل��ى
��ل��ا  .و ي�����ت�����م إر س�������ال
ب����ع����د  15م�����ي ً
املعلومات إلى مركز قيادة وإلى
م��ج��م��و ع��ة م��ن ا مل��ر ك��ب��ات ا مل��ج��ه��زة
ل���ل���ج���م���ارك ودور ي��������ات ا ل����ح����دود،
و ل��ت��ن��ب��ي��ه ا ل���ع���م�ل�اء ا ل��ف��ي��درا ل��ي�ين
ح����ي����ال أي م�����ح�����اوالت ل���ت���ه���ر ي���ب
ا مل�����خ�����درات ،أو ا ل����ن����اس ،أو ا ل���ى
ا مل����ه����ا ج����ر ي����ن ا ل�����ذ ي�����ن ي����ح����او ل����ون
التسلل عبر الحدود.
غ���ي���ر أن ل��ل��خ��ط��ة م��ع��ار ض��ي��ه��ا.
ويصرح تي .جي .بونير رئيس
اال ت�����ح�����اد ا ل�������ذي ي���م���ث���ل و ك������االت
ا ل��ع��ا م��ل�ين ف��ي دور ي����ات ا ل��ح��دود:
«ال ت��ح��د ا ل��س��ي��ا ج��ات ،ا ف��ت��را ض��ي��ة
ك�����ا ن�����ت أم غ�����ي�����ر ه�����ا ،م������ن ت���س���ل���ل
ا مل��ه��ا ج��ر ي��ن ،وإ ن��م��ا ذ ل��ك ه��و دور
ا ل���ع���م�ل�اء ا ل����ذ ي����ن ي���ش���ر ف���ون ع��ل��ى
ت���ط���ب���ي���ق ا ل����ق����وا ن��ي�ن وا ل����ت����دا ب����ي����ر
املطلوبة» .ويبدي بعض العمالء
ك��ذ ل��ك ق��ل��ق��ه��م م��ن أن ي��ق��وم ت��ج��ار
ا مل�������خ�������درات ا ل����ف����ا ح����ش����ي ا ل�����ث�����راء
ب��ت��ط��و ي��ر أو ش����راء ت��ك��ن��و ل��و ج��ي��ا
ب���إ م���ك���ا ن���ه���ا ا ل����ت����ف����وق ع����ل����ى ه����ذا
النظام.
ا م���ا أ س���ا ه��و ت��ش��ي��ن��س��ون ،ا ل��ذي
ك�����ان ي���ع���م���ل ك���م���س���ؤول ع����ن أ م���ن
ا ل��ح��دود ت��ح��ت ا م���رة وز ي���ر األ م��ن
ا ل���و ط���ن���ي ا ل���س���ا ب���ق ط�����وم ر ي�����دج،
عرضة
فهو يعتبر أن السياجات
ً
ل��ل��ف��ش��ل ،اذا ل���م ت��را ف��ق��ه��ا ع��م��ل��ي��ة
إ ص��ل�اح ل��ل��ه��ج��رة ت��ز ي��ل ا ل��ض��غ��ط
ع�����ن ا ل�������ح�������دود .و ه�������و ي����ظ����ن أ ن����ه

ب��غ��ي��اب خ��ي��ارات ش��ر ع��ي��ة تسمح
للناس بولوج البالد ،سيجدون
ط����ر ق����ًا ل����ل����د خ����ول ب���ط���ر ي���ق���ة غ��ي��ر
شرعية.
و ق����د ح��ص��ل��ت ش���ر ك���ة « ب��و ي��ن��غ»
ا ل���ع���ام ا مل���ا ض���ي ع���ل���ى ع���ق���د أو ل���ي
قيمته  70مليون دوالر للشروع
في تطوير هذا النظام .وفي حال
نجاحه ،ستعمل الحكومة على
بناء مئات األبراج املزودة بآالت
ا ل���ت���ص���و ي���ر ع���ل���ى ط�����ول ا ل���ح���دود
م�����ع ا مل���ك���س���ي���ك و ك������ن������دا .و ي���ن���ظ���ر
إ ل��ى ه��ذا ع��ل��ى أ ن��ه ط��ر ي��ق��ة فعالة
و غ���ي���ر م��ك��ل��ف��ة مل���را ق���ب���ة ا ل���ح���دود
بني الواليات املتحدة واملكسيك
و ك��ن��دا ،دون م��د س��ي��اج ت��ق��ل��ي��دي
على مسافة آالف األميال.
ال أ ح�������د ي���س���ت���ف���ي���د م�����ن ن���ج���اح
ا مل����ش����روع أ ك���ث���ر م���ن وز ي�����ر األ م���ن
ا ل��دا خ��ل��ي م��ا ي��ك��ل ش��ر ت��وف ا ل��ذي
ا ع��ت��ب��ره ف��ي ا ل��ع��ام  « ،2005ح��ج��ر
األ س�����������اس» ل����ج����ه����ود ا ل���ح���ك���و م���ة
ل��ب��س��ط س��ي��ط��ر ت��ه��ا ع���ل���ى ح����دود
ا ل����ب��ل�اد .و ت���ش���م���ل ا ل���خ���ط���ة ك���ذ ل���ك
توقيف املزيد من املهاجرين غير
الشرعيني العاملني داخل البالد
وتسريع عمليات الترحيل.

مواصفات المشروع:
¶ الكلفة 23 :مليون دوالر
¶ املسافة 28 :ميال
¶ أجهزة املسح الحساسة :تسعة
أبراج يبلغ طول كل برج  100قدم،
م��زودة ب��آالت تصوير ذات رؤية
ب��ع��ي��دة امل���دى ف��ي ال��ن��ه��ار والليل
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى رادار ل��ت��ح��دي��د
األهداف.
¶ االت��ص��االت :وح��دت��ان للقيادة،
للمراقبة ول�لات��ص��ال و 50هاتفًا
����وال ب���األق���م���ار ال��ص��ن��اع��ي��ة
م����وص ً
للعمالء
¶ آالت ال��ت��ن��ق��ل :خ��م��س��ون مركبة
م����ت����ط����ورة م���ج���ه���زة ب���ح���واس���ي���ب
شخصية لعرض املعلومات حول
التسلالت غير الشرعية ،وثالث
وسائل نقل للرد السريع

وزارة الخزانة في وضع حرج
أن ي����ت����م����ك����ن ا مل�������ه�������ا ج�������رون م���ن
اال خ��ت��ف��اء ب�ين ا ل��س��ك��ان املحليني.
و ب��خ��ص��وص ا مل��ن��ا ط��ق ا ل��ب��ع��ي��دة،
ي��ق��ول ا مل��س��ؤو ل��ون ا ن��ه��م ي��أ م��ل��ون
أن ي���ك���و ن���وا ق���ادر ي���ن ع��ل��ى ر ص��د
املهاجرين في وقت مبكر كفاية
من أجل التمكن من إيقافهم في
اللحظة املناسبة.
و ح�������������ال ع������م������ل ا ل������ن������ظ������ام ك���م���ا
ه�����و م���خ���ط���ط ل������ه ،ي���ب���ق���ى ع��ل��ي��ن��ا
أن ن������ت������ر ق������ب م���������ا س����ي����ح����ص����ل،
و س��ي��ض��ط��ل��ع ا ل���ك���و ن���غ���رس ب���دور
ا مل���را ق���ب م��ن أ ج���ل ت��ح��د ي��د م��ا إذا
كانت تكلفته باهظة .ويتساء ل
ب���ع���ض ا مل����ش����ر ع��ي�ن أ م����ث����ال م����ارك
س��ودر(ا ل��ع��ض��و ا ل��ج��م��ه��وري ع��ن
وال ي����ة إ ن���د ي���ا ن���ا) ،و ه���و ا مل��س��ؤول
الجمهوري عن اللجنة الفرعية
ل�لأ م��ن ا ل��و ط��ن��ي ا ل��ت��ا ب��ع��ة ملجلس
ا ل������ن������واب ع����م����ا إذا ك������ان ت���ق���د ي���ر
ا ل������وزارة ب���ش���أن ت��ك��ل��ف��ة ا مل���ش���روع
دقيقًا ،أي أنه سيكلف  8مليارات
دوالر ب����ح����ل����ول ا ل������ع������ام ،2013
و ع�����م�����ا إذا ك�����ا ن�����ت ت���م���ل���ك خ��ط��ة
ح����ول اال ح���ت���ف���اظ ب��ا ل��ت��ج��ه��ي��زات
وا ل�����ت�����ك�����ن�����و ل�����و ج�����ي�����ا ب������ع������د ه������ذا
التاريخ.

و ت���ق���در وزارة األ م����ن ا ل��دا خ��ل��ي
حاليًا كلفة السياج االفتراضي
ا مل����ع����روف ب����ـ «إس ب����ي آي ن����ت»،
ب��ن��ح��و  8م���ل���ي���ارات دوالر ح��ت��ى
ن��ه��ا ي��ة ا ل��ع��ام  ،2013ع��ل��ى ا ل��ر غ��م
م����ن أن ا مل���ف���ت���ش ا ل����ع����ام ل��ل��و ك��ا ل��ة
ق���د ذ ك����ر ف���ي ت���ق���ر ي���ر ل���ه أن ك��ل��ف��ة
املشروع قد ترتفع إلى  30مليار
دوالر .وأ ف����������اد ا مل����ف����ت����ش ا ل����ع����ام
ر ي��ت��ش��ارد سكينر لجنة الرقابة
واإل ص�لاح الحكومي« :أن قلقنا
ا ل���ر ئ���ي���س���ي ب����ش����أن «إس ب����ي آي
ن���ت» ي��ك��م��ن ف���ي أن وزارة األ م���ن
الداخلي تباشر في هذا املشروع
ا ل�����ذي ي��ك��ل��ف ع����دة م���ل���ي���ارات م��ن
ا ل�����������دوالرات م�����ن دون أن ت��ض��ع
أي أر ض��ي��ة لتقييم أداء املتعهد
و م�����را ق�����ب�����ت�����ه ،و ض�����ب�����ط ا ل���ت���ك���ل���ف���ة
والبرنامج الزمني بفعالية».
يقول املسؤولون إن املعلومات
ا ل�����������واردة م�����ن ا ل������������رادار ،أ ج����ه����زة
ا مل������را ق������ب������ة ب�����ا مل�����ح�����س�����اس وآالت
التصوير البعيدة املدى سترسل
مباشرة الى سيارات الدوريات
ً
التابعة للعمالء التي تستجيب
ب��ش��ك��ل س���ر ي���ع ع��ل��ى ا ل���ت���ج���اوزات
غ���ي���ر ا ل���ش���ر ع���ي���ة ف�����ي ا مل�������دن ق��ب��ل

حماية الحدود
تقوم الحكومة ببناء «سياج افتراضي» عالي التكنولوجيا على الحدود
م��ع أري��زون��ا واملكسيك على أم��ل رص��د املهاجرين غير الشرعيني .يعد
املشروع حجر األساس لجهود اإلدارة من أجل إثبات قدرتها على ضبط
الحدود.
مناطق حضارية
منطقة املشروع
املتوقعة

املصدر :شركة بوينغ/
طوم غورتل (الصورة عن بوينغ)
املدن

عندما نتأمل في إدارة ب��وش ،وهي
ت���ت���ج���اه���ل م���ط���ال���ب���ة ال���ك���ون���غ���رس ب���أن
«تعيد الصني تقييم» عملتها ،تتبادر
إلى ذهننا ص��ورة بهلوان يسير على
ال��ح��ب��ل ،ف��ال��ك��ون��غ��رس ي��ري��د أن يوجه
ض��رب��ة إل���ى ب��ك�ين ،ف���ي ح�ي�ن أن البيت
األبيض يحاول ممارسة االعتدال ،ومن
الصعب ،ال بل من املستحيل ،تحقيق
األمرين في وقت واحد.
لكن ه��ذا م��ا ت��ح��اول وزارة الخزانة
تحقيقه ،فعندما رفض وزير الخزانة
ه���ان���ك ب���ول���س���ون وص����ف ب��ك�ين ب��أن��ه��ا
«تتالعب بالعمالت» في املراجعة نصف
ال��س��ن��وي��ة ي���وم األرب���ع���اء ،وج���ه رس��ال��ة
إلى الكونغرس بضرورة التركيز على
الصورة األشمل لإلصالح االقتصادي
ف��ي ال��ص�ين .غ��ي��ر أن ه���ذه امل��ق��ارب��ة لها
ف����وائ����ده����ا ،ن���ظ���رًا إل�����ى ال���ق���ط���اع امل���ال���ي
ال��ص��ي��ن��ي امل��ت��ض��ع��ض��ع ،ومؤسساتها
ال���ع���ام���ة غ���ي���ر ال���ش���ف���اف���ة ،وال���ض���واب���ط
املتشددة على رؤوس األموال .هذا إذا
لم نذكر أن إع��ادة تقييم عملة الصني
املحلية ،الرينمينبي (اليوان) ،لن يكون
ل��ه��ا ت��أث��ي��ر ك��ب��ي��ر ف���ي امل���وض���وع ال���ذي
يشغل ب��ال ال��ك��ون��غ��رس ،وه��و اختالل
التجارة الثنائية ملصلحة الصني.
ُي���ع���د ع����دم ال����ت����وازن ال��ح��اص��ل على

صعيد التبادل التجاري بني الواليات
امل��ت��ح��دة وال���ص�ي�ن ،م��س��أل��ة هيكلية ال
عالقة لها بأسعار ال��ص��رف .فقد أدى
استثمار الصني املفرط في القطاعات
الصناعية في تسعينيات القرن املاضي
إلى طاقة زائ��دة في العقود التي تلت.
لم توضح وزارة الخزانة أي��ًا من هذه
ال���ن���ق���اط ف����ي ت���ق���ري���ره���ا ال����ص����ادر ي���وم
���دال م��ن ذل���ك ،ذك���ر واض��ع��و
األرب���ع���اء ،ب ً
التقرير أن ال����وزارة ال تستطيع نعت
الصني بأنها تتالعب بالعمالت .ولكن
ع���ل���ى ال���ص�ي�ن أن «ت���ش���ج���ع ف����ي ال���ح���ال
تحريك (الرينمينبي) ملعالجة مسألة
املقدرة بأقل من قيمتها» ،كما
العملة َّ
طمأنوا الكونغرس قائلني إن ال��وزارة
«تثير م��وض��وع أس��ع��ار ص��رف العملة
املحلية مع السلطات الصينية ،كلما
تسنت لها ال��ف��رص��ة ،ول��ن تتوقف عن
فعل ذلك».
ه�����ذا م���ث���ال آخ�����ر ع���ل���ى ال��س��ي��اس��ات
ال��ت��ي ت��ب��دو ج��ي��دة ف��ي ال��ظ��اه��ر ،لكنها
ليس كذلك في الواقع .فإذا أقرت وزارة
الخزانة بأن مطالبة الكونغرس بفرض
إجراءات حمائية هي محقة ،فهي بذلك
تغذيها ليس إال .والعجب أن تقوم يوم
األرب��ع��اء مجموعة ن��اف��ذة م��ن أعضاء
مجلس الشيوخ ،يدعي بعضهم أنهم

م���ن أن���ص���ار ال��ت��ج��ارة ال���ح���رة ،بتقديم
تشريعات تفرض املزيد من العقوبات
على الصني بسبب «عدم ضبطها» سعر
ص��رف عملتها .وإذا أضفنا ه��ذا إلى
العديد من مشاريع القوانني الغريبة
املناهضة للصني ،التي لم ُتسن بعد،
يتبني لنا أن مستقبل التبادل التجاري
الصيني األميركي ال يبدو واعدًا.
األمر الوحيد الذي التأثيرات سلبية
له ،هو رفض املمثل التجاري األميركي
رف������ع دع�������وة ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ع���م�ل�ات ض��د
ال��ص�ين ف��ي منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية.
وي��ك��ف��ي وزارة ال��خ��زان��ة أن��ه��ا ت��ح��اول
ج��م��ع النقيضني ف��ي رس��ائ��ل��ه��ا بشأن
«إع��ادة ضبط الصني لعملتها» .فعلى
األقل ،مازلنا نرى اليوم أحدًا يقف في
وج��ه ن���داء ات الكونغرس الداعية إلى
حرب تجارية.

قواعد بوتين
رد
ذاع ص��ي��ت ب��اس��ك��ال الم����ي ألن����ه ّ
بطريقة غير دبلوماسية على انتقاد
ال���رئ���ي���س ف�ل�ادي���م���ي���ر ب���وت�ي�ن م��ن��ظ��م��ة
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة ،ول��ط��رح��ه ال��س��ب��ب
الرئيسي وراء خالفها مع موسكو.
فقد وج��ه ال��رئ��ي��س ب��وت�ين،األس��ب��وع
الفائت ،انتقادًا ملنظمة التجارة العاملية
ال��ت��ي ي��ت��رأس��ه��ا ال��س��ي��د الم����ي ،وك��ذل��ك
قائال إنها «تعمل
ملؤسسات مشابهة،
ً
بطريقة قديمة وأنها غير ديموقراطية
وصعبة ال��ق��ي��ادة» .وأض���اف أن العالم
قد يستفيد من قانون جديد يتمحور
ح��ول االقتصاديات الناشئة كما في
بالده .يوم األربعاء ،أفاد السيد المي
ّأن��ه ُبعيد لقائه رئيس الكرملني بعد
مضي وقت قصير على هذا التراشق
اللفظي ،لم يخبره أن منظمة التجارة
العاملية قديمة الطراز ،وتعمل بطريقة
ج��د قديمة ،وك��ذل��ك غير ديموقراطية
إل���ى ح��د أن روس��ي��ا ق��د ت��س��ح��ب طلب
انتسابها اليها.
وها هي روسيا تحاول منذ العام
 1993االنضمام الى منظمة التجارة
ال���ع���امل���ي���ة .وق����د ج��ع��ل ال��س��ي��د ب��وت�ين
م����ن ع���ض���وي���ة ب���ل��اده أول�����وي�����ة ،خ�ل�ال

ت��ول��ي��ه ال��رئ��اس��ة وال��ت��ي تنقضي في
أواخ��ر السنة املقبلة .وغالبًا ما كان
ال��ك��رم��ل�ين يعبر ع��ن خيبة أم��ل��ه إزاء
طول املفاوضات ،التي تتضمن دورة
م���ن االت���ف���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع ش��رك��اء
رئيسيني ف��ي ال��ت��ج��ارة ينتمون الى
املنظمة ،ث��م إب���رام م��ع��اه��دة متعددة
الجوانب مع املجموعة ككل .وطوال
س��ن��وات ،اتهمت روس��ي��ا ال��ع��دي��د من
األع����ض����اء ب��م��ح��اول��ة ع��رق��ل��ة عملية
انضمامها الى املنظمة.
غ����ي����ر أن ال���ع���ق���ب���ة األك�����ب�����ر ح��ج��م��ًا
ت��ك��م��ن ف���ي ع��ج��ز روس���ي���ا ع���ن اإلي��ف��اء
ب���وع���وده���ا ع��ل��ى ص��ع��ي��د ات��ف��اق��ات��ه��ا.
فعلى سبيل امل��ث��ال ،يطالب االتحاد
األوروب����ي روس��ي��ا بالكف ع��ن فرض
رسوم مرتفعة على السكك الحديدية
للقطارات األجنبية ،بأكثر م��ن تلك
امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ال���ق���ط���ارات امل��ح��ل��ي��ة،
عطل في
كما يدعو إلى تنفيذ اتفاق ِّ
نوفمبر الفائت من أجل إلغاء الرسوم
امل����ف����روض����ة ع���ل���ى خ����ط����وط ال���ط���ي���ران
األجنبية التي تسلك خط سيبيريا
ت��دري��ج��ي��ًا .ت��ق��ول ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
إن روسيا ال تزال تحتاج الى تعزيز

حقوق امللكية الفكرية وفتح أسواقها
للحوم األميركية ،كما هو منصوص
عليه في اتفاقهما الثنائي.
ب��ع��ب��ارة أخ�����رى ،ف���إن ال���ك���رة اآلن في
امللعب الروسي أكثر من أي وقت مضى.
اما بالنسبة لوجهة نظر السيد بوتني
ح��ول أهمية االق��ت��ص��ادي��ات الناشئة،
فلربما قد غاب عن ذهنه أن البرازيل
والهند ،عضوان في املنظمة ،وشريكان
أساسيان في محادثات الدوحة حول
تحرير التجارة.
ي��ب��ل��غ ع�����دد األع����ض����اء امل���ت���زاي���د م��ن
البلدان النامية  150عضوًا في املنظمة
التي تشكل أفضل منتدى لهم من أجل
ب��ح��ث ب��ع��ض امل��ل��ف��ات وال��ق��ض��اي��ا مع
البلدان الثرية.
وم�������رة أخ��������رى ،ف�����ان ال���س���ي���د ب��وت�ين
م��ع��ت��اد وض����ع ق����واع����ده ال���خ���اص���ة في
هذه األيام ،سواء كان من خالل اتخاذ
ال��ط��اق��ة س�لاح��ا ض���د أوروب������ا أو عبر
تعليم واشنطن كيفية إدارة منظومة
الدفاع الصاروخية .إن قواعد املنظمة
العاملية للتجارة تنطبق على الجميع
بالتساوي ،فربما لهذا السبب وجدها
بوتني «قديمة الطراز».

روسيا تستأنف ضغوطها على صندوق استثماري غربي
غريغوري وايت
ت����ت����ع����رض ش�����رك�����ة «ه����ي����رم����ي����ت����دج»
املحدودة إلدارة رؤوس األموال ،وهي
أح��د ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��ار األجنبية
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي تستثمر ف���ي ب��ورص��ة
روسيا ،إلى ضغوط جديدة من ِق َبل
ال��س��ل��ط��ات ،ب��ع��د أك��ث��ر م��ن س��ن��ة على
ح���رم���ان م��دي��ره��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي وي��ل��ي��ام
برودر من دخول البالد.
وتجدر اإلشارة إلى أن قضية السيد
ب���رودر ،وه��و م��واط��ن بريطاني ،هي
خير مثال على املخاطر التي تواجه
امل��س��ت��ث��م��ري��ن األج����ان����ب ف���ي روس���ي���ا.
وبالرغم من دعاوى االستئناف التي

تقدمت بها حكومات دول غربية ،فقد
رفض املسؤولون الرسميون الروس
أن يعيدوا إليه تأشيرة دخوله التي
س��ح��ب��ت ب��س��ب��ب اع���ت���ب���اره «ت���ه���دي���دًا»
لألمن القومي.
وق�������������ال ال������ن������اط������ق ب�������اس�������م ش����رك����ة
«هيرميتدج» أمس إن شرطة موسكو
قصدت مكاتب الشركة في  4يونيو
وم����ع����ه����ا أم�������ر ب���ال���ت���ف���ت���ي���ش وإج��������راء
تحقيقات بدعوى التهرب الضريبي،
وح�����ج�����زت ال����ع����دي����د م�����ن امل���س���ت���ن���دات
وأجهزة الكمبيوتر.
وأض��اف الناطق باسم الشركة إنه
ت���م دف����ع ال���ض���رائ���ب ك���ام���ل ً���ة ،ول����م تبد
ال��س��ل��ط��ات ال��ض��ري��ب��ي��ة ال���روس���ي���ة أي

دولة «حماس»
نحن اآلن وسط المعركة الكبيرة
التاريخية الثالثة ضد الشمولية
«التوتاليتارية» .وعلى غرار الصراع مع
الفاشية والشيوعية ،ال يمكن الفوز في
هذا الصراع إال بحشد موارد الغرب
والتصميم على النصر .وما حدث في
قطاع غزة ،هو إحدى الهزائم في هذا
الصراع .لكن ما عاد الوضع يحتمل
الكثير من الهزائم المماثلة.

باري روبن *
رسمت سيطرة «حماس» على قطاع
غ��زة بداية مرحلة جديدة من تاريخ
الصراع العربي-اإلسرائيلي في الشرق
األوس��������ط .ف���ق���د ب������دأت ت��ت��ش��ك��ل دول����ة
��أال سيئًا
إسالمية ج��دي��دة ،م��ا ُيعد ف ً
للغرب والستقرار املنطقة.
ولكننا ن��أم��ل أن ي��أخ��ذ املسؤولون
ال����ع����ب����ر م�����ن ه�������ذه ال����ت����ج����رب����ة .ذك�����رت
الصحيفة اليسارية «هآرتس» العبرمن
هذه الحادثة بطريقة يراها بعضهم

شكوك إزاء هذا املوضوع .أما متابعة
ال���ش���رط���ة ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ح�����ول ال���ت���ه���رب
ال���ض���ري���ب���ي ،ف���ه���و أم�����ر «ي����وح����ي ب���أن
املسألة تتعلق باملضايقة أكثر منها
بأي شيء فعلي» .في حني تصر شركة
«هيرميتدج» على الطعن في التحقيق
باملحكمة.
كذلك صرح الناطق باسم الشركة أن
قضية الضرائب ال تمس «هيرميتدج»
بشكل م��ب��اش��ر .وق���د ورد ف��ي م��ذك��رة
التفتيش اسم موظف روسي في أحد
ف��روع شركات «هيرميتدج» .وتدعي
الشرطة أن وحدة روسية تنتمي إلى
شركة استثمارية منشأة في الخارج
«أوف����ش����ور» ،ل��م ت��ف��ص��ح ف��ي دف��ات��ره��ا

بليغة «قد ُيضطر كل َمن ال يزال يمعن
تفكيره في وجود شريك فلسطيني،
إلى إعادة النظر في املسألة .على ما
ي��ب��دو ،م��ا ع���اد ه��ن��ال��ك ،ف��ي غ���زة على
األق��ل ،أي أحد تستطيع أن تتفاوض
معه إسرائيل».
عام  ،2000رفض الزعيم الفلسطيني
ياسر عرفات عرض الرئيس األميركي
بيل كلينتون بإقامة دولة فلسطينية
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية،
فضال عن مساعدات قيمتها  23مليار
ً
دوالر أم��ي��رك��ي .منذ ذل��ك ال��ح�ين ،من
حال سياسيًا
الواضح أن أحدًا لم يقدم ً
ل��ل��ص��راع اإلس��رائ��ي��ل��ي-ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.
وك��ان لتجديد ع��رف��ات أع��م��ال العنف
اإلره���اب���ي���ة ال��س��ب��ب ف���ي ت��ع��زي��ز ه��ذه
املسألة.
لم يكن عرفات وحده سبب املشكلة،
ب����ل االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ب���أس���ره���ا ال��ت��ي
ات��ب��ع��ت��ه��ا ح���رك���ة ف��ت��ح ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
املهيمنة على زم��ام األم���ور .فمنذ أن
ب���دأت عملية ال��س�لام س��ن��ة  1993مع
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ات «أوس���ل���و» ،ل��م تبذل
ه��ذه القيادة جهدًا لتدفع باملجتمع
الفلسطيني نحو السالم واالعتدال.
بديال
و ك��ا ن��ت فتح تملك ب�ين يديها
ً
م��غ��ري��ًا ،وك���ان ب��إم��ك��ان��ه��ا أن تطرحه:
س���ن���ن���ش���ئ دول����������ة ،ن���ع���ي���د ال�ل�اج���ئ�ي�ن
ل��ي��ع��ي��ش��وا ف��ي��ه��ا ،ن���ط ّ���ور اق��ت��ص��ادن��ا

عن  1.15مليار روبل ،ما يعادل 44.2
مليون دوالر أميركي ،كضرائب على
توزيعات أرباح دفعتها إلى شركتها
األم ف����ي ق����ب����رص .وأض��������اف أن ف���رع
ش��رك��ة «ه��ي��رم��ي��ت��دج» ي��ق��دم مشورته
إلى الشركات.
قائال
وأردف الناطق باسم الشركة
ً
إن���ه «ف���ي ح���ال ت��م��ت م��واص��ل��ة ه��ذه
القضية ،فذلك سيجعل املعاهدات
ال��ض��ري��ب��ي��ة ك����اف����ة ،ال���ت���ي أب��رم��ت��ه��ا
روسيا مع البلدان األخرى موضعًا
للشك» ،مشيرًا إلى أن االتفاقية التي
عقدتها موسكو م��ع ق��ب��رص تقدم
��دال أق���ل لتسديد الضريبة
ل��ه��ا م��ع ً
ع��ل��ى أن��ص��ب��ة األرب�������اح .م��ض��ي��ف��ًا أن

وثقافتنا ،وننعم بمساعدات دولية
ض����خ����م����ة ،ك������ل ذل��������ك م����ق����اب����ل إن����ه����اء
الصراع.
���دال م��ن ذل���ك ،واص��ل��ت تشجيعها
ب ً
ألع����م����ال ال���ع���ن���ف ،ون����ش����رت ال��ب��غ��ض
ربت
إلسرائيل والواليات املتحدة .كما ّ
جيال جديدًا على االعتقاد بأنهم في
ً
النهاية سيحصدون النصر «الكامل»
ويقضون تمامًا على إسرائيل .بعد
م��وت ع��رف��ات ،ل��م يتحسن أداء حركة
«فتح» وبقيت تعاني الفساد املتفشي
ف��ي��ه��ا ،لكنها ك��ان��ت تفتقر إل���ى قائد
ق����وي .وب��م��ا أن��ه��ا ع��ج��زت ع��ن إن��ش��اء
دول����ة ول����م ت����رد ت��ح��ق��ي��ق ال���س�ل�ام ول��م
تكترث ب���إدارة ش��ؤون الفلسطينيني
ب��ط��ري��ق��ة ج���ي���دة ،ف��ق��د ح���ف���رت ق��ب��ره��ا
ب���ي���ده���ا .ول���ي���س م��س��ت��غ��رب��ًا أن ت��ح��ل
«حماس» محلها .كما أن االنسحاب
اإلسرائيلي من قطاع غزة والضغط
األم��ي��رك��ي إلج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ع��ادل��ة
سرعا هذه العملية.
ّ
نستمد من هذه األحداث التاريخية
ع���ب���رة م��ه��م��ة أخ������رى .ف��م��ع��ظ��م ال����دول
والحركات العربية تريد أن يستمر هذا
ال��ص��راع .ففي النهاية ،م��اذا سيكون
مصير األنظمة املستبدة الفاسدة إذ
لم يعد بإمكانها أن تستخدم إسرائيل
ككبش محرقة؟ على سبيل املثال ،إذا
ع��ق��دت س��وري��ة م��ع إس��رائ��ي��ل ال��س�لام

«ذلك سيلحق ضررًا فادحًا باملناخ
االستثماري».
فضال ع��ن ذل��ك ،ق��ال الناطق باسم
ً
ال��ش��رط��ة إن���ه ل���م ت��ق��دم أي ات��ه��ام��ات،
ون��ف��ى وج����ود أي ح��اف��ز خ��ف��ي ل��ه��ذه
املسألة« ،فال عالقة للسياسة بذلك ،إنه
مجرد تهرب ضريبي فحسب».
م��ن��ذ ب��ض��ع س���ن���وات ،ع��ن��دم��ا كانت
صناديقه تدر عليه أفضل العائدات
في العالم ،ك��ان السيد ب��رودر مؤيدًا
لسياسات الرئيس فالديمير بوتني
االقتصادية .كذلك ،كان يدافع عالنية
ع���ن ح���ق���وق امل��س��اه��م�ين ف���ي روس��ي��ا
ويعترض دائمًا على ما يعتبره سوء
إدارة ،أو فسادًا في الشركات النافذة،

مقابل استرجاعها مرتفعات الجوالن،
فسيشكل ذلك بداية نهاية هذا النظام.
ُ
ففي غضون أسابيع ،سيبدأ الشعب
املطالبة بحقوق اإلنسان وبإصالحات
اقتصاد املشروعات الحرة .وال يعود
بإمكان النظام أن يتحجج باملخاوف
املناهضة إلسرائيل والواليات املتحدة
ل���ي���ت���اب���ع أع���م���ال���ه امل���س���ت���ب���دة وي���ح���رم
الشعب من حقوقه وازده���اره امل��ادي
وي����ع����زز ال����دع����م ألن�����ص�����اره .وي��ن��ط��ب��ق
األمر نفسه على الحركات األصولية
اإلسالمية التي تسعى إلى اإلمساك
بزمام السلطة.
لنوضح ه��ذه امل��س��أل��ة ...م��ا م��ن حل
على املدى املنظور للصراع العربي-
اإلسرائيلي .وما من طرف فلسطيني
يمكن ال��ت��ف��اوض م��ع��ه ل��ل��ت��وص��ل إل��ى
ات���ف���اق ع��ل��ى ح���ل وس����ط .ك��م��ا تسعى
دول عربية كثيرة إلى استغالل هذا
ال��ص��راع ،في حني أن آخرين يريدون
ال��س�لام لكنهم خ��ائ��ف��ون .وي��ع��ود هذا
ال����خ����وف ف����ي امل����ق����ام األول إل�����ى ع���دم
ث��ق��ة ه���ذه ال�����دول ب���ق���درة ال���غ���رب على
حمايتهم.
ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن��س��ت��م��د م����ن ان��ت��ص��ار
«ح����م����اس» خ��ل�اص����ات م��ه��م��ة ع���دي���دة
أوال،
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ات امل��ت��ب��ع��ةً .
يجب أن تتخطى السياسات الغربية،
وخصوصًا سياسة الواليات املتحدة،

كشركة الغاز العمالقة التابعة للدولة
«غاز بروم».
ومنذ منعه من الدخول إلى روسيا
ف�����ي ن���و ف���م���ب���ر  ،2005ع���م���ل ا ل��س��ي��د
برودر من لندن وقامت «هيرميتدج»
ب��واس��ط��ة رأس���م���ال ق����دره  3.2م��ل��ي��ار
دوالر ،بتوسيع آفاقها في األس��واق
ال��ن��اش��ئ��ة إل���ى م��ا ب��ع��د روس���ي���ا .وف��ي
الشهر املاضي ،انخفضت نسبة أرباح
ص���ن���دوق «ه��ي��رم��ي��ت��دج» ف���ي روس��ي��ا
بنسبة  % 13.2ع��ن مطلع ال��ع��ام ،ما
أثر سلبًا على أداء سوق املال الروسي
ال����غ����ارق ب��س��ب��ب إص���������دارات األس���ه���م
الجديدة وتداعيات الضعف املتفشي
في أماكن أخرى من العالم.

ه����وس����ه����ا ب����ح����ل ه��������ذا ال��������ص��������راع ،إذ
سيستمر على مدى عقود .لن تتوصل
خطط السالم إلى أي نتائج ملموسة.
عالوة على ذلك ،لن ترضى «حماس»
باتباع خط معتدل .ولم تفعل ذلك في
ح�ين أنها تتوقع النصر ف��ي وطنها
والتنازالت من أوروبا؟ «حماس» هي
ال��ع��دو ،مثلها مثل «ال��ق��اع��دة» ،ألنها
جزء من املساعي اإلسالمية األصولية
للسيطرة على املنطقة ،لإلطاحة بأي
حركة قد تبدو معتدلة ولو من بعيد،
وللتخلص من أي تأثير غربي.
ثانيًا ،بما أن الفلسطينيني ع��ادوا
ب����ك����ل وض���������وح إل��������ى ال������وض������ع ال������ذي
ك����ان ق��ائ��م��ًا ق��ب��ل س��ن��ة  ،1993فعلى
ال��س��ي��اس��ات ال��غ��رب��ي��ة واألم��ي��رك��ي��ة أن
ت���ق���وم ب���األم���ر ن��ف��س��ه .ي��ع��ن��ي ذل����ك أن
تتوقف امل��س��اع��دات الغربية وال��دع��م
ال���دب���ل���وم���اس���ي ح���ت���ى ي���ب���دل ق��ادت��ه��م
س����ي����اس����ات����ه����م .ف���ل��ا ي����ح����ق ل���ل���ح���رك���ة
الفلسطينية أن تحصل على الدعم
املالي والسياسي إال في ال��ي��وم ،وإن
ك��ان ه��ذا ال��ي��وم بعيدًا ،ال��ذي ُتقر فيه
بحق إسرائيل في الوجود ،تتوقف عن
تشجيع العنف واستخدامه ،وتعرب
ع���ن م���وق���ف ج����دي ب���ش���أن ال��ت��ف��اوض
ل��ل��ت��وص��ل إل����ى ح���ل ح��ق��ي��ق��ي يقضي
بإقامة دولتني.
ث��ال��ث��ًا ،ح���ان ال��وق��ت ل��دع��م اس��رائ��ي��ل

ً
ً
من الواضح أنه يمكن ألي شخص أن يكون مموال مميزا.

�لا وع�لان��ي��ة .فقد ب��ذل��ت إسرائيل
ك��ام ً
قصارى جهدها إلحقاق السالم ،كما
خ��اط��رت ك��ث��ي��رًا ف��ي س��ب��ي��ل ذل����ك .لكن
ال��ف��ك��رة ال��ق��ائ��ل��ة إن ال��س��ل��وك امل��ع��ت��دل
وامل���ع���زز ل��ل��ث��ق��ة ي��م��ك��ن أن ي����ؤدي إل��ى
السالم ،قد وصلت ،لألسف ،إلى حائط
مسدود.
فضال عن ذلك ،كان لهذه التطورات
ً
املتوقعة ،تداعيات
امل��أس��وي��ة ،وإن��م��ا
َّ
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أوس�����ع ع��ل��ى م��ص��ال��ح
الواليات املتحدة والغرب .فقد حصدت
القوى األصولية أرباحًا مهمة جديدة
ستساعدها في استقطاب مناصرين
إض���اف���ي�ي�ن .ك��م��ا س����ت����زداد ث��ق��ة إي����ران
وس��وري��ة وح��زب الله ،وسيصبحون
أكثر عدائية.
ن��ح��ن اآلن وس����ط امل��ع��رك��ة ال��ك��ب��ي��رة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ض���د ال��ش��م��ول��ي��ة
«التوتاليتارية» .وعلى غرار الصراع
م���ع ال��ف��اش��ي��ة وال��ش��ي��وع��ي��ة ،ال يمكن
الفوز بهذا الصراع إال بحشد موارد
ال��غ��رب والتصميم على النصر .وما
حدث في قطاع غزة ،هو إحدى الهزائم
في هذا الصراع .لكن ما عاد الوضع
يحتمل الكثير من الهزائم املماثلة.
* م��دي��ر م��رك��ز األب��ح��اث العلمية في
ال�����ش�����ؤون ال����دول����ي����ة ،وم����ؤل����ف ك��ت��اب
«الحقيقة حول سورية»
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دوليات

ّ
حماس تحسم «غزوة» غزة وعباس يكلف فياض بـ«إنقاذ» السلطة
إسرائيل تقفل معابرها ...وعريقات يؤكد :األحداث هي األسوأ منذ هزيمة 67
أنهت حماس غزوة غزة لمصلحتها،
ّ
ورد عباس بتكليف الوزير سالم
فياض تشكيل حكومة طوارئ
رفضها «ملوك غزة الجدد» في وقت
توالت فيه تصريحات المسؤولين
الفتحاويين ،عن اعتبار إسماعيل هنية
خارج الشرعية الفلسطينية.

«كتائب ّ
القسام» تفرج
عن قيادات أمنية
في «فتح» بعد اعتقالها

توقف القتال أم��س ف��ي قطاع غ��زة،
بعد أن أحكمت حركة حماس قبضتها
على كامل مفاصل القطاع ،وباستثناء
بعض الطلقات النارية المتفرقةّ ،
خيم
ال��ه��دوء على ش��وارع مدينة غ��زة وبدأ
عدد من السكان بالخروج من منازلهم
بعدما حوصروا في داخلها على مدى
أس���ب���وع ،ه���رب ً���ا م���ن ال��م��ع��ارك العنيفة
ال����ت����ي دارت ف�����ي ال����ق����ط����اع وح���ص���دت
ً
قتيال ف��ي اس��ب��وع .مقاتلو حركة
113
حماس سيطروا على مجمع الرئاسة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ي غ����زة ف��ج��ر ال��ج��م��ع��ة
ووصفوه بأنه «سقوط المعقل األخير
ل���ل���ف���س���اد» ،وان���ت���ش���ر م���ق���ات���ل���و ك��ت��ائ��ب
ع ّ���ز ال��دي��ن ال��ق ّ��س��ام ،ال����ذراع العسكرية
ل���ح���رك���ة ح����م����اس ،داخ�������ل «ال���م���ن���ت���دى»
وه��و المقر الرئاسي لرئيس السلطة
الوطنية محمود ع��ب��اس زع��ي��م حركة
فتح .وأعلنت حماس قبيل غروب يوم
الجمعة سيطرتها ع��ل��ى ك��ا م��ل قطاع
غزة ،بعدما اطاحت بالقوات الموالية
للرئيس الفلسطيني ،ال��ذي رفض من
الضفة الغربية م��ا وص��ف��ه باالنقالب
ال��ع��س��ك��ري وس���ط م��وج��ة ت��أي��ي��د دول��ي
لشرعيته وتمثيليته.
وسط هذه المناخات المتأزمة ،أعلن
نبيل عمرو المستشار اإلعالمي لرئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
أم����س أن األخ���ي���ر ك ّ���ل���ف س��ل�ام ف��ي��اض
وزير المالية تشكيل حكومة طوارئ،
يفترض أن تتولى إنفاذ حالة الطوارئ.
ّ
المكلف
وأضاف :سيبدأ رئيس الوزراء
بمشاوراته م��ن ه��ذه اللحظة لإلعالن
قريبا ً
ً
جدا عن حكومته.

من جهته دعا اسماعيل هنية رئيس
ال�������وزراء ف���ي ال��ح��ك��وم��ة الفلسطينية،
ال��ت��ي أق��ال��ه��ا ع��ب��اس ال���ى وض���ع نهاية
لنهب مقار فتح ،التي هجرت في غزة،
واق����ت����رح اج������راء م���ح���ادث���ات م��ص��ال��ح��ة
م��ع ع��ب��اس .وأك���د ق��ب��ل ص�ل�اة الجمعة
ان���ه ي��ط��ال��ب ك��ل اف����راد ال��ش��ع��ب «اظ��ه��ار
الهدوء وضبط النفس وعدم اتخاذ أي
اجراء ضد المنازل والمباني يتناقض
م��ع اخ�لاق��ي��ات ال��ش��ع��ب الفلسطيني».
وق���ال هنية إن��ه م���ازال ي��ؤك��د أن الباب
مفتوح أم���ام «اع����ادة هيكلة العالقات
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ع����ل����ى اس���������اس ال���ق���ي���م
الوطنية».
وفي أعنف رد سياسي على سيطرة
حماس على قطاع غزة أعلن المسؤول
البارز في حركة فتح صائب عريقات
أم�����س ،أن م���ا ح��ص��ل ف���ي غ����زة «اس����وأ
م��ا ا ص���اب الفلسطينيين منذ هزيمة
 1967التي ادت ال��ى اح��ت�لال اسرائيل
أراض��ي الضفة الغربية وقطاع غ��زة».
وق�������ال ع����ري����ق����ات ك���ب���ي���ر ال���م���ف���اوض���ي���ن
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ع��ق��ب اط���اح���ة ح��م��اس
بالقوات الموالية لحركة فتح في قطاع
غ���زة «ل�لأس��ف ف���إن م��ا ح��ص��ل يعيدنا
ال��ى ال����وراء ،س��ن��وات ك��ث��ي��رة» .واض��اف
«لقد بات قطاع غزة والضفة الغربية
منفصلين وتبخرت اآلمال باقامة دولة
ً
رسميا
فلسطينية .لقد ا ض��ح��ت غ��زة
خ��ارج سيطرة السلطة الفلسطينية»،
ً
واصفا النصر العسكري الذي حققته
ح��م��اس ب��أن��ه «ت��م��رد» وان���ه ي��ج��ب اآلن
السعي الى «اصالح االضرار».
وأعلنت كتائب ع ّ��ز ال��دي��ن ّ
القسام

ال��������ذراع ال���ع���س���ك���ري���ة ل���ح���رك���ة ح��م��اس
أم��س أن��ه��ا اف��رج��ت ع��ن ع��دد م��ن كبار
المسؤولين في حركة فتح واالجهزة
االمنية الموالية لها بعد ان اعتقلتهم
فجر أم��س وليل الخميس .وم��ن بين
ه��ؤالء ،اللواء جمال كايد قائد االمن
ال����وط����ن����ي واالم��������ن ال�����ع�����ام ،وال��ع��م��ي��د
م����ص����ب����اح ال���ب���ح���ي���ص���ي ق����ائ����د ح����رس
الرئاسة ،وتوفيق أبو خوصة الناطق
ب��اس��م ف��ت��ح واالم����ن ال��وط��ن��ي ،وم��اج��د
أب���و ش��م��ال��ة م���س���ؤول ح��رك��ة ف��ت��ح في
قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت اعلن فيه الجيش
االسرائيلي ان جميع المعابر الحدودية
مع قطاع غزة التي سقطت ً
ليال في يد
حركة حماس تم اغالقها الجمعة «حتى
اش���ع���ار آخ�����ر» .وأوض���ح���ت ال��م��ت��ح��دث��ة
باسم الجيش ان «المعابر مغلقة حتى
اشعار آخر» ومن ضمنها معبر ايريز
لألشخاص في شمال القطاع.
وقالت اذاعة الجيش إن قوة عسكرية
اسرائيلية قامت فجر أم��س باقتحام
مناطق حدودية مع قطاع غزة واعتقلت
ً
فلسطينيا م��ن دون
نحو  17ن��اش��ط ً��ا
اإلف����ص����اح ع���ن ان���ت���م���اءات ال��ن��اش��ط��ي��ن
ف��ي ظ��ل االش��ت��ب��اك ال��داخ��ل��ي ب��ي��ن فتح
وحماس .وقالت اإلذاعة إن الناشطين
نقلوا في عربات عسكرية الى الجانب
اإلس���رائ���ي���ل���ي ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م .وأك���د
ّ
معلق اسرائيلي أن المعتقلين ربما
يكونون من فصيل «الجهاد اإلسالمي»
ال�����ذي ي��ت��ب��ن��ى إط��ل��اق ص����واري����خ على
بلدة سديروت( .غزة ،رام الله ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

رئيس ال��وزراء الفلسطيني ُ
المقال
اسماعيل هنية يحتفل مع أنصاره
أمس في غزة بعد اإلمساك بالقطاع
(ا ف ب)

إسرائيل
تقطع الكهرباء
والماء عن غزة

العالم يساند أبومازن بقوة في وجه «االنقالب»

ً
مصر تسحب بعثتها احتجاجا ...وواشنطن تدعو «المانحين» إلى تسييل األموال المجمدة
وجد أبومازن نفسه أمس أمام دعم
سياسي هائل رغم تقهقر القوات
الموالية له في «غزوة غزة».
وشرعت عواصم القرار في الخوض
في ضرورة تسييل أموال السلطة
المجمدة منذ فوز «حماس» في
انتخابات «التشريعي».
مصر من جانبها دعمت عباس لكنها
رفضت الوصاية على غزة.

غادر رئيس البعثة المصرية اللواء
ب��ره��ان ح��م��اد وب��رف��ق��ت��ه ج��م��ي��ع أف���راد
ال��ب��ع��ث��ة ال��م��راف��ق��ة غ����زة ،بينما أعلنت
«حماس» سيطرتها على القطاع .وقال
م��س��ؤول مطلع على ال��ق��رار المصري
رفض الكشف عن هويته «ك��ان إجراء
احتجاجيا بالطبع» ،وانسحاب البعثة
ال���م���ص���ري���ة ض���رب���ة ل����ـ«ح����م����اس» ال��ت��ي
طالما رحبت بها القاهرة رغم العزلة
التي فرضتها عليها القوى الغربية.
وأض����اف ال��م��س��ؤول «سيتطلب األم��ر
بعض ال��وق��ت الت��خ��اذ ق����رارات» بشأن
كيفية إدارة العالقات حاليا.
اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة
االردنية اليوم الجمعة وجوب احترام
الشرعية الوطنية الفلسطينية ،مشددا
على التزام المملكة بدعم هذه الشرعية
ودع���م ال��رئ��ي��س الفلسطيني محمود
عباس.

