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محمد الصباح عن جزر ءاالمارات:
موقف «الخليجي» واالنتقاد
ءااليراني ليسا جديدين
بدر المشعان

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د .محمد الصباح
أن الموقف الخليجي من الجزر االماراتية الثالث ليس جديدا ولم يأت نتيجة
ح��دث معين ،ب��ل ه��و م��ن ث��واب��ت مجلس ال�ت�ع��اون ،موضحا ان ه��ذا الموقف
والسياســـة المرادفـــــة لـــه لم يتغيرا منذ عشر سنوات ،وان االنتقاد االيراني
لـ «الخليجي» في هذا الشأن ليس جديدا ايضا.
واعرب وزير الخارجية على هامش انعقاد اللجنة الكويتية  -التونسية ،عن
أمله أن تتعاون ايران ايجابيا تجاه هذه القضية .مشددا على ان يكون الحل
بالحوار والطرق السلمية وابداء حسن النوايا مع الجارة ايران.

النائب وليد الطبطبائي أكد أنه
سيتابع عقود طوارئ ،2008
لاّ
وطالب ديوان المحاسبة بأ
يعتمد موازنتها أو يخفضها الى
أقل من النصف.

عيد الرميزان
واصل النائب وليد الطبطبائي
انتقاد وزارة الكهرباء وال�م��اء ،من
باب خطة الطوارئ وعقود الكهرباء،
م �ع �ت �ب��را ان ال �ت��أخ �ي��ر ف� ��ي ان �ج��از
المشاريع العادية متعمد ،من اجل
إدخ��ال�ه��ا ف��ي خطة ال �ط��وارئ حيث
«العقود مبالغ فيها» .في وقت كشف
مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان الطاقة
االض��اف �ي��ة ال �ب��ال �غ��ة  80م �ي �غ��اواط،
المقرر إدخالها الخدمة لمواجهة

ازم��ة الصيف ،تواجه اش�ك��االت في
كيفية االستفادة منها.
وقال المصدر ان وزارة الكهرباء
وال � � �م� � ��اء ت� ��راج � �ع� ��ت ع � ��ن اع�ل�ان� �ه ��ا
السابق في توفير عقود الكهرباء
ب� �ط ��اق ��ة  200م � �ي � �غ� ��اواط ألس� �ب ��اب
غير معروفة ،مشيرا ال��ى ان العقد
الموقع ،البالغة طاقته االنتاجية 80
ميغاواط ،ال يفي بالحجم المتزايد
من االستهالك .واوض��ح ان الحجم
البسيط من الطاقة الذي استطاعت
الوزارة توفيره،
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أعلن المدير العام لالدارة
العامة للجنسية وو ث��ا ئ��ق
السفر العميد الشيخ فيصل
ال � � �ن � ��واف أم� � ��س اس �ت �ق �ب��ال
االدارة المراجعين لصرف
جوازات السفر وفق المادة
 17ل �ل �م �ق �ي �م �ي��ن ب� �ص ��ورة
غير قانونية خ�لال الفترة
المسائية .واوضح ان هذه
ال�خ�ط��وة ج ��اءت ب�ن��اء على
ت��وج �ي �ه��ات ال �ن��ائ��ب االول
ل ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر ال � �م � �ب� ��ارك
بتسهيل
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«داو جونز» يكسر
حاجز الـ  14ألف نقطة
للمرة األولى في التاريخ
ت� �خ� �ط ��ى م � ��ؤ ش � ��ر «داو ج� ��و ن� ��ز»
الصناعي ،وألول م��رة ف��ي التاريخ،
ح��اج��ز ال � �ـ 14أل ��ف ن�ق�ط��ة ،وذل ��ك إث��ر
ورود التقرير حول االرتفاع الطفيف
في التضخم المالي وصدور موجة
م� ��ن ال� �ت� �ق ��اري ��ر االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ت��ي
أش��ارت ال��ى نسب كبرى من األرب��اح
المحققة.
وقد اجتاز المؤشر الشهير عتبة
الـ 14ألف نقطة خالل نصف الساعة
األول ��ى م��ن ب��دء ال �ت��داول ليصل إلى
 14.002.60ن �ق �ط��ة .وذ ل � ��ك ب �ع��د ان
ً
اس�ت�غ��رق  57ي��وم��ا ل�ي�ص��ل إل��ى ه��ذا
المستوى بعد ان كان عند مستوى
 13.000نقطة في حينها.

الصبيح باقية على رأس عملها
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أك � � ��دت وزي � � � ��رة ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� � ��رة
التعليم العالي نورية الصبيح أنها
باقية على رأس عملها وستستمر
في نهج تطوير التعليم.
ون �ف��ت م��ن اس�ب��ان�ي��ا ع�ب��ر ات�ص��ال
ه��ات �ف��ي أج ��رت ��ه م �ع �ه��ا «ال� �ج ��ري ��دة»
االش� ��اع� ��ات ال �ت��ي ت� � ��رددت ام� ��س في
البالد بأنها تقدمت باستقالتها الى
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ
ناصر المحمد.

منظومة أمنية في المطار
لكشف عمليات التزوير
والمخدرات

خبراء نوويون ينضمون
إلى المفاوضين األميركيين مع إيران

طهران وواشنطن تستأنفان جولة الحوار الثانية
طهران  -حسن خامه يار
بروكسل  -ةديرجلا

تبادلت ك��ل م��ن واشنطن وط�ه��ران م��ا يكفي م��ن الرسائل أم��س للقول إن
ً
الجولة الثانية من المفاوضات بينهما بشأن العراق ستعقد قريبا؛ ففي حين
َّ
توقع وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي ،في مؤتمر صحفي مشترك
عقده ف��ي ط�ه��ران ي��وم الثالثاء م��ع م�س��ؤول ال�ش��ؤون الخارجية ف��ي سلطنة
ُعمان يوسف بن علوي ،أن تستأنف بالده الحوار مع الواليات المتحدة «في
المستقبل القريب» أعلنت وزارة الخارجية االميركية استعداد واشنطن الجراء
مفاوضات مباشرة جديدة مع ايران تتناول الوضع في العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك «سيكون من المناسب
عقد لقاء مباشر جديد» مع إيران .بينما قال متكي إن بالده
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األسد :األشهر المتبقية من  2007سجن عربي في بريطانيا ثالث سنوات
ّ
تحدد مصير المنطقة والعالم
بتهمة امتالك «أسرار» القسام
بيروت -ةديرجلا

لندن  -زكي شهاب

ت��وق��ف م��راق�ب��ون أم��س عند ثالث
ن� �ق ��اط م� �ح ��وري ��ة ت �ض �م �ن �ت �ه��ا ك�ل�م��ة
الرئيس ال�س��وري بشار األس��د أم��ام
مجلس الشعب ا ل �س��وري بمناسبة
ت��ول �ي��ه ال ��رئ ��اس ��ة ال� �س ��وري ��ة ل��والي��ة
ثانية مدتها سبع سنوات .فإضافة
ال��ى انفتاحه على إم�ك��ان استئناف
المفاوضات بين دمشق وتل ابيب،
وطرحه قضايا إصالحية في البنية
ال �س �ي��اس �ي��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة داخ� ��ل
س ��وري ��ة ،ب� ��دا الف �ت ��ا ت �غ �ي �ي��ب األس ��د
ال�م�ل��ف ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ح�ي��ث ل��م يتطرق
ال �ي ��ه إال م ��ن ض �م��ن ق� � ��راء ة م��وج��زة
ل�ق�ض��اي��ا ال�م�ن�ط�ق��ة م��ن ال� �ع ��راق ال��ى
ف�ل�س�ط�ي��ن .وأك ��د ال��رئ �ي��س ال �س��وري
أن األشهر المتبقية من العام 2007
ستقرر مستقبل ومصير المنطقة
والعالم كله.
وإذ اشار الى طرف ثالث «نثق به،
ويعمل على تقريب وجهات النظر
لتحريك عملية السالم بين دمشق
وت��ل أب�ي��ب» ،أعلن أن ب�لاده تشترط
على إسرائيل تقديم ضمانات بشأن
االنسحاب من الجوالن على غرار ما
قام به رئيس الوزراء السابق اسحق
رابين في تسعينيات القرن الماضي،
وذل��ك قبل ب ��دء أي م�ف��اوض��ات سالم
معها.
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أصدرت محكمة بريطانية حكما
ب��ال �س �ج��ن ث �ل��اث س � �ن� ��وات ون �ص��ف
السنة على شاب عربي يدعى ياسين
النصاري ،بعد إدانته بامتالك مواد
وارشادات وخطط لتصنيع صواريخ
وق � ��ذائ � ��ف ي �م �ك��ن اس �ت �خ ��دام �ه ��ا ف��ي
أنشطة إرهابية ،من بينها ما يحمل
م��واص �ف��ات ص��واري��خ ال �ق �س��ام ال�ت��ي
تستخدم في قطاع غزة.
الحكم على النصاري ( 28عاما)
صدر في محكمة األولد بيلي وسط
لندن ،بعد تحقيقات مكثفة أعقبت
إل�ق��اء القبض عليه ،إث��ر ع��ودت��ه من
رح �ل��ة إل� ��ى ام� �س� �ت ��ردام ،ع �ب��ر م�ط��ار
ل��وت��ون ف��ي ال �ث��ال��ث ع�ش��ر م��ن م��اي��و
ال �ع��ام ال �م��اض��ي ،إذ ت�ب�ي��ن بتفتيش
حقائبه ان جهاز كمبيوتر محمول
بحوزته يحتوي على ارشادات كافية
لصنع الصواريخ من طراز «القسام»،
ال � ��ذي ت �ن �ش��ط ح ��رك ��ة «ح � �م ��اس» ف��ي
غ��زة في استخدامه ضد التجمعات
االسرائيلية المجاورة.
وقالت الشرطة إن المدعي العام
للحكومة عرض كذلك وثائق ،تمت
م �ص��ادرت �ه��ا ،ت�ت�ح��دث ع��ن ال�ش�ه��ادة
وال�ت��دري��ب على اس�ت�خ��دام األسلحة
وك�ي�ف�ي��ة ت�ص�ن�ي��ع ال �ص��واري��خ ال�ت��ي
باتت معروفة على نطاق واسع في
منطقة الشرق األوسط.
وأب � �ل� ��غ أب� � ��رز ق� �ض ��اة ال �م �ح �ك �م��ة،
ف��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا ،ان ��ه ت �م��ت م �ص��ادرة
أش��رط��ة «دي ف��ي دي» واس �ط��وان��ات
أخ��رى بعضها ص��ور قطع رؤوس،

َ
الرئيس السوري خالل خطاب أداء الق َسم أمام مجلس الشعب أمس (أ ف ب)

«القاعدة» استعادت قدرتها
ويمكنها شن هجمات جديدة في أميركا
ق� ��ال م� �س ��ؤول ك �ب �ي��ر ف ��ي اإلدارة
األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ام � � � ��س ان ال� �ت� �ق� �ي� �ي ��م
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ��ي ال� �ق ��وم ��ي ال �ج��دي��د
ي� �ح ��ذر م� ��ن أن ت �ن �ظ �ي��م «ال � �ق ��اع ��دة»
سيحاول استغالل ق��درات عناصره
وإمكاناتهم في العراق لتنفيذ هجوم
ض��د ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة .وأش� ��ارت
شبكة «سي إن إن» اإلخبارية الى ان
مسؤولين أعربوا عن مخاوفهم من
ان حرب العراق توفر الساحة لتدريب
االرهابيين واختبار قدراتهم .وشدد
م �س��ؤول أم�ي��رك��ي ع�ل��ى ان ال�ت�ق��اري��ر
اإلخ �ب��اري��ة ال�ت��ي أف ��ادت س��اب�ق��ا ب��أن
«ال� �ق ��اع ��دة» اس� �ت� �ع ��ادت ق��وت �ه��ا ك�م��ا
كانت قبل هجمات  11سبتمبر 2001