م������ن ج���ه���ت���ه أك��������د ال�����ن�����اط�����ق ب���اس���م
الحكومة األردن��ي��ة ناصر ج��ودة على
«وج�����وب اح���ت���رام ال��ش��رع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة
الفلسطينية ا ل��ت��ي تجسدها منظمة
ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��س��ل��ط��ات
ال��دس��ت��وري��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة المنبثقة
ع��ن��ه��ا» ،م���ش���ددا ع��ل��ى «ال����ت����زام االردن
ب��دع��م��ه��ا» .ك��م��ا اك����د ج�����ودة «ض�����رورة
حماية السلطة الفلسطينية ودعمها
ودع��م رئيسها محمود عباس ومنع
انهيار مؤسساتها التي تخدم القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وع����ب����ر ع�����ن «رف��������ض االردن ال���ق���اط���ع
ل���ك���ل خ������روج او ت���ح���د ل���ه���ذه ال��س��ل��ط��ة
ال���ش���رع���ي���ة» .واش������ار ج�����ودة ال����ى «ق��ل��ق
االردن العميق من التداعيات الخطيرة
وال��م��دم��رة ( )...ف��ي غ��زة على القضية
الفلسطينية و ش��رع��ي��ت��ه��ا ووح��د ت��ه��ا
ومستقبلها وعلى اف��اق حلها وعلى
فرص نيل الشعب الفلسطيني حقوقه
المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة
على ترابه الوطني».
دول�����ي ً�����ا اع���ل���ن���ت ال���م���ت���ح���دث���ة ب��اس��م
الممثل اال ع��ل��ى للسياسة الخارجية
في االتحاد االوروبي خافيير سوالنا
ان اع��ض��اء اللجنة الرباعية الخاصة
ب����ش����أن ال�����ش�����رق االوس���������ط (ال�����والي�����ات
المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا
واالم�����م ال��م��ت��ح��دة) اك�����دوا ف���ي ات��ص��ال
ه���ات���ف���ي ال���ج���م���ع���ة «دع���م���ه���م ال���ك���ام���ل»
للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت كريستينا غاالش ان «الرسالة
الرئيسية» خ�لال المكالمة الهاتفية

كانت «الدعم الكامل البو مازن (محمود
عباس) وعلى االخص في هذه الفترة
التي تشهد تشكيل حكومة ط��وارئ».
واض��اف��ت غ��االش ان اللجنة الرباعية
ممثلة ب��وزي��رة ال��خ��ارج��ي��ة االميركية
كوندوليزا راي��س ونظيرها الروسي
سيرغي الف��روف واالمين العام لالمم
ال���م���ت���ح���دة ب������ان ك�����ي م������ون وس����والن����ا
وال����م����ف����وض����ة االوروب�������ي�������ة ل���ل���ع�ل�اق���ات
ال��خ��ارج��ي��ة بينيتو ف��ي��ري��رو ف��ال��دن��ر،
عبرت ع��ن «قلقها البالغ ازاء الوضع
االنساني» للفلسطينيين.
وقالت ان اللجنة دعت الى السماح
بوصول المساعدات االنسانية «بأسرع
ما يمكن الى الذين يحتاجون اليها».
م������ن ج���ه���ت���ه���ا ق�����ال�����ت ال���م���ف���وض���ي���ة
االوروب��ي��ة إنها تؤيد تماما الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ودعت إلى
إجراء حوار النهاء الصراع الفلسطيني
الداخلي.
وق��ال��ت رئ��اس��ة االت���ح���اد األوروب����ي
التي تتوالها ألمانيا حاليا إنها «تدين
بأشد العبارات» استيالء «حماس» على
السلطة في غزة وقتل المدنيين وأفراد
قوات األمن.
وقالت «إن رئاسة االتحاد األوروبي
تدعو األطراف كافة إلى قبول قرارات
ال���رئ���ي���س ع���ب���اس وع���م���ل ك���ل م���ا ي��ل��زم
لتهدئة الموقف في قطاع غ��زة ومنع
ام��ت��داد العنف إل��ى الضفة الغربية».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن
االت��ح��اد األوروب���ي ع��ازم على متابعة
اإلغ����اث����ة اإلن���س���ان���ي���ة ل��ك��ل م���ن ال��ض��ف��ة
الغربية وغزة.

الرئيس
عباس مارس
صالحياته
القانونية
بوصفه رئيساً
للسلطة
الفلسطينية
ً
وممثال للشعب
الفلسطيني

إن فكرة
مكافأة تنفيذ
انقالب بشكل
ما من قبل
المجتمع
الدولي
تبدو غريبة
تماما
بيكيت

من جهتها دانت وزي��رة الخارجية
البريطانية م��ارغ��ري��ت بيكيت ال��ي��وم
الجمعة ما وصفته بـ«االنقالب» الذي
ن���ف���ذت���ه ح���رك���ة ال���م���ق���اوم���ة االس�ل�ام���ي���ة
(ح����م����اس) ف���ي غ�����زة ،وق���ال���ت ان ل��ن��دن
ترغب في مواصلة العمل مع السلطة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ش���رع���ي���ة .وص���رح���ت
بيكيت لهيئة االذاعة البريطانية (بي
بي سي) انه سيكون من الخطأ السماح
لـ «حماس» االستفادة من استيالئها
على السلطة في غزة .وقالت «ان فكرة
مكافأة تنفيذ انقالب بشكل ما من قبل
المجتمع الدولي تبدو غريبة تماما».
فرنسا أع��رب��ت ع��ن «دعمها التام»
للرئيس الفلسطيني محمود عباس
ووص���ف���ت���ه ب���أن���ه «ع���م���اد ال��م��ؤس��س��ات
الديموقراطية للسلطة الفلسطينية»
وأع����رب����ت ع����ن «ق��ل��ق��ه��ا ال���ش���دي���د» ازاء
الوضع السائد في قطاع غزة .ودعت
إلى التوصل الى «حل سياسي لالزمة».
فيما دانت الرئاسة االلمانية لالتحاد
االوروب��ي «بشدة استيالء ميليشيات
ح���رك���ة ح���م���اس غ���ي���ر ال���ش���رع���ي���ة ع��ل��ى
السلطة بواسطة العنف في غزة ومقتل
مدنيين ابرياء»،
ودع�������������ت روس��������ي��������ا إل����������ى ال�������ه�������دوء
وح����ث����ت ال����وس����ط����اء ال����دول����ي����ي����ن ع��ل��ى
ال����م����س����اع����دة ل����ت����ف����ادي ن����ش����وب ح���رب
أهلية بينما سحبت مصر مبعوثيها
الدبلوماسيين من غزة احتجاجا على
استيالء «حماس» على القطاع وقالت
إيران إن العنف أظهر أن الفلسطينيين
ف�����ق�����دوا ال�����ق�����درة ع���ل���ى رؤي�������ة ع���دوه���م
الحقيقي.
ك����م����ا ت�����ح�����دث ال����رئ����ي����س ال�����روس�����ي
ف��ل��ادي�����م�����ي�����ر ب�����وت�����ي�����ن م�������ع ال����رئ����ي����س
اإلس��رائ��ي��ل��ي ش��م��ع��ون ب��ي��ري��س بشأن
الوضع الذي قال الكرملين إنه يبعث
على «القلق الشديد».
وق������ال وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���روس���ي
سيرجي الف��روف للصحافيين «سفك
الدماء يتواصل وم��ن المهم مساعدة
الفلسطينيين ع��ل��ى إ ع�����ادة ا ل��ت��و ح��د.
(ن��ش��وب) ح��رب أهلية ف��ي فلسطين ال
يصب في مصلحة أحد».
ك���م���ا ع����ب����رت إي���������ران وه������ي ح��ل��ي��ف
أساسي لـ «حماس» عن استيائها من

رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سالم فياض الذي عين أمس (ا ف ب)

الخارجية األميركية

ال��ت��ص��ع��ي��د .وق�����ال ال���رئ���ي���س اإلي���ران���ي
األس���ب���ق اك���ب���ر ه��اش��م��ي رف��س��ن��ج��ان��ي
ل���ل���م���ص���ل���ي���ن خ����ل���ال ص����ل���اة ال���ج���م���ع���ة
ف������ي ط������ه������ران «ل���ل��أس������ف ال���م���ق���ات���ل���ون
الفلسطينيون نسوا عدوهم األساسي
وي��ق��ات��ل��ون ب��ع��ض��ه��م ب��ع��ض��ا ب����دال من
ال���ن���ظ���ام ال��ص��ه��ي��ون��ي .ه���ذا...ي���ت���واف���ق
مع مصلحة ال��ع��دو .ه��ذا بالضبط ما
يريدونه».
وكانت واشنطن اعلنت عن قلقها
ال���ش���دي���د م���ن ان���ت���ق���ال ق���ط���اع غ����زة ال��ى
سيطرة «ح��م��اس» ،معربة عن دعمها
«ال�����ك�����ام�����ل» ل����ع����ب����اس .وق�����ال�����ت وزي������رة
ال���خ���ارج���ي���ة االم���ي���رك���ي���ة ك���ون���دول���ي���زا
راي�������س ان «ال����رئ����ي����س ع����ب����اس م����ارس
صالحياته القانونية بوصفه رئيسا
للسلطة الفلسطينية وممثال للشعب
الفلسطيني».
واضافت رايس ان «عباس انتخب
ال���ع���ام  2005ب��غ��ال��ب��ي��ة م���ري���ح���ة» .كما
ناشدت رايس الحلفاء العرب للواليات
ال��م��ت��ح��دة دع����م ال���ق���وى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
ال��م��ع��ت��دل��ة ع��ل��ى م���ا ص����رح ال��م��ت��ح��دث
باسم الخارجية شون ماكورماك.
اسرائيليا اك��دت وزي��رة الخارجية
تسيبي ليفني التي تقوم بزيارة الى
لشبونة ان ال��م��واج��ه��ات ب��ي��ن ان��ص��ار
حركتي فتح وح��م��اس ف��ي قطاع غزة
ال تخدم مصالح اسرائيل النها تزيد
من صعوبة التوصل الى اتفاق سالم.
واعتبرت ان «الوضع الراهن هو نتيجة
ضعف القوات الفلسطينية المعتدلة».
الفتة الى «انها مشكلة فلسطينية».
واك�����دت ل��ي��ف��ن��ي ان االس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ال ي���ح���ت���اج���ون ال���ى
االت����ح����اد االوروب���������ي ب��ص��ف��ة وس���ي���ط،
بسبب وجود «حوار ثنائي» انما «لدعم
القوى المعتدلة».
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان��ه ي��ج��ري بحث
ن���ش���ر ق������وة دول����ي����ة ع���ل���ى ح�������دود غ���زة
م��ع م��ص��ر ق���ال م��س��ؤول��ون ام��ي��رك��ي��ون
واس���رائ���ي���ل���ي���ون ان���ه���م م��ت��ش��ك��ك��ون في
ان ال��ق��وى ال��ك��ب��رى س��ت��ك��ون مستعدة
للمساهمة بقوات ومواجهة هجمات
«ح����م����اس» .ف��ي��م��ا اع��ت��ب��رت روس���ي���ا أن
ارسال قوات سالم دولية أمر ال بد ان
يحظى بموافقة الفصائل الفلسطينية.
ون����اش����د الف�������روف «ف����ت����ح» و«ح����م����اس»
التمسك باتفاق تقاسم السلطة الذي
جرى التوقيع عليه في وقت سابق من
العام في مدينة مكة السعودية.
وفي ردود األفعال أيضا أكد مصدر
مصري مسؤول أن القاهرة ال تقر مبدأ
فرض أي وصاية على قطاع غزة وأنها
ال ترغب في فرض وصايتها على غزة
وت���رف���ض ه����ذا ال��م��ب��دأ رف��ض��ا ق��اط��ع��ا.
وأوضح المصدر أن هذا األمر كان قد
سبق أن أثير في أثناء مباحثات السالم
ب��ي��ن ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ال��راح��ل أن��ور
السادات ورئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
آنذاك مناحم بيجن وأن مصر رفضت
وقتها مبدأ الوصاية المصرية على
قطاع غزة رفضا مطلقا ،معلنة دعمها
لعباس ،وه��و الموقف ال���ذي اتخذته
غالبية الدول العربية.
(أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

قرر رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي إيهود أومل��رت بالتنسيق مع أعضاء املجلس األمني السياسي املصغر إبالغ
حركة حماس عن طريق وسطاء ،بأن إسرائيل ستقطع في غضون األيام القليلة املقبلة التيار الكهربائي ومياه
الشرب والري عن قطاع غزة.
وذك��رت مصادر إعالمية إسرائيلية نقال عن أومل��رت ام��س أن إسرائيل ستقطع الكهرباء وامل��اء عن قطاع غزة
باإلضافة إلى قطع عالقاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية في ما يتعلق بقطاع غزة.
وأفادت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي «بأن الحكومة اإلسرائيلية ستبلغ املجتمع الدولي أنها ال تتحمل
الكارثة اإلنسانية التي ستحصل في قطاع غزة ،ألنها غير مسؤولة عن قطاع غزة بعد انسحابها في أغسطس من
العام  ،»2005ويأتي هذا املوقف اإلسرائيلي في ظل احتالل قوات حركة حماس قطاع غزة بالكامل.

من حل الدولتين إلى حل «الدول الثالث»
غزة والضفة وإسرائيل
انتصار بأي طعم ،هذا الذي حققته
حركة حماس بسيطرة مسلحيها
على المقار األمنية والسياسية في
قطاع غزة! من انتصر على من؟ وماذ
حقق؟ أسئلة تتعالى تحت الفضاء
الذي يسيطر عليه االسرائيليون ،هل
هو تأكيد على الفوز االنتخابي بآخر
ميداني؟ أم هو بداية إلقامة دولة
إسالمية على جزء من فلسطين تمتد
الحق ًا إلى الضفة الغربية ثم من البحر
إلى النهر؟

لم يتبق من الوحدة
الجغرافية بين
«جناحي الوطن»
سوى الشعار

تنفي حماس نيتها اقامة دولة اسالمية
ف���ي ق��ط��اع غ���زة ال����ذي اح��ت��ل��ت��ه م��ؤخ��را،
وت���ؤك���دأن م��اق��ام��ت ب���ه ق��وات��ه��ا ،وع��ل��ى
ل��س��ان المتحدث س��ام��ي اب��وزه��ري هو
«كشف المستور من مؤامرات جنراالت
ف��ت��ح المختبئين ف���ي ال��م��ق��ار االم��ن��ي��ة،
والذين مارسوا القمع والتعذيب ضد
المجاهدين ،ومن ظلوا على اتصال دائم
بالمخابرات االميركية واالسرائيلية
«وان ح��م��اس ت��م��د ي��ده��ا ل��ش��رف��اء فتح
لمواصلة الشراكة السياسية وحكومة
ال��وح��دة الوطنية .لكن اي ش��راك��ة بعد
ان ظ��ه��رت ص���ور أف����راد االم���ن ال��وق��ائ��ي
يستسلمون رافعي االي���دي ،وبعضهم
ب���ال���م�ل�اب���س ال����داخ����ل����ي����ة .وب����ث����ت ص���ور
ال��رئ��ي��س محمود ع��ب��اس ،وه��و يعانق
إي���ه���ود اول����م����رت ،وم��ح��م��د دح��ل��ان مع
ال����وزي����ر االس���رائ���ي���ل���ي ش������اؤول م���وف���از،
وص���ائ���ب ع��ري��ق��ات ي��ع��ان��ق ك��ون��دول��ي��زا
راي�������س ...ه����ذا رغ����م ان اي م���س���ؤول في
حماس يتحدث عن الرئيس باحترام...
اذن ح��س��م االم�����ر ،وف��ت��ح ال��ت��ي ت��ه��اوت
م���واق���ع���ه���ا ف����ي غ�������زة ،ت�����رد ف����ي ال��ض��ف��ة
ال���غ���رب���ي���ة ف��ت��ع��ت��ق��ل ع���ن���اص���ر ح���م���اس،
وتستولي ،واحيانا تحرق مؤسسات
حماس ،وتعلن عن كل من يمت لحماس
بصلة بانه مطلوب لالمن ...ولم يتبق
م��ن ال��وح��دة الجغرافية بين «جناحي
الوطن» سوى الشعار ...هذا االستنتاج
يخالفه المستشار السياسي للرئيس
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي (ن���ب���ي���ل ع���م���ر) ال������ذي اك���د
أن ال��ل��ج��ن��ة ال��م��رك��زي��ة ل��ف��ت��ح وال��ل��ج��ن��ة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وف���ي اج��ت��م��اع م��ش��ت��رك اوص����ت ع��ب��اس
بحل حكومة الوحدة الوطنية ،وفرض
حالة الطوارئ ،واالعالن عن انتخابات
تشريعية ورئاسية مبكرة .وق��ال عمر
رداعلى سؤال لـ«الجريدة» حول القدرة
على تنفيذ ق��رارات الرئيس على ارض

ال���واق���ع ب���ات ح��م��اس��ي ً��ا ف��ي ق��ط��اع غ��زة:
«غزة جزء من الوطن الفلسطيني ،ونحن
واث����ق����ون م���ن أن أي ق�����رار ي��ت��م ات���خ���اذه
سيطبق هناك».
ي������ش������ك������ك ف����������ي ذل�������������ك س�����ي�����اس�����ي�����ون
فلسطينيون كـ حنان عشراوي ـ عضو
البرلمان عن كتلة الطريق الثالث ـ فهي
ترى ان «الدينا ميكية الوحيدة ،والتي
يتم تنفيذها هي مايقوم به المسلحون
ف��ي ال��م��ي��دان ،ام��ا المستوى السياسي
ف���ه���و ي����م����ارس ت���م���ري���ن���ا ف����ي ال���ع�ل�اق���ات
العامة« ...وال مجال لتنفيذ اي قرار في
غزة دون اجماع وطني ،وباالساس دون
موافقة حركة حماس.
ه��ذا م��ا ك��ان م��ن أم��ر ع��ب��اس ،ام��ا أمر
حماس فهو مأزق آخر ،فهي «الكاسبة»
في غزة ،والمقيدة في الضفة الغربية،
فكافة مكاتبها ومؤسساتها وعناصرها
ق��ي��د ال��م�لاح��ق��ة واالخ���ت���ط���اف ...ه���ذا من
جانب ،ومن جانب آخر ،بات امام قيادة
حماس عدة استحقاقات بعد سيطرتها
على قطاع غزة ،اولها إدارة المؤسسات
وتوفير لقمة العيش في ظل الحصار
ال����دول����ي واالس���رائ���ي���ل���ي وال������ذي سيتم
احكامه بالتأكيد ،إذ ان العالم رفض رفع
هذا الحصار في ظل غطاء من الرئيس
عباس ومشاركة من فتح في الحكومة
فكيف اذا كانت المؤسسة الحاكمة اآلن
هي حماس!! كيف ستتفاوض حماس
م��ع اس��رائ��ي��ل ل�لاب��ق��اء على معابر غزة
م��ف��ت��وح��ة!! ك��ي��ف ستتعامل م��ع خ��زان��ة
خاوية!! وماذا لو اغلقت مصر حدودها!!
على كل حال بعض التحليالت ذهبت
ال�����ى اش����اع����ة ان ح���م���اس س���ت���ب���ادر ال���ى
تحرير الصحافي البريطاني المختطف
أالن ج��ون��س��ت��ون ،ك��م��ا س��ت��ع��ق��د صفقة
اطالق سراح االسير االسرائيلي جلعاد
شاليت مقابل ع��دة م��ئ��ات م��ن االس��رى
الفلسطينيين .كماأن حماس قد تحيي
اقتراحها بهدنة طويلة المدى مقابل
الدولة الفلسطينية!.

ب��اراك قائد سابق للقوات املسلحة،
واع��ت��م��د ف��ي ع��ودت��ه ال��س��ي��اس��ي��ة على
اخ���ت�ل�اف ح����زب ال��ع��م��ل م���ع االس���ل���وب
ال����ذي ت��ع��ام��ل ب���ه اومل����ر ت وب��ي��ري��ت��س،
و ك�لا ه��م��ا يفتقر للخلفية العسكرية

م��ع ح��رب لبنان ال��ع��ام امل��اض��ي .وق��ال
مساعد اوملرت إن الوزراء وافقوا على
بقاء الزعيم النقابي السابق بيريتس
ضمن الحكومة وزيرا بدون وزارة في
الوقت الحالي( .القدس ـ رويترز)

رام الله  -عبد الكريم سمارة

ً
باراك وزيرا للدفاع اإلسرائيلي األسبوع المقبل
قال مسؤولون إسرائيليون أمس إن
رئ��ي��س ال����وزراء األس��ب��ق اي��ه��ود ب��اراك
س��ي��ع�ين وزي�����را ل��ل��دف��اع ف���ي إس��رائ��ي��ل
االس����ب����وع امل���ق���ب���ل ف����ي ت���ع���دي���ل ع��اج��ل
ب��ال��ح��ك��وم��ة االئ���ت�ل�اف���ي���ة ب��ع��د اح����داث
ال��ع��ن��ف ف���ي ق��ط��اع غ����زة .واض���اف���وا أن
الوزراء وافقوا على تعيني باراك ،الذي
ح��ل ه���ذا االس��ب��وع م��ح��ل وزي��رال��دف��اع
الحالي عمير بيريتس كزعيم لحزب
ال���ع���م���ل ال���ح���ل���ي���ف ال���رئ���ي���س���ي ل���ح���زب
ك��دي��م��ا ،ال���ذي يتزعمه رئ��ي��س ال���وزراء
ايهوداوملرت في الحكومة االئتالفية.
وق����������ال امل������س������ؤول������ون إن ال���ت���ع���ي�ي�ن
س��ي��ع��رض ع��ل��ى ال���ب���رمل���ان ل��ل��ت��ص��دي��ق
عليه يوم بعد غد االثنني .وقال مساعد
الومل��رت طالبا عدم ذكر اسمه «ق��رروا
ذلك بالنظر الى الوضع في (اراض��ي)
ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ألن اس��رائ��ي��ل
ت��ح��ت��اج وزي���ر دف���اع ذا خ��ب��رة ب��أس��رع
مايمكن».

رئيس حزب العمل اإلسرئيلي ايهود باراك الذي سيتولى منصب وزير الدفاع (ا ف ب)
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حكومة السنيورة تدعو إلى ملء مقعدي الجميل وعيدو

هفوة مذيعة
أم «بيئة الهفوة» ؟

الغالبية النيابية مصرة على انتخابات فرعية...
ولحود يطالبها بالتقيـد بالدستور

نديم قطيش

المسألة أخطر من أن تعالج بطرد
مذيعة لم تقل إال ما يتردد على نحو
أوسع في «بيئة الهفوة»

بيروت  -ليال بو رحال

بموازاة دخول «حرب البارد» لحظة
الحسم األخيرة بتضييق الجيش
اللبناني الخناق على من تبقى من
فلول «فتح اإلسالم» بدأت الحكومة
اللبنانية ومعها قوى « 14آذار»
بترجمة مقررات اجتماعاتها بعد
اغتيال النائب وليد عيدو خطوات
تنفيذية على الصعيدين المحلي
والعربي.

في ظل استمرار ردود الفعل المنددة
ب��اس��ت��ش��ه��اد ع��ض��و ك��ت��ل��ة المستقبل
ال��ن��ائ��ب ول���ي���د ع���ي���دو ،ت��ت��ج��ه االن���ظ���ار
ال���ي���وم ال����ى اج��ت��م��اع م��ج��ل��س ال�����وزراء
ً
ظهرا ،ويتضمن جدول
الذي سينعقد
اعماله مشروع مرسوم بدعوة الهيئات
الناخبة وفق المادة  41من الدستور
لملء المقعدين الشاغرين باستشهاد
الوزير بيار الجميل في دائ��رة المتن
ال��ش��م��ال��ي وال���ن���ائ���ب ع���ي���دو ف���ي دائ����رة
بيروت.
هذا التوجه الحكومي ،الذي اعلن
عنه اثر االجتماع الوزاري الذي عقد
بعد تشييع عيدو ونجله ومرافقه
ام���س االول ،س��ي��ف��ت��ح ،وف��ق��ًا مل��ص��در
حكومي ،بابًا جديدا للسجاالت على
الساحة السياسية ،ما قد يشكل في
ال��وق��ت نفسه ح��اف��زًا لتغليب توجه
التالقي وال��ح��وار م��ن خ�لال تكثيف
حركة املساعي التوفيقية التي يقوم
بها السفير السعودي في لبنان عبد

جعجع دعا المعارضة
إلى المضي
في االنتخابات
الفرعية وعدم
التلطي وراء لحود

العزيز خوجة.
ويشير املصدر الى ان «البحث في
حكومة تكنوقراط للمرحلة االنتقالية
املقبلة قد يكون افضل الحلول ملنع
وص��ول البلد ال��ى حكومتني وربما
ر ئ���ي���س�ي�ن ،خ���ص���و ص���ا وان االرادة
ال��دول��ي��ة وك��ذل��ك ال��ف��ات��ي��ك��ان تضغط
ف�����ي ات�����ج�����اه ح����ص����ول االس���ت���ح���ق���اق
ال���رئ���اس���ي ف���ي م����وع����ده» ،ن���اق ً�ل�ا عن
البطريرك امل��ارون��ي الكاردينال مار
نصرالله بطرس صفير تشديده على
«وجوب اجراء االستحقاق الرئاسي
في م��وع��ده ،وان ال��خ��روج من امل��أزق
الراهن يتمثل بقيام حكومة انقاذية
م���ص���غ���رة ت����ه����يء الن���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية».
مصرة
وفيما تبدو قوى االكثرية
ّ
ه���ذه امل����رة ع��ل��ى اج����راء االن��ت��خ��اب��ات
الفرعية ،خالفا ملا جرى بعد اغتيال
ال��ج��م��ي��ل ،ب���رز م��وق��ف الف���ت لرئيس
الجمهورية العماد اميل لحود الذي
ام��ت��ن��ع ح��ي��ن��ه��ا ع���ن ت��وق��ي��ع م��رس��وم
دع���وة ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��اخ��ب��ة ،ف��دع��ا من
منطلق مسؤوليته كـ»مؤتمن» على
الدستور «الحكومة غير الدستورية
وغ��ي��ر امل��ي��ث��اق��ي��ة ال���ى ع���دم استغالل
االوض�������اع امل���ؤس���ف���ة ال���ت���ي تعيشها
ال���ب�ل�اد ( )...واالن���ت���ق���ال م���ن م��رح��ل��ة
التحدي الى مرحلة االقتناع بان ال
بديل عن التوافق على حكومة وحدة
وطنية تعيد جمع شمل ا ل��ق��ي��ادات
ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ت��ش��ارك ف���ي تصحيح
الخلل الذي يعتري الحياة السياسية
اللبنانية»
وبالتزامن مع موقف لحودّ ،ايدت
هيئة املتابعة لقوى  14آذارن والتي
انعقدت للمرة االولى بغياب عيدو،
ق����رار ال��ح��ك��وم��ة اج�����راء االن��ت��خ��اب��ات
الفرعية في بيروت وامل�تن الشمالي
«ألن خرق املادة  41من الدستور هو
جريمة دستورية ووطنية يتحمل
اميل لحود مسؤوليتها وال يمكن
السكوت عنها او االستمرار فيها»،
مشددة على ان ذل��ك « يقتضي ملء
املقاعد الشاغرة باغتيال الشهيدين
الجميل وعيدو ،بما يشكله ذلك من

اج����راء دس���ت���وري ال ت��ش��وب��ه شائبة
حتى ولو تمنع رئيس الجمهورية
غ��ي��ر ال���ش���رع���ي ع���ن ت��وق��ي��ع م��رس��وم
اجرائها».
موضحة ان «التهويل بقيام حكومة
ث��ان��ي��ة ه���و م���ن ب��ن��ات اف���ك���ار ال��ن��ظ��ام
ال���س���وري ال����ذي اوح����ى ب��ه��ا لبعض
حلفائه في لبنان ال سيما اميل لحود
الذي يقوم بتسويق هذه الفكرة لدى
جهات سياسية وروحية الستكمال
املخطط االنقالبي والتقسيمي الذي
يهدد به نظام االسد».
وف���ي م��ا يتعلق ب��ج��ري��م��ة اغ��ت��ي��ال
عيدو ونجله ومن قضى معهما ،زار
رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج
برامرتس واعضاء من اللجنة موقع
االنفجار في املنارة  ،يرافقه مفوض
ا ل��ح��ك��و م��ة ل���دى املحكمة العسكرية
القاضي جان فهد وقاضي التحقيق
ا ل����ع����س����ك����ري االول ر ش�����ي�����د م����ز ه����ر،
واستطلع برامرتس موقع االنفجار
تمهيدا لخطوات مقبلة .وفي سياق
متصل ،تابع رئيس كتلة «املستقبل»
النائب سعد الحريري لليوم الثاني
ع��ل��ى ال���ت���وال���ي ،ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي في
قريطم ،وا ل��ى جانبه نجال الشهيد
عيدو زاهر ومازن ،وقد حضر معزيًا
عدد كبير من الشخصيات السياسية
وال����دب����ل����وم����اس����ي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة
والحزبية والنقابية والروحية .كما
ام��ت دارة الشهيد ف��ي ف���ردان وف��ودًا
معزية.

لقاءات بيدرسن
ال���ى ذل����ك ،ت��ل��ق��ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
ف����ؤاد ال��س��ن��ي��ورة رس���ال���ة م���ن االم�ي�ن
ال��ع��ام ل�لام��م امل��ت��ح��دة ب��ان ك��ي م��ون،
سلمه اياها املنسق الخاص لألمم
عبر عن
املتحدة غير بيدرسن الذي ّ
استيائه العميق الستشهاد عيدو،
ول��ف��ت ال���ى ان «ال��ب��ح��ث ت���ن���اول ق���رار
مجلس األمن الدولي  1701وتطبيقه
والتقرير املقبل لالمني العام لألمم
املتحدة حول هذا القرار».
ك���م���ا ع�����رض ب���ي���درس���ن امل���وض���وع

اتهم رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير
جعجع النظام السوري باغتيال النائب الشهيد وليد عيدو ،معتبرا
انهم سيواصلون تقليص عدد اعضاء الغالبية في البرلمان اذا لم
يتم اللجوء الى انتخابات فرعية لملء المقعدين الشاغرين في المتن
الشمالي وبيروت ،وأوضح انه في حال لم يوقع رئيس الجمهورية
اميل لحود على مرسوم دع��وة الهيئات الناخبة فسيكون تصرفه
غير دستوري.
وطالب ق��وى  8اذار بالمضي ب��إج��راء االنتخابات الفرعية وعدم
التلطي وراء رئيس الجمهورية ،ألن الفريق الذي يحاول االفادة من
ه��ذه ال��ج��رائ��م يكون بشكل او بآخر كأنه م��ش��ارك ف��ي الجريمة .واذ
ش��دد على ان ال��وق��ت ليس وق��ت مقايضة سياسية اش��ار ال��ى ان��ه لم
يتم االعتراض في اي وقت على مشاركة كتلة النائب العماد ميشال
عون ،أو اي من الكتل النيابية المنضوية تحت لواء فريق « 8آذار»
في الحكومة شرط عدم ربط المشاركة بأمور اخرى.

وثائق عن خروقات سورية
لبنان عرض لوزراء الخارجية العرب ً
الحدودية بالسالح والمقاتلين مستندا إلى تقارير الجيش اللبناني
وزير الخارجية اللبنانية طارق متري لحظة وصوله لالجتماع العاجل لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس (أ ف ب)

نفسه خ�لال زي��ارت��ه رئ��ي��س مجلس
ناقال عن بان كي
النواب نبيه بري،
ً
مون دعوته اللبنانيني الى «التوحد
وأال ي��س��ت��ف��زوا ف���ي ه���ذه ال���ظ���روف».
وت��اب��ع« :ناقشنا ال��وض��ع ف��ي لبنان
وال���ح���اج���ة ال����ى ت��خ��ط��ي ه����ذه االزم����ة
السياسية ,وأريد أن أقول إن الرئيس
ب�����ري م��ن��ف��ت��ح ج�����دا ول����دي����ه االرادة
القوية للمناقشة واملضي قدما من
أجل تشكيل حكومة وح��دة وطنية،
وب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن االم��ي�ن ال���ع���ام ل�لام��م
املتحدة ،فإنني أشجع على ذلك بقوة
وآمل أن نرى أفعاال جدية للتقدم الى
االمام من اجل الوصول الى استقرار
سياسي في لبنان» .كما زار بيدرسن
الحقًا قائد الجيش العماد ميشال
سليمان وبحث معه في التطورات
الراهنة.

رسالة ساركوزي لبري
على صعيد اخر ،تلقى بري برقية
شكر جوابية من الرئيس الفرنسي
نيكوال س��ارك��وزي ردا على تهنئته
ب���ان���ت���خ���اب���ه رئ���ي���س���ا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة،
ق��ال فيها« :يتعني على بلدكم رفع
تحديات جمة ،فقيام املحكمة ذات
ال��ط��اب��ع ال��دول��ي ع��ل��ى وج���ه السرعة
وتحقيق االستقرار في جنوب لبنان

واحترام التعهدات التي تم إقرارها
في مؤتمر باريس  3تشكل جميعها
امال ان تفتح
أولوية بالنسبة اليه»ً ،
«االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة املقبلة في
لبنان ،التي تمثل استحقاقا يعيد
ال��ى البلد س��ي��ادت��ه ال��ك��ام��ل��ة ،املجال
ام�����ام اس���ت���ع���ادة امل���ؤس���س���ات عملها
الطبيعي».

جنبالط
وب����االن����ت����ق����ال ال������ى أب�������رز امل����واق����ف
الصادرة في بيروت امس ،فقد دعا
رئ��ي��س ال��ل��ق��اء ال��دي��م��وق��راط��ي ول��ي��د
ج����ن����ب��ل�اط امل����ع����ارض����ة (ح�������زب ال���ل���ه
وحلفائه) «ال��ى ال��ع��ودة ال��ى الوطن,
وال��ى احضان الجيش ال��ذي حماكم
ف���ي ال���ج���ن���وب ،ع������ودوا ال����ى ال���دول���ة.
اقطعوا االوصال مع نظام الوصاية
والحلف االيراني -السوري» ،مؤكدا
«أن���ن���ا ل���ن ن��س��م��ح الح����د ب����ان ي��ح��ول
ل��ب��ن��ان ال����ى غ����زة اخ������رى ،ل���ن نسمح
الحد».
واضاف« :املسيرة طويلة وطويلة
جدا ،ولكنها معمدة بالدم ونهايتها
النصر ،النصر لالستقالل ،النصر
ل��ل��ع��دال��ة ،ال��ن��ص��ر ل��ل��ح��ري��ة ،ال��ن��ص��ر
للجيش ،الجيش اللبناني الباسل،
النصر للدولة .ونحن قوم ال نبتهج

ََ
بداية نهاية «حرب البارد» والعلم اللبناني يرفرف فوق المخيم

وال نطلق النار اذا غيرنا استشهد.
ن��ح��ن ق���وم ن��ض��ع ورودا ح��م��را على
كل الشهداء شهداء الجيش ،شهداء
امل���ق���اوم���ة ،ش���ه���داء 14آذار .ن��ح��ن ال
نشمت ول��ن نشمت .نقول لهم فقط
في هذه اللحظة االليمة وفوق اآلالم
والجراح عودوا الى الوطن»
ورأى ال���رئ���ي���س ال����دك����ت����ور س��ل��ي��م
الحص ان��ه «م��ن الطبيعي ان يدعى
ال��ى انتخابات فرعية مل��لء الفراغني
ال��ن��اج��م�ين ع��ن إس��ت��ش��ه��اد النائبني
بيار الجميل وول��ي��د ع��ي��دو» ،مبديًا
خشيته من ان «نصل الى اإلستحقاق
الرئاسي ونحن امام مأزق خطير ما
لم يتم التوافق في شكل او آخر على
رئيس إجماع او توافقي».
واعتبرت الكتلة الشعبية برئاسة
النائب ايلي سكاف «ان اإلنتقال من
مقايضة الحكومة مقابل املحكمة،
ال�����ى ت���ل���ك ال���ت���ي ت����ن����ادي ب��م��ق��اي��ض��ة
ال��ح��ك��وم��ة م��ق��اب��ل ال��رئ��اس��ة االول����ى،
ورب�������ط ام���ك���ان���ي���ة ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة
ال��وح��دة الوطنية بالتوافق املسبق
ع��ل��ى امل���واض���ي���ع ال��خ�لاف��ي��ة امل���ث���ارة،
ي��ج��ع��ل م����ن امل���ق���اي���ض�ي�ن وواض���ع���ي
ال��ش��روط التعجيزية أص��ح��اب خط
راف��ض باملطلق ال يهدف ال��ى إنقاذ
لبنان انما غايته اإلستئثار والتفرد
والتحكم بالبلد».

ّ
لفلسطيني الشمال بـ« 12مليون» دوالر
سقوط أربعة جنود لبنانيين والسعودية تتبرع
في وقت تتابع فيه وحدات الجيش
اللبناني توسيع نطاق سيطرتها
وشل حركة ما تبقى من عصابة
اإلرهابيين وإحكام الحصار عليهم
في مخيم «نهر البارد» ،سقط أمس
أربعة جنود لبنانيين ُ
وجرح تسعة
آخرون ،في انفجار مبنى كان إرهابيو
«فتح اإلسالم» قد فخخوه قبل
إخالئه.

بيروت -ةديرجلا
س��ق��ط أم���س أرب��ع��ة ج��ن��ود لبنانيين،
ف���ي آخ����ر ف��ص��ل م���ن ال���م���واج���ه���ات مع
إرهابيي «نهر البارد» .وأوضح ضابط
لبناني ل��وك��ال��ة ال��ص��ح��اف��ة الفرنسية
«ان مفخخات انفجرت بوجه قوة من
وحدات اللواء «المجوقل» أثناء قيامها
بتنفيذ عملية تمشيط واقتحام مواقع
سيطر عليها الجيش في أحد أطراف
«نهر البارد» مما ادى الى مقتل ثالثة
جنود على الفور ،في حين قضى الرابع
متأثرا بجراحه ،كما اصيب 9جنود في

المعارك التي دارت رحاها في ساعة
مبكرة من صباح الجمعة( أمس).
وك���������ان ال����ج����ي����ش اس�����ت�����ان�����ف ام����س
ق���ص���ف���ه ال����م����دف����ع����ي ال���ث���ق���ي���ل ل���م���واق���ع
«ف���ت���ح اإلس����ل����ام» ب���ع���د ت����ب����ادل إط��ل�اق
النار باألسلحة الرشاشة .ففي وقت
تسيطر فيه وح��دات الجيش بإحكام
بالغ على محاور المخيم كافة وسط
اشتباكات متقطعة ،قصفت مدفعيته
بشكل ّ
مركز محاور الغرب حيث مقر
االونروا ،الحصن االخير للمسلحين،
وال��ش��م��ال ح��ي��ث ال��ت��ع��اون��ي��ة ،وال��ش��رق
حيث مسجد القدس .واستمر القصف
المتقطع حتى ال��واح��دة ظ��ه ً
��را ،حيث
اطلقت مدفعية الجيش قذائف مركزة
استهدفت محور التعاونية  -ناجي
ال���ع���ل���ي ،ل��ي��ن��دل��ع م���ن ج����راء ه����ا ح��ري��ق
ض��خ��م ف���ي ال���م���ك���ان ،وت���ص���اع���دت منه
ألسنة النيران مصحوبة بأعمدة من
الدخان االسود.
في غضون ذلك  ،حاول االرهابيون
التسلل وااللتفاف على مواقع الجيش
او ال���ه���رب م���ن ال��م��خ��ي��م ع��ب��ر ال��م��ح��ور
ال���ج���ن���وب���ي ل���ل���م���خ���ي���م ،ف���ت���ص���دت ل��ه��م
وحداته وشرذمت صفوفهم ،ما يعكس
ح���ال ال��ض��ع��ف واالرب�����اك ال��ت��ي يعاني
منها المسلحون في الوسط والشمال.
وقد ّ
تمكن الجيش من الحيلولة دون
اس���ت���م���رار ت���ع���رض ال���ق���رى ال���م���ج���اورة
للمخيم ل��رص��اص ال��ق��ن��ص م��ن خ�لال
إلح���ك���ام ق��ب��ض��ت��ه ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��واق��ع
«فتح االسالم».
وفي دليل على تقدمه رفع الجيش
اللبناني االعالم اللبنانية على مبنيين
م��دم��ري��ن ف���ي ش����رق ال��م��خ��ي��م ال��ج��دي��د
المكتظ بأبنية مرتفعة من االسمنت
ش����ي����دت ع���ش���وائ���ي���ا ل��ت��ش��ك��ل ام����ت����دادا
عمرانيا للمخيم القديم .
ك��م��ا س��ج��ل ت���ب���ادل اط��ل��اق ن����ار من
اس��ل��ح��ة رش��اش��ة ف��ي ال��ق��س��م الشمالي
والشمالي الشرقي للمخيم حيث يؤكد
ال��ج��ي��ش ان����ه ت��ق��دم ف���ي ات���ج���اه م��واق��ع

ان��خ��ف��ض��ت ف��ي��ه��ا ح�����دة اط���ل��اق ال���ن���ار
بشكل م��ل��ح��وظ .وك���ان الجيش تسلم
أمس االول الفلسطيني عمر ابو مرسي
طبيب «فتح اإلسالم».

بيان قيادة الجيش
واص���������درت ق����ي����ادة ال���ج���ي���ش ع��ص��ر
ام�������س ب����ي����ان����ا ج�������اء ف����ي����ه «ف�������ي إط������ار
اجراءاتها الميدانية ،تتابع الوحدات
ال��ع��س��ك��ري��ة ف���ي ن��ه��ر ال����ب����ارد ت��وس��ي��ع
ن����ط����اق س���ي���ط���رت���ه���ا ،وش�����ل ح����رك����ة م��ا
تبقى من عصابة االرهابيين وإحكام
الحصار عليهم ،حيث قامت مجموعة
من القوات الخاصة التابعة للجيش
ب���ت���دم���ي���ر م����خ����زن أس����اس����ي ل��ل��ذخ��ائ��ر
واألعتدة ،وبقيت أصوات االنفجارات
تتردد لفترة طويلة.
وأك����دت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش ف��ي بيانها
«ع���دم ج���دوى متابعة ال��ق��ت��ال م��ن قبل
ّ
ه�����ذه ال���ع���ص���اب���ة ال����ض����ال����ة» ،وح������ذرت
«أف�����راده�����ا م���ن ال���ت���م���ادي ف���ي تفخيخ
م����م����ت����ل����ك����ات ال�������ن�������اس وت����ف����ج����ي����ره����ا،
كالمساجد ودور العبادة والمؤسسات
االنسانية والتجارية» ،ودعتهم «الى
إل���ق���اء ال���س�ل�اح وت��س��ل��ي��م أن��ف��س��ه��م كي
يبعدوا عنهم المصير المحتم ،الذي
ال ب��دي��ل ل��ه س��وى خضوعهم ل�ل�إرادة
الوطنية الجامعة بتحقيق العدالة».

دماء الشهداء ...أمانة

وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،وإث����ر تمركز
عناصر «فتح اإلس�ل�ام» داخ��ل مسجد
ال���ق���دس وت��ح��وي��ل��ه إل����ى م���رك���ز ق��ت��ال،
بغية اس���ت���دراج ال���وح���دات العسكرية
إلى استهدافه ،متعمدة تفجير بعض
أج����زائ����ه ب���ه���دف ت���أل���ي���ب ال�������رأي ال���ع���ام
واستعطافه» ،ج��ددت قيادة الجيش،
في بيان اصدرته صباح أمس«التزامها
ال��ص��ارم ب��اح��ت��رام ال��م��ق��ام��ات الدينية
ودور العبادة ،على الرغم من ارتكابات
ه������ذه ال������زم������رة ال����ب����اغ����ي����ة» .وع����اه����دت

«ال��م��ؤم��ن��ي��ن ب��ال��م��س��اع��دة الح��ق��ا على
إعمار ما تهدم بسواعد العسكريين،
بكل القدرات المادية المتوافرة لديها،
خ��ص��وص��ا م���ا ل��ح��ق أو م���ا ق���د يلحق
بمسجد القدس من أضرار مادية».
من جهة ثانية ،جدد قائد الجيش
العماد ميشال سليمان ،ا ث��ر تقديمه
التعازي لعائلة النقيب الشهيد خالد
مرشاد في نيحا الشوف ،التأكيد على
أن «دماء الشهداء األبرار هي أمانة في
ضمير الجيش ،الذي لن يستكين قبل
توقيف القتلة والمجرمين وسوقهم
إلى العدالة».

«حزب الله» يوقف ثالثة
من عناصر األمن الداخلي في الضاحية
بيروت -ةديرجلا
اق�����ت�����اد م���س���ل���ح���ون م�����ن «ح��������زب ال����ل����ه»
ام����س ث�ل�اث���ة ع��ن��اص��ر م���ن ق����وى األم���ن
الداخلي ،على ج��ادة ه��ادي نصر الله
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،بعد
دخولهم الى ما يسمى المربع األمني
للحزب.
وت���وض���ي���ح���ا ل���م�ل�اب���س���ات ال���ح���ادث
أص��درت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي  -شعبة العالقات العامة البالغ
اآلت����ي« :ح���وال���ي األول����ى وال��ن��ص��ف من
تاريخه (أمس) ،وفي محلة أوتوستراد
هادي نصرالله مقابل مطعم «حرقوص
تشيكن» ،ونتيجة خالف شخصي بين
أ ش��خ��اص مدنيين مجهولي الهوية،
ح���ض���رت دوري������ة م���ن م���ف���رزة ط�����وارىء
ال��ض��اح��ي��ة م��ؤل��ف��ة م���ن ث�لاث��ة ع��ن��اص��ر
وأوقفت اثنين من المتشاجرين.
ول����دى اق��ت��ي��اده��م ع��ل��ى م��ت��ن اآلل��ي��ة
العسكرية إلى مركز الفصيلة ،تجمهر

ع����ش����رات ال���م���دن���ي���ي���ن ب��ي��ن��ه��م ع��ن��اص��ر
أم��ن��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ـ «ح���زب ال��ل��ه» ،وع��م��دوا
إل������ى اع������ت������راض اآلل�����ي�����ة وم���ن���ع���ه���ا م��ن
ال��ت��ق��دم ،وإج��ب��ار رئ��ي��س ال���دوري���ة بعد
ج���دال ع��ل��ى ت���رك ال��م��وق��وف��ي��ن وتسليم
سالح العناصر واللحاق بهم إلى مقر
األمانة العامة للحزب سابقا في محلة
بئر العبد.
ب��وص��ول��ه��م ال���ى ال��ب��اح��ة الخارجية
ك��ون المبنى م��ه��دم ،أخ���ذوا أسماء هم
ثم حذروهم من العودة الى تلك المحلة
بعدما أعادوا إليهم السالح بعد مضي
فترة من الوقت.
أجريت إثر ذلك ،االتصاالت الفورية
مع الجهات المعنية في «ح��زب الله»،
بغية تسليم األش��خ��اص ال��ذي��ن قاموا
بهذا العمل الى الفصيلة المعنية في
ق��وى األم���ن للتحقيق معهم ب��إش��راف
النيابة العامة العسكرية التي أشارت
ب�����ذل�����ك ،ث�����م م���خ���اب���رت���ه���ا ع����ل����ى ض����وء
النتيجة».