«ليست دقيقة».
ل�ك��ن ال�ت�ق��ري��ر ال �ج��دي��د ي�ف�ي��د ب��أن
تنظيم «ال�ق��اع��دة» يعمل على زي��ادة
ج� � �ه � ��وده م � ��ن أج � � ��ل ال� � ��دخ� � ��ول إل ��ى
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وش ��ن هجمات
ج ��دي ��دة ،وأص �ب �ح��ت ل��دي��ه ال �ق��درات
التي يحتاج اليها لتنفيذ مثل هذه
المهمة ،حسبما ق��ال مسؤول كبير
في الحكومة األميركية.
وك� ��ان م �س��ؤول رف �ي��ع ال�م�س�ت��وى
أبلغ «سي إن إن» األسبوع الماضي
ان تقريرا آخ��ر أع��د لصانعي القرار
األم �ي��رك �ي �ي��ن ي �ف �ي��د ب� ��أن «ال �ق��اع��دة»
ب��ات��ت أق� ��وى م �م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه عند
تنفيذ ه�ج�م��ات 11س�ب�ت�م�ب��ر ،وذل��ك

ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن خ�م��س س �ن��وات من
األع �م��ال ال�ع�س�ك��ري��ة ض��ده��ا .وح��ذر
التقرير من أن التنظيم ،الذي يعمل
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز وج � ��ود ع �ن ��اص ��ره ف��ي
الواليات المتحدة ،أصبح في إمكانه
شن هجمات جديدة داخل األراضي
األم �ي��رك �ي��ة ،وأن ��ه ع�م��ل ع�ل��ى توفير
ك ��ل ال �م �ت �ط �ل �ب��ات ال� �ت ��ي ق ��د ي �ح �ت��اج
إل �ي �ه��ا ل �ش��ن م �ث��ل ه� ��ذه ال �ه �ج �م��ات.
وكشف التقرير الحكومي أن تنظيم
«القاعدة»،أصبح حاليا أقوى من أي
وقت مضى ،وذلك وفقا لمسؤولين
أميركيين كبار اطلعوا على التقرير
السري.
وقال وزير األمن
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محليات
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ً
الـ  80ميغاواط تواجه خلال في عملية تشغيلها

«الداخلية» :فترة
مسائية لصرف
جوازات مادة 17

غابريال بو راشد:
ذكائي أقنع اآلخرين
بأنني األجمل

وغ �ي��ره��ا ي�ت�ض�م��ن أدب� �ي ��ات وك�ت�ب��ا،
مثل «تحضير المقاتل ال��ذاه��ب الى
ال�ج�ه��اد ،وال�ش�ه��ادة ف��ي سبيل الله،
وحكم اإلسالم ،وكيف تدير مخيمات
ال �ت��دري��ب وال �م �ع �ل��وم��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
للمجاهدين».
وأق ��ر ال �ن �ص��اري ف��ي التحقيقات
ال �ت��ي اج��ري��ت م�ع��ه ب��ان��ه ت��وج��ه إل��ى
دم� �ش ��ق ف ��ي اب ��ري ��ل م ��ن ع� ��ام ،2005
ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ل�غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،ق�ب��ل أن
ي� �غ ��ادره ��ا ب �ع��د ع� ��ام م �ت��وج �ه��ا إل��ى
امستردام حيث تم توقيفه.
وق � ��ال � ��ت ه �ي �ئ ��ة ال �م �ح �ك �م��ة ان �ه��ا
استمعت إلى إفادات
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ً
اشترك مجانا

الطبطبائي لـ ةديرجلا :تأخير متعمد
للمشاريع العادية ءإلدخالها في خطة الطوارئ

األربعاء  18يوليو  2007م
 4رجب 1428هـ
العدد  - 41السنة األولى
 36صفحة
السعر  100فلس

خاص بـ ةديرجلا

13

ّ
مشرف وغيوم المستقبل

دوليات

20

استراتيجيات الخروج
من العراق
ياسين النصاري

أحد مخططات «قسام» بريطانيا

إشارات إلى «ثمار» سورية على شجرة «سان كلو»
فرنسا تتحرك على سكة غير لبنانية لحل األزمة السياسية في بيروت
بيروت  -نقوال ناصيف
رمى اإلعالن عن سفر رئيس المجلس نبيه بري وعائلته الى خارج
لبنان بضعة أيام ،الى ابراز مرحلة وقت ضائع طيلة هذه المدة من دون
توقع إح��راز تقدم ملموس في طريق تسوية لبنانية داخلية وشيكة.
ً
ً
ً
فإلى وج��ود اكثر من  27نائبا ووزي ��را لبنانيا خ��ارج بلدهم موزعين
بين القاهرة ودبي وباريس ،لم يتحدد بعد موعد عودة السفير السابق
والرئيس السابق ل�ل�إدارة العامة لألمن الخارجي ج��ان كلود كوسران
الى بيروت حتى الساعات المنصرمة ،وال تبلغت السفارة الفرنسية في
العاصمة اللبنانية بعد بموعد زيارته وبرنامجه.
وتردد ان الدبلوماسي الفرنسي المخضرم المكلف الملف اللبناني
ً
قد يقصد دمشق قبال في اول اتصال فرنسي-سوري رفيع المستوى
منذ  2سبتمبر  2004على اثر ص��دور القرار  ،1559وال��ذي شكل مرحلة

قطيعة سياسية للعالقات بين البلدين م��ن دون ان تتأثر عالقاتهما
الدبلوماسية التي استمرت قائمة على مستوى السفارتين في باريس
ودم�ش��ق ،وك��ان��ت آخ��ر زي��ارة لمسؤول س��وري رفيع لفرنسا ه��و رئيس
مجلس الشعب محمود األب��رش في  26ابريل  ،2004قبل شهر ونصف
الشهر على اللقاء ا ل��ذي جمع الرئيس الفرنسي السابق ج��اك شيراك
ً
ونظيره األم�ي��رك��ي ج��ورج ب��وش ف��ي يونيو ف��ي اإلل�ي��زي��ه وات�خ��ذا ق��رارا
ً
ً
مشتركا بإخراج الجيش السوري من لبنانّ ،
جسده الحقا صدور القرار
ً
ً
ّ
 .1559مع ذلك عينت باريس قبل أكثر من ثالثة أشهر سفيرا جديدا لها
ً
في العاصمة السورية هو ميشال دوكلو خلفا لجان فرنسوا جيرو الذي
ً
شغل المنصب منذ سبتمبر  .2002بدورها دمشق لم ّ
تعين بعد سفيرا
ً
ً
جديدا لها خلفا لسفيرتها صبا ناصر التي شغلت السفارة السورية في
باريس منذ اغسطس  ،2002وشغر المنصب قبل أشهر.
وبدا في رأي أوساط واسعة االطالع على ملف
02
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«األشغال» 433 :مليون دينار إلنشاء قاعة أميرية...
ومدن عمالية ...ومبنى مطار ...ومستشفى
ضيف الله الشمري

وكيل وزارة األشغال لشؤون
المشاريع اإلنشائية أعلن أن الوزارة
مقبلة على أربعة مشاريع كبرى
بتكلفة  433مليون دينار كويتي
هي مبنى القاعة األميرية ومبنى
الركاب ( )2في المطار ومدينتان
للعمال في صبحان والشدادية
ومستشفى جابر األحمد.

ك����ش����ف و ك�����ي�����ل وزارة األ ش�����غ�����ال
ال�����م�����س�����اع�����د ل�������ش�������ؤون ال����م����ش����اري����ع
االن���ش���ائ���ي���ة ح���س���ام ال���ط���اح���وس ان
ال���وزارة مقبلة على اربعة مشاريع
كبرى تبلغ تكلفتها االجمالية 433
مليون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ،منها ثالثة
م��ش��اري��ع ل���م ت��ن��ف��ذ ح��ت��ى االن فيما
المشروع الرابع بدأ تنفذه.
وأوض����ح ال��ط��اح��وس ف��ي مؤتمر
صحفي عقد امس في مبنى الوزارة
للحديث حول المشاريع االنشائية
الجديدة ان المشاريع هي عبارة عن
مبنى القاعة االميرية الجديد ومبنى
الركاب ( )2في مطار الكويت الدولي
وم���دي���ن���ت���ان ل��ل��ع��م��ال ف����ي ص��ب��ح��ان
وال���ش���دادي���ة اض���اف���ة ال����ى ال��م��ش��روع
الرابع وهو مستشفى جابر األحمد
الذي بدئ العمل بتنفيذه في فبراير
الماضي.
وقال ان مناقصة مشروع القاعة
االميرية رست على احدى الشركات
الكبرى بقيمة  17.5مليون دينار،
ح���ي���ث ان����ه����ا ق����دم����ت اق������ل االس����ع����ار،
م��ش��ي��را ال����ى ان س��م��و ام���ي���ر ال��ب�لاد
يبدي اهتماما كبيرا بهذا المشروع،

م��وض��ح��ا ان ال��م��س��اح��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة
للقاعة تبلغ تسعة آالف متر مربع،
وان ال���م���دة ال��زم��ن��ي��ة ل��ل��م��ش��روع 15
شهرا.
وأوض��ح ان هناك مشروعا آخر
ض��م��ن ال��ق��اع��ة االم��ي��ري��ة ه���و ان��ش��اء
ح��ظ��ي��رة (ه��ان��ج��ر) ل��ع��دد ط��ائ��رت��ي��ن
بتكلفة  7.5م�لاي��ي��ن دي��ن��ار وب��م��دة
تنفيذية تستغرق  24شهرا .مبينا
ان هناك توجها نحو تحويل مكان
ق���اع���ات ال��ت��ش��ري��ف��ات ال��س��اب��ق��ة ال��ى
قاعة كبرى وحظيرة طائرات أخرى
اضافية.
وق��ال ان العمل سيبدأ في المدن
ال���ع���م���ال���ي���ة اواخ���������ر ال�����ع�����ام ال���ح���ال���ي
ب��م��ن��ط��ق��ت��ي ص���ب���ح���ان وال����ش����دادي����ة
ب��ت��ك��ل��ف��ة  35م���ل���ي���ون دي����ن����ار ب��م��دة
زمنية قدرها  24شهرا .مبينا انها
ستستوعب أكثر من  13الف نسمة
موزعة على ال��وح��دات السكنية في
مشروع صبحان الذي يتسع لثالثة
االف ش��خ��ص ،ام���ا مبنى ال��ش��دادي��ة
فيتسع لعشرة االف نسمة ،م��زودة
بمالعب ومطاعم اضافة الى اسواق
تجارية ونقاط امنية.

مستشفى جنوب السرة

وبين الطاحوس أن موقع المدن
العمالية سيكون بعيدا ع��ن موقع
جامعة الكويت الجديد ،مشيرا الى
ان االشغال جهة تنفيذ ال يدخل في
اختصاصها تحديد المواقع.
وأعلن ان الوزارة بصدد تصميم
مبنى للركاب في المطار سيسمى

جانب من المؤتمر الصحفي

الطبطبائي لـ ةديرجلا :تأخير...
رغم انها بدأت منذ فترة االستعداد للصيف ،يواجه خلال
في عملية تشغيله والحصول على الخدمة المقرر توفيرها
منذ االحد الفائت.
ّأم���ا الطبطبائي ف��ق��ال ،ف��ي تصريح ل��ـ «ال��ج��ري��دة» ام��س،
انه سيتابع قضية عقود ط��وارئ  ،2008لضخامة المبالغ
المرصودة لها والمبالغة في اسعارها ،ال��ى حين اتخاذ
اج����راء ات بشأنها ،مشيرا ال��ى ض���رورة ان ي��ك��ون لمجلس
الوزراء موقف من هذه القضية.
لاّ
وطالب الطبطبائي ديوان المحاسبة بأ يعتمد موازنة
ط��وارئ الكهرباء  2008أو يخفضها ال��ى اق��ل من النصف،
ألن الكمية التي تحتاجها الكويت من الطاقة نصف الكمية
المطلوبة .وأك��د ان التأخير في انجاز المشاريع العادية

متعمد م��ن اج��ل ادخالها ف��ي خطة ال��ط��وارئ ،حيث تكون
العقود مبالغا فيها ،مشيرا ال��ى ان كل االس��ع��ار المقدمة
تعتبر ضعف االس��ع��ار ال��ع��ادي��ة .وتمنى الطبطبائي من
وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم ان
يوفر على البلد مبالغ مالية كبيرة ،من خالل اعادة النظر
في مبالغ عقود الطوارئ .داعيا إياه الى االسراع في توقيع
اربعة عقود جاهزة ومطروحة كمناقصات ،مشيرا الى ان
توقيع هذه العقود يساعد في تجاوز ازمة الكهرباء ويلغي
الحاجة لخطط الطوارئ ذات المبالغ المرتفعة.
واشار الى ان التوربينات التي تستورد من الخارج غير
ّ
وتحمل الدولة مبالغ ضخمة ،ألن هذه التوربينات
عملية
تستهلك كمية كبيرة من وقود الديزل المرتفع السعر.