فرنسا تدرس توجيه
إنذار شديد اللهجة إلى سورية

هبة سعودية
وم��ن ال��س��راي الكبير ،أع��ل��ن رئيس
مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عن هبة
سعودية من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز ،تصل
إل��ى  12مليون دوالر أم��ي��رك��ي ،ت��وزع
على العائالت الفلسطينية في مخيمي
نهر ال��ب��ارد وال���ب���داوي .واوض���ح انها
س���ت���وزع ع��ل��ى ك���ل ع��ائ��ل��ة فلسطينية
بمعدل مليوني ليرة لبنانية .وشكر
السنيورة خ��ادم الحرمين الشريفين
وال��م��م��ل��ك��ة وش��ع��ب��ه��ا ع��ل��ى تحسسهم
ال��دائ��م وم��ب��ادرات��ه��م المستمرة لدعم
لبنان ودعم االستقرار فيه.
وفي هذا االطار ،شكر وزير الشؤون
االجتماعية الفلسطينية صالح زيدان
المملكة على مبادرتها ،التي «تأتي
في سياق دعمها الشعب الفلسطيني
ً
مؤكدا «استمرار
ومساندتها قضيته»،
التعاون اللبناني  -الفلسطيني النهاء
ازمة البارد بأسرع ما يمكن ،وإخراج
مخيم نهر البارد من مأساته وانهاء
ه����ذه ال���ظ���اه���رة ال��غ��ري��ب��ة ع���ن شعبنا
الفلسطيني وعودة النازحين وإعادة
إع��م��ار ال��م��خ��ي��م» .واش����ار ال���ى «وج���ود
خ����ط����وات م���ش���ت���رك���ة ت���ق���رب ح����ل ازم����ة
المخيم».

لنضع األمور في نصابها .الحزن على النائب المقتول غيلة وليد
ً
ً
وطنيا في لبنان ،ينطبق هذا األمر على كل الجرائم
شأنا
عيدو لم يكن
منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.
ما قالته مذيعة القناة التلفزيونية المحسوبة على رئيس مجلس
النواب اللبناني نبيه بري ،يتجاوز الموقف والغباء الشخصيين،
ويلقي الضوء على موقف فريق في لبنان يتراوح بين الغائم والشامت
والمتواطىء والمحرض على تصفية الحالة السياسية االستقاللية،
التي ولدت من رحم اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري.
عندما اغتيل جبران تويني ،أحد أعلى أصوات االستقالل الثاني
ً
ابتهاجا
وصاحب قسم االنتفاضة ،ثمة من أطلق الرصاص في الهواء
في حارة حريك .مطلقو النار هم بين جماهير «سيد الخط األحمر».
قبل ذلك رفع هؤالء انفسهم صورا معدلة لتويني ،والزعيم الدرزي وليد
جنبالط والوزير أحمد فتفت والوزير مروان حمادة ،تظهرهم بمظهر
الحاخامات اليهود .وإذ ال يجدر للتشبيه باليهودي أن يعتبر إهانة
بحد ذاته ،من موقع احترام معتقدات اآلخرين ودياناتهم ورموزهم ،إال
أنه بالمعنى السياسي ترميز يريد وضع أصحاب الصور في مصاف
الخونة .هذا التصنيف يحمل في طياته دعوة مضمرة للقتل وإهدار
الدم ،و مالبثت مفخخة التويني أن أثبتت ذلك بمعزل عن المسؤولية
المباشرة عن الجريمة ،التي يترك الكشف عنها للتحقيق الدولي.
ً
أيضا ،كانت الشائعات عن سبب اغتيال الصحافي سمير
قبل ذلك
قصير تسابق خبر االغتيال نفسه .انتشرت في بيئة المذيعة ،صاحبة
الهفوة ،رواية تربط قصير ،مرة بعالقة جنسية وعاطفية بزوجة احد
الضباط وأخرى بزوجة زعيم سياسي لبناني .كان يصعب حينها
إقناع ،بيئة الهفوة ،بالدافع السياسي للجريمة ،وكان اإلصرار على
النيل من كرامة الكاتب المغدور أعصى من أن يكسره المنطق.
اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل صاحبته رواية أبلغ .اقتتال
مسيحي مسيحي قيل حينها .تصفية داخل ابناء الصف الواحد .رواية
تنبعث منها رائحة شماتة كريهة باآلخر «المنقسم على ذاته» مقابل الـ
َ
والموحدة.
الموحدة
«نحن»
ِ
ً
ً
عادال
عقابا
«بيئة الهفوة» ،رأت في محاولة اغتيال مي شدياق،
لسيدة كل ذنبها أنها تجيد قول رأيها بصراحة وباعتداد ،قد ال
نوافقها عليه ،لكنه يبقى حقها« .لئيمة وبتستاهل» قيل آنذاك في
الغرف المغلقة ،وحيث لم تتسن أخطاء تقنية في كشف المستور.
مروان حمادة ،الدبلوماسي الهادىء ،غيرته محاولة اغتياله .صدمته
جريمة اغتيال الحريري .مقتل ابن شقيقته جبران تويني مأل قلبه
ً
ً
بعضا من
قيحا .تغير مروان حمادة وهذا شأن ال يالم عليه .خسر
دبلوماسيته واكتسب بعض قسوة ليست له« .يا ليته قتل» تقول ألسنة
ً
مرارا سمعتها ولم تنقل إلي .مرة أخرى تفوح رائحة
«بيئة الهفوة».
الشماتة الكريهة.
ليست هفوة شخصية ً
إذا .المسألة أعمق ،أخطر من أن تعالج بطرد
مذيعة لم تقل إال ما يتردد على نحو أوسع في «بيئة الهفوة» .البيئة
التي قيل لها ان «ثمة من يريدكم أن تعودوا ماسحي أحذية» وأن ثمة
من يستهدفكم .خافت البيئة ،حينها ،وصارت تجيد الهفوات.
المسألة أخطر ألن إنجاز القاتل اإلرهابي يتجاوز إتقانه للتصفية
المافيوية ،الى قدرته على تأمين غطاء شعبي للجريمة كلما وقعت،
ً
حينا ومتواطئ في أحيان
وتحصين االغتيال بموقف سياسي غائم
كثيرة.
ً
أيضا أن «الهفوة» تنبئ بشبه استحالة المصالحة
الخطورة
السياسية في لبنان طالما أن للقاتل شركاء وأصدقاء ومهللين ال
ينفكون يفتحون قارورة الشماتة النتنة كلما فتح القاتل ً
قبرا في
بيروت.

بيروت -ةديرجلا

الدخان يتصاعد من مخيم نهر البارد أمس (أ ب)

أفادت أوساط فرنسية أن إدارة الرئيس
ال���ف���رن���س���ي ن���ي���ك���وال س�����ارك�����وزي ت����درس
توجيه تحذير شديد اللهجة الى النظام
ال���س���وري ،إث����ر اغ��ت��ي��ال ال��ن��ائ��ب الشهيد
ول��ي��د ع���ي���دو .وق���ال���ت ه���ذه االوس�����اط إن
الترجمة العملية لهذا ال��ق��رار الرئاسي
الفرنسي تتجلى بداية في التراجع عن
فكرة إيفاد كوسران الى دمشق ،ومن ثم
في «تجميد» اعمال المؤتمر ال��ذي كان
ق��د دع��ا اليه وزي��ر الخارجية الفرنسي
برنار كوشنير.
ولفتت الى ان النظام السوري يفهم
،ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو االش����ارات المرسلة اليه
خطأ ،فهو يعتبر ان دعوته الى احترام
س��ي��ادة ل��ب��ن��ان واس��ت��ق�لال��ه إط�لاق��ا ليده
ف����ي ل���ب���ن���ان  ،ل���ي���ت���م���ادى ف����ي اس���ت���ه���داف
األك���ث���ري���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ال���ت���ي ت��ج��س��د حلم
الشعب اللبناني ب��رؤ ي��ة وطنهم سيدا
وحرا ومستقال.
واع���ت���ب���رت أن ه���ن���اك ف���ي دم���ش���ق من
يكذب الكذبة ويصدقها ،فسياسة فرنسا
اللبنانية لم تتغير بتاتا ،بل هي مستمرة
وفق الثوابت التي كانت قد تحددت أثناء
والية الرئيس جاك شيراك.

وأش���ارت ال��ى ان م��ا سمي بالقطيعة
ال��ف��رن��س��ي��ة-ال��س��وري��ة ف��ي أث��ن��اء الرئاسة
«ال��ش��ي��راك��ي��ة» ل��م يقفل أب����واب ال��ت��واص��ل
ال���دب���ل���وم���اس���ي أص��ل��ا ،وه�����ذا م���ا ُي��ف��س��ر
اس���ت���م���رار ال��ت��م��ث��ي��ل ال��دب��ل��وم��اس��ي بين
باريس ودمشق على أعلى المستويات،
وب���ال���ت���ال���ي ف�����إن ت���أك���ي���د س�����ارك�����وزي ان
ال��ت��واص��ل بين ب�ل�اده وس��وري��ة سيكون
دبلوماسيا وليس سياسيا  ،ال يمكن
ان يعني ب��أي ح��ال م��ن االح���وال قطيعة
م��ع ال��م��س��ار الفرنسي ال���ذي ك��ان متبعا
سابقا.
وافادت المصادر نفسها ان ساركوزي
ك����ان ف���ي ن��ي��ت��ه-رب��م��ا -أال ي��ع��ت��ب��ر ل��ب��ن��ان
أول����وي����ة ف���ي «أج���ن���دت���ه ال��رئ��اس��ي��ة»،ل��ك��ن
السلوكيات السورية تجاه لبنان بدأت
ت��دف��ع��ه ف��ي ات��ج��اه تغيير وج��ه��ة نظره
نحو البلد الذي كثيرا ما اعتبرته باريس
مدخلها الى الشرق االوسط.
وك������ان س�����ارك�����وزي اش����ت����رط ل��ت��ف��ع��ي��ل
ال��ت��واص��ل ال��دب��ل��وم��اس��ي م��ع س��وري��ة أن
تعمد ا ل��ى تغيير سلوكياتها المشكو
منها تجاه لبنان  .واشارت أوساط على
صلةبالرئاسة الفرنسية ان ساركوزي
كان يأمل أن يتلقف بشار االسد الرسالة
،لكن «ال يبدوأنه فهمهما» .
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الحكومة العراقية ترفض تسليح الجيش اإلسالمي
و«األطلسي» يوافق على توسيع مهمة التدريب العسكري
ّ
جدد مجلس األمن أمس تفويضه للقوة
المتعددة الجنسيات في العراق ،بعد
طلب تقدمت به الحكومة العراقية من
ٍ
خالل وزير خارجيتها هوشيار زيباري،
في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة
العنف في مناطق متفرقة من العراق .

ش ّ��دد مدير مركز ال��ق��ي��ادة الوطني
في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم
خلف ،على أن الحكومة العراقية َت ُع ّد
الجماعة المسلحة ا ل��ت��ي تطلق على
ً
تنظيما
نفسها اسم الجيش اإلسالمي
إج��رام��ي ً��ا ،ال سبيل إل��ى التعامل معه
ع��ل��ى اإلط���ل��اق .وأك����د ال���ل���واء خ��ل��ف أن
ال�������وزارة ال ع��ل��م ل��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون ال���ذي
جرى بين الجيش األميركي والجيش
اإلسالمي في العامرية ،وأنها ال توافق
ً
عليه في حال حدوثه ً
كاشفا أن
فعال،
ه��ذا التنظيم م��ن ضمن المجموعات
ال���ت���س���ع ال���م���ن���ض���وي���ة ف�����ي م�����ا ي���ع���رف
ب��م��ج��ل��س ش����ورى ال��م��ج��اه��دي��ن ،ال��ت��ي
تصنفها الحكومة على أنها منظمات
إرهابية وإجرامية.
وأع��ل��ن ال��ل��واء خلف على أن وزارة
ّ
الداخلية شنت قبل ثالثة أشهر عملية
على معسكر تابع للجيش اإلسالمي،
وقتلت  60من عناصره ،وأعتقلت في
عملية أخرى أحد قادة هذه المجموعة
المسلحة.

تقدم عراقي في اإلصالحات

من جانبه أكد مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة مجددا أمس تفويض
ال����ق����وة ال���م���ت���ع���ددة ال��ج��ن��س��ي��ات ال��ت��ي
تقودها الواليات المتحدة في العراق،
بعد أن ق��ال وزي��ر الخارجية العراقي
هوشيار زيباري أن القوات العراقية
ل���م ي��ص��ب��ح ب��م��ق��دوره��ا ب��ع ُ��د م��واج��ه��ة
المسلحين وحدها .وكان مجلس األمن
قد جدد أواخر العام الماضي ،تفويض
القوة حتى نهاية العام الحالي ،2007
لكن كان ينبغي مراجعة هذا التفويض
في نصف العام.
وق������ال وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���ع���راق���ي
ل��ل��م��ج��ل��س أن ال����ق����وة م����ا زال������ت «ذات
أه��م��ي��ة ح��ي��وي��ة» م���ن خ��ل�ال تقديمها
«ق�������وة إض����اف����ي����ة م����ن األس����ل����ح����ة ك��ل��م��ا
فاقت الحاجة ق��درة القوات العراقية»
وتوفيرها إمكانات التدريب.
كما أك��د زي��ب��اري على أن حكومته
ت���ح���ق���ق ت���ق���دم���ا ب����ش����أن اإلص��ل��اح�����ات
السياسية بما في ذلك قانون النفط .
وق�������ال زي�����ب�����اري «إن����ن����ا ن�������درك ذل���ك
ون����واج����ه ب���ع���ض ال���ض���غ���وط م����ن أج���ل
التحرك على نحو أسرع».
وأض��اف «ه��ذه القضايا مهمة جدا
ألنها خاصة بوجود العراق».
مضيفا« :إنها غير مقيدة بخطوط
زمنية معينة من أجل ضغطها وحلها
بسرعة».

الحلف ّ
يدرب الجيش العراقي
وفي سياق متصل قال حلف شمال
األطلسي أمس انه وافق على توسيع
مهمة التدريب العسكري التي يقوم
بها في العراق لتشمل دورات لقوات
األمن شبه العسكرية على كيفية أداء
مهامها.
وقال وزراء دفاع الحلف في بيان

مشترك نشر بعد اجتماع دام يومين
ف��ي ب��روك��س��ل «واف��ق��ن��ا ع��ل��ى ط��ل��ب من
الحكومة العراقية بتقديم تدريب على
نمط الشرطة».
وق������ال م���ت���ح���دث ب���اس���م ال���ح���ل���ف أن
ال�����دورات ال��ج��دي��دة ستعني انضمام
 50م���درب���ا إض���اف���ي���ا م���ن ال��ح��ل��ف ال��ى
ال���م���درب���ي���ن ال��ح��ال��ي��ي��ن ع���ل���ى األرض،
وع��دده��م م��ئ��ة ي��ت��ول��ون ت��دري��ب ط�لاب
عسكريين ع��راق��ي��ي��ن ع��ل��ى ن��م��ط كلية
ساندهيرست العسكرية البريطانية
في قاعدة خارج بغداد.
وق����ال ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي أم���س إن
ج��م��ي��ع ال���ج���ن���ود اإلض���اف���ي���ي���ن ال���ذي���ن
أم���ر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ج���ورج ب��وش
بإرسالهم إل��ى ال��ع��راق للمساعدة في
إع��ادة األمن وصلوا البالد ،لكن األمر
قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يتضح
تأثيرهم.
وق�������ال ال���م���ت���ح���دث ب����اس����م ال��ج��ي��ش
األم�����ي�����رك�����ي ال����ل����ف����ت����ن����ان����ت ك���ول���ون���ي���ل
كريستوفر جارفر «الكل هنا اآلن .لكن
ب��ال��ط��ب��ع س��ي��س��ت��غ��رق ال��ج��ن��ود ال��ذي��ن
وصلوا للتو وقتا لالندماج في ساحة
قتالهم ،والتعرف على نظرائهم».
وأضاف جارفر أن الوافدين الجدد
سيستغرقون م��ا بين  30و  60يوما
الك���ت���س���اب ث��ق��ة ال���س���ك���ان ،وب�����دء جمع
ال���م���ع���ل���وم���ات ال����ض����روري����ة ل��ل��ت��ص��دي
لهجمات المسلحين.
وه��ذا يعني أن القوات قد ال تعمل
بكامل قدراتها حتى أغسطس .

مؤكدا أن جنديا من قوة مهام البرق
قتل نتيجة ج���روح أص��ي��ب بها ج��راء
تعرضه لنيران أسلحة خفيفة أثناء
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ف���ي م��ح��اف��ظ��ة دي��ال��ى
شمال شرق بغداد الخميس.
واض��اف أن ثالثة جنود أميركيين
قتلوا متأثرين ب��ج��روح أصيبوا بها
إث��ر انفجار قنبلة زرع���ت على جانب
طريق عند مرور مركبتهم خالل تنفيذ
عمليات ف��ي محافظة ك��ر ك��وك شمال
بغداد أمس.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان ع��س��ك��ري أم��ي��رك��ي
آخر أمس إن القوات األميركية «قتلت
ع��ش��رة أش��خ��اص ف��ي عملية عسكرية
جنوب بغداد».
وأضاف البيان أن عشرة متمردين
قتلوا «في ستة ح��وادث إط�لاق نيران
مباشرة وقعت إل��ى ال��غ��رب م��ن قطاع
الرشيد جنوب بغداد خالل اليومين
الماضيين».
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن ال��م��ت��ح��دث باسم
اللواء القتالي الرابع كيرك لويدك قوله:
«يعتقد أن لتصاعد النشاط المعادي
ف��ي أح��ي��اء ذات أغلبية شيعية غ��رب
الرشيد ،عالقة بالهجوم على ضريح
اإلم����ام����ي����ن ،ع���ل���ي ال�����ه�����ادي وال���ح���س���ن
العسكري في سامراء».
وأض����اف« :ش��ن��ت ال��ق��وات المعادية
أيضا سلسلة من الهجمات بالنيران
المباشرة في المنطقة خ�لال النهار،
حيث قتل مواطن عراقي واحد في حي
السيدية جنوبي بغداد».

مقتل أربعة جنود اميركيين

مقتل عنصرين من جيش المهدي

م��ي��دان��ي��ا أع��ل��ن ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي
في العراق أمس أن أربعة من جنوده
قتلوا ف��ي محافظتي دي��ال��ي وكركوك
الخميس.

إلى ذلك أعلن المالزم نجم عبدالله
من الشرطة العراقية أن قوة أميركية
ع��راق��ي��ة م��ش��ت��رك��ة داه���م���ت ف��ج��ر أم��س
مكتب الصدر في بلدة الصويرة جنوب

مسجد طلحة بن الزبير ،من أبرز
األماكن الدينية السنية في جنوب
البصرة تم تدميره امس
(رويترز)

ش���رق ب���غ���داد ،وح����دث ت���ب���ادل إلط�ل�اق
النار أسفر عن مقتل اثنين من عناصر
جيش المهدي ،واعتقال ستة آخرين
بينهم مسؤول مكتب الصدر في بلدة
الصويرة جنوب شرق بغداد.
وأضاف عبدالله أن «القوة اعتقلت
م���دي���ر م��ك��ت��ب ال����ص����در ال���ش���ي���خ ح��ي��در
ال��م��وس��وي وخ��م��س��ة آخ��ري��ن م��ن ق��ادة
جيش المهدي كانوا داخل المكتب».

ردود فعل قوية على تفجير «العسكريين» تخرق حظر التجول
رغم دعوات التهدئة التي نادى بها
العديد من الشخصيات الدينية العراقية
السنية منها والشيعية ،وكذلك
دعوات التهدئة التي طالب بها عدد
من الشخصيات السياسية العراقية
بعد تفجير مئذنتي مرقد اإلمامين
العسكريين في سامراء األربعاء الماضي،
فإن مساجد السنة في مناطق متفرقة
من العراق لم تسلم من التدمير كردة
فعل قوية على حادث تفجير سامراء،
باإلضافة إلى آالف المتظاهرين الذين
خرجوا إلى الشوارع في عدد من المدن
العراقية احتجاجا على التفجير.

إيمان حسين
ف���ف���ي ال���ب���ص���رة ت����م ت��ف��ج��ي��ر ع��ش��رة
م��س��اج��د س��ن��ي��ة ،إض���اف���ة إل����ى تفجير
م���رق���د ال���ص���ح���اب���ي ال���م���ع���روف ط��ل��ح��ة
ب��ن عبيدالله ب��ع��ب��وات ناسفة صباح
أمس في منطقة الزبير غرب محافظة
ال��ب��ص��رة م��م��ا ت��س��ب��ب ب��س��ق��وط أج���زاء
كبيرة من المرقد ومآذنه وقبابه ،كذلك
أعلنت الشرطة اشتباكات اندلعت بين
أفراد من الطائفتين الشيعية والسنية
م��م��ا أدى إل���ى مقتل أرب��ع��ة أش��خ��اص
وإصابة ستة آخرين بجروح،
ك����ذل����ك أع���ل���ن���ت ش����رط����ة ال���ح���ل���ة أن
خ��م��س��ة م��س��اج��د ت��ع��رض��ت ل��ه��ج��م��ات
ف�����ي م���ح���اف���ظ���ة ب�����اب�����ل ،ف���ي���م���ا اج���ت���اح
مسلحون ثالثة مساجد ،اثنان منها
في مدينة االسكندرية وثالث في خان
المحاويل.
وأوض��ح��ت الشرطة أن المسلحين
زرعوا عبوات في مساجد االسكندرية
الكبير وح��ط��ي��ن وع��ب��دال��ل��ه ال��ج��ب��وري
التي أصيبت بأضرار كبيرة.

ردة فعل طبيعية
وسبق أن أعلنت الشرطة العراقية
ت��ع��رض مسجد خضير الجنابي في
منطقة ال��ب��ي��اع ،ج��ن��وب غ��رب��ي ب��غ��داد
لهجوم م��ن قبل مسلحين غاضبين،
وق��ال مستشار وزي��رال��دف��اع للمنطقة

الجنوبية ماجد الساري :ان مثل هذه
الهجمات هي ردة فعل طبيعية نحن
كمسؤولين نتوقعها ولكن نعتقد أنها
التتعدى أكثر من ذلك ،مؤكدا على أن
ال��ح��ادث ال���ذي أص���اب م��رق��د اإلمامين
العسكريين اليعنى ب��ه فقط الشيعة
بقدر ما يعني السنة أيضا خصوصا
وانه يقع ضمن منطقة مهمة وحيوية
ي��ق��ط��ن��ه��ا أه�����ل ال���س���ن���ة ،ك����ان����وا ط����وال
السنوات الماضية وعبر التاريخ هم
ال��ذي��ن ي��ح��م��ون ال��م��رق��د وي��ح��رس��ون��ه،
ب��ل ه��م ف��رح��ون ب��ذل��ك ألن��ه يشكل لهم
معلما ت��اري��خ��ي��ا وم�����زارا ح��ي��وي��ا يقع
ضمن مدينتهم س��ام��راء ،واص��ف��ا من
قام بهذا العمل «بالمجرمين الدخالء
على العراق والمندسين بين صفوف
أبنائه لينفذوا أجندة خارجية التريد
الخير للعراق ولشعبه.
وردا على سؤال حول مخاوف عن
ت��ص��اع��د أع���م���ال ال��ع��ن��ف ق���ال ال��س��اري
ل����ـ «ال�����ج�����ري�����دة» :ه���ن���اك ح�����ذر ح��ق��ي��ق��ي
وم�����خ�����اوف م���ش���روع���ة ت����س����ود س��ك��ان
ال����م����دن ال���ع���راق���ي���ة م����ن ت����زاي����د وت���ي���رة
أعمال العنف خاصة وأن اشتباكات
وق���ع���ت ف����ي ع�����دد م����ن أح����ي����اء ب���غ���داد،
وك���ذل���ك ف���ي ال���ب���ص���رة ،م��ش��ي��را إل����ى أن
قرار حظرالتجوال مكن سلطات األمن
من محاصرة أعمال العنف هذه ومن
اتساعها ،وقد انتشرت قوات األمن في
ب��غ��داد وال��ب��ص��رة وال��ح��ل��ة ،مضيفا أن
العديد من المواطنين لزموا منازلهم

ت�����ظ�����اه�����رات ف������ي م����دي����ن����ة ال����ص����در
احتجاجا على تفجير مئذنة مرقد
االمامين العسكريين في سامراء
(ا ف ب)

م��ن��ت��ظ��ري��ن رف����ع ح��ظ��رال��ت��ج��وال ال���ذي
أدى إلى تعطيل الكثيرمن المصالح،
والسيما امتحانات المدارس النهائية
والجامعات التي اضطرت إلى تأجيل
بعضها إلى األسبوع القادم.

خلية أزمات خاصة
وعما تردد في وسائل اإلعالم من أن
قوة من الجيش والشرطة توجهت قبل
الحادث بيوم واحد إلى سامراء بحجة
أنها تريد حماية المرقد واشتبكت مع
القوات التي كانت تحرس المرقد قال
ماجد ال��س��اري :لقد تم اعتقال جميع
أفراد حماية المرقد من عناصر األمن
العراقية بعد الحادث مباشرة ،إضافة
إل���ى  14ش��رط��ي��ا بينهم ض��اب��ط كبير
ممن ذهبوا قبل يوم واحد من الحادث،
م��رج��ح��ا ت��واط��ؤ ه����ؤالء ب��م��س��اع��دة أو
مشاركة عناصر من القاعدة مباشرة
في التفجير ،وقد فتح تحقيق بذلك.
م���ن ج��ان��ب��ه أع���ل���ن م��ص��درح��ك��وم��ي
ع��راق��ي رف��ي��ع ال��م��س��ت��وى ق��ي��ام رئيس
الوزراء نوري المالكي بتشكيل «خلية
أزمات خاصة» بمدينة سامراء شمالي
بغداد
برئاسته وعضوية وزي��ري الدفاع
عبد القادر العبيدي والداخلية جواد
ال���ب���والن���ي وع������دد م����ن ال��م��س��ت��ش��اري��ن
األمنيين ،وقد عقدت هذه الخلية أول
اجتماعاتها األربعاء في مدينة سامراء
خ�لال ال��زي��ارة ال��ت��ي ق��ام بها المالكي
للمدينة لتفقد األض���رار الناجمة عن
العمل اإلرهابي الذي استهدف منارتي
ال��م��رق��د ال��ع��س��ك��ري .وأش�����ار ال��م��ص��در
ال��م��ق��رب م���ن م��ك��ت��ب ال��م��ال��ك��ي ،إل���ى أن
«الحكومة اتخذت قرارا بتنفيذ عملية
عسكرية واسعة النطاق في المدينة
والمناطق المحيطة بها الستئصال
أوكار الجماعات اإلرهابية التي تتخذ
منها مالذا آمنا ،وقد ذهبت طالئع من
خيرة قوات وزارتي الداخلية والدفاع
إلى المدينة للمباشرة بالعملية بعد أن
تم جمع معلومات تفصيلية عن أوكار
هذه المجاميع اإلرهابية لمطاردتهم
وإلقاء القبض عليهم».
وأض������اف «إن ال��م��ال��ك��ي أم����ر أي��ض��ا
بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى
ب��رئ��اس��ة ال��ف��ري��ق األول رئ��ي��س أرك���ان
ال����ج����ي����ش وع����ض����وي����ة ض����ب����اط ب���رت���ب
ع��ال��ي��ة م��ن وزارت ال���دف���اع وال��داخ��ل��ي��ة
واألم��ن الوطني وجهازي المخابرات
واالستخبارات للتحقيق في مالبسات
ح����ادث ال��ت��ف��ج��ي��ر وت��ح��دي��د ال��م��ق��ص��ر،
وق���د ك��ش��ف��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات األول���ي���ة عن
أن استهداف المئذنتين ،الذي تم يوم
األرب��ع��اء ،ج��رى بواسطة زرع عبوات
ناسفة شديدة االنفجار في داخلهما
وق��د ح��دث االنفجار الثاني بالتزامن
ب��ع��د ع���دة دق��ائ��ق م��ن االن��ف��ج��ار األول
وأحدثا دويا كبيرا في المدينة».

تستهدف إث��ارة الفتنة الطائفية بين
أبناء الشعب».
وأض���اف البيان أن المالكي «وج��ه
بحماية المراقد الدينية ودور العبادة
في جميع محافظات العراق والتصدي
لجميع الخارجين عن القانون».
ووص���ف ب��ي��ان ال��م��ال��ك��ي العمليات
ال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف ال��م��س��اج��د ال��ع��راق��ي��ة
بأنها أعمال «إرهابية استهدفت مرقد
اإلمامين العسكريين عليهما السالم
في سامراء وما تبعها من اعتداء ات،
وه�����ي أع����م����ال م����دان����ة ت��س��ت��دع��ي ع���دم
التهاون مع مرتكبيها الذين هم أعداء
الله والوطن والشعب».
ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي أع��ل��ن أم���س في
بيان له أن «نحو  600عناصر من قوى
األم���ن ال��ع��راق��ي��ة ان��ت��ش��روا ف��ي س��ام��راء
ي���راف���ق���ه���م م���س���ت���ش���ارون م����ن ال����ق����وات
االميركية».

المالكي ينفي
االتصال
بالضاري

نفت رئاسة الوزراء العراقية أمس في بيان حكومي لها ،ما تناقلته
بعض وسائل اإلعالم ،من إجراء أي اتصاالت أو إرسال أي جهة للحوار
مع األمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري،
ووصفته بأنه من «مثيري الفتن الطائفية».
وكان الضاري أعلن قبل يومين في عمان رفض استقبال موفد من
ً
قائال «باألمس جاء ني أن��اس يقولون أن هناك مرسلين
قبل المالكي
من رئيس الحكومة ليقابلوني ولما سألت الوسيط :لماذا؟ قال إنهم
يريدون أخذ رأيي في األوضاع ،وإنهم مستعدون لتلبية مطالبي حتى
رفع المذكرة»( .بغداد  -ا ف ب)

ّ
رفسنجاني يحذر القوى الكبرى
من العبث بأمن المنطقة

سوري ينوي تفجير
مرقد الكاظم
و ك����ش����ف م������س������ؤول ف������ي ال���ج���ي���ش
األميركي عن اعتقال انتحاري سوري
ي��ق��ود ش��اح��ن��ة م��ح��م��ل��ة ب��ال��م��ت��ف��ج��رات
األربعاء كان بصدد التوغل إلى مقربة
م��ن ض��ري��ح االم����ام ال��ك��اظ��م ف��ي مدينة
ب���غ���داد ،وأك�����د ال��م��ص��در أن التحقيق
األول��������ي م����ع ال�����س�����وري ك���ش���ف وج����ود
مخططات لهجمات متزامنة على عدة
أضرحة شيعية ثم البدء بمواجهات
في بعض المناطق.
وف��ي س��ي��اق متصل حمل المرشد
األعلى للجمهورية اإليرانية آية الله
علي خامنئي أمس الواليات المتحدة
وإس���رائ���ي���ل م��س��ؤول��ي��ة االع���ت���داء على
مرقد اإلم��ام��ي��ن العسكريين الشيعي
في مدينة سامراء العراقية.
ونقلت وكالة ارنا اإليرانية لألنباء
عن آية الله خامنئي قوله إن «العمالء
الذين ارتكبوا ه��ذه الجريمة الكبيرة
ي���ن���ت���م���ون ال������ى ن����ظ����ام ص�������دام ح��س��ي��ن
ال��ب��ع��ث��ي ال���ك���اف���ر أو ال�����ى م��ج��م��وع��ات
سلفية أو وهابية ولكن بالتأكيد أن
أجهزة استخبارات تابعة للمحتلين
وال���ص���ه���اي���ن���ة ه����ي أب������رز م����دب����ري ه���ذا
ال��ع��م��ل ال���غ���اش���م».وأض���اف «ان ال��ع��ال��م
اإلسالمي يواجه مؤامرة بشعة تهدف
الى التسبب في حرب أهلية في العراق
واح�����ت��ل��ال ال��م��س��ل��م��ي��ن ع���ب���ر ح�����وادث
طائفية دام��ي��ة» ،طالبا من العراقيين
«أن يبقوا متيقظين وعدم الوقوع في
مؤامرات األعداء».
وأع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م الحكومة
ال��ع��راق��ي��ة ع��ل��ي ال��دب��اغ أم���س أن حظر
التجول الذي فرض في بغداد األربعاء
الفائت سيرفع اعتبارا من الخامسة
صباح غدا األحد.

إدانة ضرب مسجد طلحة
إلى ذلك أدان رئيس الوزراء العراقي
ن����وري ال��م��ال��ك��ي ف���ي ب��ي��ان ص����ادر عن
مكتبه أ م��س العملية المسلحة التي
اس��ت��ه��دف��ت م��س��ج��د ط��ل��ح��ة ب���ن عبيد
الله والتي أدت ال��ى تفجيره بالكامل
وق��ال البيان « يأتي العمل اإلره��اب��ي
ال��ذي طال مرقد الصحابي طلحة بن
عبيد الله في قضاء الزبير محافظة
البصرة ضمن سلسلة الجرائم التي

وأكد أن «السلطات المحلية فرضت
حظر التجول حتى إشعار آخر».
وك�������ان أرب����ع����ة م���دن���ي���ي���ن ع��راق��ي��ي��ن
لقوا مصرعهم ج��راء العنف الطائفي
ال������ذي أخ�����ذ ي��ت��ص��اع��د م���ن���ذ ال��ت��ف��ج��ي��ر
األخ��ي��ر لمرقد اإلم��ام��ي��ن العسكريين
في سامراء.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،أع��ل��ن��ت م��ص��ادر
ف��ي وزارة الداخلية العراقية العثور

ع��ل��ى  25ج��ث��ة م��ج��ه��ول��ة ال���ه���وي���ة في
شوارع بغداد.
كذلك أعلنت شرطة الحلة أن أربعة
جنود عراقيين لقوا مصرعهم وأصيب
خامس الخميس في هجوم استهدفهم
بالقنابل في منطقة المسيب بمحافظة
بابل جنوبي العاصمة بغداد.
أف�����اد س���ك���ان م��ح��ل��ي��ون ف���ي م��دي��ن��ة
الفلوجة ،بمحافظة األنبار غرب بغداد،

بأن انفجارات عدة سمعت عصر أمس،
نتيجة تعرض القاعدة األميركية في
ن��اح��ي��ة ال��ص��ق�لاوي��ة ل��ق��ص��ف ب��ق��ذائ��ف
الهاون،
وأضاف أن أربع قذائف ّ
دوت بشدة
أثناء سقوطها على القاعدة األميركية،
وانتشرالجيش األميركي إثر الهجوم
حول محيط القاعدة ( .بغداد -اف ب،
رويترز)

اعتقال جميع
أفراد حراس المرقد،
إضافة إلى  14عنصراً
ممن توجهوا إلى سامراء
قبل يوم من الحادث

أعالم أميركا وبريطانيا واسرائيل
م���رف���وع���ة م���ع���ا ق���ب���ل ت��م��زي��ق��ه��ا ف��ي
ت��ظ��اه��رة م���ن���ددة ب��اس��ت��ه��داف مقر
اإلم��ام��ي��ن العسكريين ف��ي سامراء
في طهران
(ا ف ب)

طهران :حسن خامه يار
ّ
ح������ذر رئ���ي���س م��ج��م��ع ت��ش��خ��ي��ص
م��ص��ل��ح��ة ال���ن���ظ���ام ف���ي إي�������ران أك��ب��ر
هاشمي رفسنجاني القوى الكبرى
ف����ي ال���ع���ال���م م����ن ال���ع���ب���ث وال���ت�ل�اع���ب
ب��أ م��ن المنطقة ،و ع���دم التسبب في
خلق ظ��روف صعبة ومتاعب لهذه
المنطقة الحيوية من العالم.
وأش��ار في خطبة ص�لاة الجمعة
ف�������ي ج�����ام�����ع�����ة ط�������ه�������ران أم���������س إل�����ى
التهديدات االميركية بفرض مزيد
م��ن العقوبات على ب�ل�اده ق ً
��ائ�لا :ان
ال���ق���وى ال��م��ع��ت��دي��ة وال��م��ت��س��ل��ط��ة في
العالم تتحدث عن تشديد الحصار
وف���رض ال��م��زي��د م��ن ال��ع��ق��وب��ات ،كما
ت ّ
����روج ف��ي ب��ع��ض االح��ي��ان اش��اع��ات
بشن هجوم عسكري على إيران.
وط��ال��ب رفسنجاني ه��ذه القوى
بالتعقل واالعتراف بالتقدم النووي
اإلي���ران���ي وع����دم ال��ت��س��ب��ب ف��ي إث���ارة
ال��م��زي��د م��ن األزم�����ات ،ألن��ه��ا اول من
سيتحمل تبعاتها ،داع��ي ً��ا إل��ى حل
األزم��ة النووية اإليرانية عن طريق

مواصلة المباحثات.
ورأى ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي االس��ب��ق
ه���اش���م���ي رف��س��ن��ج��ان��ي أن ك����ل ت��ل��ك
ال��ت��ه��دي��دات ت��أت��ي ف��ي إط����ار ال��ح��رب
النفسية التي تشن ضد إي��ران ،وان
ت���ج���ارب ال��ش��ع��وب ف���ي اف��غ��ان��س��ت��ان
ولبنان وفلسطين وال��ع��راق ،أثبتت
أن األساليب التي تتبعها تلك القوى
ال��س��ل��ط��وي��ة ق���د وص���ل���ت ال����ي ط��ري��ق
مسدود.
واعتبر أن المحادثات التي تقوم
ع��ل��ى ال��ع��ق��ل وال���ع���دال���ة واإلن���ص���اف
واالمتناع عن لغة التهديد والوعيد
ه���ي ال��س��ب��ي��ل األن���س���ب أم����ام ال��ط��رف
اآلخ���ر ،ألن إي���ران ال تطلب أك��ث��ر من
حقوقها القانونية ا ل��م��ش��رو ع��ة في
إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،ولن تنحرف عن مشاريعها
السلمية.
وتطرق رفسنجاني خالل خطبة
الجمعة إل���ى األوض����اع ال��راه��ن��ة في
العراق وقال ان االعتداء على المرقد
ال��ش��ري��ف ل�لأئ��م��ة ف���ي س���ام���راء ع��م ٌ��ل
م���دان ومصيبة ك��ب��رى ،وان ال��ه��دف

م��ن��ه زرع ب����ذور ال��ف��ت��ن��ة ب��ي��ن ال��ف��رق
اإلسالمية وإثارة الخالفات الفكرية
والعقائدية والدينية بين المسلمين،
ّ
داع��ي ً��ا ع��ل��م��اء الشيعة وال ّ��س��ن��ة إل��ى
تفويت الفرصة على األعداء.

التهديدات تأتي في
إطار الحرب النفسية
ضد إيران

رياضة
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العثور على جثث فريق التايكوندو
العراقي المفقودة قبل أكثر من عام

كرة سلة

يعتذر...
السعودي
ً
ّ
والكويتي يسد الفراغ سياحيا!
ً
رحم الله اتحادا عرف قدر نفسه...
من الصعب جدا في مثل هذه
الظروف العصيبة واإلخفاقات
المتتالية لجميع األندية والمنتخبات
الكويتية ان تكون المشاركات
الخارجية .عبارة عن مجامالت
أو سفر من أجل السياحة!

حسين راضي
إعالن االتحاد الكويتي لكرة السلة
عن مشاركته في بطولة األمم اآلسيوية
ال��راب��ع��ة وال��ع��ش��ري��ن ،ال��ت��ي ستقام في
اليابان في الفترة من  25يوليو حتى
الخامس من أغسطس المقبل ،ويشارك
فيها 16منتخبا ،وهي البطولة التي
ت��ؤه��ل ال��ف��ائ��ز ب��ه��ا إل���ى دورة األل��ع��اب
األولمبية ف��ي بكين .2008ي���دع���و إلى
الدهشة واالستغراب.
فاالتحاد أعلن عن تلك المشاركة من
دون ان ي��ذك��ر حقيقة ه��ذه المشاركة
وماهيتها وكيفية تأهله لها!!
ولكي نضع النقاط على الحروف
ف���إن���ن���ا س���ن���ق���وم ن���ي���اب���ة ع���ن���ه ب��ك��ش��ف
ال��ح��ق��ي��ق��ة ل��ك��ل غ���ي���ور ع��ل��ى ال��ري��اض��ة
الكويتية.
قرار مشاركة منتخب الكويت االول
ل��ك��رة السلة ج��اء بعد إع�ل�ان االت��ح��اد
السعودي لكرة السلة االعتذار رسميا
ع�����ن م����ش����ارك����ة ال���م���ن���ت���خ���ب األول ف��ي
البطولة المذكورة ،حيث ألغى برنامج
إع���داده ال���ذي ك��ان م��ن المقرر أن يبدأ
بمعسكر في جدة من 16يونيو الجاري
وحتى 14يوليو المقبل ،ثم االنتقال
إل���ى ال��م��ع��س��ك��ر ال��خ��ارج��ي ف��ي مانيال
إلج��راء عدد من اللقاءات الودية التي
تعقبها مشاركته في البطولة.
وع��ل��ل االت��ح��اد ال��س��ع��ودي للسلة
اعتذاره عن البطولة اآلسيوية ،بعدم

ال���م���واف���ق���ة ع���ل���ى م���ي���زان���ي���ة ال��ب��رن��ام��ج
اإلعدادي لهذه البطولة ،والخوف من
التعرض لخسارة ثقيلة أخرى ،كتلك
التي ّ
تعرض لها أمام نظيره الصيني
« »10-98ف��ي ب��ط��ول��ة األم���م اآلس��ي��وي��ة
التي أقيمت في الدوحة في سبتمبر
 ،2005وذل���ك ف��ي ظ��ل ق���وة المنافسة،
وت���ط���ور ك����رة ال��س��ل��ة اآلس���ي���وي���ة ال��ت��ي
تملك الع��ب��ي��ن محترفين م��ن ال��ي��اب��ان
والصين وكوريا الجنوبية ،مشاركين
في أندية أوروب��ي��ة ،وبعضهم يشارك
ف��ي أق���وى دوري ع��ال��م��ي ،وه��و دوري
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن األم���ري���ك���ي ،ف��ي ح��ي��ن أن
معظم العبي المنتخب السعودي من
الشباب الصاعد ،أي ممن ال تساعدهم
خبرتهم في الصمود أمام المنتخبات
اآلسيوية.
يذكر أن المنتخب السعودي لم
ي��ش��ارك آس��ي��وي��ا بعد ال��خ��س��ارة أم��ام
الصين وه��ذا االع��ت��ذار يعد السادس
تقريبا .كما اعتذر عن دورة األلعاب
اآلسيوية في قطر  ،2006وعن األلعاب
ال��م��ص��اح��ب��ة دورات ال��خ��ل��ي��ج م��رت��ي��ن،
وم��ع االع��ت��ذار ع��ن البطولة اآلسيوية
المقبلة.
وي������أت������ي ه���������ذا االع��������ت��������ذار ل���ي���ؤك���د
شجاعة متخذي ال��ق��رار ف��ي الرياضة
السعودية.
ول���و م��ررن��ا بشكل س��ري��ع وم��ق��ارن
على اعداد المنتخب الخليجي اآلخر
المشارك في البطولة المذكورة وهو

أعلن ضابط عراقي رفيع املستوى
م��س��اء أم��س (الجمعة) العثور على
جثث فريق التايكوندو ،الذي خطفه
مسحلون مجهولون على الطريق
ّ
ال��دول��ي ب��ال��ق��رب م��ن ال��رم��ادي أثناء
عودتهم من عمان.
وق��ال م��س��ؤول األم��ن ف��ي محافظة
األنبار العقيد طارق الدليمي لوكالة
ف���ران���س ب����رس إن «ق�����وة م���ن ح��م��اي��ة
ال���ط���رق ال��خ��ارج��ي��ة ع���ث���رت ع��ل��ى 13
جثة متفسخة ومتحللة تعود لفريق
التايكوندو ،الذي خطف في  17مايو
 2006لدى عودتهم من األردن».
وأضاف «تم العثور على الجثث في
منطقة الكيلومتر  110بني الرمادي

المنتخب ال��ق��ط��ري ال��ق��وي والمتطور
بفضل االهتمام بالقاعدة والتجنيس
المدروس لرأينا أن اتحاد كرة السلة
القطري ق��د أعلن حالة ال��ط��وارىء مع
ب��دء العد التنازلي الن��ط�لاق البطولة
ال���دول���ي���ة ل���ك���رة ال���س���ل���ة ف����ي ن��س��خ��ت��ه��ا
ال����راب����ع����ة ،ال���ت���ي س���ت���ق���ام ع���ل���ى ص��ال��ة
ن�����ادي ال���غ���راف���ة خ��ل�ال ال���ف���ت���رة م���ن 23
ال�����ى  28ي���ون���ي���و ال���ح���ال���ي ب��م��ش��ارك��ة
اربعة منتخبات هي مصر والجزائر
وك���ازاخ���س���ت���ان وق��ط��ر ب���االض���اف���ة ال��ى
الفريق االميركي الذي يضم عددا كبيرا
من الالعبين المحترفين .وتعد هذه
البطولة الدولية التي تقام للعام الرابع
على التوالي هي المحطة الثالثة في
مشوار استعدادات قطر للمشاركة في
البطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين،
والتي ستقام فعالياتها في اليابان.
وال�������س�������ؤال :م��������اذا أع������د ال��م��ن��ت��خ��ب
او ات���ح���اد ال��س��ل��ة ال��ك��وي��ت��ي م���ن اج��ل
المشاركة؟ وهل ستكون فترة اإلعداد
كافية ويكتفى بمعسكر سياحي في
القاهرة ؟!
وهم يوقنون أن المشاركة صعبة،
وتأتي ضمن مجموعة قوية قد تتسبب
في انتكاسة الالعبين مستقبال .
و ال���س���ؤال األه����م ه���و ك��ي��ف واف��ق��ت
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة
على المشاركة في البطولة بالرغم من
انها غير مدرجة في الجدول الزمني
للمشاركات الخارجية؟!

كرة قدم

الكويت تعتذر عن عدم استضافة
بطولة كأس العرب لكرة الطاولة
اعتذر االتحاد الكويتي لكرة الطاولة
عن عدم استضافة بطولة كأس العرب
ال���ـ 11ال��ف��ردي��ة ل��ل��رج��ال وال��س��ي��دات
التي كان مقررا لها خالل الفترة من
10إلى17أغسطس المقبل.
أعلن االتحاد العربي لكرة الطاولة
اسناداستضافة بطولة ك��أس العرب
لالتحاد اليمني بعد اع��ت��ذار الكويت
عن استضافتها.
جاء هذا القرار بعد أن وجد االتحاد
العربي مقومات النجاح متوافرة لدى
اليمن الستضافة ه��ذا ال��ح��دث ،حيث
تتوافر كل متطلبات اللعبة من صاالت
رياضية وبنى تحتية مناسبة ،وفي
م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ص��ال��ة ال���دول���ي���ة المغلقة
لكرة الطاولة ،والتي تستضيف هذه

كرة يد

«جهازي»
يعلن
«الكويت»
اليرموك
يالقي
السالمية
ً
الكرة وينظم معسكرا لليد
وكاظمة مع النصر
يختتم في السابعة والنصف من مساء
اليوم منافسات بطولة كأس سمو
األمير بآخر لقاءين ضمن الدور األول
للبطولة.