ويسر مضيفا انه «تم اع��داد مجموعة متكاملة من
العاملين مزودة باجهزة الحاسب االلي لالستدالل
واالس��ت��ع�لام ال��ف��وري ع��ن جميع المعلومات ع��ن كل
ً
متقدم لطلب صرف الجواز» داعيا المراجعين الى
التحلي بالهدوء والنظام وااللتزام عند المراجعة،
مشددا على ضرورة احضار االوراق الثبوتية الالزمة
حتى يمكن انجاز المعامالت في اسرع وقت ممكن.

خبراء نوويون ينضمون...
ّ
ً
تنتظر تسلم طلب االدارة االميركية رسميا من السفارة
السويسرية التي تقوم برعاية مصالح واشنطن في طهران.
وأض��اف وزي��ر الخارجية االي��ران��ي ان موقف ب�لاده تجاه
الجولة الثانية من الحوار االيراني-االميركي
استئناف ّ
إيجابي وبناء ،وأن جهات عديدة في الحكومة العراقية
ّ
تصر بإلحاح على ضرورة استئناف هذا الحوار.
وعن مقترح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد
البرادعي بشأن توسيع دائرة الحوار اإليراني-االميركي
ً
لتشمل الملف النووي أيضا ،أب��دى متكي ترحيبه بهذا
االقتراح وقال إن حكومة بالده على استعداد تام لدراسة
أي م��ق��ت��رح ي��ق��دم ف��ي ه���ذا االت���ج���اه وإن ك��ل ق����رار تتخذه
الحكومة االيرانية تضعه أمام الرأي العام االيراني.
ووص����ف ال��م��ب��اح��ث��ات األخ���ي���رة م���ع م��س��ؤول��ي ال��وك��ال��ة
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ف��ي ط��ه��ران ف��ي أواخ����ر االس��ب��وع
الماضي بأنها جرت في أج��واء إيجابية وبناء ة ،وتقرر
خاللها ان يستأنف مفتشو ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة زي��ارات��ه��م
الدورية للمنشآت النووية االيرانية.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ش��دي��د ال��ع��ل��ن��ي ب��اق��ت��ص��ار ج���دول
أعمال التفاوض بين البلدين على الملف العراقي ،علمت
«ال���ج���ري���دة» م���ن م���ص���ادر أوروب����ي����ة أن����ه ت���م ت��ع��زي��ز ف��ري��ق

ال���ت���ف���اوض األم���ي���رك���ي ال�����ذي ي���رأس���ه س��ف��ي��ر واش��ن��ط��ن في
بغداد راي��ن كروكر بعدد من الخبراء في الملف النووي
بما يعطي االنطباع ،حسب المصادر ،بأن واشنطن باتت
ً
أك��ث��ر ان��ف��ت��اح��ا على توسيع إط���ار ال��ت��ف��اوض م��ع ط��ه��ران.
وأش��ارت مصادر سياسية عليمة لـ «الجريدة» في طهران
إلى أن الجولة الثانية من الحوار تنعقد في ظل التخفيف
من حدة التراشق االعالمي بين الطرفين بشأن عدد من
الملفات االقليمية والدولية.
وعلى الرغم من االتفاق الذي تم بين سفيري الجمهورية
االسالمية والواليات المتحدة في بغداد في أعقاب الجولة
االولى من المباحثات على ان تنطلق الجولة الثانية بعد
ً
أقل من  25يوما فإن عقبات فنية حالت دون ذلك ،وأهمها
مماطلة القوات االميركية بالسماح لذوي الدبلوماسيين
االيرانيين الخمسة بزيارتهم في معتقلهم في العراق.
وف��ي س��ي��اق آخ��ر علمت «ال��ج��ري��دة» أن رئ��ي��س ال���وزراء
ً
العراقي نوري المالكي سيقوم قريبا بزيارة الى ايران من
أجل عيادة رئيس المجلس االعلى االسالمي العراقي عبد
العزيز الحكيم ال��ذي يتلقى العالج في أحد مستشفيات
طهران على أن يجتمع في سياق ه��ذه ال��زي��ارة بعدد من
المسؤولين االيرانيين لبحث شؤون العراق.

الطقس والبحر
درجات الحرارة
		
العظمى:
		
الصغرى:

خالد الدوسري
كشف رئيس لجنة المحتجزين الكويتيين في «غوانتانامو»
خ��ال��د ال���ع���ودة ،ان ه��ن��اك اه��ت��م��ام��ا كويتيا رس��م��ي��ا إلن��ه��اء ملف
المحتجزين الكويتيين في معتقل غوانتانامو ،وذلك باسترداد
الكويتيين األربعة المتبقين هناك ،الفتا الى أن القيادة السياسية
العليا في الكويت وجهت رسائل الى اإلدارة األميركية تدعوها
ال���ى إن��ه��اء ه���ذا ال��م��ل��ف ب��أق��رب وق���ت م��م��ك��ن ،ك��م��ا وج��ه��ت وزارة
الخارجية الكويتية رسالة مفصلة إلى مستشار األمن القومي
ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع في أميركا للتأكيد على ضرورة
تسليم اإلدارة األميركية الكويتيين المحتجزين في هذا المعتقل
منذ سنوات من دون توجيه أي اتهامات لهم.
وأوضح العودة في تصريح لـ «الجريدة» أنه من الصعب تحديد
موعد لعودة بقية المحتجزين الكويتيين ،مؤكدا أن ذلك يعتمد
بشكل رئيسي على تعاون وتجاوب اإلدارة األميركية.
وأضاف العودة أن لجنة المحتجزين الكويتيين تشعر بتفاؤل
بشأن التحركات والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية
العليا في البالد ،والمسؤولين في وزارة الخارجية الكويتية،
مشيرا ال��ى أن نتائج ه��ذه التحركات من قبل الجانب الكويتي
ستتضح خالل األيام القليلة المقبلة.
يذكر أن عدد المحتجزين الكويتيين في هذا المعتقل كان ،12
تسلمت الكويت  8منهم خالل العامين الماضيين.

خالد العودة

سجن عربي في بريطانيا...

«الداخلية» :فترة مسائية...
اجراءات صرف هذه الجوازات.
واشار النواف الى ان الحاالت التي يتم استقبالها
ه���ي «ال���ع�ل�اج وال����دراس����ة وال��ع��س��ك��ري��ون ع���ن ط��ري��ق
المندوب ،وابناء االسرى والشهداء وزوجة الكويتي
وزوج الكويتية وابناء الكويتية االرملة أو المطلقة
اضافة الى الحاالت االنسانية» ،واك��د اتمام االدارة
كل استعداداتها الصدار هذه الجوازات بكل سهولة

ال���م���ب���ن���ى رق������م  2ب���م���ط���ار ال���ك���وي���ت
الدولي وسيأخذ موقعا في مقابل
ال��م��ب��ن��ى رق����م  1وس�����وف ي��س��ت��وع��ب
 13مليون مسافر سنويا ،حيث ان
المبنى ال��ح��ال��ي الي��س��ت��وع��ب س��وى
سبعة ماليين مسافر سنويا ،وهذا
العدد اصبح على وش��ك ان يتحقق
خ�لال العام الحالي او المقبل على
ابعد تقدير ،مشيرا ال��ى ان تنفيذه
يستغرق من ثالث الى اربع سنوات
بتكلفة م��ا ل��ي��ة ق���در ه���ا  213مليون
دي��ن��ار .م��ش��ي��را ال���ى ان المخطط له
وف����ق ال���ط���ي���ران ال���م���دن���ي اس��ت��ح��داث
مبنى ثالث في عام .2034
وأك����د أن م��ب��ن��ى مستشفى ج��اب��ر
االحمد بمنطقة جنوب السرة سيكون
المبنى الوحيد الذي سيتعدى عدد
طوابقه  12دورا نظرا لحاجة وزارة
ا ل����ص����ح����ة ل���ت���و ف���ي���ر  4آالف س����ر ي����ر،
مشيرا ال��ى ان ال����وزارة ب���دأت العمل
في المشروع شهر فبراير الماضي
بمساحة  200الف متر مربع بتكلفة
 150م��ل��ي��ون دي���ن���ار وي��س��ل��م ل����وزارة
الصحة نهاية عام .2010

العودة لـ ةديرجلا:
تحرك كويتي عالي المستوى
ّ
لتسلم المحتجزين
الـ  4في «غوانتانامو»

مواعيد الصالة
حالة البحر

 03.03ص
		
أعلى مد:
45
 01.40ص
				
ص30
.30
أدنى جزر		 :
29
 09.10م
				

الفجر :
الشروق :
الظهر :
العصر :
المغرب :
العشاء :

03.27
05.00
11.54
03.29
06.48
08.17

حول اتصاالت عبر االنترنت ،كان يجريها النصاري في غرف دردشة مع
عناصر متطرفة ،عرف من بينهم «ابو دجانة» ،وتبين لألجهزة األمنية أنه
«ط��ارق ال��دور» ،ال��ذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن سنوات ع��دة ،بعد
تحريضه على العنف ،كما أقر بأنه طلب من «الدور» أن يعلمه كيفية تنزيل
صور عملية االعدام ألميركي تم توقيعه من قبل منظمة إرهاربية في العراق
قبل سنوات.
وأكد بيتر كالرك ،رئيس شرطة مكافحة االرهاب البريطانية ،أن النصاري
ال��ذي يعيش ف��ي منطقة إيلنغ ف��ي غ��رب لندن يملك ك��ل المقومات وال��ق��درة

وفيات
وااليديولوجيا والعزيمة إلعطاء كل ما هو مفيد لالرهابيين.
ورغم رفض كالرك كشف توجهات النصاري ،لكن ما يملكه من معرفة مفيد
الستخدامه من قبل أفراد ينوون القيام بأعمال إرهابية.
ويأتي إصدار الحكم ضد النصاري في وقت تستعد الحكومة البريطانية
الستصدار تشريعات جديدة تعطي الشرطة صالحيات أوس��ع في مجال
اس��ت��ج��واب وتوقيف العناصر المشتبه ف��ي تورطها ف��ي أع��م��ال ارهابية،
وهو أمر قال رئيس ال��وزراء البريطاني غ��وردن ب��راون انه سيحظى بدعم
حكومته.

«القاعدة» استعادت قدرتها...
الداخلي مايكلشيرتوف ان قدرة «القاعدة» على توسيع نشاطاتها تعتبر
اتجاها مزعجا ،لكنها «لم تقترب من الوضع الذي كانت عليه قبل هجمات
 11سبتمبر».
وأش����رف ع��ل��ى إع����داد ال��ت��ق��ري��ر ع���دد م��ن المحللين ينتمون ال���ى  16هيئة
استخباراتية أميركية .ويتناول التقرير مسألة ع��ودة ب��روز «القاعدة» في
مناطق القبائل في باكستان ،حيث أعطى الرئيس الباكستاني برويز مشرف
العام الماضي مسؤولية ضبط الحدود بين باكستان وأفغانستان لقادة
القبائل .وتعتبر الواليات المتحدة «مشرف» حليفا في القتال ضد القاعدة.
ويشير التقييم الجديد الذي قدم الى الحكومة األميركية اليوم ،إلى أن القدرات
الجديدة للقاعدة تشتمل على توافر مالذ آمن على طول الحدود الباكستانية
األفغانية يمكن لزعماء التنظيم العمل فيه.
وه���ذا التقرير ه��و ال��ث��ان��ي خ�لال أس��ب��وع ،ال���ذي يتحدث ع��ن إم��ك��ان ع��ودة
«القاعدة» إلى الواليات المتحدة بهدف شن هجوم جديد على غرار هجمات
 11سبتمبر.
وي����أت����ي ال���ت���ق���ري���ر ف����ي وق�����ت ي���ح���ت���دم ف���ي���ه ال���ن���ق���اش ب���ي���ن ال��ج��م��ه��وري��ي��ن
والديموقراطيين في الكونغرس االميركي بشأن جدوى الوجود العسكري
االميركي في العراق وحول ملفات أخرى ،منها الحرب على اإلرهاب.