ميالدين محترف كاظمة في آخر لقاء مع العربي

القادسية
والتضامن مع
الصليبخات
والعربي في ربع
النهائي

تأهل القادسية والتضامن ال��ى ال��دور ربع
ال �ن �ه��ائ��ي م��ن م�س��اب�ق��ة ك ��أس س �م��و االم �ي��ر
لكرة القدم بعد فوز االول على الفحيحيل
 1 - 2والثاني على الساحل  1 - 5في الدور
التمهيدي.
وس �ي �ل �ت �ق��ي ال� �ق ��ادس� �ي ��ة م� ��ع ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات
وال� �ت� �ض ��ام ��ن م ��ع ال� �ع ��رب ��ي ف ��ي ال � � ��دور رب��ع
النهائي
اق�ي�م��ت ال�م�ب��اراة االول ��ى على اس�ت��اد ثامر
في نادي السالمية ،سجل هدفي القادسية
مساعد ندا ( )42وبدر المطوع من ركلة جزاء

ي��ل��ت��ق��ي ال��س��ال��م��ي��ة م���ع ال��ي��رم��وك على
استاد الصداقة والسالم في نادي كاظمة
وي��ل��ع��ب ك��اظ��م��ة م��ع ال��ن��ص��ر ع��ل��ى اس��ت��اد
نادي الكويت ،وسيلتقي الطرفان الفائزان
في الدور الثاني من البطولة.
يسعى السالمية الى إنقاذ موسمه من
خالل هذه البطولة ،إذ نافس على جميع
بطوالت الموسم وظهر بقوة ،لكن الحظ
لم يحالفه في حصد أي من البطوالت ،في
المقابل ،يلعب اليرموك لتحسين صورته
وال���ظ���ه���ور ب��م��س��ت��وى م��غ��اي��ر للمستوى
المتواضع الذي ظهر به خالل الموسم.
ام���ا ف��ي ال��م��ب��اراة ال��ث��ان��ي��ة ،فسيلتقي
كاظمة بطل كأس الخرافي وكأس السوبر
ووص����ي����ف ال���������دوري وك�������أس س���م���و ول���ي
العهد مع النصر المتواضع المستوى،
وسيسعى البرتقالي الى إكمال مسيرته
الناجحة ه��ذا الموسم ،حيث وص��ل الى
جميع نهائيات بطوالت الموسم ونجح
في حصد اثنتين من أربع بطوالت.

في الدقيقة ( ،)45وهدف الفحيحيل سعود
فريان(.)28
وف��ي ال �م �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى اس �ت��اد محمد
ال�ح�م��د ف��ي ن ��ادي ال�ق��ادس�ي��ة ،س�ج��ل اه��داف
ال�ت�ض��ام��ن ف�ه��د ع�ب��دال�ل��ه ( )30وال�م�ح�ت��رف
الغاني داغو (21و )35وزكريا العاجي ()38
عبدالله شبيب ( ،)41و هدف الساحل الوحيد
عبدالله سليمان (.)31
ً
احتجاجا من العبي نادي
وشهدت المباراة
الفحيحيل ل�ع��دم اح�ت�س��اب حكم ال�م�ب��اراة
ركلة جزاء لمصلحتهم.

محمد الفضلي
جدد مجلس إدارة نادي الكويت
الثقة في حمد الساير مدير فريق
كرة اليد ،وذلك بعد تحقيق نتائج
جيدة على مستوى جميع المراحل
السنية ،وحصول الفريق على 15
نقطة في كأس تفوق كرة اليد.
ب��������دوره ع���ي���ن ال����س����اي����ر ال�ل�اع���ب
ال���دول���ي ال��س��اب��ق ع��ب��دال��ل��ه حسين
م���دي ً
���را ل��ل��ف��ري��ق االول خ��ل��ف��ا لسالم
مبارك ،الذي اعتذر لظروفه الخاصة
وال��ل��اع�����ب ال�����دول�����ي ال���س���اب���ق ق��اي��د
العدواني م��دي ً
��را لقطاع الناشئين
خلفا ل��ح��ام��د ال��ع��م��ران ،وق���ال قايد
ال���ع���دوان���ي م��دي��ر ق��ط��اع الناشئين
ف��ي اول تصريح ل��ه بعد تعيينه لـ
«الجريدة» :ان إدارة القطاع بصدد
إق����ام����ة م��ع��س��ك��ر ت���دري���ب���ي ل��ج��م��ي��ع
المراحل السنية في القاهرة خالل
شهر اغسطس المقبل.
وم���ن ج��ه��ة اخ����رى أع��ل��ن مجلس
إدارة ن���ادي ال��ك��وي��ت ع��ن التشكيل
الجديد للجهازين اإلداري والفني
لكرة القدم في النادي كالتالي:
 فهد الغانم م��دي��را ع��ام��ا ،ع��ادلعقلة مدير الفريق االول لكرة القدم،
محمد الهاجري مشرفا ،رادان مدربا
وفاروق البوسني ومحمد عبدالله
م��س��اع��دي��ن ل��ل��م��درب ،ب���در العجمي
م����دي����را ع����ام����ا ل���ق���ط���اع ال��ن��اش��ئ��ي��ن،
ظ����اه����ر ال����ع����دوان����ي م����درب����ا ل��ف��ري��ق
19سنة ،وع��ادل فاضل مساعدا له،
اليوغسالفي برانز سيالف مدربا
لفريق  16سنة ،وعبدالعزيز الهندي
مساعدا له ،خالد أحمد مدربا لفريق
 14سنة ،وعبدالحميد العسعوسي

النسخة الرابعة لبطولة اتحاد غرب آسيا تنطلق اليوم
تنطلق ب��ط��ول��ة ات��ح��اد غ���رب آسيا
ال���راب���ع���ة ال���ي���وم ف���ي االردن ب��م��ش��ارك��ة
ستة منتخبات ،وتستمر حتى الرابع
والعشرين من الشهر الجاري.
تأجلت البطولة ثالث مرات ،األولى
ب���س���ب���ب ال�����ح�����رب اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة ع��ل��ى
ل��ب��ن��ان ف��ي ي��ول��ي��و ال��م��اض��ي ،ث��م لعدم
مالء مة التاريخ لبعض المنتخبات،
وم����رة أخ����رى ب��س��ب��ب ال���وض���ع األم��ن��ي
غير المستتب ف��ي مختلف المناطق
اللبنانية .حاليا ،كانت البطولة مقررة
اصال في بيروت من  25يوليو إلى 3
أغسطس الماضيين ،لكن الحرب على
ل��ب��ن��ان ح��ال��ت دون اق��ام��ت��ه��ا ،ث��م ح��دد
اتحاد غرب آسيا موعدا القامتها من
 29اكتوبر الى  8نوفمبر الماضي ،لكن
التاريخ الجديد لم يكن مناسبا على
مايبدو لجميع المنتخبات المشاركة
ف��ت��م��ت ب��رم��ج��ت��ه��ا ال�����ى ش���ه���ر ي��ون��ي��و
ف��ي طرابلس قبل ان تفرض االح��داث
المستجدة نفسها مرة اخرى ،لتنتقل
ال����ى االردن ال���دول���ة ال��ب��دي��ل��ة ع��ل��ى ان
يستضيف لبنان النسخة الخامسة
في موعد يحدد الحقا.

ووزع��������ت ه������ذه ال���م���ن���ت���خ���ب���ات ع��ل��ى
م��ج��م��وع��ت��ي��ن ض���م���ت االول�������ى االردن
ول��ب��ن��ان وس����وري����ة ،وال��ث��ان��ي��ة ال��ع��راق
وايران وفلسطين.
وي��ن��ال ال��ف��ائ��ز ف��ي ال��ب��ط��ول��ة ج��ائ��زة
ً
70دوالرا ،مقابل 40
مالية م��ق��داره��ا
ألفا للوصيف و40أل��ف��ا مناصفة بين
منتخبي المركز الثالث بعدما تقرر
إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث
والرابع.
ت��ج��م��ع ال���م���ب���اراة االف��ت��ت��اح��ي��ة بين
منتخبي ال��ع��راق واي����ران على استاد
عمان الدولي ضمن المجموعة الثانية
التي تضم ايضا فلسطين.
واذا ك����ان ال��م��ن��ت��خ��ب ال���ع���راق���ي اك��د
ج���دي���ة اس����ت����ع����داده ل���ن���ه���ائ���ي���ات آس��ي��ا
 2007م���ن خ��ل�ال ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ه��ذه
البطولة بالصف االول ،فان المنتخب
االي��ران��ي يشارك بالرديف ،وسيغيب
عنه بالتالي ابرز افراد المنتخب االول،
وعلى رأسهم صانع االلعاب المتألق
ع���ل���ي ك���ري���م���ي ن���ج���م ب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ
االل����م����ان����ي ،وق����ائ����ده م���ه���دي م���ه���داوي
وجواد نيكونام.

وف������ي م�����ب�����اراة ث���ان���ي���ة ت����ق����ام ض��م��ن
ال��م��ج��م��وع��ة االول������ى ي��ل��ت��ق��ي ال���ج���اران
لبنان وسورية ،والقاسم المشترك بين
المنتخبين انهما ل��م يستعدا بشكل
جيد لهذه البطولة( .ا ف ب)

جدول مباريات بطولة غرب آسيا
الدور األول
6/16
6/18
6/20
6/16
6/18
6/20

المجموعة األولى
لبنان  -سورية
االردن  -سورية
لبنان  -االردن
المجموعة الثانية
ايران  -العراق
العراق  -فلسطين
ايران  -فلسطين

الدور نصف النهائي

األولى ضمت :األردن
ولبنان وسورية
والثانية :العراق
وإيران وفلسطين

6/22

اول المجموعة االولى  Xثاني المجموعة الثانية
اول المجموعة الثانية  Xثاني المجموعة االولى

المباراة النهائية
6/24

والرطبة في محافظة األنبار» ،مشيرًا
الى «العثور على بطاقات تعريفية
تخص أعضاء الفريق في املكان».
وت����اب����ع «ت�����م ت��س��ل��ي��م ال���ج���ث���ث إل���ى
السلطات املعنية في بغداد».
وكان مصدر أمني أعلن أن خمسة
عشر رياضيًا من الناشئني والشباب
ينتمون إل��ى ن��ادي ال��والء الرياضي
ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو خ��ط��ف��وا ع��ل��ى الطريق
الدولي أثناء عودتهم من عمان من
دون معرفة األسباب ،أو الجهة التي
تقف وراء ذلك( .ا ف ب)

الفائزان في مباراتي الدور نصف النهائي

ً
مديرا فنيا
مساعدا له ،عقيل مهنا
ف��ي م��درس��ة ال��ب��راع��م وي��س��اع��ده كل
م��ن سالم ال��دوس��ري ومحمد المال
ونواف الزعيم.
وع��ل��م��ت «ال���ج���ري���دة» أن مصير
م���اه���ر ال���ش���م���ري م��س��ت��ش��ار ال��ف��ري��ق
األول ل���م ي��ح��دد ب��ع��د م���ا اذا رف��ض
ال��م��درب ال��ك��روات��ي رادان انضمامه
الى الجهاز الفني للفريق ام ال.

ال���ب���ط���ول���ة ب���م���ا ف���ي���ه���ا م����ن ت��ج��ه��ي��زات
عالية.
س��ت��ش��م��ل ال��ب��ط��ول��ة جميع الفئات
العمرية العمومية للسيدات والرجال،
وال�����ن�����اش�����ئ�����ي�����ن وال������ن������اش������ئ������ات ت���ح���ت
سن18سنة ،واألشبال والزهرات تحت
15سنة ،والبراعم تحت 12سنة .ومن
ال��م��ت��وق��ع ان ي��ص��ل ح��ج��م ال��م��ش��ارك��ة
إل�������ى أك����ث����ر م�����ن  250الع����ب����ا والع����ب����ة
وإداري�����اوح�����ك�����م�����ا ي���م���ث���ل���ون 15دول��������ة
عربية.
ويذكر ان االتحاد اليمني استضاف
ب��ط��و ل��ة ا ل��ف��رق والمنتخبات العربية
العشرين لكرة الطاولة في أغسطس
م��ن ال��ع��ام ال��م��اض��ي ب��م��ش��ارك��ة عربية
واس�����ع�����ة ،وان����ت����زع����ت م���ص���ر م��خ��ت��ل��ف
األل����ق����اب ف��ي��ه��ا ل���ل���رج���ال وال��ن��اش��ئ��ي��ن
والناشئات واألش��ب��ال ذك���ورا وإن��اث��ا،
ب��ي��ن��م��ا ف�����ازت ت���ون���س ب��ال��م��رك��ز األول
لمنافسات السيدات.

الشراد يعلن المشاركات الخارجية
لمنتخب الكويت للجودو والتايكوندو
أعلن أمين صندوق االتحاد الكويتي
للجودو والتايكوندو بدر الشراد
عن مشاركات خارجية لالتحاد في
اللعبتين على الصعيدين الخليجي
واآلسيوي.
قال بدر الشراد إن منتخب الكويت
لفئة الناشئين سيشارك ف��ي بطولة
ال��خ��ل��ي��ج ال���راب���ع���ة ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو ال��ت��ي
تنطلق فعالياتها ف��ي  25م��ن يوليو
المقبل ،وتستمر يومين في العاصمة
السعودية الرياض.
واض������������اف ان م���ن���ت���خ���ب ال����ك����وي����ت
للناشئين سيجري معسكرا تدريبيا
مدة اسبوعين في القاهرة استعدادا
لهذه البطولة.
وك����ش����ف ع�����ن ان االت������ح������اد اع��ت��م��د
مشاركة منتخب الكويت للتايكوندو

في البطولة اآلسيوية التي تستضيفها
العاصمة االردنية عمان في منتصف
اغسطس المقبل.
وبالنسبة لمنتخب الكويت للجودو
اوضح الشراد ان المنتخب سيشارك
ف����ي ب���ط���ول���ة ال��خ��ل��ي��ج ال���ت���ي ت���ق���ام ف��ي
الرياض من الـ  25من الشهر المقبل،
وت��س��ت��م��ر ح���ت���ى ال�������ـ 27م���ن���ه ،م��ض��ي��ف��ا
ان المنتخب ذا ت���ه سيجري معسكرا
ت��دري��ب��ي��ا ف���ي ال���ق���اه���رة ،ي��س��ت��م��ر ل��م��دة
 20يوما.
من جهة اخ��رى اك��د امين صندوق
االتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
ان مجلس ادارة االت��ح��اد ح��دد موعد
ت��ك��ري��م ال��ل��ج��ان ال��ع��ام��ل��ة ف��ي البطولة
االس��ي��وي��ة ل��ل��رج��ال وال���س���ي���دات ،ال��ت��ي
استضافتها الكويت الشهر الماضي،
ليكون مطلع يوليو المقبل.
منتخب الكويت للتايكوندو يعسكر
ً
استعدادا
مدة أسبوعين في القاهرة
لبطولة الخليج.

مشاركة المنتخب المصري
مرتبطة بمشاركة المنتخبات العربية
قال زاه��ر «ان��ه ليس من المنطقي
ان ي��ش��ارك منتخب م��ص��ر االول في
البطولة العربية في الوقت الذي لن
تشارك فيه باقي المنتخبات العربية
بقوامها االول ،حيث سيكون لذلك
ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ي ع��ل��ى ب���رن���ام���ج اع����داد
ال��م��ن��ت��خ��ب ال��م��ص��ري ل��ب��ط��ول��ة االم���م
اال ف��ر ي��ق��ي��ة ،ا ل��ت��ي تستضيفها غانا
مطلع ال��ع��ام ال��م��ق��ب��ل وي��س��ع��ى فيها
ال��م��ن��ت��خ��ب ال���م���ص���ري ال�����ى ال��ح��ف��اظ
على لقبه».
وأض�����اف س��م��ي��ر زاه�����ر إن ات��ح��اد
الكرة المصري بعث رسالة في هذا

الشأن ال��ى رئيس المجلس القومي
ل��ل��ري��اض��ة ح��س��ن ص��ق��ر ،ح��ي��ث اع��ل��ن
االخير في اكثر من مناسبة ان مصر
س��ت��ش��ارك بمنتخبها االول ليمنح
للدورة شعبية بين الجماهير.
م����ن ج���ان���ب���ه ،ق�����ال ال���م���دي���ر ال��ف��ن��ي
لمنتخب م��ص��ر ح��س��ن ش��ح��ات��ة ان��ه
يلتزم بقرار اتحاد الكرة ولن يفتعل
ازم���ة ح��ال��ة م��ش��ارك��ة ال����دول العربية
بمنتخباتها االولى ،وان كانت االزمة
ستتمثل ف��ي ع��دم ق��درة المحترفين
على ال��م��ش��ارك��ة ل��ع��دم وض��ع ال���دورة
ضمن النشاطات الدولية»( .أ ف ب)

الجماهير العرباوية
احتفلت بالفوز بمسيرة حاشدة
احتفلت الجماهير العرباوية
ف��ي ال��س��اع��ة ال��خ��ام��س��ة م��ن مساء
ام���س ب��ف��وزه��ا ب��ك��أس س��م��و ول��ي
ال���ع���ه���د ال������ـ 14ب���م���س���ي���رة ن��ظ��م��ه��ا
مجلس ادارة النادي العربي ،بدأت
م���ن م��ق��ره ب��م��ن��ط��ق��ة ال��م��ن��ص��وري��ة
وام�����ت�����دت ح���ت���ى ال�����دائ�����ري االول
م����رورا ب��دس��م��ان ،ح��ي��ث ارت��ب��ط��ت
ال��ج��م��اه��ي��ر ب��ع��ض��ه��ا ب��ب��ع��ض في
ش���ارع الخليج ال��ع��رب��ي ،وص��وال
إل���ى دوار ال���ب���دع وس���ط ه��ت��اف��ات
ف�����رح واع���ل���ام «خ�����ض�����راء» ت��ح��م��ل
شعار النادي ،وزينت السيارات
ب��ص��ور ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز بالبطولة
وابرز الالعبين وحملت الجماهير
ال���ك���أس ال��غ��ال��ي��ة ال����ذي ج��ال��ت به
شوارع الكويت ثم عاد مرة أخرى
ال���ى م��ق��ره ب��ال��م��ن��ص��وري��ة برحلة
استغرقت  3ساعات.
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ً
بسهولة سان أنطونيو بطال
استطاع سان أنطونيو سبيرز إنهاء
اللقاء الرابع على أرض منافسه على
اللقب ،كليفالند كافليرز بفارق نقطة
واحدة ليحقق الفوز الرابع له على التوالي
من دون هزيمة ،ويظفر بلقبه الرابع
لبطولة الدوري األميركي لكرة السلة
للمحترفين.

توني باركر
أول أوروبي يتم
اختياره أفضل العب
في الدور النهائي

اح���رز س���ان ان��ط��ون��ي��و س��ب��ي��رز لقب
ب��ط��ل ال�����دوري االم��ي��رك��ي للمحترفين
ف��ي ك��رة السلة بسهولة بتقدمه على
كليفالند كافالييرز  -4صفر اثر فوزه
عليه  83-82في المباراة الرابعة من
ً
علما بأن الفريق الذي
الدور النهائي،
يسبق منافسه الى الفوز في اربع من
اصل سبع مباريات يحرز اللقب.
واللقب هو ال��راب��ع لسان انطونيو
في دوري المحترفين بعد مواسم 98-
( 1999فاز على نيويورك نيكس )4-1
و( 2002-2003ف��از على نيوجيرسي
ن��ت��س  )4-2و ( 2004-2005ف����از على
ديترويت بيستونز .)4-3
في المقابل فشل كليفالند في احراز
لقبه االول في البطولة.
وكان سان انطونيو دخل المباراة
الرابعة على ارض مضيفه بمعنويات
عالية بعد ان فاز بالمباريات الثالث
االول���ى  85-76و 103-92على ملعبه،
و 75-72على ملعب ضيفه ،خصوصا
ان����ه ل���م ي��س��ب��ق الي ف���ري���ق ان ت���ق���دم 3
صفر في ال��دور النهائي ثم فشل فياح���راز اللقب .وان��ض��م س��ان انطونيو
الى فرق بوسطن سلتيكس وشيكاغو
بولز ولوس انجليس ليكرز التي سبق
ان اح��رزت اربعة القاب على االق��ل في
الدوري االميركي للمحترفين.
غلب على المباراة الرابعة الطابع
الدفاعي

من الطرفين ،لكن تفوق نجوم سان
انطونيو في التسجيل كان واضحا،
اذ سجل مانو جينوبيلي  27نقطة،
واض����اف ال��ف��رن��س��ي ط��ون��ي ب��ارك��ر 24
نقطة م��ع س��ب��ع م��ت��اب��ع��ات ،وب���رز تيم
دنكان في الجانب الدفاعي محققا 15
متابعة ومكتفيا بتسجيل  12نقطة.
وبات باركر اول العب اوروبي يتم
اختياره افضل العب في الدور النهائي
ل����دوري ال��م��ح��ت��رف��ي��ن ،ب��م��ع��دل ب��ل��غ 25
نقطة في المباراة الواحدة.
ولم يصدق باركر ما حصل بقوله
«انه حلم».
وهو اللقب الثالث لباركر مع سان
انطونيو بلقب ال���دوري ،بينما عاش
تيم دن��ك��ان الفائز بلقب اف��ض��ل العب
في الدور النهائي ثالث مرات والمدرب
غ��ري��غ ب��وب��وف��ي��ت��ش ال��ف��رح��ة م���ع س��ان
ان��ط��ون��ي��و ف���ي االل���ق���اب االرب���ع���ة ال��ت��ي
احرزها حتى االن.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ك��ان ل��ي��ب��رون جيمس
افضل المسجلين في صفوف كليفالند
برصيد  24نقطة مع  6متابعات و10
تمريرات حاسمة.
ي���ذك���ر ان ك��ل��ي��ف�لان��د ب�����ات ال��ف��ري��ق
الثامن ال��ذي يخسر بنتيجة صفر4 -
ف���ي ال������دور ال��ن��ه��ائ��ي ،واالول م��ن��ذ ان
احرز لوس انجليس ليكرز اللقب على
حساب نيوجيرسي نتس عام .2002
(أفب)

سلة
أخبار
بارتون من مانشستر
سيتي إلى نيوكاسل
أكمل العب خط وسط منتخب
إنكلترا لكرة القدم جوي بارتون
أمس األول الخميس إجراءات
انتقاله من نادي مانشستر
سيتي إلى نيوكاسل مقابل
8ر 5ماليين جنيه استرليني
(4ر11مليون دوالر).
وقال بارتون «إنني سعيد
بوجودي هنا  ...بمجرد أن
وصلت إلى المرحلة التي يجب
أن أتحدث فيها إلى مسؤولي
نيوكاسل عرفت أن لديهم
الرغبة والطموح لتحقيق
النجاح».
وأضاف الالعب «أن طموحات
الناس الذين سأعمل معهم
تناسب طموحاتي .وآمل أن
يكون هذا بداية مرحلة ناجحة
بالنسبة لي وللنادي»( .د ب أ)
ت��ي��م دان���ك���ن وت���ون���ي ب���ارك���ر الع��ب��ي
س��ب��ي��رز ي��ح��م�لان ك��أس��ي ال��ب��ط��ول��ة
وأفضل العب
(ا ف ب)

بالوب وكانوتيه
جاهزان للمشاركة في
مباراة إشبيلية األخيرة

نادال إلى ربع النهائي في كوينز بارك وانسحاب يوجني من هالة
التشيلي غ��ون��زال��ي��س غ��اض��ب��ا في
مباراته ضد الروسي تورسونوف
في كوينز بارك
(ا ف ب)

تأهل اإلسباني رافايل نادال واألميركي
إندي روديك والتشيلي فرناندو غونزاليز
المصنفين أوالً وثانيا وثالثا على التوالي
الى ربع نهائي دورة كوينز اإلنكليزية،
في ما شهدت دورة هالة األلمانية ضربة
موجعة لكرة المضرب الروسية بخروج
نيكوالي دافدينكو وميخائيل يوجني من
الدور ثمن النهائي.

ت���أه���ل االس���ب���ان���ي راف���اي���ل ن����ادال
المصنف اول الى ربع نهائي دورة
ك��وي��ن��ز االن��ك��ل��ي��زي��ة ل��ك��رة ال��م��ض��رب
التي تبلغ جوائزها نحو  500الف
ي�������ورو ب����ف����وزه ع���ل���ى ال���ب���ي�ل�اروس���ي
ماكس ميرنيي  )7-3( 7-6و 6-3أمس
الجمعة.
وكانت المباراة بدأت امس األول
الخميس وتقدم فيها نادال 7-( 7-6
 )3و 5-3قبل ان يعلن تأجيلها الى
يوم أمس.
ويلتقي نادال في ربع النهائي مع
الفرنسي نيكوال ماهو ال��ذي تغلب
على ال��ك��روات��ي اي��ف��ان ليوبيسيتش
الخامس  )7-3( 7-6و ،6-3والمباراة
بدأت امس ايضا وكان ماهو متقدما

هاميلتون يتأخر وفيتيل
ً
بديال لكوبيتسا في انديانا بولس
األلماني سيباستيان فيتيل سائق
التجارب في فريق بي .ام .دبليو ساوبر
ً
سيحل بدال من البولندي روبرت كوبيتسا
في سباق جائزة الواليات المتحدة الكبرى

كان يجب أن
تقلع الرحلة في
الساعة الرابعة
بعدالظهر
لكنها أقلعت
في الساعة
التاسعة مساءً
هاميلتون

أع�����ل�����ن ف������ري������ق« ب�������ي .ام .دب���ل���ي���و
س���اوب���ر»ان االل��م��ان��ي سيباستيان
فيتيل سائق ال��ت��ج��ارب ف��ي الفريق
سيحل ب ً
���دال م��ن ال��ب��ول��ن��دي روب��رت
كوبيتسا في سباق جائزةالواليات
المتحدة الكبرى ،المرحلة السابعة
من بطولة العالم لسباقات الفورموال
واحدعلى حلبةانديانابوليس.
وك������ان ك��وب��ي��ت��س��ا ال������ذي ت��ع��رض
لحادث خطير في سباق جائزة كندا،
سبق ان اعلن انه يرغب في خوض
ال��س��ب��اق االم��ي��رك��ي ،لكنه اع��ت��ب��ر ان
القرار رهن بموافقة االتحاد الدولي
للسيارات على ذلك.
ل����ك����ن اط�����ب�����اء االت������ح������اد ال�����دول�����ي
وح���ل���ب���ة ان���دي���ان���اب���ول���ي���س رف���ض���وا
السماح لكوبيتسا بالمشاركة في
السباق«بعد اجراء فحوصات طبية
له»حسب بيان االتحاد الدولي.
وسيخوض فيتيل ال��ذي سيبلغ
العشرين م��ن العمر ف��ي الثالث من
يوليو المقبل سباقه االول ضمن
بطولة العالم لسباقات الفورموال
واحد.
من جانب آخر وصل البريطاني
لويس هاميلتون سائق ماكالرين

م���رس���ي���دس ال�����ى ان���دي���ان���اب���ول���ي���س،
متأخرا عن الموعد المحدد ،وتخلف
عن المؤتمر الصحفي المقرر من قبل
االت��ح��اد ال��دول��ي ل��ل��س��ي��ارات بسبب
الغاء الرحلة من واشنطن.
واوض�����ح ه��ام��ي��ل��ت��ون«ب��ع��د ك��ن��دا،
ام���ض���ي���ت ي���وم���ي���ن ف�����ي ن����ي����وي����ورك،
ووص���ل���ت االرب����ع����اء ال����ى واش��ن��ط��ن،
لكن الرحلةالى انديانابوليس التي
ي��ج��ب ان تقلع ف��ي ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة
بعدالظهر بدأت بالتأخير كل نصف
ساعة حتى اعلن ع��ن تأجيلها في
ً
مساء».
الساعة التاسعة
والي��س��ام��ح االت���ح���اد ال���دول���ي في
التعامل مع مثل هذه االمور ،ويفرض
غرامة تصل ال��ى 5آالف دوالر ،لكن
ح��ال��ة ه��ام��ي��ل��ت��ون ت��ش��ك��ل اس��ت��ث��ن��اء
حسب المتحدث باسم االتحادالذي
اك���د ل��ف��ران��س ب��رس«ه��ام��ي��ل��ت��ون لن
ي���دف���ع اي غ���رام���ةالن���ه اع��ل��م��ن��ا منذ
االربعاء بمشكلته ،وطلب من سائق
آخ����ر ان ي��ح��ل م��ح��ل��ه ف���ي ال��م��ؤت��م��ر
الصحفي».
واضاف«لكننا كنا نفضل ،رغم
الظروف التي حصلت ،ان يأتي الى
المؤتمر الصحفي ،ولو متأخرا».

فيها .4-3
واخ��������رج ال���ف���رن���س���ي االخ�������ر ارن����و
كليمان الصربي نوفاك ديوكوفيتش
ال���راب���ع ب��ف��وزه ع��ل��ي��ه  2-6و 6-3و6-
 ،4و ه���و سيقابل ف��ي ر ب���ع النهائي
ال��ك��روات��ي اي��ف��و ك��ارل��وف��ي��ت��ش ،ال��ذي
س��ب��ق��ه ال����ى ه����ذا ال������دور ام�����س ،على
ح����س����اب ال�����روس�����ي م��������ارات س��اف��ي��ن
المصنف ثامنا .وكان االميركي اندي
روديك والتشيلي فرناندو غونزاليز
المصنفان ثانيا وثالثا على التوالي
ق��د ت��أه�لا ال���ى ال����دور رب���ع النهائي
بفوز االول على البريطاني اليكس
ب���و غ���دا ن���و ف���ي���ت���ش  4-6و)7-5( 7-6
و ،6-4والثاني على االميركي روبي
غينبري  6-2و 7-5يوم الخميس.
ويلتقي رودي��ك في رب��ع النهائي
مع الكرواتي مارين سيليتش ،الذي
تغلب على الفرنسي ج��و ويلفريد
تسونغا  4-6و 6-3و ،6-2وغونزاليو
م��ع ال��روس��ي دم��ي��ت��ري ت��ورس��ون��وف
ال���م���ص���ن���ف س���اب���ع���ا وال����ف����ائ����ز ع��ل��ى
الفرنسي بول هنري ماتيو )7-3( 7-6
و 3-6و.6-3
وف�������ي أل����م����ان����ي����ا خ�������رج ال����روس����ي
ن�����ي�����ك�����والي داف����ي����دن����ك����و ال���م���ص���ن���ف
ثانيا من ال��دور الثاني ل��دورة هالة
االلمانية الدولية لكرة المضرب على
المالعب العشبية البالغة جوائزها
 680الفا و 250ي���ورو ،اث��ر خسارته
امام االلماني فلوريان ماير  4-6و4-6
يوم الخميس.
وج�������������اءت خ�������س�������ارة داف����ي����دن����ك����و
المصنف ثالثا في العالم ،الذي بلغ

نصف نهائي بطولة فرنسا الدولية
على مالعب روالن غاروس االسبوع
الماضي سريعة ،بحيث سقط امام
ماير ( 23عاما) وصاحب المركز 37
عالميا في مدى  70دقيقة فقط ،امام
تشجيع الجمهور لالعب االلماني
الذي فرض نفسه منذ بداية اللقاء.
وس��ي��ل��ت��ق��ي م��اي��ر ف���ي ال�����دور رب��ع
ال��ن��ه��ائ��ي م���ع ال��ق��ب��رص��ي م���ارك���وس
ب���غ���دادي���س ال��م��ص��ن��ف ث��ام��ن��ا ،ال���ذي
ت����غ����ل����ب ع�����ل�����ى ال�������س�������وي�������دي روب��������ن
سودرلينغ  )9-11( 6-7و 6-4و.6-3
وق���ال م��اي��ر« :ف���ي ن��ه��اي��ة ال��م��ب��اراة
كنت عصبيا بعض الشيء ،واليمكن
ال�����ف�����وز ك�����ل ي�������وم ع����ل����ى الع�������ب م��ث��ل
دافيدنكو ،لقد كان واضحا بالنسبة
لي اني لن اتمكن من الفوز عليه على
المالعب العشبية».
وقد تلقت كرة المضرب الروسية
ضربة قاسية ف��ي ه��ذه ال���دورة بعد
خ����روج داف��ي��دن��ك��و واع��ل�ان م��واط��ن��ه
ميخائيل يوجني المصنف سادسا
ان��س��ح��اب��ه الص��اب��ت��ه ب��ظ��ه��ره ،وه��و
ك���ان سيلتقي ف��ي ح��ال��ة ت��أه��ل��ه إل��ى
الدور ربع النهائي التشيكي توماس
برديتش المصنف رابعا ،الذي تأهل
بعد انسحاب يوجني بالذات.
كما تأهل الى ربع النهائي ايضا
الفنلندي ياركو نيمنن بفوزه على
ال��روم��ان��ي ان����دري ب��اف��ل )7-5( 7-6
و 3-6و ،6-1وسيلتقي مع الفرنسي
م�������ارك ج���ي���ك���ل ،ال�������ذي ت���غ���ل���ب ع��ل��ى
االلماني بنيامين بيكر  6-2و7-6
( ( .)7-5أ ف ب )

ريال مدريد 7 :ماليين لكاكا و  40أخرى على طاولة ميالن
بدأ إداريو نادي ريال مدريد بإجراء
محادثات خاصة مع صانع األلعاب
البرازيلي كاكا حول انتقاله هذا الصيف
للنادي الملكي اإلسباني.

ميالن غير مستعد
لترك كاكا يرحل عن
الفريق اإليطالي

ميليشوت ينضم
إلى ويغان
انضم المدافع الهولندي ماريو
ميليشوت ال��ى ويغان االنكليزي
قادما من ري��ن الفرنسي .واجتاز
ميليشوت ( 30عاما) العب تشلسي
وبرمنغهام السابق الفحوصات
الطبية ،وانهى ايضا االتفاق على
ب��ن��ود ال��ع��ق��د .وق����ال رئ��ي��س ن���ادي
و ي��غ��ان ك��ر ي��س هوتشينغز «كنا
نتابع ماريو ميليشوت منذ فترة،
فهو يملك الخبرة وسيشكل اضافة
نوعية للفريق».
خاض ميليـ ــشوت  15مبـ ـ ــاراة
دوليــة مع منتخب ب�لاده ،و230
م���ب���اراة ف���ي ال������دوري االن��ك��ل��ي��زي،
ول��ع��ب ف��ي ال��م��وس��م ال��م��اض��ي مع
ري��ن وساهم في احتالله المركز
الرابع في الدوري( .أ ف ب)

ذك��رت صحيفة ال��ـ «توتو سبورت»
االي���ط���ال���ي���ه أن م���دي���ر االن����ت����ق����االت ف��ي
ال��ن��ادي االس��ب��ان��ي ب��دي��ا مياتوفيتش
قدم عرض لوالد كاكا و مدير أعماله
ي��ق��ض��ي ب���دف���ع س��ب��ع��ة م�لاي��ي��ن ي���ورو
ك���رات���ب س��ن��وي ل��ص��ان��ع ال���ع���اب ن���ادي
ميالن.
م�����ن ج���ه���ت���ه ذك������ر ب���وس���ك���و «وال������د
ك���اك���ا» أن����ه ت��ل��ق��ى ع����رض م���غ���ري من
ري���������ال م������دري������د ه�������ذا االس�������ب�������وع ع��ن
ط��ر ي��ق االختصاصيين مياتوفيش
وب��ال��دي��ن��ي ،وأك���د بوسكو أن ال��رات��ب
ال��س��ن��وي وص���ل ال���ى س��ب��ع��ة ماليين
ي������ورو ،ب���االض���اف���ة ألرب���ع���ون م��ل��ي��ون
يورو يضعهم النادي االسباني على
طاولة ميالن في سبيل انتقال ابنه
كاكا الى أسبانيا.
بعدها صرح جالياني مدير الكرة
في نادي ميالن بأنه متمسك بالنجم
البرازيلي ولن يتركه يرحل السبانيا
او غيرها.

ً
ً
برت فان مارفيك مدربا جديدا لفيينورد
اعلن نادي فيينورد الهولندي
ي��وم الخميس الماضي ان��ه عين
ب���رت ف���ان م��ارف��ي��ك م��درب��ا ج��دي��دا
ل���ف���ري���ق ك�����رة ال����ق����دم ل��ل��م��وس��م��ي��ن
المقبلين.
وسيخلف مارفيك ( 55عاما)
في منصبه الجديد ارفين كومان
ال���ذي ت���رك عمله ن��ه��اي��ة الموسم
الجاري.
وسبق لمارفيك ان اشرف على
تدريب فيينورد بين عامي 2000
و 2004وق�����اده ال����ى اح�����راز ك��أس
االت����ح����اد االوروب��������ي ع����ام ،2002
وذلك قبل ان ينتقل لالشراف على
ب��وروس��ي��ا دورت���م���ون���د االل��م��ان��ي
ال�������ذي ب���ق���ي م���ع���ه ح���ت���ى ال���ش���ت���اء
الماضي( .أ ف ب)

أصبح بإمكان نادي اشبيلية
االسباني لكرة القدم االستعانة
بالعبيه االساسيين أندريس
بالوب وفريدريك كانوتيه غدا
االحد في مباراته االخيرة بهذا
الموسم من مسابقة دوري
الدرجة االولى االسباني أمام
فريق فياريال.
كما منح المنتخب المالي عطلة
مماثلة لالعب الوسط محمدو
ديارا حتى يتمكن من المشاركة
بمباراة فريق ريال مدريد
المصيرية أمام ريال مايوركا
غدا.
ولكن من غير الواضح حتى االن
ما إذا كان ريال مدريد سيتمكن
من إشراك العبيه االرجنتينيين
جونزالو هيغواين وفيرناندو
جاجو في مباراة غد االحد
بعدما استدعاهما اتحاد الكرة
االرجنتيني لالنضمام إلى
منتخب البالد( .د ب أ)

كلينسمان اليستبعد
عودته إلى تدريب
المنتخب األلماني
لم يستبعد المدرب السابق
للمنتخب االلماني يورغن
كلينمسان أن يعود مرة أخرى
الى تدريب منتخب بالده.
وفي حوار مع صحيفة «بيلد»
االلمانية نشرته في موقعها
على شبكة االنترنت يوم الجمعة
الماضي ،قال كلينمسان« :كل
شيء ممكن في كرة القدم ،فأنا
لم أكن أفكر مطلقا في أن أتولى
تدريب المنتخب االلماني بشكل
مفاجئ صيف عام ،»2004
وأكد كلينسمان أنه استمتع
بعمله على الرغم من العراقيل
التي كان يتعرض لها خالل
العامين اللذين تولى خاللهما
تدريب المنتخب( .د ب أ)

كانافارو يحاول
العودة إلى إيطاليا
ذكرت الـ»سبورت تايم» أن مدافع
نادي ريال مدريد االسباني
فابيو كانافارو يحاول العودة
هذا الصيف الى ديارة في
ايطاليا.
و قالت الصحيفة أن قائد
المنتخب االيطالي قد أعطى
الضوء االخضر لمدير اعماله
اينزو برونزيتي للفت انتباه
نادي ميالن لتقديم عرض
مناسب يقضي بنتقاله اليه هذا
الصيف.
وأكدت التقاير أن قائد المنتخب
االيطالي ينوي العودة الى
دياره في حال استعداد اي من
أندية الدرجه األولى دفع راتبه
السنوي وهو ملييونين ونصف
يورو سنويا.
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حوار

ّ
الهيروغليفية

ّقدم عروضه على مسرح قصر األونيسكو في بيروت

ّ
العربية الفصحى!
من صور اللغة

جمال أبو الحسن:

القاهرة ـ أحمد الجمال

ما األجمل من الموسيقى لتحريك اللوحة؟
بيروت  -حمزة عبود
جمال أبو الحسن أحد أبرز ّرواد الموسيقى
اإللكترونية ــ المرئية في لبنان والعالم
العربي .مؤسس ورئيس فرع مختبر
الموسيقى على الكومبيوتر ،األول من
نوعه في الشرق لدى الكونسرفتوار
ُ
الوطني اللبناني .ق ّدمت مؤلفاته وعروضه
الموسيقية ــ المشهدية في اليابان
والواليات المتحدة األميركية وعدد
ُ
من البلدان األوروبية والعربية .تشكل
هذه المؤلفات التي ُ
تدمج وسائل
التعبير البصرية والسمعية لوحات فنية
ّ
تتميز باإلنسجام التناغمي بين أبعادها
التشكيلية واإليقاعية.
هنا لقاء مع الفنان جمال أبو الحسن إثر
العرض الموسيقي الذي ّقدمه ،الشهر
الفائت ،تحت عنوان «التناغم الكوني» في
قصر األونيسكو في بيروت:

ت��م��ت��زج ف���ي أع���م���ال ج���م���ال أب��و
ال����ح����س����ن األب�������ع�������اد ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي���ة
ً
ً
ّ
واإليقاعية لتشكل مشهدا بصريا
ً
ً
وسمعيا متناغما .ما الضرورات
ّ
الفنية ،والفلسفية إذا شئت ،التي
أم��ل��ت ع��ل��ي��ك م��ث��ل ه���ذه «ال��م��ش��اه��د
ال��م��وس��ي��ق��ي��ة» ك��م��ا وص��ف��ه��ا أح��د
النقاد؟
أعتقد أن ما قدمته من مؤلفات
وعروض مشهدية موسيقية ّ
تم في
صورة تلقائية ،فأنا فنان تشكيلي
والرسم كما تعلم يحتاج الى ّ
تفرغ
ت�����ام .ل��م��ا ك��ن��ت أص�����رف ك���ل وق��ت��ي
وج����ه����دي ف����ي ال��م��وس��ي��ق��ى ل��ج��أت
ال���ى ت��خ ّ��ي��ل األش���ك���ال واألل�����وان في
أعمالي الموسيقية فالموسيقى
حركة وال تكون من دون ذبذبات
وم��وج��ات صوتية .يمكن تحويل
هذه الموجات الى موجات لونية.
هذا تكامل طبيعي .لوال التقنيات
وال���ت���ط���ور ف����ي ع���ل���م ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر
ً
واآلالت ل��ك��ان مستحيال أن نقوم
ب���ذل���ك .ح��ي��ن أن���ظ���ر ال����ى أي ل��وح��ة
��ات
ل��ي أو ل��س��واي (اس��ت��خ��دم ل��وح ٍ
لفنانين عالميين) ،أرا ه���ا جامدة
��ار ،وحين أدخل
وم��ح��دودة في إط ٍ
أب���ع���اد ال���ل���وح���ة (ت��ف��اص��ي��ل ال��ل��ون
وال���ش���ك���ل وال�����خ�����ط�����وط )...ت��ص��ب��ح
ال��ل��وح��ة أك��ث��ر ح��رك��ة وح��ي��وي��ة .ما
األج���م���ل م���ن ال��م��وس��ي��ق��ى لتحريك
ال��ل��وح��ة .يعجز ال��رس��ام ع��ن صنع
ال����ح����رك����ة أو ت���ج���س���ي���ده���ا .ب��ي��ن��م��ا
يسعنا في الكومبيوتر أن نستخدم
م�ل�ا ي���ي���ن األ ل�����������وان واألدوات ف��ي
اللحظة نفسها .من الناحية الفنية،
ال��ف��ن التشكيلي م���ادة م��ن ال��م ّ
��واد

استخدمها مع الموسيقى ،منها:
اإلضاء ة ،الظالل ،الحركة ،التنوع،
الاليزر والرقص التعبيري .أما من
الناحية الفلسفية ف��إن ذل��ك يعود
كتعبير
الى اعتقادي بوحدة الفن
ٍ
عن وحدة الوجود.
تبدو اعادة التوزيع الموسيقي
ل��ب��ع��ض األل���ح���ان أو ال��م��ق��ط��وع��ات
الموسيقية ال��ت��ي اخ��ت��رت��ه��ا أق��رب
ال�������ى ال���م���وس���ي���ق���ى ال���ت���ص���وي���ري���ة,
����ذه األل���ح���ان م�لازم��ة
ك��م��ا ل���و أن ه ِ
ّ
محددة .ما الذي يبرز في
لمشاهد
ً
أع��م��ال��ك أوال ،المشهد ـ ال��ح��دث أم
الموسيقى؟
ً
تبرز الموسيقى أوال .في عملي
ّ
األخير «تناغم الكون» الذي قدمته
ف��ي ق��ص��ر األون��ي��س��ك��و ك��ان��ت ل ّ
��دي
تخيلة» ّ
فكرة ُ«م ّ
أود التعبير عنها
هي «مشهد السعادة المطلقة» ،اال
ّ ّ
لدي إال في
أن هذه الفكرة لم تكتمل
وق��ت الح��ق حين كنت أع��م��ل على
م��وس��ي��ق��ى ج����ورج ب��ي��زي��ه وت����راءى
ل��ي المشهد ال���ذي ك��ن��ت أرغ���ب في
ت��ج��س��ي��ده .ب���ص���ورة ع���ام���ة ،أك��ت��ب
ً
الموسيقى أوال وأق��وم بتوزيعها
ث��م أض���ع أب��ع��اده��ا ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة .ال
ً
أعمل دائما وفق هذا ُاألسلوب ففي
ُ
كثير من األحيان تعزف أعمالي مع
أوركسترا سمفونية أو مجموعة
م��ن اآلالت المختلفة ع��ل��ى النحو
التقليدي.
في أعمالك الموسيقية عودة الى
األغنية العربية في أبرز محطاتها
وال��������ى ف�����واص�����ل م�����ن ال���م���وس���ي���ق���ى

ال��ك�لاس��ي��ك��ي��ة ف���ي ال���ت���راث ال��غ��رب��ي.
م�������اذا أض����اف����ت ه�����ذه ال�����ع�����ودة ال���ى
«ال��ن��ص��وص» ال��ت��ي ارت��ك��زت عليها
أعمالك؟
رب����ي����ن����ا ع����ل����ى م���وس���ي���ق���ى ظ��ل��ت
راس���خ���ة ف���ي وج���دان���ن���ا .ي��ع��اودن��ي
ً
ال���ح���ن���ي���ن أح�����ي�����ان�����ا ال�������ى األل����ح����ان
ا ل��ف��و ل��ك��ل��ور ي��ة أو الشعبية فأعمل
عليها بحب وحماسة وحرية إذا
اقتضى األم��ر .كما أنني أع��ود الى
بعض المقطوعات الموسيقية في
ال��ت��راث الغنائي العربي إذ أعتقد
أنها لم تنل حقها كعمل موسيقي
رغم رسوخها في وجداننا كأغنية.
بين ا ل��ذ ي��ن اشتغلت عليهم :سيد
درويش ورياض السنباطي وفريد
األط��رش .بعض هذه األعمال التي
قدمتها هنا أو في أوروبا أو أمريكا
كانت لمن لم يسمعها في األصل
في مقام األعمال الكالسيكية التي
ن��ع��رف��ه��ا ل��ك��ب��ار ال��م ُ��وس��ي��ق��ي��ي��ن .في
رأي����ي أن ك���ل ش���يء ق ِّ���س���م ف���ي ه��ذا
ً
الكون وأخذ حدودا اال الموسيقى.
الموسيقى نغمة تطير في الفضاء،
ال شيء يحول دون انتقالها .إنها
تخاطب اح��س��اس ك��ل إن��س��ان على
ه��ذه األرض وش��ع��وره .انها اللغة
الوحيدة المشتركة بين الناس على
اختالف أمزجتهم وثقافتهم.
تستوحي أ ع��م��ا ل��ك الموسيقية
وال���ت���ش���ك���ي���ل���ي���ة ال������ت������راث ال���غ���ن���ائ���ي
ال��ش��ع��ب��ي م���ن ن���اح���ي���ة ،وال��ط��ب��ي��ع��ة
اللبنانية م��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ،وق��د
ع��رض��ت ه���ذه األع��م��ال ف��ي ال��ي��اب��ان
وال������والي������ات ال���م���ت���ح���دة وع������دد م��ن

البلدان األوروبية .كيف استقبلت
أعمالك في هذه البلدان؟
ل������دى ال���م���س���ت���م���ع ال����غ����رب����ي (ف���ي
أوروب��ا وأميركا واليابان) فضول
التعرف إل��ى أع��م��ال موسيقية من
حضارات أخرى .ال تزال موسيقانا
ً
مجهولة وغير منتشرة عالميا ،لذا
يسمعون هذه األعمال المستوحاة
م��ن طبيعتنا وثقافتنا باهتمام.
يسمعون بآالتهم الغربية موسيقى
لم يألفوا سماعها على هذه اآلالت.
ّ
تولد لديهم حساسية جديدة .أنت
ً
ّ
ّ
ال تتصور ،مثال ،الى أي مدى يحرك
مقام الصبا مشاعرهم ،كذلك صوت
ال����ن����اي .اس��ت��ق��ب��ل��وا ه����ذه األع���م���ال،
وخ������اص������ة أع����م����ال����ي ال���م���ش���ه���دي���ة،
بشيء من الدهشة .إنهم يسمعون
ً
بذلك ألحانا ونغمات لم يتعودوا
س��م��اع��ه��ا وي���ش���اه���دون ج��م��ال��ي��ات
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال���ب���ك���ر ال���ت���ي ل����م ت���ش ّ���وه
«الحضارة» مالمحها.
م��زج��ت ف��ي أعمالك الموسيقية
«آالت» ش���رق���ي���ة ك���ال���ن���اي وال���ب���زق
وال�������ق�������ان�������ون وال��������ع��������ود وال�����ك�����م�����ان
وآالت ا ل��ك��ت��رو ن��ي��ة وآالت ايقاعية
ات���ن���ي���ة (ال����ك����ي����ب����وردس وال���ب���ي���ان���و
والسينتيتايزر) .إلى أي مدى ساعد
هذه التنوع في والدة «المناخ» الذي
كنت تنشده؟
ً
إن مزج هذه اآلالت كلها ،فضال
ع���ن اب��ت��ك��ار أص�����وات آالت ج��دي��دة

ل��م ت��ك��ن مسموعة م��ن ق��ب��ل وحتى
أص�������وات ال��ط��ب��ي��ع��ة (خ����ري����ر ال���م���اء
وأصوات الموج والمطر والرعد)...
ّ
وكل هذا التنوع سوف يمكننا من
التعبير عما نتخيله م��ن مشاهد
واف������ك������ار .ال����ت����ن����وع إغ�����ن�����اء ل��ل��ن��ص
الموسيقي ـ المشهدي وتوظيفه في
تجسيد ال��رؤي��ا أو التجربة ضمن
عمل متناغم.
ي�����س�����ت�����وح�����ي ب�����ع�����ض أع�����م�����ال�����ك
ً
نصوصا من جبران خليل جبران.
ه����ل ت���ف���ك���ر ب�����ق�����راء ة أو اس��ت��ي��ح��اء
نصوص أخرى من التراث العربي
والعالمي الجديد والقديم؟
ب���ال���ت���أك���ي���د .م����ا ج��ع��ل��ن��ي اخ���ت���ار
ج��ب��ران ه��و ت��أث��ري ب��ه وبفلسفته
وأف��ك��اره منذ مطلع شبابي .حين
كنت أق���رأه كنت أح��س ب��أن��ه ّ
يعبر
ع���م���ا ف����ي داخ����ل����ي .اش��ت��غ��ل��ت ع��ل��ى
بعض أعماله اإلنكليزية في أميركا
ً
ثم في فيينا .هناك دائما بحث عن
كتابات جديدة وعن نصوص أدبية
ج���دي���دة ي��م��ك��ن أن ت��غ��ن��ي أع��م��ال��ي
المشهدية .أبحث اآلن عن نصوص
ألن ط��م��وح��ي أن أق���وم بعمل شبه
أوب��رال��ي مستوحى من نص أدبي
أو ش����ع����ري ف����ي����ه ك�����ل اإلم����ك����ان����ات
الموسيقية والمشهدية ويحتوي
ّ
ع���ل���ى ك�����ل االم����ك����ان����ات ال��ت��ع��ب��ي��ري��ة
ويتيح لي استخدام أصوات (غناء)
وكورال ومؤثرات صوتية وتقنيات
حديثة.