انفجار في إسالم أباد

أمس في اسالم اباد في انفجار استهدف المنصة التي كان سيعتليها رئيس
المحكمة العليا الباكستانية السابق افتخار محمد شودري إللقاء كلمة في
ً
مهرجان أقيم تأييدا له.
ول��م تحسم الجهات األمنية في ما إذا ك��ان التفجير ناتجا عن عبوة أو
هجوم انتحاري.
ويأتي هذا الهجوم في أوج موجة من العمليات االنتحارية في المناطق
القبلية ال��ح��دودي��ة م��ع افغانستان التي اس��ف��رت ع��ن مقتل  74شخصا على
األقل في اربعة ايام وال سيما في صفوف الجيش والشرطة ،وهي بال شك رد
من االسالميين على الهجوم على المسجد األحمر االصولي في اسالم اباد.
واوقع الهجوم  86قتيال على األقل ،بينهم  75ناشطا متطرفا.
وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف اقال القاضي شودري في التاسع
من م��ارس ،وت��رى المعارضة في هذا القرار مناورة من السلطة لتفادي اي
اعتراض دستوري قبل االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في نهاية
 2007وبداية .2008
واصبح القاضي ش��ودري رمزا لمعارضة الرئيس مشرف وشكل ظهوره
العام في مايو ويونيو  2007مناسبة لتظاهرات واع��م��ال شغب .وستقول
المحكمة العليا الباكستانية كلمتها قريبا في قرار الرئيس مشرف بشان
تعليق مهام القاضي شودري.
(واشنطن -يو بي أي ،إسالم أباد -أ ف ب)

في هذه األثناء قتل اثنا عشر شخصا على األقل وجرح نحو اربعين مساء

إشارات إلى «ثمار» سورية...
العالقات الفرنسية السورية أن وصول الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي
ربما أتاح فرصة طي صفحة التوتر بين البلدين التي رافقت السنوات
ً
ً
األخيرة من عهد شيراك ،وتحديدا منذ صدور القرار  ،1559وكان مقررا
أن تبحث العالقات بين البلدين أثناء زيارة كوسران لدمشق في يونيو
الفائت على اث��ر زي��ارت��ه األول��ى لبيروت ،ثم أعلن عن إلغائها على اثر
اغتيال النائب وليد عيدو في  13يونيو .ورغم أن باريس لم تتهم دمشق
بالجريمة ،إال أنها جارت الموقف الدولي العام ،ال سيما األميركي ،الذي
ّ
حملها مسؤولية زعزعة االستقرار في لبنان من دون اتهامها مباشرة.
وكان رصد موقف الفت لساركوزي في ألمانيا ،على اثر قمة الثماني،
تحدث خالله عن احتمال فتح صفحة جديدة في العالقات الفرنسية
ً
السورية تحت سقف «حوار دبلوماسي» وليس سياسيا.
في خضم ه��ذه المعطيات ،ف��ان الحديث عن احتمال زي��ارة كوسران
لدمشق اذا تأكدت قد يكون أحد ثمار مؤتمر سان كلو للحوار اللبناني
ً
ال��ذي عقد يومي السبت واألح��د الفائتين ،خصوصا أن راع��ي المؤتمر
وزي��ر الخارجية الفرنسي ب��رن��ار كوشنير لمح ف��ي المؤتمر الصحفي
الذي عقده األحد على اثر انفضاض اعماله إلى احتمال إجراء حوار مع
سورية في المرحلة المقبلة ،بغية التوصل الى تسوية سياسية لألزمة
ّ
اللبنانية .وعلق على نحو غير مباشر على دوري دمشق وطهران في
ً
المعادلة الداخلية اللبنانية ،علما أنه كان زار العاصمة اإليرانية مرتين
على التوالي في أقل من شهر.
ومع أن اوساط الدبلوماسية الفرنسية في بيروت تحاذر الخوض في
احتمال عقد ح��وار فرنسي س��وري ،إال انها تشير الى جهود ستبذلها
باريس تواكب المهمة الجديدة لكوسران في بيروت في األيام المقبلة،

وذل��ك من أج��ل م���وازاة المساعي االقليمية مع تحريك ال��ح��وار الوطني
ً
الداخلي ،خصوصا ان كوشنير ،تقول اوس��اط الدبلوماسية الفرنسية
في بيروت ،يسعى الى تثبيت دينامية ح��وار لبناني لبناني مستمر،
وهو يأمل في زيارته المقبلة للعاصمة اللبنانية الثانية بعد أولى في
مايو الماضي الخوض بجدية أوسع في الملفين الشائكين المتعلقين
بتأليف حكومة وحدة وطنية وانتخابات الرئاسة اللبنانية المقررة في
الخريف المقبل .مع معرفة الوزير الفرنسي بتعقيدات هذين الملفين
المرتبطين بتأثيرات خارجية هي األكثر فاعلية في دفع الملفين نحو
الحل أو نحو الفوضى في لبنان.
لكن ال��واض��ح ،ف��ي رأي ج��ه��ات وثيقة الصلة ب��ق��وى  14م���ارس ،ان ال
ً
ت��ح ّ��ول رئيسيا ف��ي مسار ال��ح��وار الوطني قبل نهاية الشهر ال��ج��اري،
في انتظار عودة كوشنير إلى بيروت ،ذلك انه لمس في جوالت الحوار
في سان كلو ان الجانب السهل فيه بين أفرقاء النزاع اقترن بملفات ال
ً
تداخل اقليميا فيها ،شأن التوافق الواسع على اتفاق الطائف وقرارات
مؤتمر ال��ح��وار الوطني ف��ي مجلس ال��ن��واب وتحريك عمل المؤسسات
الدستورية ودع��م الجيش اللبناني .في المقابل اصطدم المتحاورون
باستحالة التفاهم في ما يبدو انه يتجاوز قدراتهم على تقديم الحل
لمشكلة الرئاسة اللبنانية.
ولذا تبدو المهمة المزدوجة لكوشنير وكوسران مركزة على مكمن
الضعف الحقيقي في التسوية اللبنانية ،أي االستحقاق الرئاسي ،وفي
ً
مكان آخر غير لبنان أيضا.