ـ أستاذ في المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان ومؤسس ورئيس فرع مختبر
الكومبيوتر الموسيقي األول من نوعه.
ـ أستاذ الموسيقى في الجامعة اللبنانية ،كلية التربية ،وفي عدد من دور المعلمين
العليا.
ّ
ـ يعيش في قريته “بتخنيه” المكللة بأحراج الصنوبر في وادي المارتين في جبل لبنان،
ً
ً
ً
حيث أسس مختبرا موسيقيا ومحترفا ألعماله التشكيلية.
ـ ّ
تخرج من المعهد العالي للموسيقى ومعهد ليوناردو دافينشي في القاهرة.
ـ أنهى دراساته العليا في التأليف الموسيقي في أكاديمية الموسيقى والفنون الدرامية
في فيينا ونال شهادة في الموسيقى اإللكترونية التجريبية وعلم السمعيات.
ـ نال منحة تقديرية من وزارة التعليم واألبحاث النمسوية.
ّ
المتقدمة في الموسيقى التصويرية للسينما والتلفزيون
ـ حصل على شهادة العلوم
من جامعة جنوب كاليفورنيا.

الحضارة الفرعونية
عن
وكدليل يدحض مزاعم عزلة الحضارة الفرعونية وتمييزها ّ ّ
تمعنا
غيرها وخاصة في ما يتعلق باللغة ،أكد خشيم أننا إذا
في األلفاظ األول��ى للحياة البشرية سنجد أن ّ
ثمة ظاهرة تدعو
ّ
ُ
إلى التأمل وفي عدد كبير منها أحادية المقطع وسجل ذلك في
اآلثار المصرية ،وهي كذلك في المعاجم العربية وحتى العروبية
ً
ً
ً
القديمة ،فضال عن أن هناك توافقا تاما بين المصرية والعربية في
االسم والعدد وعالقة الجمع والعطف والتثنية واإلضافة والمنادى
والضمائر وأسماء اإلشارة وأداة التعريف واألسماء الموصولة
والصفة واألفعال وحروف الجر وأدوات االستفهامّ .
فصل خشيم
كل ذلك في كتاب آخر تحت عنوان “آلهة مصر العربية”.
إلى ذلك يؤكد أن المصرية شاركت العربية في عدد كبير من
ّ
التصريفات إال أنها تطورت بصورة فاقت غيرها ،ومقارنة ببعض
العروبيات األخ��رى تكشف عن التماثل في ما بينها إذ شاركت
المصرية القديمة العربية في اتخاذ التاء للتأنيث واستعمال
الواو للجمع.
غير أن ّ
ثمة ظواهر بارزة بين المصرية والعربية أهمها القل:
َّ
وهي أن ُيقدم حرف في الجذر الثالثي ليحل محل آخر في الجذر
ً
ال��ث�لاث��ي نفسه ،ي��ؤخ��ر وي��ظ��ل المعنى واح����دا ،مثل (ج��ذب/ج��ب��ذ،
عطس/سعط ،لوع/ولع ،فرغ/فغر) وهو مايزال في اللهجة المصرية
الدارجة (أرانب /أنارب).
وتشاطر المصرية العربية ف��ي خاصية خلوها م��ن عالمات
الحركة .ل��ذا لجأ علماء المصريات إل��ى تحريك الكلمة إل��ى رمز
ً
صوت يشبه اإلمالة في العربية هو ( )Eيقحم فيها إقحاما وليس
من بنيتها وال وج��ود لرمز له في الرموز الهيروغليفية كما لم
يثبت أن المصريين القدماء كانوا ينطقونه .وهذا ما نجده في
معجم “ب���دج” ال��ذي نقلنا عنه م��ا ي��راه ال��ق��ارئ ف��ي ه��ذا المعجم
المقارن ،بينما حافظ آخرون على بنية المفردة األصلية من دون
أن يضيفوا إليها رموز حركات يفترضونها عند نقلهم الرموز
الهيروغليفية إلى الحرف الالتيني تاركين للقارئ تخمين النطق
أو االكتفاء بقراءة تلك الحروف ومعرفة ترجمة المفردة المقصودة
من دون معرفة نطقها الصحيح .فقد كانت الرموز الهيروغليفية
ّ
تسجل عادة من اليمين إلى اليسار كالعربية وفي بعض األحيان
من أعلى إلى أسفل خاصة في بعض المعابد أو أضرحة الفراعنة
ربما من ب��اب الزخرفة والتزيين اللذين أغ��رم بهما المصريون
القدماء.

من ذاكرتي

شخصية

ً
كرواك مترجما الى العربية
بيروت  -ةديرجلا
صدرت لدى دار “الجمل” رواية “على
الطريق” للكاتب االميركي جاك كرواك،
ترجمة سامر ابو هواش .تعتبر هذه
الرواية “انجيال” لجيل “الصرخة”
االميركي وتشبه كاتبها المولود في 12
ماساتشوستس،
مارس  1922في لويل
ً
لعائلة فرنسية كندية هاجرت باكرا إلى
أميركا.

أكد د .علي فهمي خشيم رئيس مجمع اللغة العربية في ليبيا
على أن اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة شكل من أشكال
اللغة العربية التي كانت سائدة في المنطقة العربية مثل اآلرامية
ً
َّ ً
ً
ً
علميا جديدا في مجال
واللوبية القديمة ،معتبرا ذلك اكتشافا
ً
اللغة .ذاك ما أكده في كتابه الصادر حديثا تحت عنوان “البرهان
في عروبة اللغة المصرية القديمة” ال��ذي ُي ّ
ّ
بحثي
عد ثمرة دأب
ً
استمر نحو  15عاما.
ً
في الندوة التي نظمت حديثا في مركز الخطوط في اإلسكندرية،
أشار د .خشيم إلى أن المنهج الذي ينطلق منه يرتكز على وحدة
األمة منذ عصور قديمة يجمع في ما بينها لسان واحد أسماه
“ال��ع��روب��ي��ة” ف��ي ب�لاد ال��راف��دي��ن وش��ب��ه ال��ج��زي��رة وال��ش��ام ووادي
النيل والشمال اإلفريقي إذ لم تكن ثمة اختالفات في اللغة إنما
في اللهجات التي تقسمت بابلية أو كنعانية أو مصرية أو لوبية
ّ
عربية بفروعها.
أو
وأض����اف :نتقاسم اآلن لغة واح���دة ه��ي العربية ال��ت��ي سميت
كذلك نسبة إلى جزيرة العرب ذات اللهجات العراقية ،الخليجية،
َّ
السودانية ،التونسية والموريتانية .ما من عاقل يعتبر أن هذه
ّ
خاص أو قومية خاصة أو ما شئت من
اللهجة أو تلك ذات كيان
اعتباره.
أكد خشيم أن كلمة “العرب” لم يكن لها وج��ود إال مع ظهور
اإلسالم ،والدليل عدم ورودها في الشعر الجاهلي بداللتها هذه
ألنها مصطلح يعني البداوة ليس في شبه الجزيرة وحدها بل
في بالد الشام وصحراء شرق وادي النيل وغربه ،كما انها لم ترد
في القرآن الكريم إنما وردت “أعراب” بمعنى بدو.

لم يتكلم ج��اك ك��رواك ،مثلما صار
ً
اسمه الح��ق��ا ،اإلنكليزية حتى بلوغه
ال����س����ادس����ة ،ف��ع��ائ��ل��ت��ه ك���ان���ت ت��ت��ح��دث
بلهجة كيبيك الفرنسية .عاش كرواك
طفولة صعبة ف��ي مدينة ل��وي��ل ،التي
ً
ك��ان��ت س��اب��ق��ا م��دي��ن��ة ص��ن��اع��ي��ة مهمة
قبل أن ّ
يحو لها «الكساد الكبير» إلى
م��دي��ن��ة ف��ق��ي��رة وب��ائ��س��ة ،وق���د اض��ط��رت
والدته غابرييل في ظل تلك الظروف
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ص��ع��ب��ة إل���ى ال��ع��م��ل في
المصانع ،بينما عمل وال���ده ليو في
ً
وأصاب بعد فترة نجاحا
مجال النشر ً
ال بأس به ،منشأ تجارته الخاصة ،قبل
أن يجتاح طوفان ّ
مدمر المدينة ويأتي
على مطبعته ،ليتحول بعد المأساة
إل������ى م����دم����ن م�����خ�����درات وك�����ح�����ول ،ول���م
يتمكن من استعادة نشاطه التجاري
وإعالة عائلته.
نجم كرة القدم
في المدرسة الثانوية تحول كرواك
إلى نجم في كرة القدم وأهلته موهبته
ال���ري���اض���ي���ة ل��ن��ي��ل م��ن��ح��ة دراس����ي����ة في
جامعة كولومبيا التي انتسب إليها في
 1940والتحق بفريق ك��رة القدم فيها
وتعرض لكسر قدمه في بداية الموسم
ال��ري��اض��ي ف��ح��رم م��ن ال��م��ش��ارك��ة ،وإث��ر
خ�لاف م��ع م��درب��ه بعد سنة ت��رك جاك
ً
اللعب والجامعة معا وع��اد إلى لويل

ً
ً
وعمل لبضعة أشهر مراسال رياضيا
في صحيفة “لويل صن” قبل أن يقرر
أنه لم يخلق لهذه المهنة ،فينتقل إلى
واش��ن��ط��ن دي س���ي ث���م إل����ى ب��وس��ط��ن،
ً
متنقال بين مهن عديدة ،ثم انضم إلى
البحرية األميركية في بداية .1942
جيل الصرخة
ع����اد ج����اك إل����ى ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا
حيث تعرف مع صديقته إدي باركر_
ً
التي أصبحت الح��ق��ا زوج��ت��ه األول��ى_
إلى لوسيان كار وألن غنسبرغ وكانا
ط���ال���ب���ي���ن ف����ي ال���ج���ام���ع���ة ،وإل�������ى ول��ي��م
ب��وروز ونيل َ
كاسدي .هذه الحلقة من
األص���دق���اء ،إض��اف��ة إل���ى أس��م��اء أخ��رى
ً
وفدت الحقا ،شكلت النواة األولى لما
ً
عرف الحقا باسم “حركة البيت».
في  1944تزوج جاك من إدي باركر
لكن زواجهما لم يدم سوى أشهر قليلة
فطلقا ف��ي  ،1945وب��ع��د ف��ت��رة وج��ي��زة
توفى والده بسرطان المعدة وبدأ هو
في كتابة عمله الروائي األول الذي ّ
يعد
األكثر تقليدية بين أعماله ،أي “البلدة
والمدينة” التي نشرت عام .1950
ف��ي  1949ق��ام ج��اك ب��أول��ى رحالته
ال��م��ش��ه��ورة م��ع نيل ك َ
��اس��دي وزوج��ت��ه
السابقة لوان من الساحل الشرقي إلى
ّ
الساحل الغربي ،فشكلت م��ادة أشهر
أع���م���ال���ه “ع���ل���ى ال����ط����ري����ق» .ف���ي 1950

ت���زوج ك���رواك م��ن ج���وان ه��ارت��ل��ي التي
انجبت ل��ه طفلته األول����ى ،وف��ي 1951
طلقا .في السنة نفسها كتب المسودة
األول������ى ل���ـ “ع���ل���ى ال���ط���ري���ق” ل��ي��ن��خ��رط
بعدها بموجة من اإلنتاج الغزير الذي
اش��ت��ه��ر ب���ه وال��ق��ائ��م ك��ل��ه ع��ل��ى سيرته
الذاتية وسير أصحابه وعائلته .بدأ
يعمل في آن واحد على كتابيه “رؤى
كودي” و”دكتور ساكس” من دون أن
يتوقف عن رحالته لزيارة َ
كاسدي في
سان فرانسيسكو وبوروز في مكسيكو
س����ي����ت����ي .وف�������ي  1953ك����ت����ب “م����اج����ي
َ
كاسدي” حول فتاة تدعى ماري كارني
ّ
ش��ك��ل��ت ح���ب م���راه���ق���ت���ه ،وك���ت���ب أي��ض��ا
ً
“السفليون” ،علما أنه لم ينشر في تلك
ً
الفترة أيا من هذه األعمال.
السفر عبر أميركا
خالل السنوات القليلة الالحقة واظب
ً
ك����رواك ع��ل��ى ال��س��ف��ر ع��ب��ر أم��ي��رك��ا زائ���را
أصدقاء ه َ
كاسدي وغنسبرغ وب��وروز
ً
ف���ي أم��ك��ن��ة وم�����دن م��خ��ت��ل��ف��ة وم��ت��ن��ق�لا
لفترات قصيرة بين وظائف مختلفة.
وفي  1955بدأت الفلسفة البودية تثير
اهتمامه فسافر عام  1955إلى المكسيك
لممارسة التأمل .هناك كتب مجموعته
الشعرية “مكسيكو سيتي بلوز” كما
ب��دأ بكتابة رواي���ة “ت��ري��س��ت��ي��زا” حول
ام���رأة أحبها ه��ن��اك .وف��ي مطلع 1956

بدأ العمل على مشاريع روائية أخرى
ت��ض��م��ن��ت “رؤى ج���ي���رار” ح����ول م��وت
أخ��ي��ه ،و”سيناريو األب��دي��ة الذهبية”
و”منتصف ليل المالك القديم”.
بعد سنوات من المراجعة والتأجيل
ص�����درت “ع���ل���ى ال���ط���ري���ق” ع����ام 1957
وب����دأ ج����اك ي���ت���ذوق ط��ع��م ال��ش��ه��رة مع
النجاح الساحق ال��ذي حققه الكتاب،
ً
علما أن غنسبرغ وبوروز كان أصبحا
مشهورين قبله .وبعد رحلة قصيرة
لهما إلى طنجة قام كرواك برحلة إلى
لندن ثم عاد إلى نيويورك ليجد نفسه
وق���د أص��ب��ح ممثل “ج��ي��ل ال��ب��ي��ت” في
ً
ع��ي��ون المعجبين وال��ن��ق��اد م��ع��ا الذين
ك��ان لديهم موقف متشكك م��ن ك��رواك
ً
وأصالته كاتبا.
خ���ل��ال ال����س����ن����وات األرب���������ع ال���ت���ال���ي���ة
ان��غ��م��س ك����رواك ف��ي ك��ت��اب��ة م��ا اع��ت��ب��ره
الجزء الثاني من “على الطريق” ،أي
رواي����ة “ص��ع��ال��ي��ك ال���دارم���ا” ال��ت��ي ك��ان
من شأنها أن تدخل البودية كعنصر
م���ؤث���ر ف����ي وع�����ي ك���ت���اب ت���ل���ك ال��ح��ق��ب��ة
وف��ن��ان��ي��ه��ا ،وف���ي األث���ن���اء ن��ش��ر ال��م��زي��د
م���ن األع���م���ال ب��م��ا ف��ي��ه��ا “ال��س��ف��ل��ي��ون”
و”دك��������ت��������ور س������اك������س” و”م���ك���س���ي���ك���و

س��ي��ت��ي ب��ل��وز” و”ت��ري��ت��س��ت��ي��زا” ،وب��دأ
يكتب المقاالت لمجالت معروفة مثل
“باليبوي” و”س��وان��ك” و”إسكواير”
و”هوليداي”.
رغ��م ت��وق ك��رواك السابق إليها فإن
س��ن��وات ال��ش��ه��رة ال��ت��ي ع��رف��ه��ا ل��م تكن
سعيدة بالنسبة إل��ي��ه ف����ازداد إدم��ان��ه
الكحول ،كما عانى من استخفاف معظم
النقاد في أألميركيين بكتبه وبأسلوب
الكتابة التلقائية ال���ذي اب��ت��دع��ه .وفي
 1961انتقل إل��ى مدينة “بيغ س��ور”،
كاليفورنيا ،حيث كتب روايته األخيرة
“بيغ سور”.
عاش كرواك سنواته األخيرة مع أمه،
وفي  1966ت��زوج من صديقة طفولته
ستيال س��ام��ب��اس وان��ت��ق��ل معها وم��ع
أم����ه إل����ى م��دي��ن��ة س��ان��ت ب��ط��رس��ب��ورغ.
وف���ي  20أك��ت��وب��ر  1969ت��وف��ي ك���رواك
نتيجة ن���زف داخ��ل��ي بسبب ال��ك��ح��ول.
أم��ا صديقه وبطل العديد م��ن أعماله
ً
نيل َ
كاسدي فقد عثر عليه ميتا ،قبل
ً
ع��ام تقريبا على ط��ري��ق م��ه��ج��ورة في
المكسيك خ�لال انتقاله م��ن ب��ل��دة إلى
أخ��رى ،وك��ان سبب الوفاة اإلف��راط في
الكحول والمخدرات.

ليس هناك إحساس خاطىء.
الكل يدور حول األلم ،البقية اكسسوارات ،بل غير
موجودة ،ألنه ال يتذكر إال ما يسبب األلم ،اإلحساسات
المؤلمة هي الوحيدة الحقيقية ،إنه من غير المجدي
تقريبا اختبار غيرها.
أحس بأنني لكن أعرف أني لست كذلك .
ما الذي يجعلنا نقترب من الموسيقى ،من الصعب
معرفة ذلك ،ما هو أكيد ،أنها تالمس منطقة أعمق،
الجنون نفسه ال يستطيع ولوجها.
كل كتاب هو إنتحار مؤجل.
على مر العصور أنهك االنسان نفسه في االعتقاد،
لقد مر من دوغما الى أخرى ،من وهم الى آخره وكرس
ً
بعضا من الوقت للشك ،فاصل قصير بين فترات العماء
هاته ،للحق ،لم تكن شكوكا بل توقفات ،فترات راحة،
ناجمة عن عياء االيمان ،كل إيمان .
الوالدة والقيد عنوان ،أن ترى النور هو أن ترى االصفاد.
ال نخاف المتقبل اال لحظة ال نكون متيقنين من القدرة
على قتله في اللحظة المرغوب فيها.
منذ سنين ،من دون قهوة ،من دون تبغ!
لحسن الحظ يوجد القلق ،الذي يعوض بشكل أفضل
المهيجات األقوى.
ً
ال جدوى من قتل النفس ألنه يتم دائما متأخرا.

سيوران
تنويه

نشر خطأ ضمن موضوع «التجمعات األدب��ي��ة» العدد  9تاريخ 11
يونيو  2007أن األديبة الكبيرة ليلى العثمان هي والدة ميس العثمان،
فننوه إلى عدم صحة هذه المعلومة
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صح لسانك

قرصة
إلى الفرق املسرحية األهلية التي
تناست دورها الرئيسي في تقديم
أعمالها إلى الجمهور العادي .البعض
اكتفى باملشاركة في املهرجانات
املحلية أو العربية واتجه اآلخر إلى
االنتاج االذاعي والتلفزيوني.

زين

قال املخرج حبيب حسني" :ملاذا
يكسرون مجاديف هواة السينما
الشباب؟ انهم يبذلون ما في وسعهم
في غياب الدعم املادي واملعدات
واالجهزة".

شين

االلتفاتة الطيبة من محافظة
الفروانية لترشيد استهالك الكهرباء
ّ
مصورتني
واملاء من خالل أغنيتني
لنبيل شعيل وفرقة ميامي بينما
التلفزيون نائم!

هذا املنع التلفزيوني غير املبرر
ألعمال املطرب القطري سعد الفهد،
فيما تبث املحطات اإلذاعية أغانيه.
ما السبب؟ كأنهما ال يتبعان وزارة
واحدة!

ثرثرات

مفاجأة أحالم من العيار الثقيل
ّ
إنتهت الفنانة اإلماراتية أحالم
من تسجيل أغنية "ديو" في أحد
اس��ت��ودي��وات ال��ق��اه��رة تجمعها
ب���ف���ن���ان ال����ع����رب م���ح���م���د ع���ب���ده.
ك��ل��م��ات ال���ش���اع���ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف
ال��ب��ن��اي ،أل��ح��ان أن����ور ع��ب��دال��ل��ه.
تستعد أحالم لوضع اللمسات
األخ��ي��رة على ألبومها الجديد
وت����ت����ع����اون ف���ي���ه م����ع م��ج��م��وع��ة
ك��ب��ي��رة م���ن أب����رز ن��ج��وم ال��ش��ع��ر
ّ
تجهز
والتلحين .ال�لاف��ت ان��ه��ا
م����ف����اج����أة م�����ن ال�����ن�����وع ال���ث���ق���ي���ل.
ب��س��ري��ة ت���ام���ة ت���ق���وم بتسجيل
أغ��ان��ي��ه��ا ال���ج���دي���دة م���ن أل��ح��ان
أه���م ن��ج��وم األغ��ن��ي��ة الخليجية
ً
استعدادا لتلحين
الذين أب��دوا
أغ���ان���ي خ��اص��ة ل��ل��ف��ن��ان��ة :راش���د
ا ل��م��ا ج��د ،عبدالمجيد عبدالله،
فايز السعيد وحسين الجسمي.

دردشة

محمد هنيدي يرفع شعار "أكون أو ال أكون":
أرفض كلمة سباق فنحن لسنا في معركة

مشروع تأمين للنجوم
ً
ت��درس نقابة المهن التمثيلية مشروعا يلزم الجهات اإلنتاجية
التأمين على حياة النجوم خاصة بعد ال��ح��ادث ال��ذي تعرض له
الفنان أحمد السقا ،بحيث ُيستقطع جزء من موازنة ّ
أي عمل درامي
تلفزيوني او سينمائي أو مسرحي يخصص للتأمين على حياة
الفنانين والفنيين ضد الموت والحوادث و مجمل األخطار التى
يتعرضون لها أثناء العمل.

القاهرة  -خالد محمود

يدخل الفنان محمد هنيدي سباق
الموسم السينمائي الصيفي الجديد،
ً
رافعا شعار "أكون أوال أكون" من خالل
تجربته الجديدة "عندليب الدقي" التي
ً
يصور مشاهدها الجديدة حاليا.
هنيدي يصور فيلمه وعينه على منافسيه.
يخطط ليقتحم ماراثون الصيف
ً
السينمائي محاوال تعويض خروجه
المبكر من معركة الصيف الفائت.
حول تجربته الجديدة ،وعن "روتانا"
في التعاون الفني األول بينهما ،تجربة
تجسيد شخصية خليجية للمرة الثانية،
وعن شروط الشركة المنتجة في
االستعانة بفنانين من الكويت وسوريا
ولبنان.
أسئلة وجهناها الى الفنان هنيدي رغم
السرية التي يحيط بها فيلمه الجديد.

تزييف اإليرادات
يحتاج إلى وقفة
تقديم التوأم ليس
موضة وسالح
التجسس ليس له
وجود

عن مالمح خطته للعودة إلى عرش
الكوميديا و االتهامات التي وجهت
إل��ي��ه وف���ي م��ق ّ��دم��ه��ا ال��ت��ج��س��س على
أعمال زمالئه يقول:
ّ
بداية أتعلم من أخطائي .أحاول
أال أقع فيها مرة أخرى ،وإن كنت لم
أقصر في آخر عملين لي ،ثمة خطة
ش��ام��ل��ة ت��ت��ح��ك��م ف���ي واق�����ع ّ
أي عمل
سينمائي ومصيره .لألسف ،وحده
ال��ن��ج��م يتحمل ال��ن��ت��ي��ج��ة ،ل��م أه��رب
من نتائج أفالمي .أتحملها وأراه��ا
ً
ناجحة ج��دا .ول��ن يستطيع أح��د أن
يشكك في ذلك ،كما أننى احترم آراء
ً
النقاد ،آخذا رؤيتهم في االعتبار.
َ
لم الكالم عن الخطأ وأنت متفائل
ً
جدا بعملك الجديد؟
يظن البعض أنني اخفقت العام
ّ
الفائت .إن العرض وتوقيته ومدته
ً
وأم������ورا أخ����رى س��اه��م��ت ف���ي ص��وغ
الوضع في تلك الصورة المخطئة.

كيف تنظر الى تجربتك الجديدة
"ع��ن��دل��ي��ب ال����دق����ي"؟ ه���ل ه���ي وج��ه��ة
إنقاذ في سباق الصيف؟
بداية أرفض كلمة "سباق" .نحن
ل��س��ن��ا ف���ي م���ع���رك���ة ،ج��ي��ل��ن��ا ي��ح��اول
ً
ويجتهد باذال ما ّفي وسعه إلسعاد
الجماهير التي التفت حوله ومازالت.
"ع���ن���دل���ي���ب ال����دق����ي" ت���ج���رب���ة ج���دي���دة
وج��ري��ئ��ة .كوميديا م��ن ن��وع خاص
أتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت
قمر للمرة األولى ،وكذلك مع المخرج
ال���ق���دي���ر وائ�����ل إح����س����ان .وج�����دت في
ً
ً
السيناريو مضمونا جميال عن توأم
أحدهما شاب مصري يهوى الغناء
ّ
فيلقبه زم�ل�اؤه "العندليب" واسمه
"ف�����وزي" .اآلخ���ر شخصية خليجية
ّ
تربى في دبي اسمه "فواز"...
هل تقديمك شخصية خليجية هو
من باب مغازلة جمهور الخليج بعد
متغيرات سوق التوزيع؟
ك�لا ،ل��م يكن ال��ه��دف م��ن تقديمي
شخصية خليجية تسويق الفيلم
ف���ي ال��خ��ل��ي��ج ،أو م��غ��ازل��ة ال��ج��م��ه��ور
الخليجي كما ّ
يردد البعض .رغم أن
ثمة حالة عشق بيننا ،فالجمهور
الخليجي ي��ح��ب��ن��ي .الحظت
ذل�������ك ع����ن����د وق������وف������ي ع��ل��ى
المسرح حيث كنت أرى
ً
أع�������������������دادا ك����ب����ي����رة
م��������ن ج����م����ه����ور
ال�������خ�������ل�������ي�������ج.
م����ش����اه����دون
كثر حضروا
ال���ع���رض أك��ث��ر من
م��������رة وح�����رص�����وا
ع������ل������ى ال�����ت�����ق�����اط
ال������ص������ور م��ع��ي
وع ّ
�������ب�������روا ع��ن
حبهم ل��ي .لم
أن�����ك�����ر أن���ن���ي

أ ث��نّ��اء تصوير شخصية الخليجي
كونت عنهم بعض االنطباعات عامة.
ّ
أحب شخصية الرجل الخليجي بكل
تركيباتها ،وهذه ليست المرة األولى
التي أقدم فيها مثل هذه الشخصية.
سبق أن قدمتها في فيلم "صاحب
ص���اح���ب���ه" م����ن خ��ل��ال ش��خ��ص��ي��ة أم
ً
ً
ف�����راز وك���ان���ت ن���ال���ت إع���ج���اب���ا ك��ب��ي��را
ل��دى الجمهور والت��زال الفضائيات
ً
تعرض المشاهد الخاصة بها .أيضا
ق ّ��دم��ت��ه��ا ف��ي فيلم "ي��ان��ا ي��ا خالتي"
من خالل التنكر في شخصية رجل
خليجي يزور الخالة نوسه .لكن في
كل المرات السابقة كانت الشخصية
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى ه��ام��ش ال���ح���وادث
وه����������ذه ال������م������رة ه������ي أح��������د م����ح����اور
ً
الحوادث الرئيسية .غالبا ما استثمر
ش��خ��ص��ي��ات��ي ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي رب��م��ا
تنال فرصتها كما يجب فأمنحها
فرصتها الجديدة في أعمال جديدة.
ف���ي "ع��ن��دل��ي��ب ال���دق���ي" ف����وزي يحب
الغناء ويحاول بشدة تحقيق حلمه.
ً
أثناء رحلة يكتشف أن لديه شقيقا
ً
ً
فتتغير
خليجيا توأما إسمه "فواز"،
ّ
ح��وادث الفيلم  180درج��ة .إستعنا
ً
أيضا بالفنان الكويتي داود حسين
ل��ي��ش��ارك��ن��ا ال���ب���ط���ول���ة .ف���ن���ان جميل
س��ع��دت ب��ال��ت��ع��اون م��ع��ه .أت��م��ن��ى أن
تسير أعمالنا المقبلة على ا ل��درب
ً
ّ
فتضم نجوما م��ن مختلف
نفسها
أن����ح����اء ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي إذا ت��ط��ل��ب
النص ذلك.
لكن قيل أن شركة اإلنتاج "روتانا"
ك��ان��ت راغ���ب���ة ف���ي وج����ود شخصية
خليجية في الفيلم؟
ً
رب��م��ا ت��ك��ون أمنية ول��ي��س شرطا
ً
ً
أو قيدا .ما ذكر ليس صحيحا على
اإلط�لاق ،ألن الشركة ال ول��م تتدخل
ف�����ي ع���م���ل���ي ه�����ي ل���ي���س���ت إال ش���رك���ة
إنتاج.
ل������م������اذا غ�����ي�����رت ش�����رك�����ة اإلن�����ت�����اج
ال���ت���ي ق ّ���دم���ت م��ع��ه��ا م��ع��ظ��م أع��م��ال��ك
الناجحة؟
ً
لم يكن هذا مخططا وربما يكون
التغيير لمصلحة الجميع .كان ثمة
رغ���ب���ة ل����دى ال���ط���رف���ي���ن ،أن����ا وش��رك��ة
ً
روت����ان����ا ،ف���ي أن ن��ت��ع��اون م���ع���ا وق��د
اتفقنا على أك��ث��ر م��ن فيلم "ورب��ن��ا
يوفقنا" .وكما تعلم للفضائيات
اآلن دور ك����ب����ي����ر ف������ي اإل ن�����ت�����اج
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي .ك��ذل��ك ف��ي ال��ع��رض
وال������ت������وزي������ع .ف�����ي ج�����ان�����ب آخ����ر
المبدعون الذين كانوا يعملون
معي هم الذين سوف يقومون
بتوزيع الفيلم وتربطني بهم
عالقة طيبة.
ي��������ق��������ال أن��������ك��������م ك���ج���ي���ل
تتسللون لمعرفة أعمال
بعضكم البعض بدليل
أن م����ع����ظ����م األ ع������م������ال
الكوميدية في الموسم
ت���ت���ض ّ���م���ن ش��خ��ص��ي��ات
ً
التوائم أيضا؟
ه��ذا االت��ه��ام أرف��ض��ه نيابة
ع��ن ج��ي��ل��ي ،وال��م��س��أل��ة ك��ل��ه��ا تأتي
ً
ب��م��ح��ض ال���ص���دف���ة ،ف��أن��ا م��ث�لا لم
أكن أعرف قبل التفكير في فيلمي
أن محمد سعد وأح��م��د حلمي
سيقدمون أكثر م��ن شخصية
في فيلم ،وقد كتب قصة فيلمي
منذ فترة طويلة من دون حتى
أن تظهر فكرة فيلم سعد أو
حلمي.

شارع السعادة بين أشرف وهنا

ت��دور ح��وادث مسلسل " 7ش��ارع ال��س��ع��ادة" ،ال��ذي يتقاسم بطولته
الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة هنا شيحة .حول سكان إحدى
العمارات والمشاكل اليومية التي يواجهونها والعادات االجتماعية
السيئة والصعوبات االقتصادية التي يعانون منها وخاصة ظاهرة
ال��دروس الخصوصية .المسلسل تأليف فداء الشندويلي وإخراج
أشرف سالم.

شمس تصور جلسة خليجية في  4أجزاء
ً
ف���ع�ل�ا أن أق������دم ه�����ذا ال���م���وس���م ف��ي��ل��م
"عنتره بن شداد" ولكن ما حدث أن
س��ي��ن��اري��و الفيلم ب��ص��ورت��ه األول��ي��ة
جعلتنا ن��ت��راج��ع ع��ن إن��ت��اج��ه لهذا
الموسم لما يحتاج إليه من تعديالت
ووقت طويل للتصوير ،وخاصة أن
ت��ص��وي��ره س��ي��ت ّ��م ف��ي أك��ث��ر م��ن دول��ة
وأب��ل��غ��ت ش��رك��ة اإلن���ت���اج ب��م��واص��ل��ة
ت���ج���ه���ي���زات ف���ي���ل���م "ع����ن����ت����ره" ل��ح��ي��ن
انتهائي من العندليب.
ً
قيل أيضا إنكم كنتم تتصارعون
ح���ت���ى ع���ل���ى ال��ب��ط��ل��ة وه�����ى س����والف
فواخرجي؟

أغان جديدة من
تستعد الفنانة الكويتية شمس لتصوير أربع
ٍ
ً
األلبوم الخليجي الذي أطلق حديثا في الكويت على طريقة الجلسة
الخليجية المعروفة ،ب��وج��ود مجموعة م��ن ال��ف��رق اإلستعراضية
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال��ت��راث��ي��ة .إخ���ت���ارت ش��م��س أغ��ان��ي��ه��ا" :م��ل��ي��ون" كلمات
منصور الفضلي ،ألحان عبد القادر الهدهود" .عفية عليه" كلمات
نصار الظفيري" ،طفل" كلمات أحمد الصانع ،ألحان عبد القادر،
إلى أغنية "بعد عمري" كلمات عوض نفاع وألحان فيصل الراشد،
وسيتم تصوير كل أغنية على نحو فريد وف��ي دي��ك��ورات خاصة.
َّ
ُي������ت������وق������ع أن ت���ل���ت���ق���ي ش����م����س ال�����م�����خ�����رج س����ع����ي����د ال��������م��������اروق ف��ي
ال����ق����اه����رة خ���ل��ال ال����ف����ت����رة ال���م���ق���ب���ل���ة ،ب���ع���د اإلن����ت����ه����اء م�����ن ت��ص��وي��ر
أغ���ن���ي���ة "ت������أت������أة" ك���ل���م���ات م���ح���م���د ج���م���ع���ة وأل�����ح�����ان م���ح���م���د ض��ي��اء
ال������دي������ن ،وق�������د ت������م االت������ف������اق ع����ل����ى س����ي����ن����اري����و درام�����������ي ل�ل�أغ���ن���ي���ة.

دور عرض وأصحاب مصالح ولذا
وجب التنسيق.
ماذا عن موضة تزييف اإليرادات
ً
التى انتشرت في الفترة األخيرة؟
ال أع��رف إن كانت مسألة تزييف
اإليرادات حقيقة أم ال ،لكن إذا حصل
ذل���ك ف��ل��ي��س ف���ي ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة.
ال��ف��ي��ل��م ال��ج��ي��د ي��ع��ي��ش ح��ت��ى ل���و لم
يحقق إي����رادات والفضائيات دليل
على ذلك.
قلت إن��ك ستحاول أع��ادة ترتيب
أوراقك كيف؟

سين
جيم

ه����ذا ال���ك�ل�ام ق���ي���ل ،ف��ب��ال��م��ص��ادف��ة
رشحنا سوالف للمشاركة في بطولة
الفيلم ،في حين قيل إن محمد سعد
س��وف يأخذها في فيلمه ،وال أعلم
ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى س��ع��د لكن
الفيلم كان يتطلب شخصية سورية
وهي فتاة من أصول أوروبية تربت
وع��اش��ت ف��ي الخليج ،لهجتها غير
ً
م���ص���ري���ة ف��ت��ط��ل��ب األم������ر ب���ح���ث���ا ع��ن
ممثلة س��وري��ة .عرضنا األم���ر على
س������والف ل��ك��ن��ه��ا اع�����ت�����ذرت ف����ي آخ���ر
لحظة الرتباطها بعمل آخر وأسند
الدور إلى هبه نور وهي فنانة شابة
من سوريا.

ج

ل���ج���وؤك ال����ى ن��ان��س��ي ع���ج���رم كي
ت��ق��دم أغ��ن��ي��ة ف��ي فيلمك ه��ل ه��و من
باب الدعاية الكبرى والدعم لك في
معركة الموسم؟

س أك�����������ل ّ�����������ت�����������ك وم�����������ش�����������روب�����������ك
المفضالن؟
ّ
ج
المغربية والحليب.

األمر ليس هكذا ،لكني مثل كثر
أع��ش��ق ص���وت ن��ان��س��ي ع��ج��رم وثمة
ح����ض����ور ك���ب���ي���ر ل���ه���ا ل������دى األط����ف����ال
وال��ش��ب��اب .وب��م��ا أن الفيلم يتناول
شخصية غنائية رأي��ن��ا أن ت��ش��ارك
نانسي بأغنية في الفيلم ،خاصة أن
لها شخصيتها مرحة.

ه��ن��اك صعوبة كبيرة ف��ي تقديم
شخصيات فى اإلطار الكوميدي لذا
س��أح��اول التغلب على ه��ذا ال��م��أزق
بالبحث ع��ن موضوعات ترضيني
ويقبلها الجمهور ،وما أحلم به هو
تقديم شخصيات مهنية م��ن وا ق��ع
المجتمع ال يلتفت إليها الكثيرون
لألسف.

س أقصى درجات البؤس؟

ج

الموت.

س اإلس�����������������������اءة ال��������ت��������ي ي����م����ك����ن
غفرانها؟

قصة حب
كبيرة وراء
هربي إلى
الخليج

ال أسامح.

س أك�������ث�������ر م��������ا ي����ع����ج����ب����ك ف���ي
الرجل؟

ج

شخصيته وطموحه.

س الهواية المفضلة لديك؟

ج

السينما.

اصبحت ال��ي��وم أغنية الفيلم من
أهم وسائل الدعاية؟
ه����ذا ص��ح��ي��ح ف���ي ش��ك��ل أو آخ���ر،
ل��ك��ن��ه��ا ل���ن ت��س��اه��م ف���ي ب��ق��اء الفيلم
ف��ي وج���دان الجمهور أو أن يعيش
سنوات.

ل��ك��ن "ع��ن��دل��ي��ب ال��دق��ي" لم
يكن هو الفيلم الذي أعلنت
ع������ن ت����ق����دي����م����ه ف������ي ب����داي����ة
ال��م��وس��م ،ب��ل ك��ان "عنتره"
ف�����ل�����م�����اذا ه��������ذا ال���ت���غ���ي���ي���ر
المفاجئ؟

ه����������ل م�����������ازال�����������ت م�������ع�������رك�������ة دور
ال��ع��رض تقلقك أم أن���ت خ����ارج ه��ذه
الحسابات؟

ل���م ي��ك��ن ال��ت��غ��ي��ي��ر من
ب����اب م���س���اي���رة األع���م���ال
ً
األخ����رى .ك��ان مفترضا

م��ن ال��م��ؤك��د أن��ن��ي أش��ع��ر ببعض
القلق ،لكن على الجميع أن يتعاونوا
مع بعضهم البعض ،ألنهم أصحاب

س م������ن ك����ن����ت ت���ت���م���ن���ي���ن أن
تكوني؟

ج

ال أحد.

ج

الصداقة الحقيقية.

س أك�����ث�����ر م�����ا ت����ق ّ����دري����ن����ه ف��ي
أصدقائك؟
س أبرز سيئاتك؟

ج

التأخر عن مواعيدي.

س السعادة بنظرك؟

ج

أن أحقق كل ما أتمناه.

س أب�������ط�������ال�������ك ف���������ي ال�����ح�����ي�����اة
الحقيقية؟

ج
س أكثر ما تكرهين؟
أبي وشقيقتي.

ج
ّ
أمني أثر بك؟
س حدث
البخل.

العمل مع داود
حسين متعة
ولن أخطف
سوالف من
محمد سعد

ج
س البلد الذي تحبين العيش
كل الحروب.

فيه؟

ج

كارال حداد

لبنان.

fitness
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الجوز:

صحة

ً
ي� � � ��ؤدي دورا م� �ه� �م ��ا ف��ي
ال� � ��وق� � ��اي� � ��ة م � � ��ن أم � � � ��راض
ا ل� � �ق� � �ل � ��ب إذ ي� � �س � ��ا ع � ��د ف ��ي
ت �ق �ل �ي��ل م �س �ت ��وي ��ات م�ع�ظ��م
الكولستيرول السيئ في الدم.
ً
يحوي الجوز أحماضا فريدة لها أثر ايجابي على
تخثر الدم وانتظام خفقان القلب.

جسدية ونفسيةّ
ّ
إنعكاسات

«السترس»
					 يفتك بنا!

رادار

أنف الجنين يكشف عن سالمة تكوينه

دينا االشقر
تحمل الحياة في ّ
طياتها المفرح
ّ
ّ
والسلبي ،المريح
اإليجابي
والمحزن،
والضاغط! عندما تعترض اإلنسان
ً
عوائق ّ
ومطبات ،يرزح أحيانا تحت
ّ
وطأتها ،ما يزيد من توتره ويضغط
ّ
أن العامل النفسي
على أعصابه .بيد ً
ً
الضاغط يلعب دورا إيجابيا إذا كان
بجرعات خفيفة ،بحيث يحفز المرء على
إعطاء أفضل ما لديه وعلى ّ
تحدي ذاته
وإبراز إنجازاته .ومتى إزداد التوتر قد
ال يستطيع الشخص أن ّ
يتحمل المزيد،
ً
ً
ّ
ما ينعكس عليه نفسيا وجسديا ويهدد
روتين حياته المنظم.
من هنا ،تبرز مشكلة أبدية “السترس
 ”Stressو له ما ال ُيحمد عقباه!

يبرز الضغط النفسي أو السترس
 Stressك ّ
������ردة ف��ع��ل ف��ي��زي��ول��وج ّ��ي��ة
ون��ف��س��ي��ة ع��ل��ى ال����ح����وادث ال���ت���ي من
شأنها أن تعيق التوازن في الحياة.
ّ
إن التغيير بشكل ع���ام ،س���واء ك��ان
ً
إي��ج��اب��ي��ا ك���ال���زواج ،أو ال��ب��دء بعمل
ً
ج���دي���د أو ال���س���ف���ر ،أو ك�����ان س��ل��ب��ي��ا
كالتوتر بين الشريكين أو الضغط
في العمل ،يجبر المرء على التأقلم
م���ع ال��م��ح��ي��ط وي����ش ّ����دد ع��ل��ى ق����درات
ّ
التحمل ،ما ينتج عنه
الشخص على
هذا «المرض».
ي���ق���ول ال���دك���ت���ور م��ي��ش��ال م��ع��ل��ول��ي،
ّ
اإلخ���ت���ص���اص ّ���ي ف���ي ط ّ
����ب ال��ع��ائ��ل��ة «أن
العوامل التي ّ
تسبب الضغط النفسي
تكاد ال تحصى وال ّ
تعد .فمن الممكن
أن تؤثر ع��وام��ل خارجية مثل البيئة
والبلدان التي نعيش فيها على حياتنا
وعملنا .كما قد تكون العوامل من صنع
اإلنسان نفسه ،بسبب طيشه أو مواقفه
السلبية أو توقعاته الخيالية .من جهة
ً
أخرى ،تؤثر شخصية اإلنسان كثيرا
في هذا المجال ،بحيث تختلف األطباع
ً
من شخص إلى آخ��ر ،فيستطيع مثال
ّ
يتحمل أكثر من سواه وال يكون
أحد أن
ُعرضة للضغوط بالمقدار نفسه .هذا،
ّ
الجيني والعامل
وقد ثبت أن العامل

ً
ً
ّ
البيولوجي يلعبان دورا واضحا في
م����دى ق����درة اإلن���س���ان ع��ل��ى إس��ت��ي��ع��اب
ّ
وتحمله».
الضغط
بشكل عام ،يمكن تقسيم ّ
مسببات
هذا القلق أو التوتر إلى ثالث فئات:
العوائق الكابتة التي تمنع اإلنسان
م����ن ت��ح��ق��ي��ق ط���م���وح���ات���ه أو ت��ن��ف��ي��ذ
رغباته ،الحيرة وتضارب المصالح
وع����دم ال���ق���درة ع��ل��ى إخ��ت��ي��ار ال��ب��دي��ل
المناسب ،والضغوط التي يفرضها
الناس والمجتمع والعمل.
ع����ل����ام���������ات ال������ض������غ������ط ال����ن����ف����س����ي
وعوارضه
ي�����ؤث�����ر ال�����س�����ت�����رس ع����ل����ى ال���ع���ق���ل
والجسم والتصرفات بطرق شتى.
من الممكن أن تختلف عالمات هذا
الضغط وعوارضه من شخص إلى
ّ
آخر لكنها كلها مؤذية على صعيد
ً
صحي وعاطفي وتنعكس سلبا على
العالقات اإلنسانية.
يشير ا ل��د ك��ت��ور معلولي« :كثيرة
هي العوارض الناجمة عن التعرض
للضغط ،مثل آالم الرأس والمشاكل
ف������ي ال�����ج�����ه�����از ال����ه����ض����م����ي وت���ش���ن���ج
العضالت وإضطرابات النوم والتعب
ال���م���س���ت���م ّ���ر واألوج����������اع ف����ي ال���ص���در
وض����رب����ات ال���ق���ل���ب غ���ي���ر ال��م��ن��ت��ظ��م��ة
وارت�������ف�������اع م����س����ت����وى ض����غ����ط ال�������دم،
وخسارة الوزن الكثير أو إكتساب
الوزن الكثير ،إضافة إلى الربو
وإن����ق����ط����اع ال���ن���ف���س وم��ش��اك��ل
ف��ي البشرة وإن��ع��دام الرغبة
الجنسية».
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،يجب
ال�����ت�����ن�����وي�����ه ب���������أن ال���ض���غ���ط
ال����ن����ف����س����ي ال����م����س����ت����م ّ����ر ال
يكون فقط على صعيد
ّ
ّ
جسدي ،بل يتخطاه
ّ
إل����������ى س����ل����ب����ي����ات
ع��ل��ىال��م��س��ت��وى
ال��������ع��������اط��������ف��������ي
وال�������ف�������ك ّ
�������ري
وحتى على
ط�������ري�������ق�������ة

ال��ت��ص ّ��رف .ت���رى اإلخ��ت��ص��اص��ي��ة
ف������ي ع����ل����م ال����ن����ف����س ن����ي����ك����ول ح��ب��ي��ب
ّ
أن «ال���ض���غ���ط ال��ن��ف��س��ي ي���ؤث���ر ع��ل��ى
ف���ك���ر اإلن����س����ان ف��ي��س ّ��ب��ب ل����ه م��ش��اك��ل
ف���ي ال����ذاك����رة ،وص��ع��وب��ة ف���ي إت��خ��اذ
ال�������ق�������رارات وإن������ع������دام ال������ق������درة ع��ل��ى
ال����ت����رك����ي����ز وال�����ض�����ي�����اع وال�����ت�����ش�����اؤم
والحكم الضعيف على األمور وعدم
ال���م���وض���وع���ي���ة .ك���م���ا ي���ج���ع���ل ال���م���رء
ف���ي ح��ال��ة ت��وت��ر وم���زاج���ي���ة وغ��ض��ب
وت ّ
�������ردد ،م���ا ي��ج��ع��ل��ه ُع���رض���ة للبكاء
وال��ه��ش��اش��ة ال��ع��اط��ف��ي��ة .وق���د ي��ؤدي
الضغط إلى ّ
تبدل الروتين الطبيعي
ل�لإن��س��ان ،فيدفعه إل��ى التغيير في
عاداته الغذائية ،كاإلفراط في األكل
أو اإلمتناع عنه ،وينعزل المرء عن
محيطه ليتجه إلى النوم الكثير أو
ّ
األرق ال��م��ت��واص��ل .ك��ل ه��ذه العوامل
ت��دف��ع ب��ال��م��رء إل���ى إه��م��ال واج��ب��ات��ه
وإت���ج���اه���ه ن���ح���و ال�����ع�����ادات ال��س��ي��ئ��ة
ّ
كالشرب وال��ت��دخ��ي��ن .ول��ع��ل أب���رز ما
ّ
التسبب ف��ي الحساسية
ي��ك��ون ه��و
ال���م���ف���رط���ة ت���ج���اه ال���ص���ع���وب���ات ،ف�لا
يستطيع الشخص كبت مشاعره أو
ّ
التحكم في أعصابه».
ّ
متعددة
أنواع
ّ
النفسي على
ال يقتصر الضغط
ن����وع واح�����د ،ب���ل ي���ت ّ
���درج م���ن ح���االت
ب��س��ي��ط��ة وع����اب����رة إل����ى ح�����االت أك��ث��ر
ً
صعوبة بحيث يكون الوضع مزمنا
ًّ ّ
ومستمرا .لعل أكثر أن��واع الضغط
ال��ن��ف��س��ي ش���ي���وع ً���ا ه���و ع��ن��دم��ا ي��م��رّ
اإلن����س����ان ف���ي أي�����ام ت��ل��ق��ي ب��أث��ق��ال��ه��ا
ً
ً
ع��ل��ي��ه ،وي��ك��ون واع��ي��ا ت��م��ام��ا لحجم
مشكلته ،فيعمد إلى محاولة التأقلم
م��ع��ه��ا ح���ت���ى زوال�����ه�����ا .وب���ع���د ف���ت���رة،
ّ
الطبيعية
يعود إلى ممارسة حياته
ب��ع��د ان���ق���ض���اء ف���ت���رة ال��ض��غ��ط ه���ذه.
وفي حاالت أخرى ،يكون األمر أكثر
ً
ت��ع��ق��ي��دا ب��ح��ي��ث ي���م ّ���ر ال��ش��خ��ص في
ن��وب��ات ضغط متواصلة ،م��ن حيث
ً
ي���دري أو ال ي����دري ،ف��ي��ك��ون منهمكا
ع���ل���ى ال������������دوام ،ي���ع���ي���ش ف�����ي ّ
دوام��������ة
ّ
ً
ف��وض��ى وض��ي��اع ،وي��ظ��ل مستعجال

ً
وم��ن��ش��غ�لا وغ��ي��ر ق���ادر ع��ل��ى إلتقاط
ّ
أنفاسه .في هذه األوضاع قد ال يميز
الشخص بين سير الحياة الطبيعية
ً
وسير حياته ،فيبقى عالقا في هذه
ّ
الدوامة ويأبى حتى التغيير إال بعد
ّ
التعرض لعارض صحي يجبره على
ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام ح��ي��ات��هّ .
وأم�����ا الخطر
األكبر فهو حاالت الضغط النفسي
ً
المزمنة التي تتآكل اإلن��س��ان يوما
بعد ي��وم ،وسنة بعد سنة ،من دون
ّ
وجود حل يلوح في األفق .هذا النوع
م��ن السترس يكون بسبب حاجات
وضغوط ال ّ
مبرر لها ولفترات غير
منتهية .وه���و م��ا ي��ت��آك��ل م��ن صحة
اإلن���س���ان .وم���ن أب���رز م��ا ي��س ّ��ب��ب ه��ذا
النوع من الضغوط األعباء المالية
والفقر ،البطالة ،العالقات العائلية
المتزعزعة ،المرض المزمن ،الحروب
والعنف ،اإلضطهاد ،والحاجة إلى
المثالية!
ّ
كما يقتضي التنويه بأن اإلنسان
ً
إبن بيئته ،وهذا يؤثر كثيرا عليه من
حيث يدري أو ال يدري .فمتى عاش
اإلن����س����ان ف���ي ب��ي��ئ��ة م��س��ال��م��ة وآم��ن��ة
ّ
شخصيته وأصبح
و م��ح��ب��ذة ،نمت
ً
ق��ادرا على معالجة ما يعترضه من
ّ
ّ
الصعوبات بأقل ضرر ممكن .أما في
ال��ح��االت التي ينمو فيها الشخص
في أجواء متزعزعة ونزاعات وإنعدام
التواصل واإلنزواء ،فإنه يكون مكسر
عصا للجميع ،وينعكس ذ ل��ك على
ح��ي��ات��ه ،ب��ح��ي��ث ت��ل��ح��ق ب���ه ال��م��ش��اك��ل
وي�����رزح ت��ح��ت ع��ب��ئ��ه��ا وي��ع��ان��ي منذ
المراهقة من مشاكل نفسية وجسدية
وعاطفية!
عناية شخصية
ّ
ّ
باستطاعة ك��ل منا أن ينظم ولو
ً
قليال سير مجرى حياته ،بما يتيح
ل��ه ال��ت��رف��ي��ه ع��ن ن��ف��س��ه واإلس��ت��رخ��اء
والتمتع بالحياة من منظار جميل.
ت���ق���دم اإلخ��ت��ص��اص��ي��ة ح��ب��ي��ب بضع
ّ
نصائح عملية يمارسها كل شخص
ّ
ّ
ع���ل���ه ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ح��ال��ة
الضغط النفسي:

ممارسة بعض تقنيات اإلسترخاء
م��ث��ل ال��ت��أم��ل وال��ي��وغ��ا واإلس��ت��رخ��اء
العضلي والتنفسي التي تهدف إلى
إب��ط��اء س��رع��ة القلب وخ��ف��ض ضغط
الدم عبر تقليص التوتر العضلي.
نيل قسط وافر من النوم والطعام
ّ
ال��م��غ��ذي وال��ت��م��اري��ن ،بما أن الجسم
السليم في العقل السليم .هذا يساعد
على حرق فائض الطاقة وعلى التمتع
بالنشاط.
م��ح��اول��ة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى الغضب
ّ
والتخلص منه عبر التعبير عنه ولكن
ّ
بروية ّوتحكم.
تجنب إستخدام األدوية المهدئة
لألعصاب من دون إستشارة الطبيب
ّ
ألنها تزيد من وطأة المشكلة وتخلق
ً
إدمانا وإتكالية.
تحديد األولويات ووضع أهداف
واقعية منطقية والتخطيط للعمل
خطوة خطوة لتجنب خيبات األمل
الفاضحة.
م���ن���اق���ش���ة ال����ه����م����وم م������ع ص���دي���ق
ّ
ل���ل���ت���خ���ل���ص م����ن اإلج�����ه�����اد ال��ن��ف��س��ي
والنظر إلى األمور من زاوية أفضل.
ّ
إختصاصي
طلب المساعدة من
ً
أو طبيب إذا ك��ان الضغط م��ت��زاي��دا
ّ
التحمل.
ويفرض أعباء تفوق
ّ
ّ
وتفوق!
تحكم
ال ي���ج���ب أن ي��س��ت��س��ل��م اإلن����س����ان
للصعوبات التي يواجهها .كما ال
يجب أن يقبع أسير التوتر والقلق
والخوف ،بل عليه ببساطة أن يغربل
األمور من منظاره الخاص ،ويعرف
ً
كيف يتفاء ل ف��ي حياته ،بعيدا عن
ال��ه��م��وم وال���م���ش���اك���ل .وي��ب��ق��ى األه ّ����م
تخصيص فترات راح��ة وإستجمام
ّ
ّ
ونفسي للقدرة على المتابعة
جسدي
ً
يوما بعد يوم.
فكما قال فوريست غامب «الحياة
م��ث��ل ع��ل��ب��ة ال���ش���وك���وال ،ال ن��ع��رف ما
س��وف نحصل عليه منها» ،بمعنى
ّ
ّ
والسلبي موجودان على
أن اإليجابي
ّ
حد سواء ،وما علينا سوى المحاولة
ّ
والتريث...
واإلنتقاء

صحة

هل نستشير الطبيب؟

الكدمات أشكال ألوان

يعاني عدد كبير من الناس من الكدمات،
ال سيما في فصل الصيف .يشعر بعض
هؤالء بأنهم مصابون ولسبب بسيط
فيتساءلون :هل يعود ذلك إلى خلل في
جسمنا؟ هل نحن مصابون بمرض ما؟

الكدمات عبارة عن تمزق األنسجة
واألوعية الدموية السطحية .تنجم عن
تصادم بجسم صلب ،فتتمزق بعض
األوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ال��ص��غ��ي��رةَ ،وي��ن��ش��أ
ن��زي��ف داخ���ل���ي ب��ي��ن خ�لاي��ا األن��س��ج��ة،
فينتج عن ذلك ورم مصحوب بتغيير
لون الجلد فوقه ،أحمر اللون ثم يتحول

أطلب الرعاية الطبية في الحاالت التالية :
 إذا كانت الكدمات كبيرة أو مؤلمة. إن طال بقاؤها أو ّتطورت ألسباب مجهولة.
 إذا رافق الكدمة صداع دائم.ً
 ان لم تكن متعرضا لكدمة قبل ذلك وتعرضت للكدمةبشكل مفاجىء.
ً
 إن كنت ّممن يصابون بها دائما.
ّ
 إن تعرضت لنزيف حاد في مكان آخر ( نزيف في االنفأو اللثة أو المنطقة المعوية).

إل�����ى ق����رم����زي وم�����ن ث����م إل�����ى أص���ف���ر أو
ّ
ّ
رمادي .وال شك في أن الكدمة الشديدة
مؤلمة .ولونها األزرق نتيجة نزيف في
األوعية الدموية الدقيقة تحت الجلد.
ّ
يؤدي هذا النزيف إلى ّ
تورم المنطقة
التي تعرضت إلى إصابة.
ً
غ����ال����ب����ا م�����ا ت����ك����ون ه������ذه ال���ك���دم���ات
بسيطة ،وتقتصر معالجتها بوضع
ال��ك ّ��م��ادات ال��ب��اردة عليها م��دة خمس
ّ
والحد من
عشرة دقيقة لوقف النزيف
ّ
ّ
التورم .وفي حال كانت الكدمة قوية،
ُيستحسن إ ض��ا ف��ة قليل م��ن الكحول
ّ
النقية إلى الماء المثلج.
من يعاني منها؟
بعضهم يعانون أكثر م��ن سواهم
ّأم���ا ال��ن��س��اء ال��ل��وات��ي يتميزن ببشرة
رق���ي���ق���ة ف���ات���ح���ة ال�����ل�����ون ،أو ال���ل���وات���ي
ت��������ج��������اوزن األرب������ع������ي������ن م�������ن ال����ع����م����ر،

ي��ت��ع��رض��ن إلره�����اق األوع���ي���ة ال��دم��وي��ة
���ة ،ب���س���ب ت���غ ّ���ي���ر ال���ه���رم���ون���ات،
ال���دق���ي���ق ّ
َّ ّ
ك���م���ا ي������رق ج���ل���ده���ن ك���ل���م���ا ك���ب���رن ف��ي
ّ
ّ
ال���س���ن ،إذ إن ال��ط��ب��ق��ة ال��ده��ن��ي��ة ال��ت��ي
ّ
ّ
تبطن أو تغلف الجلد (تحمي أوعية
الجلد ال��دم��وي��ة) تصبح أق��ل سماكة.
إلى ذلك ّ
ربما يؤدي التعرض المفرط
ألش��ع��ة ال��ش��م��س إل���ى إض��ع��اف الجلد
(ش��ي��خ��وخ��ة ال��ج��ل��د) ،م��ا يجعل ال��م��رء
أكثر عرضة للكدمات .من ناحية أخرى،
قد تعود سهولة الكدمات عند البعض
الّ��ى ع��وام��ل وراث��ي��ة .وال��ج��دي��ر بالذكر
ً
ً
أنها تكون أحيانا مؤشرا إل��ى نقص
في الفيتامينات أو إلى جلطة دموية.
اسبابها
ً
ت�����ح�����دث ال�����ك�����دم�����ات ع����������ادة ب��س��ب��ب
االرت��ط��ام بحاجز صلب ،أو السقوط،
أو نتيجة الضرب أو ال��ت��واء المفصل

أو ك����س����ور ف����ي ال����ع����ظ����ام .ول����ك����ن ،ث��م��ة
أس���ب���اب أك��ث��ر خ���ط���ورة ق���د ت����ؤدي إل��ى
ظ��ه��ور ال��ك��دم��ات مثل أم���راض ال���دم أو
تخثر الدم ( شذوذ وظيفة صفيحات
ً
ال�����دم) أو م���رض ت��ح��ت ال��ج��ل��د .ع�ل�اوة
األدوي����ة في
على ذل���ك ،تساهم بعض
ّ
تعزيز سيالن الدم وتمنع التخثر حين

ً
اإلصابة بالكدمات .إذا ،من الطبيعي
ً
أن نصاب جميعا بالكدمات .ولكن ،إذا
ّ
شعرت أنها تجاوزت حدها المعهود،
فمن األ ف��ض��ل أن تستشير طبيبك .ال
ً
تتجاهل ه��ذه المشكلة معتبرا أنها
م��ج��رد ك��دم��ات ع��اب��رة ،ف��ه��ي ق��د تكون
ً
مؤشرا إلى خلل خطير.

أساليب لمعالجة الكدمات بالطب البديل:
 نبتة األل�ف�ي��ة ( yarrowأو  :)milfoilيتم رش القليلً
منها في المنطقة المصابة مرات عدة يوميا حتى يزول
اللون االزرق.
 م ��زي ��ج ع �ص �ي��ر ال �ب �ص��ل م ��ع ق � ��در م ��ن زي � ��ت ال� �ك ��اف ��ور.ي � ��دل � ��ك ال� � �م � ��زي � ��ج م � � �ك � ��ان اإلص� � � ��اب� � � ��ة ص � � �ب � ��اح م � � �س � ��اء .
 حبة البركة :تغلى حفنة من حبة البركة في الماء ،ويتمبعدئذ نقع العضو المصاب لمدة تتراوح ما بين  15و20
ٍ
دقيقة.

ي���ع���ت���م���د ب�����اح�����ث�����ون م��ن
ج��ام��ع��ة والي�����ة أوه���اي���و
األم��������ي��������رك��������ي��������ة ت����ق����ن����ي����ة
إشعاعية جديدة تسمح
ل�ل�أب���وي���ن ب��االط��م��ئ��ن��ان
على و ل��ي��د ه��م المنتظر.
تمكن األطباء من تالفي
االخ�������ت���ل���االت ال�����والدي�����ة
ف��ي وق��ت مبكر وأوض��ح
الباحثون أنهم يلجأون
ً
ح���ال���ي���ا إل������ى اس���ت���خ���دام
ف��ح��ص ال���م���وج���ات ف��وق
الصوتية لعظام األ ن��ف
ع�������ن�������د األج����������ن����������ة خ���ل���ال
الثلث األول م��ن الحمل،
األم��ر ال��ذي يساعد على
ال����ت����ش����خ����ي����ص ال���م���ب���ك���ر
ل�ل�اخ���ت�ل�االت ال��ج��ن��ي��ن��ي��ة
وال���ت���ش���وه���ات ال���والدي���ة
المحتملة.

تمرينات لزيادة الكوليسترول الحميد

أظ����ه����ر ت���ح���ل���ي���ل ل���خ���م���س وع����ش����ري����ن دراس���������ة أن������ه ي���ت���رت���ب ع��ل��ى
األش����خ����اص ال���ذي���ن ي����ري����دون زي������ادة م��س��ت��وي��ات ال��ك��ول��ي��س��ت��رول
العالي الكثافة أو الكوليسترول الحميد م��ن خ�لال التمرينات
ًّ
أسبوعيا.
الرياضية القيام بنشاط جسدي لساعتين على األقل
و ج��������د ا ل�����ب�����ا ح�����ث�����ون أن ا ل�����ت�����در ي�����ب�����ات زادت م������ن م���س���ت���و ي���ات
ال���ك���ول���ي���س���ت���رول ال��ح��م��ي��د ب��ش��ك��ل م���ت���واض���ع ل���ك���ن م���ل���م���وس ب��ل��غ
ً
 2.53م��ل��ل��غ /دي ال ،م���ا ي���ع���ادل ان��خ��ف��اض��ا ب��ن��س��ب��ة خ��م��س��ة في
ً
ال��م��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا ف���ي خ��ط��ر اإلص����اب����ة ب����أم����راض ال��ق��ل��ب ب��ال��ن��س��ب��ة
إل����ى ال���رج���ال ون���ح���و ث��م��ان��ي��ة ف���ي ال��م��ئ��ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال��ن��س��اء.
كما وجد الباحثون أن كثافة التدريبات أو تكرار جلسات التدريب
غير مهم ،على ما يبدو ،ما دامت التدريبات تؤدى بشكل ثابت،
ولكن ما يهم هو ط��ول جلسة التدريب فزيادة عشر دقائق إلى
جلسة التدريب تقابلها زيادة قدرها  1.4مللغ/دي ال في مستوى
الكوليسترول الحميد.

واقع الحال

 % 40م ��ن ح� ��االت ال �س��رط��ان يمكن
إيقافها إذا حرصنا على عدم استخدام
ً
ً
ًّ
غذائيا صحيا.
التبغ واتبعنا نظاما
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أزياء بسيطة وابتسامة دائمة

أنابيال هالل :أنا جميلة حين أكون سعيدة
بيروت  -رؤى الحجيري
أنابيال هالل وصيفة ملكة جمال لبنان
لعام  .2005توقع الكثيرون ان تفوز
بلقب ملكة لكن تصويت الجمهور حال
دون ذلك .شاركت في مسابقة جمال
الكون في بولندا وتمكنت من الوصول
الى التصفيات النهائية .حظيت باهتمام
الصحافة وهي اآلن طالبة حقوق.
طموحها أن تكون قاضية .لها نظرتها
الخاصة الى الجمال و تتميز بـ «الستايل»
البسيط ،خاصة بالجينز واألقراط
الصغيرة واأللوان الفاتحة .معها هذا
الحوار.

ما المميز في جمالك؟
اب����ت����س����ام����ت����ي .اع����ت����ب����ر ال���ض���ح���ك
مفتاحا من مفاتيح جمال المرأة.
كيف تنظرين الى جمالك وكيف
هي عالقتك بالمرآة؟
ن��ف��س��ي��ت��ي ان���ع���ك���اس ل��م��ظ��ه��ري
الخارجي .حين اك��ون سعيدة أرى
ن��ف��س��ي غ���اي���ة ف����ي ال���ج���م���ال وأح ّ
�����ب
��رآة ،أم��ا ف��ي لحظات
النظر ف��ي ال��م ّ
ال��ت��ع��اس��ة ،ف��أف��ض��ل ع����دم اإلق���ت���راب
منها.
ه�������ل ت����خ����اف����ي����ن خ������ف������وت ب����ري����ق
جمالك؟

لدي الجرأة
في اختيار أي
“لوك” ،شرط
أن يزيد من
جمالي

أحاول قدر المستطاع المحافظة
على جمالي كي يدوم لفترة طويلة.
ّ
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى اركز
على األم���ور المعنوية وال��ع�لاق��ات
االجتماعية وت��ق ّ��ب��ل األخ���ر ،فلهذه
االمور تأثيرها الكبير في حياتي.
م���ازل���ت ت��ت��اب��ع��ي��ن دراس����ت����ك في
مجال الحقوق ،ما “الستايل” الذي
تعتمدينه في الجامعة؟
غ��ال��ب��ا م��ا أرت����دي ث��ي��اب��ا بسيطة ،
{الجينز} واألح��ذي��ة الرياضية مثال،
إض��اف��ة ال���ى اإلك��س��س��وارات الناعمة.
أب���ت���ع���د ع�����ن ال���ت���ك���ل���ف ف��ي
مالبسي.أشبه االخرين
وال اح���ب ان ات��م ّ��ي��ز
عنهم كثيرا.
هل تالحظين
أن بعض
زميالتك
يحاولن
اعتماد
“ستايلك”؟

ّ
ل��ي��س ب���ال���ض���رورة ،ف��ل��ك��ل م��ن��ه��ن
طريقتها في اختيار مالبسها ،وفي
الجامعة أعتمد {ال��ل��وك} البسيط
كما معظم الفتيات هناك.
هل ترتدين التنورة القصيرة؟
ل�����ل�����ذه�����اب ال�������ى ال����ب����ح����ر ارت�������دي
التنورة القصيرة ،وال احبذها في
السهرات.
لماذا؟
الن��ن��ي ال أش��ع��ر ه��ن��اك ب��ال��راح��ة
فأرتدي الجينز.
هل تنتعلين الكعب العالي؟
احب انتعال سكربينة ذات كعب
عال ،أشعر بها تزيدني أنوثة ،وهي
ل����دى ال����م����رأة م���ن م�ل�ام���ح ال��م��وض��ة
االس��اس��ي��ة تماما كما ه��ي موضع
اهتمام كبير بالنسبة ّ
الي.
كم لديك من السكربينات؟
ال اع��رف تحديدا .اعتقد ان لدي
ما يقارب الخمسين.
ّ
اي الجزادين تفضلين؟
ّ
أف��ض��ل ال��ص��غ��ي��رة م��ن��ه��ا رغ���م أن
ال��ح��ق��ائ��ب ال��ك��ب��ي��رة ه���ي األب���رزف���ي
أي���ام���ن���ا ه����ذة ألن���ه���ا ال ت��ت��س��ع لكل
ح����وائ����ج����ي .أران��������ي دائ����م����ا م��رب��ك��ة
بأوراقي وكتبي ،فالجأ أحيانا الى
استعمال الملفات.
ما المميز في فساتين أنابيال؟
ف����س����ات����ي����ن����ي ط�����وي�����ل�����ة ن����اع����م����ة،
ومعظمها م��ن أال ل����وان الربيعية ،
وبخاصة الزهر واالبيض.
ّ
المصممين تختارين أزياءه
أي
في المناسبات؟
زهير مراد.
م�����ن ت���س���ت���ش���ي���ري���ن ف�����ي اخ���ت���ي���ار
ثيابك؟
شقيقتي ومديرة أعمالي نادين
مبارك.

ال��ص��غ��ي��رة .غ��ال��ب��ا م���ا أن��ت��ق��ي��ه��ا من
ال���ل���ؤل���ؤ .أم����ا ف���ي ال��ل��ي��ل ف��أف��ض��ل��ه��ا
ك��ب��ي��رة وب ّ����راق����ة ،م��ت�لائ��م��ة م���ع ل��ون
ثيابي ونوعها.
ماذا عن الخواتم؟
ال أه��ت��م ب��ه��ا ك��ث��ي��را ،خ��اص��ة في
تمعنت
الصيف فهي تزعجني .لو
ِ
في مقتنياتي من الحلي فستجدين
م��ع��ظ��م��ه��ا ب���س���ي���ط���ة ،وس��ت��ف��اج��ئ��ك
ال�����س�����اع�����ات ال����ك����ث����ي����رة وال����ك����ب����ي����رة
وال���ص���غ���ي���رة م���ن���ه���ا ،وم�����ن األل������وان
واألشكال المختلفة.
كم ساعة تملكين؟
نحو مئة ساعة ،ليست كلها من
الماركات العالمية المرتفعة السعر.
ليس ثمنها ما يعنيني بل مالءمتها
لثيابي .وإن وضعت اليوم ساعة فال
ّ
أكرر ذلك إال بعد أشهر.
أتفضلين الفضة أم الذهب؟
الفضة تناسب عمري أكثر ،أما
ال��ذه��ب ف�لام��رأة ف��ي عقدها ال��راب��ع.
هذا ال يعني انني ال اشتري الذهب.
الموضة تستهلك كل شيء.
ال��م��اك��ي��اج رف��ي��ق ال���م���رأة ال���دائ���م،
ماذا عنك؟
لكل مناسبة ماكياجها الخاص،
في النهار ماكياج خفيف نسبيا،
وفي الليل ماكياج بااللوان الداكنة،
وفي هذا المجال استشير المزينة
ريتا سعادة.
ه���������������ل ت��������ض��������ع��������ي��������ن رم����������وش����������ا
اصطناعية؟
ال اح�����ت�����اج إل������ى ذل�������ك .رم���وش���ي
طويلة وجميلة ،لكن اثناء التصوير
ال اخ��ف��ي ان��ن��ي اس��ت��ع��م��ل ال��رم��وش
االص����ط����ن����اع����ي����ة ل����ت����ك����ون ال����ص����ورة
اجمل.
ّ
ه��ل تعتبرين أن ج��م��ا ل��ك يشكل
بديال من اختيارك ستيال خاصا؟
أعتقد أن الجمال يغني في كثير
من األحيان عن اللجوء الى بعض
األس���ال���ي���ب ل��ل��ف��ت األن����ظ����ار ،وم��ن��ه��ا
التفتيش عن “ستايل” معين.

م����������ا االك������������س������������س������������وارات ال�����ت�����ي
تفضلينها؟

هل تفكرين في أعتماد “ستايل”
عكس التيار او الموضة؟

أح���ب االك���س���س���وارات البسيطة.
ف��ي النهار أخ��ت��ار أألق���راط الناعمة

لدي الجرأة في اختيار أي {لوك}،
ش�������رط أن ي����زي����د م�����ن ج����م����ال����ي ،وال

ا ح���ب استعمال
الموضة الغريبة
ألجل لفت االنظار.
ف���������ي رأي������������������ك ،م���ا
الفائدة من المشاركة
في مسابقة ملكة جمال
لبنان ،او م��ن حمل لقب
جمالي؟
ث��م��ة ف���وائ���د ك��ث��ي��رة،
م�������ادي�������ة وم����ع����ن����وي����ة،
ف��ال��ل��ق��ب م���ف���ت���اح إل���ى
أع�����م�����ال ك����ث����ي����رة ف��ه��و
ال��������ذي م���ن���ح���ن���ي ال���ث���ق���ة
ب���ال���ن���ف���س وج���ع���ل���ن���ي اش����������ارك ف��ي
م��س��اب��ق��ة ع��ال��م��ي��ة .ال���ى ذل���ك حققت
ش��ي��ئ��ا ل��وط��ن��ي ل��ب��ن��ان ورف���ع���ت في
ال��ع��ال��م اس��م��ه ع��ال��ي��ا ،ق��ل��ت ان لهذا
البلد رسالته الجمالية.
كيف تصفين عالقتك مع زمالئك
في الجامعة؟
انهم زمالئي قبل كل شيء .وقفوا
ال����ى ج��ان��ب��ي ف���ي ك���ل خ��ط��وة خ�لال
مسابقة ملكة جمال لبنان .منهم من

كان يحتفظ لي بكل ما يكتب عني
في الصحف والمجالت.

ف����ي ال���م���ي���دان ال���ق���ض���ائ���ي ط��م��وح
يالزمني دائما.

هل يمنعك القضاء من المشاركة
في مسابقات الجمال؟

اذا وضعت امام خيارين :مشوار
الفن والجمال أو القضاء والمهنة،
أيهما تختارين؟

ما أألقوى في رأيك ،سلطة جمال
المرأة أو سلطة القضاء؟

ّ
هناك ش��روط ولكنها ال تشكل
ع����ائ����ق����ا ام��������ام خ����ط����وات����ي ف�����ي ه����ذا
المجال.

رب��م��ا أس��ت��ط��ي��ع ال��ت��وف��ي��ق بين
اإلث��ن��ي��ن .ثمة مثل م��ف��اده {كوني
جميلة واص��م��ت��ي} .واط ّ��ب��ق مبدأ
{ك����ون����ي ج��م��ي��ل��ة واح����ك����م����ي} اذا
ق ّ��درت لي المشاركة في مسابقة
جمالية فلن أم��ان��ع ،لكن النجاح

ه���ذا األم����ر ي��ت��ع��ل��ق ب��ن��ظ��رة كل
شخص الى الجمال والقضاء .ال
َّ
ش��ك ف��ي ان لجمال ال��م��رأة سلطة
ق��وي��ة وف ّ���ع���ال���ة ،ك��ذل��ك لشخصية
ال������رج������ل ال�����ق�����وي�����ة ،أم�������ا ال���ق���ض���اء
بأحكامه وقوانينه فهو فوق كل
السلطات.

ه��ل تعتبرين ان المتهم ينسى
قضيته امام جمالك؟
أثناء عملي في المجال القضائي
أنسى جمالي وأتعامل مع االخرين
كقاضية وليس كفتاة جميلة.

beautytips

ما هي خطوات الماكياج الصحيح؟
من كتاب ألحمد قبيسي «املاكياج»
قلة من النساء تعرف الخطوات
المالئمة للماكياج .أسئلة كثيرة تتبادر
الى أذهانهن من نوع :متى نضع أحمر
ً
الشفاه داكنا؟ أي األلوان نستخدم
للحصول على ظالل دافئة؟ ما هي
أنواع كريم األساس و طبيعتها؟
خبير التجميل أحمد قبيسي يجيب عن
هذه األسئلة و سواها إلنجاز الماكياج
السليم.

ال �م ��رأة ال�ع��رب�ي��ة م�ح�ظ��وظ��ة ببشرتها
السمراء وعينيها الواسعتين وشفتيها
الممتلئتين .هذه الصفات رمز الجمال
شرط أن تعرفي سيدتي ماذا تختارين
لماكياجك وتتعلمي قواعد الماكياج
ً
ال�ص�ح�ي��ح ب � ��دءا ب �ل��ون األس � ��اس (ف��ون
دي ت��ان) وال�ب��ودرة المثبتة للماكياج،
انتهاء بظالل العيون وح�م��رة الشفاه
المناسبة.
ث�م��ة ن��وع��ان م��ن ال �م��اك �ي��اج الم��رأت�ي��ن
مختلفتين :األول بارز جريء والثاني
كالسيكي عملي .تختلف استعماالت
مستحضرات التجميل بين األسلوبين
العربي والغربي.
األسلوب العربي
تكون العينان بارزتين بشكل واضح
باستخدام الكحل السائل أو اآليالينر
ً
الذي يغيب تماما عن الماكياج الغربي.
إليك الطريق إلى الماكياج العربي:
 ب �ع��د ت�ح�ض�ي��ر ال��وج��ه وت�ن�ظ�ي�ف��ه،نرطب البشرة بواسطة الكريم المغذي
ً
ال��ذي تستعملينه يوميا وه��و يساعد
في عملية مد الفونداتيشن على كامل
ال��وج��ه وال��رق�ب��ة ،وم��ن المهم ان تغطي
ً
ً
الرقبة أيضا كي ال يبدو الوجه قناعا
ً
مفصوال عنها.
 -نستعمل خافي الهاالت السوداء

الخفائها من محيط العينين وإضفاء
البريق ،ث��م نضع كريم أس��اس ون��وزع
المزيج على كامل الوجه والرقبة بشكل
متساو ومن ثم البودرة فننثرها على
ٍ
ً
ً
كامل الوجه لتعطي ملمسا حريريا.
 ب �ع��د وض� ��ع األس� � ��اس ع �ل��ى ك��ام��لالوجه والرقبة نأتي الى عمل المصحح
ونبدأ برسم شكل الحاجبين ونستعمل
ً
ً
لذلك قلما بنيا .إلب��راز جمال العينين
نضع ّ ظالل عيون بنية فاتحة مع البيج
المطفى والباذنجاني.
 ف��ي ال�ب��دء نضع البيج عند زاوي��ةالعين الداخلية ثم ننثر اللون الغامق
ال�ب��اذن�ج��ان��ي ع�ل��ى ال��زاوي��ة ال�خ��ارج�ي��ة
ون�ك� ّ�ح��ل العين ب�ـ  Cake eye linerأي
ال�ح�ج��ر ال�س�م�ي��ك ال �ج��اف ال ��ذي يخلط
ب��ال�م��اء وه��و ك�ح��ل يستعمل م��ع ال�م��اء
كالماكياج العربي.
 ب ��واس� �ط ��ة ف� ��رش� ��اة ن �خ �ف��ف ح� � ّ�دةّ
ونموه
الخط األسود عند زاوية العين
اآليالينر مع الظالل لتبدو ألوان العين
م�ت�ن��اس�ق��ة وط�ب�ي�ع�ي��ة ،ث��م ن�ض��ع داخ��ل
ال �ع �ي��ن ق �ل��م ك �ح��ل ب � � ��وردو وم ��اس �ك ��ارا
سوداء.
ّ
المخصص
 نرسم الشفتين بالقلمال� � ��ذي ي� �ح ��دد ع �ل��و ال� �ف ��م وح �ج �م��ه م��ن
ال��وس��ط .ن��رس��م ب��دق��ة ون�غ�ط��ي الطبقة
الداخلية بشكل ّ
مموه مستخدمين اللون
الباذنجاني القريب من البني الفاتح من

قلم تحديد الشفاه فوق أحمر الشفاه.
 ال �ل �م �س��ة األخ � �ي� ��رة ه ��ي ل �ل �ب�ل�اش.ن � �ض ��ع ع� �ل ��ى ال � �ف � ��رش � ��اة ال �م �خ �ص �ص��ة
ل � �ب� ��ودرة ال �خ ��دي ��ن ال � �ب �ل�اش ون �ن �ث��ره��ا
ً
اب �ت��داء م��ن ع�ظ�م��ة ال �خ��دود ن� ��زوال ال��ى
األ ن��ف م��ع تخفيف الكمية على الذقن
والوجنتين.
األسلوب األوروبي
م�ن��اس��ب الم ��رأة كالسيكية وعملية
و ت�ك�م��ن أس � ��راره ب��ال �خ �ط��وات ال�ت��ال�ي��ة:
 بعد تنظيف الوجه بالطريقة المتبعةأعاله نضع كريم األساس ثم نمده على
كامل الوجه والرقبة وفوقه البودرة ثم
القليل من ظالل الجفون فوق العينين.
 ن �س �ت �خ��دم األل� � � ��وان ن �ف �س �ه��ا ال �ت��ياس �ت �ع �م �ل��ت ل �ل �م ��اك �ي ��اج ال � �ع� ��رب� ��ي ،م��ع
االب�ت�ع��اد ع��ن استعمال كحل اآليالينر
واالستعاضة عنه بالبني الغامق والبيج
ّ
اللماع مباشرة تحت الحاجب.
 ال �م��اك �ي��اج ال �غ ��رب ��ي ي �ع �ت �م��د ع�ل��ىال �ظ�لال ال�م��دخ�ن��ة الخفيفة م��ع اإلك�ث��ار
م��ن ال�م��اس�ك��ارا واالب�ت�ع��اد ع��ن ال�ب�لاش،
وال نستخدم ف�ي��ه ق�ل��م ت�ح��دي��د الشفاه
بل نكتفي بوضع أحمر الشفاه ،وننثر
البالش بنعومة على كامل الوجه على
عكس األسلوب العربي المحدد بطريقة
مدروسة.

ً
متى نضع أحمر شفاه داكنا؟
ي �م �ك �ن��ك اس �ت �ع �م��ال ال � �ل ��ون ال ��داك ��ن
لتلوين شفتيك عندما يكون ماكياجك
ً
هادئا على العينين.
ّ
أي األل ��وان نستخدم لنحصل على
ظالل دافئة؟
ج�م�ي��ع األل� ��وان ال�ت��راب�ي��ة ه��ي أل��وان
ً
دافئة مثال :البيج ،البني ،الباذنجاني
والبرونز.
طرق وأنواع مختلفة من البودرة
البودرة الكثيفة السميكة
ن �س �ي �ج �ه��ا ال �م �ض �غ��وط ي �س �م��ح ل��ك
ب ��اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ب� ��واس � �ط� ��ة األق� �م� �ش ��ة
األس�ط��وان�ي��ة وف��رده��ا ع�ل��ى ال��وج��ه من
دون بعثرة الفائض .البودرة الحرة هي
األنسب الستخدامك اليومي ،وتستعمل
بواسطة الفرشاة العريضة.
ألوان البودرة
ـ اللون البيج (إيفوار) يغلف البشرة
بطبقة ناعمة تمنع لمعانها.
اللون ال��وردي يضفي على البشرة
اإلشراق والتألق.
ال � �ل� ��ون ال� �ش� �ف ��اف ي �س �ت �ع �م��ل ف�ق��ط
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ل ��ون ك��ري��م األس ��اس
وثباته.

كريم األساس
 -1من المتعارف عليه والمصنوع
ف��ي ب��داي��ة اخ �ت��راع ك��ري��م األس ��اس هو
السائل .إنه مزيج شفاف دهني يصلح
للبشرات الجافة وذو تغطية خفيفة.
 -2ك��ري��م األس ��اس الكريمي كثيف
ي� ّ�وف��ر ال��رط��وب��ة ل�ل��وج��ه وذو تغطية
س �م �ي �ك��ة ي �س �ت �ع �م��ل ف �ق ��ط ل �ل �ب �ش��رات
الجافة.
 -3س �ت �ي��ك ال �م �ع �ج��ون ي��أت��ي ع�ل��ى
ش � �ك� ��ل ق � �ل� ��م ح � � �م � � ��رة .ه� � ��و األف � �ض� ��ل
للبشرات العادية أو المختلطة ،يقوم
بتغطية شاملة على ال��وج��ه و ي��دوم
أك �ث��ر م��ن ال �ك��ري��م ال �س��ائ��ل أو ال�ك��ري��م
الكثيف السميك ،يستعمل في العادة
للتصوير أو للعمل التلفزيوني أو
السينمائي.
الفوندايشن الكثيف :هو مزيج
-4
ّ
دهني مكثف يغطي العيوب بصورة
ك��ام�ل��ة ق��د ي�ك��ون م��زج م��ع ( )Waxأي
ا ل�ش�م��ع ليعطي تغطية م�لا ئ�م��ة لكل
عيوب البشرة.
اس �ت �ع �م��ال ه ��ذه ال �ت��رك �ي �ب��ة ب�ك�ث��رة
ي��ره��ق ال �ب �ش��رةّ ،وه ��ي ح��اج��ز يمنع
دخول الهواء وتنفس البشرة .أنصح
عند استعماله بأن تكون البشرة أعدت
لذلك من تنظيف وترطيب وعناية قبل
وبعد إزالته.

وظيفة أختصاصي التجميل تقديم النصائح وليس
فرضها فأنت جميلة في كل المراحل.
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ّ
تحوالت

أنت الحكم

ً
المهن البسيطة ليست عيبا

إذا طلب منك تعديل
مادة من القانون
الكويتي ،فماذا تختار؟

شباب «?»Why Not

يعملون بال خجل

					
شروق الكندري

عبد الله العوضي

«إنجاز» مؤسسة أميركية نشأت في العالم العربي بعد الحرب العالمية األولى .هدفها
تعليم الشباب االعتماد على النفس والعمل على مشروع خاص مربح يصقلهم
ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة المجهول .عرفت المؤسسة في الوطن العربي منذ
ثالث سنوات .أما في الكويت فقد بدأت منذ سنة قام خاللها الشباب الكويتي بمشاريع
ناجحة .لكن ما أقدم عليه شباب ثانوية عبد الله الرجيب من مشروع لغسل السيارات
ً ً
«? »why Notلم يكن مشروعا مربحا فحسب بل رسالة إلى الشباب والشعب الكويتي
بأسره ،ليكسر حاجز الخجل وليبرهن للجميع أن الشاب الكويتي صلب وغير مترف.

«الجريدة» التقت ه��ؤالء الشباب في
مكان عملهم لالطالع على أعمالهم
وع���ل���ى رد ف���ع���ل ال�����ش�����ارع ال��ك��وي��ت��ي
حيالهم.
انطباع خاطئ
ي�����وض�����ح رئ�����ي�����س م���ج���ل���س إدارة
«? »Why Notم��ح��م��د ال��ن��ج��دي (17
ً
ع��ام��ا) االن��ط��ب��اع الخاطئ ال���ذي الزم
ُ
الشاب الكويتي لسنوات“ :عرف عن
الشاب الكويتي أنه مترف وغير قادر
على تحمل المسؤولية .بالطبع هذا
ان��ط��ب��اع خ���اط���ئ .ن��ح��ن ُج��ب��ل��ن��ا على
الكد والعمل .مشروع غسل السيارات
م���ق���اب���ل دي���ن���اري���ن ل���ل���س���ي���ارة ب���ره���ان

واضح عن تنامي الولوج في مختلف
المجاالت إذا أتيحت لنا الفرصة”.
وف����ي ح��ي��ن ت����راوح����ت ردود فعل
الشارع الكويتي بين مؤيد رأى فيها
م����ب����ادرة ط��ي��ب��ة وم����ع����ارض ات��ه��م��ه��ا
ب���ت���ش���وي���ه ص����ورت����ه ب���ق���ي���ت ق���ن���اع���ات
ش����ب����اب «? »Why Notب�����أن ا ل��ع��م��ل
ال��ش��ري��ف ال ي��ع��ي��ب ص��اح��ب��ه“ .ل��ذل��ك
آثرنا مواصلة المشروع إلى النهاية
وال���ح���م���د ال����ل����ه ن���ج���ح���ن���ا ،ك���م���ا الق���ى
م��ش��روع��ن��ا اس��ت��ح��س��ان ال��ك��ث��ي��ري��ن”
يقول النجدي.
عباءة الترف
غ��س��ل ال���س���ي���ارات م��ه��ن��ة تتطلب

فريق «»why not

محمد النجدي

مهنا الغربه

محمد العيسى

جاسم حسن

سعود بوشهري

أحمد ألوقيان

يوسف مالك

عبد الرحمن المطوع

مجتمع

ً
ً
جهدا ووقتا مضاعفين ،لكنها كما
يراها هؤالء الشباب ،نافذة للخروج
م��ن تحت ع��ب��اء ة ال��ت��رف وتوضيح
ص��ورة الشباب الكويتي للجميع
داخل الكويت وخارجها بأنه شباب
طموح ،يشغل الكثير من المهن وإن
كانت بسيطة.
م���ن ه����ذا ال��م��ن��ط��ل��ق ي���ق���ول م��دي��ر
ال����ع��ل�اق����ات ال����ع����ام����ة واإلع�����ل����ام ف��ي
ً
الشركة مهنا الغربة ( 18عاما)“ :ال
ً
أرى عيبا ف��ي ه��ذا العمل الشريف
وال يهمني إن ذهبت إلى المنزل كل
يوم وثيابي متسخة”.
عبادة
تبدو السعادة على وجوه شباب
« »Why Notالفريدين بين أقرانهم.
محمد العيسى مدير اإلن��ت��اج (16
ً
ع���ام���ا) ي��ص��ف ف��رح��ت��ه ب��ه��ذا العمل
ً
ق��ائ�لا« :ال أستطيع أن أص��ف مدى
س��ع��ادت��ي وأن����ا أغ��س��ل ال���س���ي���ارات،
إن���ه م��ج��رد م���ش���روع ال���ي���وم لكنني
قد أغسل السيارات في المستقبل
ً
أيضا فال عيب في عمل الشريف».
ويفصح العيسى ع��ن تعلقه بهذا
ال���م���ش���روع ال������ذي وج�����د ف���ي���ه ج����رأة
ك����س����رت ال�����ح�����واج�����ز االج���ت���م���اع���ي���ة
ّ
كويتي
والمهنية“ :ذات يوم ترجل
م��ن سيارته ليعطيني أ ل��ف دينار
ك����وي����ت����ي ،م����ق����اب����ل أن أح����م����ل ع����دة
الغسل وأع��ود إل��ى منزلي! غير أن
ً
دينارا أكسبه من هذا العمل بعرق
ج��ب��ي��ن��ي ي������وازي ف���ي ن���ظ���ري أل���وف
الدينارات».
ويضيف «ال أرى أن ه��ذا العمل
ي��ه��ي��ن ص��اح��ب��ه ،ف��ال��ع��م��ل ال��ش��ري��ف
عبادة .أتمنى من النفوس المريضة
أن تتقبل مثل هذه األعمال وتدعم
المشاريع التي نقوم بها».
ّأم����������ا س�����ع�����ود ب�����وش�����ه�����ري أح����د
ً
أعضاء الموارد البشرية ( 17عاما)
وال��م��ع��ارض للمشروع ف��ي بدايته
فيقول« :بعد قيامي بهذه التجربة
وج���دت أن ن��وع العمل ال يقلل من
ق��ي��م��ة ال��ش��خ��ص ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س
يزيد من احترام اآلخرين له .نحن
ه���ن���ا ال����ي����وم ل��ن��ب��ره��ن أن ال��ش��ب��اب
ال��ك��وي��ت��ي يستطيع ال��ع��م��ل وال��ك��د،
ولنغير نظرة اآلخرين إلينا بأننا

ّ
الصداقة في العمل ...حقيقة أم مجرد زمالة؟
َ
نمضي ثلثي وقتنا في العمل .لذا ال
ً
مفر من التعامل يوميا مع األشخاص
أنفسهم .تنشأ من حيث ال ندري روابط
ألفة ومودة بيننا تتطور مع الوقت لتصبح
صداقات .إال أن بعض األطباء النفسيين
يوضحون أن اإلنسان يشعر في قرارة
نفسه بضرورة الفصل بين المشاعر
والعمل لذا يرفضون اعتبارها صداقات
بكل معنى الكلمة .بيد أن اإلنسان ليس
ً
آلة ،وال يسعه وضع مشاعره جانبا عندما
يدخل مقر عمله ليستعيدها في آخر
النهار.

ً
ُي��ق��ال« :ل��ي��س صعبا أن تضحي
م��ن أج��ل ص��دي��ق ،لكن م��ن الصعب
أن ت��ج��د ال��ص��دي��ق ال�����ذي يستحق
التضحية» .فهل يمكنك أن تنمي
صداقات حقيقية في مكان العمل؟
دائمة أم عابرة؟
ي�������روي ال���ك���ث���ي���رون ع����ن ص���داق���ة
لصيقة جمعتهم ب��زم�لاء عملهم.
ً
ً
مثال :يعمل ربيع وسهام معا منذ
أرب���ع ع��ش��رة س��ن��ة .ي��ق��ول رب��ي��ع« :ال
أح��ت��اج إل��ى أن أش���رح لها م��ا أري��د
ف��ه��ي ت��ق��رأ أف���ك���ري .م��ع أن طباعنا
م���خ���ت���ل���ف���ة ي���ك ّ���م���ل واح������دن������ا اآلخ�����ر
ف��ي ال��ع��م��ل .إن��ه��ا ص��دي��ق��ة حميمة.
ي���ف ّ���رح���ن���ي أن أع����م����ل م���ع���ه���ا ألن��ه��ا
ً
ً
تحثني دوم���ا على المضي ق��دم��ا.
ال ت��ق��ت��ص��ر ع�لاق��ت��ن��ا ع���ل���ى ال��ع��م��ل
ً
ً
فزوجها أيضا صديقي وغالبا ما

ً
تجتمع عائلتانا معا».
صحيح أن بعض العالقات بين
زم�لاء العمل يتوطد ويتحول إلى
ّ
صداقة ،لكن معظمها يبقى ضمن
إطار الزمالة .أنت ترى أصدقاءك كل
ً
ي��وم تقريبا وتتبادلون األحاديث
ف�����ي م����واض����ي����ع ش����ت����ى ،ل����ك����ن ه����ذه
األح��ادي��ث تبقى عامة وال تتطرق
إلى مسائل شخصية .لذلك يعتبر
ال��ب��ع��ض أن ال��ص��داق��ات ف��ي العمل
ً
سطحية تنشأ بحكم التواجد معا
ً
يوميا.
تلعب خلفية الشخص وبيئته
ً
ً
دورا ك���ب���ي���را ف����ي ه�����ذه ال���م���س���أل���ة.
البيئة المنفتحة تشجع على تقبل
اآلخ��ري��ن وتقوية أواص���ر الصداقة
ا ل��زم�لاء .وتجعل البيئة المنغلقة
ً
اإلنسان متقوقعا على ذاته ،أسير
حدود الزمالة.
أين تنمو؟
قد يؤثر الجو العام الذي يسود
مكان العمل في نشوء الصداقات.
ً
ي��ج��د ال��م��وظ��ف��ون أن��ف��س��ه��م أح��ي��ان��ا
ض���ح���ي���ة م����دي����ر ظ����ال����م أو م��س��ت��ب��د
فتوحدهم المصيبة.
تروي روال« :كنا نعمل في شركة
ال ت��ح��ت��رم م��وظ��ف��ي��ه��ا أو زب��ائ��ن��ه��ا.
ً
ه��ك��ذا وج��دن��ا أن��ن��ا جميعا نعاني
ال��م��ش��اك��ل ن��ف��س��ه��ا .ت��ب ّ��ي��ن ل��ن��ا أن��ن��ا
ً
ّ
نفكر أيضا بالطريقة ذاتها .صرنا
ً
ّ
نمضي أوقات فراغنا معا ،ما وطد
عالقتنا».
أما الجو العدائي أو التنافسي
ف���ي م��ك��ان ال��ع��م��ل ف��ق��د ي��ح��ول دون
ّ
الموظفون
تطور الصداقات .يسعى
ّ
ف���ي ب��ع��ض ال���ش���رك���ات إل����ى ت��ج��ن��ب
ن��ش��وب ع���داوات بين ال��زم�لاء فيما
يسعى ك��ل منهم إل��ى االرت��ق��اء إلى

م���ن���ص���ب أع�����ل�����ى .ف�����ي ج�����و م���م���اث���ل
يستحيل أن تنمو بذور الصداقة.
يذكر ذوو االختصاص أن الجو
السائد في مكان العمل ال األجر هو
م��ا ي��دف��ع ال��م��رء إل��ى االس��ت��ق��ال��ة من
عمله ،أو إلى االستمرار فيه.
ٌ
عديد من الموظفين يتمسكون
بعملهم بسبب الرفقة المميزة رغم
ً
روات��ب��ه��م ال��م��ت��دن��ي��ة ن��س��ب��ي��ا .تقول
ريما« :أعمل في مؤسسة صغيرة
منذ أكثر من عشرة أع���وام .يتألف
فريق عملنا من سبع نساء ورغم
ّ
أن أجرنا ضئيل ال تفكر أي منا في
االستقالة إذ يمكننا أن نصطحب
أوالدنا معنا إلى العمل .كما ّ
تقدم
لنا الشركة الكثير من التسهيالت
وال����ن����س����اء ال����ل����وات����ي أع����م����ل م��ع��ه��ن
ً
رائعات حقا».

مترفون وغير قادرين على تحمل
المسؤولية».
متعة وتحدي
ي��������رى أح�����م�����د ال�����وق�����ي�����ان ع��ض��و
ً
العالقات العامة واإلعالم ( 18عاما)
ً
في غسل السيارات متعة وتحديا
لآلخرين في الوقت نفسه ورسالة
صريحة بأن الشباب الكويتي قادر
على العمل في سائر المجاالت من
دون خجل.
وب��ي��ن��م��ا ي��ف��ض��ل ك���ث���ي���رون ع���دم
االستعجال في مزاولة ه��ذا النوع
م��ن المهن يجد أع��ض��اء المشروع
ً
ً
ب��اب��ا واس��ع��ا م��ن خاللها لتشجيع
العمالة الوطنية.
ي��س��ت��ن��ك��ر ع��ض��و دائ�����رة اإلن���ت���اج
ً
ي����و س����ف م����ا ل����ك ( 18ع�����ام�����ا) اآلراء
ً
ال���م���ع���ارض���ة ق�����ائ��ل��ا« :رغ������م ت��ف��ش��ي
البطالة في مجتمعنا يصر البعض
ع��ل��ى اع���ت���ب���ار م����زاول����ة ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن
للمهن البسيطة إس��اء ة لهم ،لذلك
أرجو من المسؤولين إعادة النظر
في هذا الموضوع ،كما أتمنى منهم
تشجيع العمالة الوطنية كي نرقى
غد أفضل».
إلى ٍ
ي��ؤي��د ه���ذا ال����رأي األخ��ي��ر عضو
دائ����رة ال��ت��س��وي��ق وال��م��ب��ي��ع��ات عبد
ً
ال��رح��م��ن ال��م��ط��وع ( 17ع���ام���ا)« :أن��ا
م����ن م��ش��ج��ع��ي ال���ع���م���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة
وأت��م��ن��ى م���ن ال��ج��م��ي��ع أن ي��دع��م��وا
ً
ه������ذه ال���م���ش���اري���ع ال���غ���ري���ب���ة ن���وع���ا
م���ا ع��ل��ى م��ج��ت��م��ع��ن��ا ل��ك��س��ر ح��اج��ز
ال��خ��ج��ل وت��غ��ي��ي��ر ال��ن��ظ��رة ال��دون��ي��ة
ً
إلى المهن البسيطة» ،متمنيا على
الشباب الكويتي «العمل على صقل
أنفسهم بحرف ومهن تعود عليهم
ً
ب��ال��م��ن��ف��ع��ة» ،م��ض��ي��ف��ا «ال��ك��وي��ت��ي��ون
شباب مميزون لكنهم يحتاجون
إل��ى ف��رص��ة ليثبتوا أن��ه��م ق���ادرون
ع���ل���ى خ�����وض م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���االت
بنجاح وتميز».
رأي الشارع
ً
للشارع الكويتي رأي أيضا وإن
خ��ال��ف ه����ؤالء ال��ش��ب��اب ف���ي بعض
النقاط إال أنه يلتقي معهم في نقاط
أخرى كثيرة.

ي����ص����ف ع����ب����د ال�������وه�������اب ال���ع���ب���د
الجادر سعادته بهذا اإلنجاز غير
المسبوق« :إنها المرة األولى التي
ً
نرى فيها شبابا كويتيين يغسلون
س����ي����ارات ال����م����ارة .إن م��ش��اه��دت��ه��م
وهم يقومون بحمل عدة التنظيف
لمباشرة العمل تبعث فينا السعادة
وحب التحدي».
وي���ؤك���د ال��ع��ب��د ال����ج����ادر «أن في
ً
ال��ك��وي��ت ك�����ادرا ال ي��س��ت��ه��ان ب��ه من
ال��ش��ب��اب المتميز وال���واع���د ،علينا
ت��ش��ج��ي��ع��ه��م ودع���م���ه���م الس��ت��ث��م��ار
ّ
المبددة في التخلص من
طاقاتهم
البطالة».
ال���ش���ب���اب ال��ك��وي��ت��ي��ون اآلخ�����رون
يدعمون شباب «? »Why Notوإن
ً
رأوا في الخطوة ق��درا من الغرابة،
إال أن���ه���م ي��ن��ظ��رون ال��ي��ه��ا ك��ف��رص��ة
فيتجرأون بدورهم.
ف����ي ذل�����ك ي���ق���ول خ���ال���د م��ن��ص��ور
«ال��ك��وي��ت��ي ي��ح��ب ب��ل��ده ول���ن يمتنع
ع��ن العمل بيديه واالس��ت��غ��ن��اء عن
العمالة الخارجية ،لكنه في حاجة
إلى دعم المسؤولين».
وعلى الخط نفسه ترى أم محمد
أن ال عيب في العمل الشريف« :أذكر
أن اب��ن��اء ال��ك��وي��ت ك��ان��وا يحملون
أكياس القمامة إبان الغزو العراقي
ع���ل���ى ال����ك����وي����ت ،ل���ذل���ك ق���دم���ت ل��ه��م
ً
س���ي���ارت���ي ل��ي��غ��س��ل��وه��ا ت��ش��ج��ي��ع��ا
لهم».

رغم تفشي
البطالة في
مجتمعنا يصر
البعض على
اعتبار مزاولة
الكويتيين
للمهن البسيطة
إساءة لهم

(مخرج 60 ،عامًا)

ّ
أعدل قانون الحضانة
في األحوال الشخصية
ً
ً
ألني أراه قانونا تعسفيا
وغير منصف فالحضانة
ً
لألم دائما ،علما أن هنالك
بعض األمهات غير
صالحات وغير أمينات
على األبناء وتربيتهم.
لذلك ّ
أعدل هذا القانون
لمنح الحضانة لألصلح.

عبد العزيز الشمري

(طالب 24 ،عامًا)

القانون الكويتي جيد
وليس في حاجة إلى
تعديل.

سيد هاشم الموسوي

(طالب 21 ،عامًا)

ّ
أغير قانون األحوال
ً
الشخصية ،تحديدا النفقة
الزوجية.

محمد الظفيري

(موظف 28 ،عامًا)

أزيد النفقة الشهرية
للمطلقة وأبنائها .أطالب
الزوج كذلك بتوفير
ً
خادمة وسائقا لألوالد.

خالد الحنيفي

(موظف 34 ،عامًا)
يجب تعديل قانون
األحوال الشخصية
ً
وتحديدا النفقة ألنها
تثقل كاهل الزوج،
ً
فبعضهم ال يملك دينارا
ً
واحدا ،والسبب القانون
ً
التعسفي الذي يقف دائما
مع المرأة ضد الرجل.

يلزمها جهد
ت�������م ّ
�������ر ص���������داق���������ات ال�����ع�����م�����ل ف���ي
امتحانات قاسية .قد تنشأ صداقة
ً
بين زميلين في العمل سريعا لكنها
ً
تنتهي أحيانا مثلما بدأت نتيجة
خ�ل�اف���ات ال��ع��م��ل .ك��م��ا أن بعضها
ينتهي ما إن يترك أحد الصديقين
العمل أو يتقاعد.
ً
إذا ،ق����د ت���ت���ح���ول ال����زم����ال����ة إل���ى
ص��داق��ة ،لكنها ت��ح��ت��اج إل���ى جهد.
ال تشعر بخيبة أم��ل إذا ل��م تنجح
ه��ذه العالقة فقد ال تكون الشركة
المكان المالئم لتنمية الصداقات
أو قد ال يكون زم�لاؤك األشخاص
المناسبين.
ل���ذا ح���اول أن ت��ت��ع��رف إل���ى أكبر
ع���دد م��ن ال��زم�لاء ل��ئ�لا ت��ج��د نفسك
ً
وح���ي���دا ف��ي م��ق ّ��ر ع��م��ل��ك إذا س��اء ت
ال�����ع��ل��اق�����ة ب����ي����ن����ك وب�����ي�����ن زم��ل�ائ����ك
ّ
المقربين.

عبد العزيز الغيص

(موظف 20 ،عامًا)

أقلب قانون األحوال
ً
الشخصية رأسا على عقب
ُ
وألزم الزوجة دفع نفقة
شهرية للزوج واألبناء
ً
بدال من الزوج.

تسالي
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الرقم املطلوب
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ما الرقم الذي ينبغي أن يحل
ً
منطقيا محل عالمة االستفهام؟

8
9
ً
أفقيا

1

 1ـ كيميائي من السويد اخترع الديناميت
 2ـ يشارك  -اقترب
 3ـ دولة أفريقية  -أخفى
 4ـ ضمير منفصل  -حارس
 5ـ هم  -نقص
 6ـ من األشجار  -عمل
 7ـ مدينة إيرانية من مراكز الحضارة اإلسالمية
في القرون الوسطى
 8ـ توليد (معكوسة)  -لجأ إلى مكان
 9ـ نظر  -توسيخ

7
6

9

4
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2
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ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع االتجاهات .
ً
تجد بعد عملية الشطب حروفا غير مشطوبة تؤلف على التوالي كلمة
السر وهي فنانة لبنانية نالت جائزة أفضل فنانة عربية مرتين على
التوالي في جوائز الموسيقية العالمية.
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أمل

فرح

بسالة

فداء

بهاء

مجتمع

ثراء

محبة

جمال

مساواة

حضارة

مشروع

خطر

معهد

خوف

هدوء

شجاعة

وفاء

شهامة

والء

 =6+4+5+8مضيء
 =8+7+9عتاب

kakuro
تهدف هذه اللعبة الى ملء الخانات البيضاء في الشبكة باستعمال األرقام من  1الى  .7تتكون الشبكة من
مجموعات أفقية ومجموعات عمودية تحدها خانات زرقاء .تتألف كل مجموعة من  2الى  7خانات ،إمأل بأرقام
ً
يكون مجموعها الرقم المدون في الخانات الزرقاء .إذا كان الرقم األساسي مدونا في الجزء األعلى من الخانة
ً
الزرقاء فهو يعني المجموعة األفقية ،أما إذا كان مدونا في الجزء األدنى فهو يعني المجموعة العمودية .ينبغي
أال يظهر أي رقم مرتين في المجموعة نفسها.

حاول إيجاد الطريق الصحيح
ً
انطالقا من نقطة االنطالق عند
ً
النجمة وصوال إلى األسفل بحيث
تحصل على مجموع  57بإمكانك
ً
التحرك أفقيا أو إلى األسفل.
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ّلون عشرة مربعات من المربعات غير المرقمة في الشبكة أدناه ،على أن
يالصق المربع المرقم عدد من المربعات الملونة يوازي الرقم الموجود
في داخله.

درج األرقام
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مارشال ألماني قاد الحملة على أفريقيا وفشل في العلمين.
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من هو؟

ً
عموديا

 1ـ م���خ���ت���رع أم����ي����رك����ي ص���ن���ع أول ن�����م�����وذج آلل���ة
الخياطة
 2ـ آلة النطق والذوق  -ضد عطشان
 3ـ مرفأ هام شرقي قبرص
 4ـ خاف  -حرف شرط
 5ـ قبيح  -نوم
 6ـ سهاد
 7ـ حب  -الخباز
 8ـ من الحبوب  -للتعجب
 9ـ اهم مدن جزر كناريا في كناريا الكبرى

2

1

ط

ء

م

س

ر

ل

ش

م

ة

ا

2

1

1
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ي

ا
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ح
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1

1

1

1

ا
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ل
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ل

ا

ا

ر

ل

م

1

2

1

2

و

ف

ا

ء

ب

هـ

ا

خ

و

ف

1

1

1

هـ

د

و

ء

ش

ض

ث

ر

ا

ء

1

1

1

14

3

1

1

ع

د

ل

ا

ح

ب

س

ا

ل

ة

24
6

17

30

9
26

9

7
9

7

8

30

22

18

16

17
15

12

مربعات كبيرة ،يقسم كل مربع إلى  9خاليا صغيرة .عليك ملء الخاليا الصغيرة
تتألف شبكة  wordokuهذه من 9
لاّ
باألحرف المناسبة من  Aإلى  .Iيجب أ يتكرر الحرف أكثر من مرة في كل صف أفقي أو عمودي.

16
12

الرقم المطلوب17 :

26

الكلمة الضائعة :أليسا

17
7
9

kakuro

16

6
8
21

9
8
24
15

26
7 24

9
9

9

8
17

8
24

30
17

=

6

8

7

7

17

=

2

9

12

8

15

3 sudoku
2
1
4
7
8
9
5
6

5
7
9
1
3
6
8
2
4

8
6
4
9
2
5
7
1
3

1
9
3
5
4
2
6
8
7

2
4
6
8
9
7
5
3
1

7
8
5
3
6
1
4
9
2

4
1
2
6
8
9
3
7
5

6
5
8
7
1
3
2
4
9

9
3
7
2
5
4
1
6
8

+

9

1
3

8

+

13

=

47

=

الكلمات المتقاطعة:
ً
أفقيا  1 :ـ أيزاك سنجر  .2لسان
 ريان  .3فاماغوستا  .4رهب إن  .5دميم  -سبات  .6أرق .7ود  -الفران  .8بندق  -وي
 .9الس بالماس
ً
عموديا  1 :ـ ألفرد نوبل  .2يساهم
 دنا  .3زامبيا  -دس  .4أنا -مراقب  .5غم  -قل  .6سرو  -فعل
 .7نيسابور  .8انتاج  -أوى  .9رنا
 -تدنيس

hitori

15

26

15

20

+

من هو :أرفين رومل

9

=

44

+

16

+

+

30

+

12

=

ضع األرقام الظاهرة إلى يمين كل شبكة في أماكنها الصحيحة بحيث
تحصل على المجموع المدون عند نهاية كل صف أو عمود.

+

=
58

8

51

58

40

8

 األب :ملاذا تحمل علبة دخان ،هل أنت تدخن؟االبن :كال يا أبي ،أحملها لكي أدخنها عندما أكبر.

16

+

51

 التلميذ :هل يجوز يا أستاذ معاقبة إنسان على عمل لم يقمبه.
األستاذ :بالطبع ال .لم هذا السؤال؟
التلميذ :حسنًا فأنا لم أنجز فروضي.

58

نوادر

+

30

=

58

=

40

12

+

9

+

+

20

=

44

+

26

+

+

15

+

13

=

47

+

حكمة اليوم
ّ
عذب ّ
حس َاد َك باإلحسان إليهم.
( أبو ّ
حيان التوحيدي)
ً ْ ُ
َ
ُ
فانشره.
فاستره ،وإذا ُصنع معك
صنعت معروفا
إذا
(حكمة عربية)
		

=

حكم ونوادر

hitori

الحلول

مجتمع
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توابل

العدد  / 13السبت  16يونيو 2007م  1 /جمادى اآلخرة 1428هـ

ً
أك����د  98ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة من
م��در س��ة الكويت االنكليزية
ع�����ل�����ى م�����ك�����ان�����ة م����درس����ت����ه����م
ال��م��م��ي��زة خ�ل�ال المسابقات
ال������دول������ي������ة ع�����ل�����ى م���س���ت���وى
ال��������م��������دارس األج����ن����ب����ي����ة ف��ي
ال���ك���وي���ت ..ح��ي��ث ح��ص��ل 23
ً
ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م��ن م��درس��ة
ال���ك���وي���ت االن���ك���ل���ي���زي���ة ع��ل��ى
الميداليات الذهبية في تلك
ال���م���س���اب���ق���ات ال����ت����ي ت��ع��ك��س
التطور الشخصي للقدرات
ال�����ذات�����ي�����ة وت����ع����ل����م م�����ه�����ارات
جديدة كقوة التحمل خالل
البحث العلمي والتنقيب.

المناسبة
االحتفال بالجائزة
الدولية الكبرى
المكان
مدرسة الكويت
ا النكليزية
لقطة تذكارية للطلبة المتفوقين

الهيئة التدريسية تتقدم الحضور

رع�������ى م�����ش�����روع «ال���������و س���ه���م���ك»
ان����ج����ازات ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ة قسم
ال���م���ع���م���ار ف����ي ج���ام���ع���ة ال��ك��وي��ت
ال��ت��ي تضمنت م��ش��روع كابينة
ال���ه���ات���ف ال���ن���ق���ال ،وذل�����ك اي��م��ان��ا
م���ن «ال����و س��ه��م��ك» ب��اه��م��ي��ة دع��م
ط��ل��ب��ة ال��خ��ري��ج��ي��ن وم��ؤس��س��ات
االك���ادي���م���ي���ة .وت���أت���ي ال��ك��اب��ي��ن��ة
على شكل سطح مقوس منحنى
يتسع لشخص واحد ويمكنه من
الشعور بالخصوصية والتميز.
اما الطالب المكرمون فهم عمر
ال����راج����ح����ي ون����اص����ر ال��م��ط��ي��ري
وف�����ض�����ة ال�����رف�����اع�����ي وي���اس���م���ي���ن
ال��ص��وري وداوود ال��ب��در اضافة
الى جاسم العلوان.

المناسبة
«الو سهمك» يرعى
مشروع طالب الهندسة
المكان
مجمع الفنار

مدخل المعرض

عدد من الطلبة المشاركين

ً
فرحا باإلنجاز
احد الطلبة

حديث جانبي

تغطية إعالمية في المعرض

تجربة كابينة النقال

يرد على استفسارات رواد المعرض

استقبل رئيس نادي
ال��ق��ادس��ي��ة ال��ري��اض��ي
ال����ش����ي����خ ط����ل���ال ف��ه��د
األحمد اعضاء الهيئة
االداري���ة والتدريسية
ف������ي روض����������ة اس����ام����ة
ب�����������ن زي�����������������د ،ال�������ذي�������ن
أه������دوا ال��ش��ي��خ ط�لال
ً
الفهد در ع���ا تذكارية
ب���م���ن���اس���ب���ة رع����اي����ت����ه
حفل تخريج تالميذ
الروضة.

عرض الحدى الشخصيات الكرتونية

تستعد إدارة الجمعية
ال���ك���وي���ت���ي���ة ل���م���ت�ل�ازم���ة
ال��������������داون ب�����رئ�����اس�����ة د.
ص������دي������ق������ة ال�����ع�����وض�����ي
إلط�������ل������اق أن����ش����ط����ت����ه����ا
ال����ص����ي����ف����ي����ة ب�����اش�����راف
ع��ض��و م��ج��ل��س االدارة
ح��������ص��������ة ال����������ب����������ال����������ول.
وت����ب����دأ األن����ط��ل�اق����ة م��ن
 2 0 0 7 / 6 / 2 0ح���ت���ى
 .2007/8/20و ت���د ع���و
الجمعية اب��ن��اء ال��داون
ل����ل����م����ش����ارك����ة ف������ي ه����ذه
االنشطة.

 ...ويشرح أهمية المشروع

األنصاري حصل
على االستاذية
ح���ص���ل ع���ض���و ه��ي��ئ��ة
ال����ت����دري����س ف����ي ك��ل��ي��ة
ال�����ت�����رب�����ي�����ة ب���ج���ام���ع���ة
ا ل����ك����و ي����ت د .ع��ي��س��ى
م����ح����م����د األن�������ص�������اري
على درجة األستاذية
خالل اجتماع مجلس
الجامعة.
ألف مبروك

مجتمع
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ر ع��ى ر ئ��ي��س مجلس
األم����ة ج��اس��م م��ح��م��د
الخرافي حفل تكريم
ال��م��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة
من خريجي مدرسة
الرؤية الثنائية اللغة
ال���م���رح���ل���ة ال���ث���ان���وي���ة
ل������ل������ع������ام ال��������دراس��������ي
 2007 - 2006وذ ل��ك
ف��ي ف��ن��دق ريجنسي
ب������������������������������االس ح�������ض�������ر
ال�����ح�����ف�����ل م����ج����م����وع����ة
م����������ن ال������ت������رب������وي������ي������ن
وال���������م���������س���������ؤول���������ي���������ن
وأولياء األمور.

المناسبة
حفل تخريج
طالب الرؤية
ثنائية اللغة
المكان
فندق ريجنسي
ً
فرحة التخرج ويبدو جاسم الخرافي متوسطا الخريجين

المحتفى بهم وكلمة اولياء األمور

لقطة تذكارية لعدد من الخريجين

جانب من الطلبة المتفوقين

منظر عام للحفل

تكريم احد الطلبة

يوسف عبدالرحمن

جاسم الخرافي يتوسط الحضور

ان����ط����ل����ق «م�������ده�������ش» ال���ش���خ���ص���ي���ة
األش���ه���ر وال��م��ح��ب��ب��ة ل���دى األط��ف��ال
خ��ل��ال م���ف���اج���آت ص���ي���ف دب�����ي ف��ي
ج�����ول�����ة ل��������دوة م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ل����زي����ارة األط����ف����ال غ��ي��ر
القادرين على حضور الحدث في
الجمعيات الخيرية ودور األيتام
والمستشفيات.
بعد زيارته مملكة البحرين ،يكمل
«مدهش» جولته في مدينة الكويت
ل��ي��ق��دم ل�ل�أط���ف���ال ف���ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى
ال���وط���ن���ي م���ج���م���وع���ة م����ن ال���ه���داي���ا
إلدخ����ال ال��ب��ه��ج��ة إل���ى ق��ل��وب��ه��م ،ثم
ينتقل إلى قطر ثم إلى مدينة جدة
في المملكة العربية السعودية.

المناسبة
وصول شخصية
«مدهش» الى الكويت
المكان
المستشفى الوطني

«مدهش» يشارك األطفال الفحوصات الطبية

ويحتضن طفلين

خدمات
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العنوان اإللكتروني والبريد الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء		
مقسم هواتف
مقسم المركزي
مقسم الشويخ
قسم النزهة
مقسم حولي
مقسم الفروانية
مقسم راس السالمية
مقسم السالمية
مقسم جليب الشيوخ
مقسم مشرف
مقسم العارضية
مقسم الجهراء الجديد
مقسم الصليبخات
مقسم الصليبية
مقسم الفحاحيل
مقسم السرة
مقسم الفنطاس
مقسم صباح السالم
مقسم الرقة
مقسم األحمدي
مقسم المنقف
مقسم الصباحية
مقسم الزور
مقسم أم الهيمان
مقسم الوفرة
مقسم العبدلي
مقسم الشعيبة

2400000
4810000
2510000
2610000
4710000
5710000
5610000
4310000
5380000
4880000
4570000
4870000
4670000
3910000
5310000
3900000
5510000
3940000
3980000
3710000
3610000
3950000
3280000
3952000
2700000
3260000

• لجنة زكاة العثمان •
لجنة الزواج ـ كفالة األيتام ـ ماء السبيل ـ مراكز القرآن
لجميع األسرة.
المحاضرات ـ ت 2667780 :فاكس2667781 :
• حماية المستهلك •
ت 5720252 :ـ 4820281
• وزارة العدل •
إدارة التوثيقات الشرعية
4801809
• استعالمات •
الشعيبة ـ المناولة3260158 :
الشعيبة ـ الحاويات3260330 :
الشعيبة ـ العمليات البحرية3262280 :
الشويخ ـ المناولة4810338 :
الشويخ ـ الحاويات4832063 :
الشويخ ـ العمليات البحرية3262307 :
ميناء الدوحة4878453 :
• غرفة تجارة وصناعة الكويت مركز رجال األعمال •
هاتف2423666 / 2423555 :
بدالة 805580 :داخلي 555
فاكس2460693 :
صفحة الغرفة على اإلنترنت:
www.kcci.org.kw
• الفتوى الهاتفية وزارة األوقاف •
 2444405ـ  2428934ـ 2466914
• فتوى المسجد الكبير •
( 149المباشر)
المسجد الكبير 7/2418448
المركز اإلعالمي 7/2417118
• الرد الشرعي في بيت الزكاة •
هاتف 5752711 :ـ فاكس5752712 :
• مكتب لخدمة المواطن بوزارة العدل  -إدارة التنفيذ •
الخط الساخن( 2436032 :داخلي )2105
• التأمينات االجتماعية •
114
• لجنة بشائر الخير •
ت9300456 :

الهواتف
• الطوارئ الطبية •

العمليات
م .األميري
م .الفيحاء
م .الدعية
م .الصباح
م .مبارك الكبير
م .السالمية
م .القرين
م .الفروانية
م .مجمع الفروانية
م .المطار
م .الجهراء
م .الشقايا
م .العبدلي
م .العدان
م .الفحيحيل
م .الشعيبة
م .الوفرة
م .النويصيب
م .الخيران

4722000
2422366
2553779
2510854
4844227
5311437
5739011
5427361
4883000
4725149
4717425
4575448
4587088
9003502
3941455
3919089
3261927
3810731
3950114
3950414

• صيانة الطرق •

• وزارة الداخلية •

9/2410035
عمليات الداخلية
2433954/2433840
بدالة الوزارة
5382000
بدالة النجدة
5380935/5396666
عمليات النجدة
إدارة الدفاع المدني 543-546/5383189
5391455
(ضابط العمليات)
5734333
عمليات خفر السواحل
5739333 / 5735333
5743333
البدالة
4816522
عمليات المرور
2410908
إدارة العالقات العامة
• الشرطة •

2422353
2434064
2435865
2544200
2530801
2547133
2515277
2616662
5714406

• طوارئ الكهرباء •

4847041/4847329
كهرباء المدينة
4578568/4578380
كهرباء الجهراء
كهرباء الشوي ــخ الصن ــاعية 4831792/4831781
كهرباء السالمية 5711130/5712259
4722935/4722937
كهرباء خيطان
5312521/5312520
كهرباء حولي
كهرباء الفحيحيل 3915300/3911333
3810695/3810693
كهرباء الوفرة
4745536/4745598
إنارة الشوارع
4745839/4738641
كهرباء الديزل

• طوارئ المياه •

مياه الشويخ
مياه الصليبخات
مياه السالمية
مياه الجهراء
مياه األحمدي
مياه حولي
مركز االتصاالت
الوزارة بالرقعي
بدالة الوزارة
• المعلومات المدنية •

خدمة الجمهور
رقم البدالة

(Email (Info@dpm.gov.kw

الصيدليات
الصيدليات الجاهزة
• ال� �ع ��اص� �م ��ة  -ص���ي���دل���ي���ة أح��ل��ام
ـ ال�����ك�����وي�����ت ـ ش���������ارع ف����ه����د ال�����س�����ال�����م ـ
2436184
ص.ج الخالدية التعاونية ـ جمعية
الخالدية التعاونية ـ 4833967
• ح��ول��ي  -ص��ي��دل��ي��ات خ���اف���رة 24
ساعة.
• ال �ف��روان �ي��ة  -ص.ج .ال���ف���ردوس
التعاونية ـ جمعية الفردوس التعاونية
ـ 4881201
صيدلية الرضا  -الفروانية ـ ق 40ـ
شارع حبيب مناور ـ 4724689
• األح�م��دي  -صيدلية أب��و حليفة
ـ أب�����و ح��ل��ي��ف��ة ـ ال���ط���ري���ق ال���س���اح���ل���ي ـ
3715414
صيدلية دان��ة السلطان  -مهبولة ـ
ق 1ـ شارع الساحل ـ 3726558
• ال� �ج� �ه ��راء  -ص��ي��دل��ي��ة ال���ج���ه���راء
ال���ح���دي���ث���ة ـ ال����ج����ه����راء ـ ق 3ـ ق��س��ي��م��ة
 1ـ م��ج��م��ع س���اي���ر زوي������د ال����ت����ج����اري ـ
4575518
• صيدلية صفوان  -الجهراء ـ ق33
ـ شارع واره ـ 4567602

				

• النادي العلمي ـ فريق الغوص •
ت 5627515 :ـ ف5656620 :
• غرفة الثروة السمكية •
9278764
• الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام •
هاتف / 2453224 :فاكس2453224 :
• الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية •
 808300ـ  9288181ـ 5387650
• الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان •
ت 4811593 :ف4811715 :
• األشغال العامة •
الطوارئ  150الخط الساخن
محافظة العاصمة4818014 :
محافظة حولي5713299/5713154 :
محافظة الفروانية4893755/4895804 :
محافظة األحمدي3980134/3981521 :
3981351/3981272
محافظة الجهراء4578532/4578500 :
محافظة مبارك الكبير3902307 :
خدمة المواطن5395506 :
• شكاوى القوارض •
المركز الرئيسي4848088/4834291/4834279 :
(داخلي )775
مركز الجهراء4555839 :
مركز األحمدي3718422 :
• طوارئ الدفاع المدني •
8040000
• مركز الكويت للتوحد •
2516192/2540179
• شركة النقل العام الكويتية •
الخط الساخن880001 :
• وزارة الطاقة والكهرباء والماء •
بدالة537100 :
موقع الوزارة اإللكتروني:
www.energy.gov.kw

)Website (http//www.dpm.gov.kw

مراكز خدمات
نفسية واجتماعية
5737773
3/5321542
2660400
5317880
2666500
5715410
2666206
5715410
2/2663041
2659757
2663018
2541807
2541807
5755207
2650050
2650051
4755940
4755941
9/4569908
2613623
2615165
2615164
5759966
5759966

د .كاظم أبل
د .إبراهيم العلي
د .جاسم أشكناني
د .حسن الموسوي
د .عدنان الشطي
مكتب ألطاف العيسى
مركز الراشد
د .جاسم حاجية (أطفال)
مركز األمل لعالج اإلدمان
د .حسين محمد طاهر (اختصاصي)
مركز الصحة النفسية
د .علي عسكر
د .أحمد عبدالله
د .أحمد أشكناني
د .محمد صادق الموسوي
المركز الكويتي
د .غازي العتيبي
د .عبدالعزيز الظفيري
د .فريح العنزي
مركز الطفل واألسرة التخصصي
د .عويد سلطان المشعان
د .فاطمة سالمة عياد
د .طالل المسعد
د .نادية حمدان (استشارية)
مركز الرجيب لالستشارات
4/5660705
النفسية واالجتماعية
3/5321542
د .أيوب أشكناني
5711411
د .حسن الحميدي
5647366
5625494
د .مدينة صادق الجمعة
(عيوب النطق والكالم)
2662537
2515550
2545960
معهد اإليحاء واإليماء
2525315
مركز التوازن
5757050
مركز الرتاج

العيادات الخاصة

4818725/4834044
محافظة العاصمة
5713154/5713299
محافظة حولي
محافظة الفروانية 4895804/4893755
محافظة األحمدي 3980134/3981521
محافظة الجهراء 4578500/4578532
3902307
محافظة مبارك الكبير
4834044
إدارة العمليات
5395562
الطرق السريعة والجسور
5395506
مكتب خدمة المواطن
5385520
بدالة الوزارة

مخفر الصالحية
مخفر المدينة
مخفر المرقاب
مخفر الضاحية
مخفر الدسمة
مخفر الفيحاء
مخفر القادسية
مخفر النقرة
مخفر السالمية

www.aljarida.com

4832933/4832897
4677378/4674568
5642011/5642104
4555231/4553640
3984926/3984755
2627728/2627729
9/5312510
4884234
5371000
889988
844447

الهاتف الدولي
الكويت
قطر
أبوظبي
دبي
رأس الخيمة
الفجيرة ـ كلبا
عجمان
الشارقة
أم القيوين
مسقط
البحرين
الرياض
مكة ـ جدة
القاهرة
االسكندرية
بورسعيد
سوهاج
أسيوط
األقصر
بون
بومبي
مدراس
بيروت
دمشق
حلب
تونس
الرباط
واشنطن
نيويورك
باريس
لندن
مدريد
سويسرا (زيورخ)
جنيف
موناكو
تايالند (بانكوك)
هونغ كونغ
روما
باكستان
نيودلهي
حيدر أباد

00965
00974
009712
009714
009707
009719
009716
009716
009716
00968
00973
00966
009662
00202
00203
002066
002093
002088
002095
0049228
009122
009144
00961
0096311
0096321
002161
002127
001202
001212
00331
004471
003491
00411
0033
00662
00662
00396
0092
0092
0091842
009140

• امراض الكلي •
د .كامل الرشيد (استشاري)
د.وائل الرشيد (استشاري)
• باطنية •
د .رياض النفيسي
د.جوهر شهاب
د.حسام العمد
د.جواد سعود

53456001 /1
2613400/2613500
5651820/5651544
3713100
5747830
2437626

د.عبدالرحمن ابو عيش (استشاري سكري) 4344746

8025555
د .فهد الغانم (اخصائي سكر)
886060
د.مساعد العصفور
4558811
د.عياد عسكر العنزي
5727004
د.لطيفة عبدالوهاب الدويسان
5338277
د.سليمان فالح العلي
5338266
(استشاري)
5650064
د.عبدالكريم خاجة
5650064
د .هاني عليوه
د.سناء سعود المطيري (استشاري) 5326501
5745111
د .فيصل الصايغ (اسشاري)
د.ابراهيم الرشدان (استشاري)

2631800/2631700

26507700

د .محمد عبدالفتاح قرطم
• جهاز هضمي •
5322030
د.محمد الشمالي
5355745
د .خالد المخيزم (استشاري)
5720380
د .محمد الرويح
• استشاري باطني وهضمي •
3713100
د.محمد زهير دباس
2612990
يعقوب الشوبكي
• استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي •
5654300
د .ناصر بهبهاني
2666300
د .موسى خداده
• عامون •
2621454
د .احمد الخطيب
3926926
د .طارق المخيزيم
3929828
د.كاظم صالح معرفي
5327779
د .بدر عبدالرزاق الشمالي
457779
د .نبيل االيوبي
3920505
د.حمود البراك
د.محمد علي سليمان القطان

• طب عائلة •
د .دينا عبدالله الرفاعي
د .أريج احمد الخطيب
د .أسيل احمد الخطيب
د .عارف العباسي
• استشاري قلب •
د .عبد المحسن العبد الرزاق
د.ناصر جوهر حيات
د .محمد عبدالمجيد زبيد
د.فريدة الحبيب
د.طه حسون طه
د .ابراهيم الرشدان

4741738/4740864

5333501
2621454
2621454
14/5757812
5745111
5344765
2621500
5755056
5646070
2631800/2631700

3713314

المستشفيات
2450005
األميري حوادث
2450080
األميري أطفال
2451442
الصباح
4812000 /4815000
4843100 /4842100
الوالدة
5312700
مبارك الكبير
إلى 709
4849400
األمراض الصدرية
4888000
الفروانية
3940609
العدان
3940639
ابن سينا
4840300
الرازي
4846000
الرازي (فاكس)
4847271
األمراض السارية
4870351
مصح النساء
4848022
الطب النفسي
4843900
المعزل الصحي
4873272
عيادة العيون
4840300
الجهراء
4575300
مكافحة السرطان
4849100
الحساسية
4849252
بدالة طب األسنان
2466631
الطب الطبيعي
2466639
4874330
داخلي 339

د .مصطفى رضا سيد هاشم
• جراحة قلب •
5738844
د .هاني شحيبر
• جراحة التجميل •
2666233
د .عبدالرضا الري
د .عبدالمحسن جعفر (اخصائي وجه) 2616122
2547272
د .محمد خلف ابراهيم
د .عماد النجادة (استشاري حروق) 5655556
5625060/5625030
د .عادل قطينة
• جهاز عصبي •
5633324
د .سهيل الشمري(استشاري)
5345873
د .جاسم مال حسين
د .عدنان خريبط ( تخطيط واعصاب) 5340204
• جراحون •
2617609
د .يعقوب اللهو
2636464
د .سامي امان
5746880
د .محمود سليمان البدر
3713535
د .عبدالله العياف (عظام)
2610044
د .عامر فواز الفواز
5620170
د .موسى خورشيد
د .صباح يحيى الحديدي(استشاري) 5739275
5650557
د .حسين دشتي (استشاري)
د .خالد عبدالوهاب الشرف (استشاري) 3713100

د .ميرفت سعود الصالح(استشاري) 5327128
د .باسل محمد السميط (استشاري) 5320069
5745111
د .محمد ماهر قنواني
2665058
د .محمد براك الهيفي
د .صباح يحيى الحديدي (استشاري) 5745111
د .محمد سالم بالل (جراحة الفم والفكين)

• اختصاصي تخاطب •
د .مدينة صادق جمعة
• اختصاصي تغذية •

5730050

5625494/5647366

العوضي سنتر للتغذية

2424998/2414050

الرشاقة سنتر للتغذية

2453465/2453466

• طب طبيعي •
د .مساعد السعيد (استشاري)
د .طارق اسماعيل (استشاري)
عايشة الرقم (اخصائية)
• غدد وهرمونات •
د .أحمد األنصاري
5658888
5339330
د .عبدالناصر العثمان
5750756/5722978
د .يوسف بو عباس
6870502
د .سمير الشمري
• أسنان •
عيادة دنتل كير لألسنان
5620111
5620111
د .شفيق الشالوحي
4/4757153
د .سامر خلف
9/8/2610534
مركز أبها لطب األسنان
9/8/2610534
د .معصومة غريب
عيادة باب هاني (خدمة  24ساعة) 7/5730000
77/2408044
عيادة الميدان ـ الكويت
7/3911026
(الفحيحيل)
20/4727130
الفروانية
5/3/2641442
مركز الحكمة لطب األسنان
عيادة الخليج لألسنان 2561444/2572002
5326265
مركز العائلة لطب فم األسنان
د .نعمت عيد (استشاري تقويم) 2525234/2572002
2630404
أ.د .مفيد الصواف
88/77/3915344
د .سهيل مهلهل الياسين
2641443
د .فايز الطبري
4/4763223
د .محمود أحمد المسقطي
2561444
د .أنيسة الرشيد
2562226
د .عبدالله العامر
2619557
د .فيصل الفوزان
2668777
د .عبدالله الدويسان
5320880
د .سعيد اللوغاني
7/5730000
د .إبراهيم بهبهاني
2626177
د .علي الهديب
5340200
د .نجاة بهمن
2613663
د .عمر عبدالله القعود
5342727
د .هدى الدالي
د .سهيلة عبداللطيف الحجي 5344520
د .سلوى عبدالسالم
7/5730000
2622266
د .جاسم المنصور
5312260
د .سعاد إبراهيم النجادة

2666288
5650064
5645070

د .عصام الحزامي (أخصائي تركيب وزراعة) 4756555
8/4579287
المركز الطبي الكويتي (الجهراء)

د .سالم العنزي
د .علي حسن دشتي
د .زهير النصار
د .سعاد العباد
د .فريدة الحرز
د .إقبال عبدالمحسن العصفور
د .عبدالرزاق بن ناجي
د .عباس الرامزي
د .ضحى الشقان
د .عبدالكريم صادقي
د .عبدالمجيد محمود
د .شيخة بوقريص
د .أحمد ريان
د .وفاء عبدالرحيم معروف
د .بدري كميل الريس
د .شمة المطر (استشاري)
د .حسام حسين عبدالباقي

2572002
5755737
5755737
2611277
2573994
5724690
2523111
2666620
2614614
2432377
3920118
5344520
5739277
4727120
5742557
2/2641071
2619557

د .ليندا عصفور (اختصاصي طب األسنان) 5759044

د .عبدالقادر فلو (استشاري)

2408044

د .سلوى سليمان العمر (استشاري)

4/5328093

د .هادي الصفار (لثة وزراعة أسنان)

97/2497787

د .خالد أحمد مهران
د .إقبال العصفور
د .أوس سليم يوسف
د .عادل حسين أشكناني
مركز البيان لطب األسنان

د .محمد براء الجندي
د .بدرية سليمان السليطي
د .رشيد المصري

5/3/2641442
5/3/2641442
2618255
2649191
60/5730050
97/2497787
5640514
2668777
2/3/2641445

د .عماد خاطر (جراحة الفم وزراعة األسنان) 4757154

عيادة الخليج لطب األسنان 888/5644666
• أطباء لثة •
د .بدر عبدالله األنصاري
5620111
5755737
د .علي حسن حسين دشتي
د .شارل جبران الحاج 2641445/2630404
د .وليد العلي
9/2610538
• أطباء أشعة وسونار •
د .حميد الطالب
5/2653384
• عقم وضعف جنسي •
د .عادل عبدالرزاق الحنيان
5313120
5334438
د .عبداللطيف السليم
• مراكز طبية •
89/5625387
مختبر الكويت للتحاليل الطبية
مركز حمد العبدالله الصقر التخصصي 2519464

إنترناشيونال كلينك

5745111

5658888
األنصاري الطبي
مختبر حولي الحديث 2662109/2633521
5319909
مختبر المركز اإلنجليزي
3924101
مختبر ابن النفيس للتحاليل الطبية
مركز العائلة لطب الفم واألسنان 5343330/5342727
5714043
مختبر السالمية للتحاليل الطبية

2669183
مختبر الحمراء
5655300
مختبر البشر والكاظمي
9/5714008
مختبر H.B.M
5650064
مركز بوشهري كلينك
مختبر بن سينا للتحاليل الطبية 3912582
5529023
مختبر طيبة كلينك
9/8/5529017
مركز طيبة كلينك

5315456/5315464
المختبر الكويتي األلماني
2626711/2626733
مركز األمل للعالج الطبيعي
4/4721213
المركز األوروبي للعالج الطبيعي
المستوصف األوروبي التخصصي 4764055/4764044
3725200/3717800
مستوصف الصايغ كلينك

مجموعة لندن للخدمات الطبية
عيادة الدكتورة خالدة البخيت

883883
2631008

المركز الطبي الكويتي (عيادة السالمية) 5759044
المركز الطبي الكويتي (عيادة الجهراء) 8/4579284
المركز الطبي الكويتي (عيادة الفروانية) 4755580
مختبر الكويت الوطني للفحوصات الطبية 2434588

5665444
مركز اكستسي الطبي
مركز دنتل الطبي (السالمية) 222/5620111
مركز دنتل الطبي (الفروانية) 555/4756444
5326551
دار البراك كلينك
2573994
مستوصف فيصل التخصصي
• أطفال •
5340200
د .عبدالله الرشيد
5318092
د.عفاف الرومي
5739277
د .ياسر القحف
5711226
د .سعاد البصيري
4588501
د .حسين العنزي
5738844
د .سيلفا شحيبر
5622999
د .خالد بو حيمد
2614130
د .صالح الرومي
3925599
د .نحمده أبو سنة
5713514
د .سناء معروف
3925639
د .زهرة اسماعيل
2621099
د .سهيل خمار
4559444
د .محمد الغانم
5357511
د .خالد السعيد
5728833
د .عبير محمود عوض
4560477
د .فاطمة سالم الثالب
3717800
د .أحمد يعقوب عبدالله
2620304
د .وفاء عبدالعزيز الشايجي
• أسنان أطفال •
3/2641442
د .عبدالعزيز عباس دشتي
5/4/2641443
مركز الحكمة التخصصي
5320515
د.فؤاد صادق حسن
2666116
د .قماشة الجامع
د .عبدالرحمن الكندري (استشاري)

د .محمد علي سيد عبدالرؤوف
• استشاري أطفال •
د .ريم قنواتي
د .لولو أبوشعبان (قلب)

2613663

6851919

5622330
5337204

د.آمال العيسى استشاري أطفال وأمراض كلى) 2612120

د .مازن العيسى
د .خالد اإلبراهيم
د .خضر النجدي
د .ندى عبدالوهاب التركيت
د .هينجاما مورفي
د .هالة محمد عاصم
د .مها فرحات
د .مدثر حافظ

4747004
5318092
3910990
4/2615053
5745111
9/5665408
2621911
5745111

د .عبدالله فرحان عويد (صدر ـ حساسية) 3720707

د .غسان عبدالله العثمان

2610042

د .اسماعيل محمد رضا سيد هاشم (قلب) 5620014

5666668
4715119

د.طارق قطب
إنعام النكاس
• جلدية وتناسلية •
5313255
د .منى محمد الفارس
2666120
د .عبدالوهاب الفوزان
2655566
د .صالح الجربوي
د .محمد المشاري (استشاري) 5657979
5626162
د .محمد أبو حمرة
5755207
د .حسين محمد الطاه
( 5726666داخلي )8316
د .زيد العدواني
5747475
د .يوسف مال الله
2/2669190
د .موسى سالمة جبر
5650064
د .أحمد رشيد (اختصاصي)
2618112/2618211
د .سحر فؤاد غنام
5737477
د .طيبة المنيس
د .فهد عيسى العثمان 2665166/2644578
5727271
د .عايدة علي محمد

5745111
د .عزت بدوي
3725200
د .قنال الصايغ
( 572666داخلي)8316
د .زيد سكر
د .طالل سليمان العلي 2658090/2628090
2618112/2618211
د .سحر فؤاد الغانم
• استشاري مسالك بولية •
د .خليل عبدالله العوضي
2616660
5313120
د .عادل عبدالرزاق الحنيان
2639955
د .فوزي طاهر ابل
3713100
د .علي ناصر الصيرفي
5649918
د .علي يوسف مهدي زاده
2/2630041
د .احمد محمد الكندري
د .م لطفي محروسة  2232222-830003داخلي 2135

6237805

د.عبدالقادر عبدالحميدالسيد
• انف واذن وحنجره •
د.حسام عبدالفتاح
5739277
5755255
د .عبدالحميد المهنا
9/8/5529017
د .سند الفضالة
2620166
د .اسماعيل الفودري
5644660
د.عبدالله محمد العلي
5650064
د .محمود البوز
2616122
د .عبدالمحسن جعفر
3/2650302
د .جمال الحربي ( استشاري)
2650555
د .خالد الصبيح (استشاري)
2650606
د.محمد الدماطي (استشاري)
• أمراض نساء ووالدة •
9/5665408
د .فوزية القطان( استشاري)
د .عالية الفضلي
2644474
2413282
د.مهجة البدر
5742557
د.عادل الريس
د .صبرية اللنقاوي(استشاري)

77/4554066

2661519
د .محمود المطاوعه
4584140/4580030
د .منصور الصليلي
د .فريد سالم صوصو
2618787
3921627
د .سكينة عباس فرمن
د .معصومة مخصيد (استشاري) 2641308
5343406
د .ماجدة خليفة اليتامي
5713016
د .نجيبة القطان
5325051
د .دالل السالم
5742558
د .سامر كميل الريس
4717006
د .نداء محمود بو خضور
2622088
د .سميرة العوضي (استشاري)
د .اميرة فيصل محمود بهبهاني 4734505
5731275
د .مي احمد سنان
4716754
د .يسرى محمد عبدالسالم
3713100
د .ايمان غيث عيسى المطوع
5656886
د .ناهد عبدالله العلي
52/2668762

د .هدى الناصر الزكي (استشارية)

2631008
3925505
2613151
5145111
4726614

د .خالدة صالح البخيت
د .حنان عبدالمحسن
د .هند مسعود عبدالله
د .ليلى ابو الليل
د .هند محمد الحمدان

د .امل عبدالعزيز اسماعيل (استشارية)

2630605

د .جاسم يوسف حجي(استشاري)

2644475

د .ماجد الشمري

60/4567850

3713100
د .خيرية عباس سالم
2644474
د .هبه رمزي
20/5710130
د .امنه حسن غلوم علي
3721441
د .سعاد الباوي
د .ليلى اشكناني(استشارية) 144/2633311
د .سلوى سيد علي الرفاعي(استشارية) 4753232

• استشاري امراض روماتيزم •
د .عادل العوضي
د.اديبة الحرز
• استشاري جراحة عامة •
د .محمد الجار الله
5660670
• استشاري جراحة العظام والمفاصل •
د .احمد الرويح
5628517
2564531
د .عزالدين الحداد
• عيون •
د .عبدالله المنصور
5622444
4741515
د .سلطان المطيري (استشاري)
5752222
د .سامي الربيعة
داخلي(886060)1400
د .مبارك العجمي
د .معصومة حبيب
5321171
4991990
د .محسن ابل(استشاري)
5349077
د .عبدالله البغلي
4991990
د.محمد البدر
5757700
د .جمال ابراهيم المرجان
5620700
د .عبدالمطلب بهبهاني
2610012
د .خالد السبتي(استشاري)
5663000
د.صبرية صالح (اختصاصية)
5330060
2573883

د .جمال علي الكندري(استشاري)

5620057

د .منى احمد الصالح (استشارية) 2425911
4741515
د .سلطان المطيري(استشاري)
• طب نفسي •
د .عصام االنصاري
2635047
5312664
مركز المهندي

مواعيد إقالع الرحالت لليوم السبت
الشركة

الهولنديه
لوفتهانزا
الخطوط الهندية
الطيران الهندي
طيران الجزيرة
التونسية
اولمبيك
المصرية
طيران شاهين
االسكندرية
الفرنسية
اإلمارات
طيران اإلتحاد
القطرية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
البريطانية
الكويتية
طيران الخليج
السنغافورية للشحن
الكويتية
الكويتية
القطرية
العربية للطيران
الطيران االيراني
آسمان
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
االسكندرية
طيران الخليج
الكويتية
المصرية
الكويتية
الكويتية
المصرية
طيران الجزيرة
السعودية
الكويتية
الطيران العماني
طيران الخليج
الكويتية
الكويتية
السورية
الملكية األردنيه
الكويتية
الشرق االوسط
الطيران الهندي
القطرية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
اإلمارات
الكويتية
طيران الخليج
كارجولكس
العربية للطيران
السعودية
الكويتية
طيران الجزيرة
السيرالنكيه
الكويتية
الكويتية
دي اتش ال
الكويتية
القطرية
اإلمارات
الكويتية
فالكن
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
المصرية

رقم الرحلة
0458
629
576
860
0502
328
346
607
442
836
6778
854
0306
0139
0406
0402
0156
677
212
7373
543
101
0133
0122
604
6522
547
0418
671
0416
177
0468
743
771
832
214
501
611
785
541
622
0486
501
551
0644
232
617
673
342
801
613
403
852
0135
0412
0458
0472
858
1803
216
792
0128
511
283
0426
228
331
345
171
675
0137
860
381
101
205
301
218
0528
411
0526
613

متجهة إلى
أمستردام
فرانكفورت
غوا َ /كوتشي  /تشناي
أحمداباد  /مومبي
األقصر
تونس
أثينا
األقصر
الهـ ــور
األقصر
أبوظبي  /هونغ كونغ
دب ــي
أبوظبي
الدوحة
البحرين
دب ــي
لندن
أبوظبي  /مسقط
البحرين
سنغافورة
القاهرة
لندن  /نيويورك
الدوحة
الشارقة
إصفهان
المرد
األقصر  /شرم الشيخ
بيروت
دب ــي
ّ
عمـان
باريس  /جنيف
الرنكــا
الدمام
الرياض
ّ
اإلسكندرية
البحرين
بيروت
القاهرة
جدة
القاهرة
أسيوط
البحرين  /دب ــي  /مسقط
جدة
دمشق
دب ــي  /مسقط
مسقط
الدوحة
دب ــي
دمشق
ّ
عمـان
البحرين
بيروت
مومبي
الدوحة
دب ــي  /كوتشي
دمشق
شيراز
دب ــي
القاهرة
البحرين
هونغ كونغ
الشارقة
الرياض
دكا
دب ــي  /مومبي
دب ــي  /كولومبو
تروفنانثابرام
َ
أحمداباد
البحرين
دب ــي
الدوحة
دب ــي
دلهي
البحرين
ّ
إسالم اباد
مومبي
البحرين
أسيوط
بانكوك  /مانيال
ّ
اإلسكندرية
القاهرة

الوقت
00:01
00:45
00:50
00:55
01:30
01:55
02:05
02:20
02:45
03:05
03:15
03:45
04:40
05:30
07:05
08:00
08:15
08:30
09:00
09:05
09:20
09:30
09:45
10:05
10:45
10:50
10:55
11:05
11:10
11:20
11:30
11:35
11:50
12:05
12:15
12:55
13:00
13:20
13:40
14:00
14:25
15:25
15:45
15:50
16:05
16:10
16:25
16:30
16:35
16:50
17:00
17:10
17:15
17:30
17:40
17:50
18:00
18:05
18:10
18:20
18:25
18:30
18:35
19:45
20:25
20:30
21:00
21:55
22:00
22:10
22:20
22:25
22:30
22:30
22:35
22:45
23:10
23:20
23:40
23:45
23:59

مواعيد وصول الرحالت لليوم السبت
الشركة
طيران الجزيرة
التونسية
اولمبيك
المصرية
الفرنسية
طيران شاهين
االسكندرية
القطرية
اإلمارات
دي اتش ال
طيران اإلتحاد
فالكن
الكويتية
البريطانية
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
السنغافورية للشحن
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
القطرية
العربية للطيران
الطيران االيراني
آسمان
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
االسكندرية
طيران الخليج
المصرية
الطيران الهندي
المصرية
السعودية
الكويتية
القطرية
الطيران العماني
طيران الخليج
الكويتية
الكويتية
السورية
الكويتية
الكويتية
الملكية األردنيه
الشرق االوسط
الكويتية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
كارجولكس
اإلمارات
طيران الجزيرة
طيران الخليج
السعودية
العربية للطيران
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
السيرالنكيه
لوفتهانزا
الخطوط الهندية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
اإلمارات
القطرية
طيران الخليج
الخطوط البنغالديشية
طيران الجزيرة
المصرية

رقم الرحلة
0487
327
346
606
6778
441
831
0138
853
170
0305
202
412
0157
0527
382
0503
204
7373
302
0607
676
211
344
0132
0121
605
6521
0407
332
0423
362
282
835
213
610
853
621
500
744
0134
0643
231
672
772
341
544
678
800
402
118
0417
0419
792
857
0403
215
510
0127
0469
104
502
548
786
227
636
995
618
614
542
674
0473
552
859
0136
217
019
0459
612

قادمة من
مسقط  /دب ــي
تونس  /البحرين
أثينا  /دب ــي
األقصر
باريس
الهـ ــور  /أبوظبي
ّ
اإلسكندرية
الدوحة
دب ــي
البحرين
أبوظبي
البحرين
مانيال  /بانكوك
لندن
ّ
اإلسكندرية
دلهي
األقصر
الهـ ــور
أمستردام
مومبي
مومبي
دب ــي
البحرين
تشناي
الدوحة
الشارقة
إصفهان
المرد
البحرين
تروفنانثابرام
دلهي  /دب ــي
كولومبو
دكا
األقصر
البحرين
القاهرة
مومبي
أسيوط
جدة
الدمام
الدوحة
مسقط  /دب ــي
مسقط
دب ــي
الرياض
دمشق
القاهرة
مسقط  /أبوظبي
ّ
عمـان
بيروت
نيويورك
ّ
عمـان
بيروت
لكسمبورغ
دب ــي
دب ــي  /البحرين
البحرين
الرياض
الشارقة
الرنكــا
لندن
بيروت
األقصر  /شرم الشيخ
جدة
كولومبو
فرانكفورت
تشناي  /تروتشربالي  /رأس الخيمة
الدوحة
البحرين
القاهرة
دب ــي
شيراز
دمشق
دب ــي
الدوحة
البحرين
دكا  /أبوظبي
دمشق
القاهرة

الوقت
00:30
01:05
01:15
01:20
01:30
01:45
02:05
02:15
02:25
02:35
02:55
06:10
06:15
06:30
06:40
07:20
07:25
07:30
07:30
07:50
07:55
08:00
08:10
08:20
08:45
09:25
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
11:15
12:05
12:20
12:30
13:25
14:30
14:40
15:00
15:05
15:10
15:15
15:25
15:35
15:50
15:55
16:00
16:10
16:15
16:30
16:40
16:55
16:55
17:00
17:05
17:20
17:50
17:55
18:35
18:50
18:55
19:10
19:20
19:35
19:40
19:50
20:00
20:50
21:00
21:05
21:10
21:15
21:30
22:10
22:50
23:00
23:05
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قلة النوم تضعف األطفال
على اكتساب المهارات اللغوية
ق���ال ب��اح��ث��ون أم��ي��رك��ي��ون إن قلة
النوم حتى لو كانت بدرجة خفيفة
تعيق النمو العقلي لألطفال وتؤثر
ف���ي م��دارك��ه��م ون��ش��اط��ات��ه��م ال��ع��ام��ة
واكتسابهم للمهارات اللغوية.
س��ج��ل��ت ال��ب��اح��ث��ة راش��ي��ل ووف����ورد،
التي أعدت الدراسة من جامعة لويزفيل،
ً
أص������وات  32ط���ف�ل�ا ت����ت����راوح أع��م��اره��م
م��ا ب��ي��ن  6و  7س��ن��وات ب��ع��د سماعهم
ل��م��ق��اط��ع ص���وت���ي���ة ع���ب���ر ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر
م���ث���ل «ب������ا» و «دا» و «غ��������ا» .وأظ���ه���رت
ن���ت���ائ���ج ال������دراس������ة ال����ت����ي ن���وق���ش���ت ف��ي

المؤتمر ال��س��ن��وي ال��واح��د والعشرين
ل���ـ «أس��وش��ي��ي��ت��د ب��روف��اش��ي��ن��ال سليب
س��وس��اي��ت��ي��س» ف���ي م��ي��ن��ي��وب��ول��ي��س أن
كاف
األط��ف��ال الذين لم يحظوا
ٍ
بقسط ٍ
م���ن ال���ن���وم أخ��ف��ق��وا ف���ي ل��ف��ظ ال��م��ق��اط��ع
ال��ص��وت��ي��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ب��ش��ك��ل صحيح.
وأض���اف���ت ال���دراس���ة أن األط���ف���ال ال��ذي��ن
ً
ي��ح��رم��ون حتى م��ن س��اع��ة ن��وم يوميا
ليال يفقدون القدرة على التعلم
لسبع ٍ
واإلدراك .وقالت ووفورد «إن السنوات
ً
األولى في المدرسة هامة جدا من حيث
تأثيرها على التعلم ف��ي المستقبل»،

فلك
مضيفة «يجب على األطفال أن ينالوا
ً
ً
قسطا كافيا من الراحة في ه��ذا السن
من أجل تهيئتهم لمواجهة متطلبات
الدراسة في ما بعد».
(مينا بوليس  -يو بي أي)

أل��ق��ت دوري����ة ت��اب��ع��ة ل��ش��رط��ة مدينة
واش��ن��ط��ن األم��ي��رك��ي��ة ال��ق��ب��ض على
رجل وامرأة كانا يقودان سيارتهما
ع�����اري�����ي�����ن ت����م����ام����ا وت�����ح�����ت ت���أث���ي���ر
ال��ك��ح��ول .وذك����رت صحيفة سياتل
ب���وس���ت ان��ت��ل��ي��ج��ن��س��ر أن ال����دوري����ة

عشبة طبية تنعش ذاكرة العجائز
عشبة طبية تستخدم لتزيين أحواض
السمك يمكن أن تساعد في إنعاش
ذاكرة العجائز

أظ��ه��رت ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي أج���راه���ا أط��ب��اء
اس��ت��رال��ي��ون ع��ل��ى ع��ش��ب��ة «ب��راه��ي��م��ي» و
ً
التي يطلق عليها أيضا اس��م «باكوبا»
الهندية القديمة بأنها تساعد العجائز

ً
مهنيا :إنتهى زمن الصعوبات
والضغوط في العمل .النجاح
يطرق بابك.
ً
ً
عاطفيا :كن إيجابيا في
َّ
عالقتك مع الحبيب وال تتخل
عن األمل.
ً
إجتماعيا :تصاب بخيبة من
تصرف إنسان عزيز .تسلح
بالصبر وحاول تكييف نفسك
مع الواقع الملموس.
رقم الحظ.8 :

الحمل

العذراء

الجدي

 21مارس  19 -ابريل

 23اغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تتسرع في خوض
ّ
مغامرة مهنية قبل التأكد من دقة
معلوماتك.
ً
عاطفيا :الحبيب ينتظر منذ وقت
إشارة منك .ال تتردد في اإلفصاح
عن مشاعرك.
ً
إجتماعيا :يوم جميل والزيارات
العائلية مفيدة .لقاء مهم قد
ينتهي بعقد مشروع ناجح.
رقم الحظ.14 :

الثور
ً
مهنيا :قد تحصل تغيرات على
صعيد العمل .عليك اختيار
األفضل ال األسهل.
ً
عاطفيا :تكسب حب الحبيب
ومودته اليوم .نهار رومانسي
تقضيه مع الشريك.
ً
إجتماعيا :صداقة جديدة في
حياتك تؤازرك.
رقم الحظ.4 :

ً
مهنيا :ال تترك العصبية تؤثر
َّ
اليوم على أعمالك ،تحل بالهدوء.
ً
عاطفيا :تشعر برغبة في التقرب
من الحبيب وتعزيز عالقتك به.
ً
إجتماعيا :قد تدعى إلى مناسبة
ً
اجتماعية تلتقي فيها صديقا
ً
جديدا.
رقم الحظ.7 .

الدلو

الميزان

 20ابريل  20 -مايو

 20يناير  18 -فبراير

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

ً
مهنيا :تواجهك المشاكل التي
لن تحد من نشاطك المعهود.
ً
عاطفيا :واجهت بعض
المشاكل مع الحبيب بسبب
غيرتك الزائدة .عليك أن تثق
به أكثر.
ً
إجتماعيا :أمورك العائلية
ليست على ما يرام .ربما عليك
التفاهم مع أحد أفراد العائلة.
رقم الحظ.5 :

ً
مهنيا :فوائد مالية تعود عليك
بربح وفير نتيجة وساطة أحد
األصدقاء.
ً
عاطفيا :وقت مالئم للقيام
برحلة أو سفر مع الحبيب.
ً
ً
إجتماعيا :تمضي أوقاتا
سعيدة مع العائلة .خبر سار من
أحد األقرباء.
رقم الحظ.12 :

السرطان

العقرب

الحوت

 22يونيو  22 -يوليو

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ضغط كبير تتعرض
له في مجال عملك ألنك محط
أنظار الجميع .مشاريعك
ً
ً
تحمل أمال كبيرا.
ً
ً
عاطفيا :إن لم تكن مرتبطا،
فقد يدق بابك اليوم حب
جديد. 
ً
إجتماعيا :مشكلة عائلية تطل
هذا األسبوع فتوتر األجواء.
رقم الحظ.3 :

«فيكتوريا» زوجة العب كرة القدم االنكليزي دايفيد
بيكهام في نيويورك (أ ب)

ً
ً
مهنياً :أنت ممتلئ نشاطا
وحيوية .تملك القدرة على
تحقيق الكثير من األعمال.
ً
عاطفيا :قد تبدأ عالقة عاطفية
ً
جديدة تبقيها سرا.
ً
ً
إجتماعيا :أصغ جيدا إلى
نصائح األصدقاء ،فهم
يريدون لك األفضل.
رقم الحظ.10 :

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :بعض الحلول المالية
ّ
سيغير وضعك وينقلك إلى
طريق النجاح.
ً
عاطفيا :ال تدع أحد المتطفلين
ّ
يتدخل بينك وبين الشريك
ً
فسيزيد األمور تعقيدا.
ً
إجتماعيا :لقاءات ناجحة
وموفقة خالل مناسبة
اجتماعية خاصة.
رقم الحظ.9 :

وأش���ار اح��د ض��ب��اط ال��دوري��ة جيف
م��ي��ري��ل ل��ل��ص��ح��ي��ف��ة «ك�����ان ال��م��ش��ه��د
ً
حميما داخ���ل ال��م��رك��ب��ة وال��ت��ي ك��ان
يجب أن يقوما به بعيدا عن السيارة
والطريق السريع».
(سياتل  -يو بي أي)

ً
على تذكر أشياء كثيرة من بينها مثال
م��ح��ت��وي��ات ق��ائ��م��ة ال���ت���س���وق ب��س��ه��ول��ة.
وذكرت وكالة االنباء االسترالية ( أي أي
ب��ي) أن الباحثين في «س��اوث��رن كروس
يونيفرستي» ينوون اختبار هذه النبتة
ع���ل���ى ال���م���رض���ى ال���م���ص���اب���ي���ن ب��ال��خ��رف
لمعرفة م��دى فائدتها ل��ه��م .وتستخدم
ه��ذه النبتة ف��ي تزيين أح���واض السمك
في مختلف أنحاء العالم وكعالج بديل
لتنشيط الذاكرة .وقالت أنيتي مورغان،
ال���ت���ي أع�����دت ال����دراس����ة إن أك���ث���ر م���ن 40
ً
شخصا من أصل  80تجاوزوا الخمسين
ً
ً
تناولوا ع�لاج��ا مشتقا م��ن ه��ذه النبتة
على شكل كبسوالت ،فيما أعطي الباقون
عالجات ال قيمة لها من أج��ل المقارنة
ب��ي��ن ال�����دواء ي�����ن .وأض���اف���ت م���ورغ���ان أن
التجارب التي أجرتها على هؤالء لثالثة
ً
أش��ه��ر أظ��ه��ر ت أن ل��ه��ذه النبتة ت��أث��ي��را
ً
«متواضعا ولكن أكيد» .وتابعت «إن ذلك
يعني أن األشخاص الذين يتناولونها (
العشبة) بإمكانهم تذكر تفاصيل تتعلق
بأشياء كثيرة بدقة أكبر مقارنة بغيرهم
ممن لم يجربوها» ،مؤكدة بأن «لها فوائد
خفيفة لكنها موجودة» .ويعتقد العلماء
أن هذه النبتة تعمل كمضاد لالكسدة أو
أنها تؤثر بشكل مباشر على الموصل
العصبي المعروف باسم acetylcholine
ً
ً
الذي يلعب دورا قويا في الذاكرة.
(ملبورن  -يو بي أي)

 21مايو  21 -يونيو

 23يوليو  22 -اغسطس

ً
مهنيا :تستعد إلنجاز
مشروع مهم قد يغير حياتك
ويعود عليك بأرباح طائلة.
ً
عاطفيا :ينشغل الحبيب عنك
ً
اليوم .ال تقلق فأنت دائما
في باله.
ً
إجتماعيا :تشغل بالك أمور
عائلية عالقة .إستعمل
حكمتك وهدوءك فتحلها.
رقم الحظ.11 :

عاريان وثمالن
ومتعانقان ويقودان السيارة
اعتقلت الشاب ألنه كان تحت تأثير
الكحول وعاريا ويعانق امرأة بينما
يقود ال��س��ي��ارة .كما اعتقلت المرأة
ل��ع��ري��ه��ا وح��ي��ازت��ه��ا ال���ك���ح���ول بعد
أن ش���وه���دت وه����ي ت���ح���اول إخ��ف��اء
ز ج��ا ج��ة م��ن النبيذ تحت مقعدها.

الجوزاء

االسد

القوس
 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
إحترس  ممن يريدون أن
مهنيا:
ً
تستثمر سريعا في مشروع ما.
ً ّ
عاطفيا :ركز على عالقتك
بالحبيب وال تفكر في أي شيء
آخر قد يؤثر عليها.
ً
إجتماعيا :يوم مناسب لنشاط
رياضي مع أحد األصدقاء.
رقم الحظ.4 :

ً
مهنيا :ستسعى إلى إزالة عقبة
مستعصية في العمل اليوم.
ً
إنتبه جيدا.
ً
عاطفيا :قمت بتضحيات كثيرة
للحبيب .ربما حان الوقت ليقدم  
هو نفسه بعض التضحيات.
ً
إجتماعيا :الناس أجناس فال
تعامل الجميع بالمساواة.
رقم الحظ.5 :

تلفزيون
تلفزيون الكويت
6.00
7.00
7.30
9.30
10.00
11.00
11.20
12.00
1.00
1.30
2.30
3.00
3.30
4.30
5.30

أجمل مدن العالم
العالم هذا الصباح
صباح الخير يا كويت
ناشيونال جرافيك
ياورد مين يشتريك
أهم األنباء
أغرب من الخيال
عصي الدمع
روائع القصص
غناوي الشوق
األخبار  المتخصصة
األخبار العربية
األمن معكم
مسلسل4×4 /
برنامج بيتك

المسلسالت
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

09:00
11:00
13:30
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00

عالم آسيا المجهول
ستوديو األبطال
رايكم شباب
نور الهداية
األمبراطورة
شبابيك
ميديكال انكريديبالز
فيلم «ان فبثفل»
موجز األخبار
ستوديو األبطال
النشرة االقتصادية
مذكرات أمونة
موجز األخبار
رايكم شباب
سوق الخضار

12:00
12:15
13:00
13:05
14:00
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30

موجز األخبار
مع أسامة أطيب
موجز األخبار
أحزان مريم
أخبار الثالثة
ستوديو 24
أوالد الشوارع
سارة خاتون
غني خليجي
أخبار اإلمارات
القرار األخير
أخبار العاشرة
Take It Or Leave It
اقتصاد الخليج
Eddie

Pokemon
Destiny Deoxys
Herbie
Fully Loaded
King Arthur
Back To Gaya
Star Trek
First Contact
Herbie Fully
Loaded
Half Light
When Saturday
Comes
Undiscovered
Closer

15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
23:30

 Dale-eSayartakيعرض الساعة 20.00

12:30
13:00
14:00
15:00
15:15
16:00
17:00
19:00
20:00
21:00
21:30
23:00
00:00

11:00
13:00
15:05
17:00
19:00
21:00
23:00

MBC
إمرأة في السجن
جري الوحوش
غريب في الميناء
أين عقلي
الصاغة
أفريكانو
السيد التقدمي

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
21:30
23:00
00:00
00:30

SHOWMOVIES 2
04:00
06:30
09:00
10:30
13:00
15:00
17:00
18:30
21:00
23:00
01:00

To Kill A
Mockingbird
Close Encounters
Of The Third Kind
Shrek
Beyond The Sea
Buck And The
Magic Bracelet
The Grass Harp
Shrek
Quiz Show
Shopgirl
Poetic Justice
Lover Boy

MBC 2
07:30
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00

MBC 4
Amazing Grace
and Chuck
Airport
Flight of the
intruder
into the West
Vegas Vacation
Stroker Ace
I.Q
Intersection
Prizzi’s Honor
Pale Rider
Caught

LBC

نحن ال نزرع الشوك
فترة األطفال
حظك حلو
امرؤ القيس
سما سينما
NetCom
وسع صدرك
خير الكالم
الواهمون
أخبار اإلمارات
ليالي دبي

سينما 1

هي والعاصفة
خالت وعمتي
ذكريات الزمن القادم
القرموطي
في مهمة سرية
بنات عماتي
وبنتي وأنا
بعد الغروب
ملك روحي
أسرار المدينة
هي والعاصفة
خالتي وعمتي
ذكريات الزمن القادم
القرموطي
في مهمة سرية

SHOWMOVIES 1
07:00

الراي
07.00
07.30
08.45
09.40
10.30
11.30
12.00
12.50
15.00
15.05
16.30
17.00
18.00
18.05
19.05

تلفزيون دبي

سما دبي

 2Fast 2Furiousيعرض الساعة 19.00

13:15
14:00
14:45
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 ARTاالفالم 1
عصي الدمع
أوالد األكابر
صاحبة اإلمتياز
اكليل الورد
وشاء الهوى
الحب بعد المداولة
سيرة حياة
ستيف مارتين
دلع سيارتك
أحمد اتجوز منى
األخبار
ألبوم الحلقة األخيرة
صاحبة اإلمتياز
صدى المالعب
األخبار

MBC Action
SO you think you
can dance
Dr Phil
Inside Edition
The Insider
Days Of Our Lives
Popular
Monk
Rachel Ray
Dr Phil
Desperate House
Wives
Oprah
Supernanny
Crossing Jordan

12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00

24
Gladiator
NCIS
Top Gear
X Files
Nash Bridges
Alias
I Shouldn’t
Be Alive
Lost
Windfall
24
Lost

06:00
08:00
10:15
12:30
14:30
17:00
19:00
21:00
23:30
01:45

المستقبل

ظلموني الناس
افريكانو
عشرة بلدي
الرجل األبيض
المتوسط
الوسادة الخالية
عنتر شايل سيفه
صراع المحترفين
سوق المتعة
دستة مناديل
رشة جريئة

سفرة دايمة
متى نلتقي
حدائق الشيطان
موجز األخبار
Juliana
عديل الروح
عيشوا معنا
حارة العوانس
Perfect Bride
نشرة األخبار
امرأة واكثر:
تأنيث الفقر
Deal or no Deal
العالم الليلة

اليوم
12:30
13:30
14:00
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
23:30

 Herbie Fully Loadedيعرض الساعة 17.00

12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
20:00
21:30
23:00
00:00
00:30

نشرة األخبار
ضربة حرة
Telemajalleh
يا رجال العالم اتحدوا
عائلتي
عفاريت السيالة
نشرة األخبار
Copycat
Inside The Actor’s
Class of 44
عفاريت السيالة
Automobile
يا رجال العالم اتحدوا

Supermovies
وجوه من التاريخ
صحتين وعافية
الكاميرا الخفية
أصل الكلمة
أناقة
أنا وأربع بنات
سأظل أحبك
ً
لن أنساك أبدا
ّ
السلم والثعبان
قصة حب
من الرياض
القاهرة اليوم

11:00
13:00
14:35
15:00
16:35
17:00
18:30
19:00
21:00
23:00

Dark Blue
Melinda
And Melinda
Movie Television
Yu Gi Oh
US Top 10
Johnny English
US Top 10
Fast, 2 Furious 2
Wind Talkers
The Thing About
My Folks

Dubai One
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
00:00

أمريكان آيدول
بيردز اوف براي
وايلد فاير
Alias
جاك اند بوبي
اكستريم  مايك اوفر
أخبار االمارات
غوود
مورنينغ ميامي
Friends
ون تري هيل
ذي أو سي
Malcom X
Hidden Agenda

 ...وعنبر
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خبريات
باريس تؤجر
سكانها سيارات
«صديقة للبيئة»
ذكر عمدة باريس برتراند
ديالنو امس أن العاصمة
الفرنسية ستقوم بإنشاء نظام
يوفر سيارات صديقة للبيئة
لسكانها قبل نهاية العام
الجاري.
وقال ديالنو لقناة «بي إم إف»
التلفزيونية إن تلك المركبات
لن تعمل كلية بالكهرباء الن
هذه الطريقة «لم يتم إتقانها»
بعد.
وسيتم تشغيل الخدمة
«خالل االشهر المقبلة قبل
نهاية هذا العام» ،مضيفا أن
المدينة جهزت بالفعل عشرات
السيارات من النوع الذي سيتم
استخدامه.
وقال إن «الفكرة تتلخص في
توفير بضع مئات أو آالف من
تلك السيارات».
وأوضح ديالنو أن الهدف من
وراء الخدمة هو «أنك لن تضطر
إلى استخدام سيارتك إال في
االمور الضرورية» ،مشيرا إلى
أنه يريد أن يفكر السائقون في
مدى فائدة اقتناء سيارة في
باريس.
(باريس  -د ب أ)

النباتات
يتعرف بعضهاً
على بعض أيضا

فيل أفريقي يتمتع بالمياه في حديقة حيوان سان فرانسيسكو (أ ف ب)

منعه القاضي
من مصاحبة امرأة لثالث سنوات
أص��������در ق�������اض ك����ن����دي ح����ك����م ً����ا ق��ض��ى
ب��وض��ع رج���ل ي��ع��ان��ي ن��وب��ات عصبية
تحت المراقبة القضائية ومنعه من
مصاحبة امرأة مدة ثالث سنوات.
أص�����در ال���ق���اض���ي ال��ح��ك��م «ال���ف���ري���د من
ن��وع��ه» األرب��ع��اء الماضي ف��ي محكمة
غالين إيغل بمقاطعة أونتاريو ،وختم
ال��م��ح��اك��م��ة ف���ي ق��ض��ي��ة إق�����دام ستيفن
ً
عاما -على خوض جدال
كرانلي 24 -
ع��ن��ي��ف ف����ي  17ي���ن���اي���ر ال���م���اض���ي م��ع
صديقته وشريكتها في المنزل.

وان����ه����ال ك���ران���ل���ي ب���ال���ض���رب ع��ل��ى
الفتاتين وأقدم على قطع خط الهاتف
في المنزل قبل مغادرته ،لمنعهما من
االتصال بالشرطة .وذك��رت صحيفة
«ب���ي���ت���رب���ورو أك���زام���ي���ن���ر» أن ك��ران��ل��ي
أخضع بعيد اعتقاله لفحص نفسي
ّ
تبين نتيجته أنه مصاب «باضطراب
ف��ي الشخصية يمنعه م��ن السيطرة
على أعصابه وال يقبل الرفض» .وقال
ً
المدعي العام إن كرانلي ّ
خطرا
يشكل
ك���ب���ي ً
���را ع��ل��ى أي ش��خ��ص ي��رت��ب��ط به

جينيفر انيستون ً
تريد أن تتبنى طفال
ً
عاطفيا .ووافق القاضي على اقتراح
ال��م��دع��ي ال��ع��ام وأص����در ح��ك��م��ه ال��ذي
منع فيه كرانلي م��ن ال��ت��ورط بعالقة
صداقة مع أي امرأة مدة ثالث سنوات،
في وقت عليه متابعة جلسات عالج
نفسي.
(اونتاريو  -يو بي أي)

ت��خ��ط��ط ال��م��م��ث��ل��ة األم��ي��رك��ي��ة جينيفر
أنيستون لتبني طفل في الوقت الذي
انتقل فيه صديقها البريطاني الجديد
إل���ى م��ن��زل��ه��ا ف��ي ب��ي��ف��رل��ي ه��ي��ل��ز .وق��ال
مصدر ف��ي وك��ال��ة التبني لمجلة ()ok
األميركية التي تعاملت معها المغنية
ش��ي��ر ي��ل ك���رو ف��ي عملية تبني طفلها
أن انيستون ( 38عاما) ب��دأت بتقديم
ً
أخيرا إلى
الطلبات إليها .كما انتقل
منزل الممثلة الشهيرة في بيفرلي
ه��ي��ل��ز ص��دي��ق��ه��ا ع����ارض األزي����اء
البريطاني بول سكالفور الذي
ش���وه���دت م��ع��ه أخ����ي ً
����را .ول��م
تنجب انيستون من زواجها
السابق بالممثل براد بيت .
(نيويورك  -يو بي أي)

نحو قمة افرست
عبر طريق سلكت عام 1924

عارضة ترتدي زيا من تشكيلة ربيع  -صيف 2008
ضمن أسبوع ساوباولو لألزياء (رويترز)

أوبرا وينفري على رأس الئحة
مشاهير مجلة فوربس
نشرت مجلة فوربس الئحتها السنوية
ً
دخال في العالم حيث
ألكثر المشاهير
اح���ت���ل���ت ف���ي���ه ال���م���ق���دم���ة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
الشهيرة أوبرا وينفري المرتبة األولى.
وتفوقت وينفري خالل العام الحالي
على الع��ب الغولف األميركي األس��ود
ال��ش��ه��ي��ر ت��اي��غ��ر وودز ال�����ذي ح���ل في
المرتبة الثانية ،في حين ّ
حلت مغنية
ال��ب��وب العالمية م��ادون��ا ف��ي المرتبة
الثالثة .وم��ن بين األس��م��اء العشرين
األول��������ى ع���ل���ى ال�ل�ائ���ح���ة ك�����ان ن��ص��ي��ب
النجوم البريطانيين ثالثة مراتب فحل
ف��ري��ق ال��رول��ي��ن��غ س��ت��ون��ز ف��ي المرتبة
الرابعة والمغني السير أل��ت��ون جون
في المرتبة السابعة والعب كرة القدم
الشهير دافيد بيكهام في المرتبة .15
وتأخذ الالئحة التي تنشرها المجلة
ً
سنويا بعين االعتبار مداخيل النجوم
وتواجدهم على المواقع اإللكترونية
وال����ت����غ����ط����ي����ة اإلع��ل��ام�����ي�����ة ال���م���ك���ت���وب���ة
وال��م��ق��روء ة والمسموعة .واستعادت
وي���ن���ف���ري ال���ت���ي ي���ش���اه���د ب��رن��ام��ج��ه��ا
األسبوعي حوالي  30مليون شخص
ف��ي ال��والي��ات المتحدة ،المركز األول
ع��ل��ى ال�لائ��ح��ة وال�����ذي ك��ان��ت خ��س��رت��ه

ف���ي ال���ع���ام ال��م��اض��ي ل��ص��ال��ح الممثل
الهوليودي ت��وم ك��روز .وقالت ناطقة
ً
مزيجا من ماليتها
باسم فوربس «إن
القوية وقدرتها على التأثير في الرأي
ال����ع����ام األم���ي���رك���ي ال������ذي ن�����رى أن�����ه ق��د
يساعد على تحديد نتائج االنتخابات
ً
كافيا
الرئاسية األميركية المقبلة ،كان
ل��ك��ي يعيدها إل���ى ال��م��رك��ز األول على
الالئحة»ّ .
وحلت الكاتبة البريطانية
الشهيرة ج .ك .رولينغز مؤلفة قصص
ه�����اري ب���وت���ر ف���ي ال��م��رك��ز أل����ـ  48على
الالئحة فيما حل بطل فيلم هاري بوتر
الممثل دانيال رادكليف في المرتبة ألـ
 79وزميلته ف��ي الفيلم الممثلة أيما
واطسون في المرتبة  .97ولم يرد اسم
وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية
الممثلة والنجمة االجتماعية باريس
ه��ي��ل��ت��ون ع��ل��ى الئ��ح��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي،
ً
علما أنها احتلت في العام الماضي
المرتبة  .56وكانت المغنية مادونا
خ���ارج الئ��ح��ة ال��ع��ام ال��م��اض��ي غير أن
اإلي����رادات التي حققتها ف��ي جولتها
«اع����ت����راف����ات» أع���ادت���ه���ا إل����ى ال��م��رت��ب��ة
الثالثة.
(نيويورك  -يو بي أي)

تمكن ف��ري��ق تسلق ج��ب��ال عالمي من
ال��وص��ول إل���ى ق��م��ة اف��رس��ت ف��ي جبال
ال���ه���م�ل�اي���ا م����ن خ��ل��ال إت����ب����اع ال��ط��ري��ق
ن���ف���س���ه���ا ال����ت����ي س������ار ع���ل���ي���ه���ا رج��ل��ان
بريطانيان واختفيا قبل وصولهما
إل��ى القمة بمسافة قصيرة ف��ي العام
.1924
وق�����ال ال��ف��ري��ق إن ن��ج��اح��ه ف���ي ب��ل��وغ
القمة يظهر أن ج��ورج م��ال��وري وأن��درو
إيرفاين ربما كانا أول رجلين يصالن
إل��ى قمة اف��رس��ت .وذك���رت هيئة اإلذاع��ة
البريطانية أن المتسلقين العالميين
يقولون إن إنجازهم يضيف من الصدقية
إلى نظرية أن الرجلين قد يكونان أول من
وصل إلى قمة افرست في العام  1924أي
ً 29
عاما قبل وصول هيالري وتينزينغ

ً
ثيابا مشابهة
إليها .وارتدى المتسلقون
بشكل تام للمالبس التي ارتداها مالوري
وإي��رف��اي��ن ب��اس��ت��ث��ن��اء م�لاب��س المرحلة
األخيرة من الرحلة .وجاء في بيان صدر
ع��ن ب��ع��ث��ة ت��س ّ��ل��ق أف��رس��ت «أزال ال��ف��ري��ق
االس��ت��ك��ش��اف��ي ال��س��ل��م ال�����ذي ك����ان ي��رب��ط
المرحلة الثانية بالقمة ما أتاح للفريق
إم��ك��ان ّ
تسلق ال��ج��دار الصخري األخير
الذي يقف بينهم وبين الوصول إليها».
وأض���اف ال��ب��ي��ان «ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ،واج��ه
المتسلقون المرحلة األخيرة بالطريقة
ن��ف��س��ه��ا ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون م��ال��وري
وإيرفاين قاما بها قبل ً 83
عاما» .وتابع
البيان «إن نجاح الفريق بالوصول إلى
القمة من دون استخدام ّ
السلم يزيد من
مصداقية النظرية التي تعتبر أن جورج

م���ال���وري وأن�����درو إي��رف��اي��ن أول رجلين
يصالن إلى قمة أفرست في العام ،1924
أي  29ع��ام ً��ا ق��ب��ل ه��ي�لاري وت��ي��ن��زي��ن��غ».
ّ
التسلق العالمي األميركي
ويقود فريق
كونراد أنكر والبريطاني ليو هولدينغ
الموجودان في المنطقة منذ أوائل مايو
الماضي( .لندن  -يو بي أي)

قهوة
 ...وصرصار
ادعى شرطي من والية تكساس على
مطعم ماكدونالدز بمدينة كليبورن
بالوالية بسبب تناوله فنجان قهوة
بداخله ص��رص��ار يبلغ طوله حوالي
سنتيمترين .وذكرت صحيفة «فورت
وورث س����ت����ار ت���ي���ل���ي���غ���رام» أن س���وء
ح��ظ ال��ش��رط��ي كيفين ل��ي��ن دوب����ري لم
ي��ت��وق��ف ع��ن��د ت���ن���اول ف��ن��ج��ان ال��ق��ه��وة
وهو بارد ،بل إن الرشفة األولى التي
تناولها دفعت بالصرصار إلى داخل
فمه .ووقعت الحادثة في مايو 2006
ع���ن���دم���ا ك�����ان دوب�������ري ي���ق���وم ب��وظ��ي��ف��ة

شرطي دورية لمصلحة دائرة شرطة
ك��ل��ي��ب��ورن .وق����ال م��ح��ام��ي دوب����ري في
أوراق ال����دع����وى إن م��وك��ل��ه س��ئ��م من
م���ح���اوالت���ه ال��م��ت��ع��ددة ل��ح��ل ال��م��س��أل��ة
مع مدير المطعم ،لكن التسوية التي
ك��ان يعرضها المطعم كانت ضئيلة
ً
جدا .وقال الشرطي في أوراق الدعوى
إنه يترك للمحكمة تقدير التعويض
ال����ذي ي��ج��ب أن ي��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه نتيجة
االض��ط��راب النفسي والعاطفي ال��ذي
عاناه نتيجة الحادثة.
(تكساس  -يو بي أي)

إيدي ميرفي
يخضع الختبار إثبات األبوة

كلينت ايستوود...
لن يقطع األشجار

أف�����ادت ت��ق��اري��ر إخ��ب��اري��ة ب���أن الممثل
الكوميدي إي��دي ميرفي خضع أخيرا
الختبار إثبات االبوة بواسطة الحمض
النووي (دي.إن.إي��ه) بعد خالف طويل
م���ع م��ي�لان��ي ب�����راون ال��م��غ��ن��ي��ة ال��س��اب��ق
بفريق سبايس غيرلز.
وقالت مجلة «بيبول» االميركية
إنه من المنتظر أن يعرف ما إذا كان
ميرفي هو وال��د طفلة ميالني أم ال
ف��ي غ��ض��ون خمسة أي���ام إل���ى ثالثة
أسابيع.
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن م��ي��رف��ي
أج�����رى االخ���ت���ب���ار ي����وم االث���ن���ي���ن في
أح�����د م��س��ت��ش��ف��ي��ات ب���ي���ف���رل���ي ه��ي��ل��ز
ح��ي��ث وص����ل إل����ى ال��م��س��ت��ش��ف��ى بعد
ميالني بنحو نصف الساعة تجنبا
للقائها.
وتصر المغنية السابقة الملقبة
ب��م��ي��ل ب���ي م��ن��ذ ب���داي���ة ح��م��ل��ه��ا على
أن م��ي��رف��ي ه���و وال����د ط��ف��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي
وض���ع���ت���ه���ا ف����ي ال���ث���ال���ث م����ن أب���ري���ل
الماضي.
أما ميرفي فيصر على رفض أبوته
للطفلة تماما حتى قبل أن تولد.
(نيويورك  -د ب أ)

خ���س���ر ال��م��م��ث��ل وال����م����خ����رج األم���ي���رك���ي
الشهير كلينت ايستوود معركة ضد
ن���اش���ط���ي���ن ب��ي��ئ��ي��ي��ن اع����ت����رض����وا ع��ل��ى
محاولته تحويل أرض فيها حوالي 15
ألف شجرة صنوبر بمنطقة مونتيريه
بوالية كاليفورنيا إل��ى ملعب غولف.
وذكرت صحيفة لوس انجلس تايمز ان
لجنة الحفاظ على الشاطئ في الوالية
رف��ض��ت ط��ل��ب اي��س��ت��وود وش���رك���اه في
م��ش��روع «بيبل بيتش» بقطع أشجار
غابة «ديل مونت» لتحويلها إلى ملعب
غولف ومركز ترفيهي وشقق وفنادق.
وي���أت���ي ه����ذا ال����ق����رار ب��ع��د س���ن���وات من
المناورات السياسية التي شملت طرح
الموضوع على التصويت المحلي الذي
وق��ف أول األم���ر إل��ى ج��ان��ب ال��م��ش��روع.
إال ان اللجنة تبنت في النهاية موقف
الناشطين البيئيين الذين ح��ذروا من
تأثير قطع األشجار وردم األراضي على
ال��ت��وازن البيئي ال��ه��ش على الساحل.
وق��ال��ت رئيسة اللجنة س���ارة وان ،من
م��ال��ي��ب��و ان ال��م��ش��روع يعتبر «ت��دم��ي��را
بالجملة للبيئة وهو يقضي على روح
غابات الصنوبر في مونتيراي».
(لوس أنجليس  -يو بي أي)

اكتشف علماء كنديون أن
باستطاعة النباتات معرفة ما
إذا كانت الغرسة أو العشبة
التي بقربها تنتمي إلى
الفصيلة نفسها التي تنتمي
إليها أو ال .و قال الباحثون في
جامعة ماكماستر إن النباتات
يمكن أن تتنافس بشكل شرس
ً
جدا مع أي نبتة أخرى توضع
بقربها إذا تبين لها بأنها من
غير صنفها .وقالت سوزان
ددلي وهي مساعدة أستاذ
في الجامعة «إن القدرة على
معرفة األقرباء وتفضيلهم
على غيرهم أمر معروف عند
الحيوانات ،ولكن تعد هذه
المرة األولى التي يكتشف
ذلك عند النباتات» .وأضافت
ددلي «عندما تتشارك النباتات
التراب نفسه تتنافس في ما
بينها وتحاول الحصول على
أكبر قدر ممكن من المواد
الغذائية و المعدنية قبل أن
يصل إليها جيرانها» ،موضحة
بأنها «تفعل ذلك عندما يتبين
لها بأن ال عالقة قرابة لها
بالنباتات األخرى» .وأضافت
«إنها ( النباتات) ال تفعل نفس
الشيء إذا كان النبتة األخرى
من نفس الصنف» ،مشيرة إلى
أن عالقات النباتات ببعضها
تحكمها عالقات اجتماعية
معقدة مثل اإليثار تجاه
بعضها.
(تورونتو  -يو بي أي)

وزير ينجب طفلة
من «عشيقته»
أنجب وزير الزراعة االلماني
هورست زيهوفر طفلة من
عشيقته الموظفة بالبرلمان
االلماني.
وأفاد تقرير لصحيفة «بيلد»
االلمانية نشر في موقعها
االلكتروني على شبكة
االنترنت امس أن أنيتا إف
وضعت طفلتها في أحد
مستشفيات برلين قبل الموعد
المحدد بعدة أيام.
ويتصدر اسم الوزير االلماني
وسائل االعالم منذ فترة بسبب
عالقته مع صديقته على الرغم
من كونه متزوجا وأبا لثالثة
ابناء.
ويرفض السياسي المنتمي
للحزب المسيحي االجتماعي
البافاري اتخاذ قرار سريع
بشأن كيفية توفيقه بين
زوجته وابنائه الذين يعيشون
في والية بافاريا في الجنوب
وصديقته وطفلته الجديدة في
العاصمة برلين.
ً
أخيرا بأنه
وصرح زيهوفر
يرفض اتخاذ قرارت في حياته
الخاصة بهدف الحصول على
نجاح سياسي.
وتأتي هذه المناقشات حول
الحياة الخاصة لزيهوفر في
الوقت الذي يسعى فيه إلى
تولي منصب رئيس الحزب
المسيحي االجتماعي البافاري
خالل مؤتمر عام للحزب في
سبتمبر المقبل خلفا الدموند
شتويبر.
(برلين  -د ب أ)