● مفلح م��ا ش��ع سليمان
ً
المطيري 44 ،ع��ام��ا ،شيع،
رج���ال :ش��م��ال األح��م��دي ،ق
 ،13ال����ش����ارع ال���رئ���ي���س���ي ،م
 ،53ت،6262850-7711033 :
النساء :الصباحية ،ق  ،3ش
 ،4م  ،662ت.3617708 :
● روي����ض����ة ع���ل���ي ب����ادي
ال����م����ط����ي����ري ،زوج��������ة م��ف��ل��ح
م��ا ش��ع سليمان المطيري،
 38ع���ام���ا ،ش��ي��ع��ت ،رج����ال:
ش����م����ال األح������م������دي ،ق ،13
ال����ش����ارع ال���رئ���ي���س���ي ،م ،53
ت،6262850-7711033 :
النساء :الصباحية ،ق  ،3ش
 ،4م  ،662ت.3617708 :
● خ�����ال�����د ع���ب���دال���ص���م���د
شهاب المغربي 45 ،عاما،
شيع ،رجال :الروضة ،ق ،3
ش  ،36م  ،18ت،2519440 :
نساء :الروضة ،ق  ،3ش ،36
م  ،10ت.2550901 :
● زه�����رة م��ح��م��د حسين
ع�����ل�����ي ال�������ص�������اي�������غ ،زوج��������ة
ج�����واد ن���اص���ر األرب�������ش72 ،
عاما ،شيعت ،رج��ال :بنيد
ال�������ق�������ار ،دي�����������وان األرب����������ش،
خ���ل���ف م��س��ت��ش��ف��ى ال���س�ل�ام،
ت،9616125-9646316 :
النساء :المنصورية ،ق ،1
ج  ،10م  ،10ت2525069- :
.2528435
● م����ن����ش����ر ع�����ي�����د ن����اش����ر
ا ل����ع����ص����ي����م����ي 63 ،ع�����ا م�����ا،
ال���س���اع���ة ،ي��ش��ي��ع ال��ت��اس��ع��ة
ص������ب������اح ال��������ي��������وم ،ص����ب����اح
السالم ،ق  ،13ش  ،2ج  ،3م
 ،12ت.7853999 :
● سلمان عبدالله غلوم
ب��ن ح��س��ن 40 ،ع��ام��ا ،شيع،
بنيد القار ،حسينية الحاج
أحمد ع��اش��ور ،ال��ع��زاء يبدأ
م�����ن ال�����ي�����وم األرب�������ع�������اء ،ت:
.9044914-2547454
● مزنه محمد الغفيلي،
زوج�������ة ع���ب���دال���ل���ه ال���ص���ال���ح
ال��خ��زي 83 ،ع��ام��ا ،شيعت،
الجهراء ،العيون ،ق  ،3ش،7
م  ،18ي��وم الخميس( ،آخ��ر
أي��ام ال��ع��زاء) ،ت9363870- :
.9703353-4587417
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محليات
اللجنة الكويتية  -التونسية:
التضامن العربي أولوية

سبع اتفاقيات في مجاالت التعليم
والسياحة والبيئة والرياضة
بدر المشعان

بدر املشعان

أفضى اجتماع اللجنة
الكويتية  -التونسية المشتركة
الى توقيع سبع اتفاقيات ،إضافة
الى بحث الدور الذي يمكن أن يلعبه
البلدان في دعم التضامن العربي.

وص���������ف ن������ائ������ب رئ������ي������س م���ج���ل���س
ال����وزراء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الشيخ د.
محمد الصباح زيارة وزير الشؤون
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ون��س��ي ع��ب��دال��وه��اب
عبدالله واجتماعات اللجنة الكويتية
 ال���ت���ون���س���ي���ة ،ال����ت����ي ع����ق����دت ام����س،باملثمرة ج��دا .وأك��د ح��رص قيادتي
ال���ب���ل���دي���ن ع���ل���ى ت���وث���ي���ق ال���ع�ل�اق���ات
وت����ع����زي����ز أط������ر ال����ت����ع����اون امل���ش���ت���رك
بينهما.
وأشار محمد الصباح ،في مؤتمر

ص��ح��اف��ي ع��ق��ده وال���وزي���ر التونسي
عقب اجتماع اللجنة ام���س ،ال��ى ان
هناك حرصا مشتركا لتطوير هذه
العالقات ،موضحا ان «الدليل على
حرص البلدين على تعزيز عالقتهما
هو الزيارات السريعة واملتكررة من
املسؤولني التونسيني الى الكويت».
وع���ن ل��ق��اء ال���وزي���ر ال��ت��ون��س��ي مع
القيادة السياسية الكويتية ،قال ان
ال��وزي��ر ال��ض��ي��ف ال��ت��ق��ى ال��ي��وم سمو
االم���ي���ر وس���م���و ول����ي ال��ع��ه��د وس��م��و

رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���������وزراء ،وت���رك���زت
املحادثات على العالقات الثنائية،
إضافة الى االوضاع العربية والدور
الذي يمكن أن يؤديه البلدان في دعم
التضامن العربي.
واض������اف م��ح��م��د ال���ص���ب���اح ان����ه تم
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى س��ب��ع ات��ف��اق��ي��ات في
مختلف املجاالت التربوية والبيئية
وال����س����ي����اح����ي����ة وم������ج������ال ال�����ش�����ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ال��ى
ج��ان��ب ب��رن��ام��ج ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��اون
الثقافي في السنوات الثالث املقبلة.
ب�������دوره ،أك����د ال����وزي����ر ع��ب��دال��ل��ه ان
وقعت امس تعكس
االتفاقيات التي ّ
االرضية الصلبة التي يستند اليها
البلدان والعزم املشترك في تطوير
تلك العالقات في شتى املجاالت.
و قال الوزير عبدالله ان الحكومة
التونسية تؤمن بالشراكة بني رجال
االعمال ،معربا عن ترحيب حكومته

نؤمن بالشراكة
بين رجال
االعمال
عبدالله

محمد الصباح ونظيره التونسي
يتبادالن االتفاقيات

محمد الصباح متحدثا في المؤتمر الصحفي

برجال االعمال الكويتيني لالستثمار
فى تونس ،كما انها تشجع املشاريع
االستثمارية بني البلدين.
وعن حجم االستثمارات الكويتية
ف�����ى ت�����ون�����س ،اع��������رب ع�����ن ارت���ي���اح���ه
«للمستوى الطيب ج��دا ال��ذى وصل
ال��ي��ه ال��ت��ع��اون الكويتى  -التونسى
فى مجال االستثمار» ،متمنيا املزيد
من املشاريع االستثمارية الثنائية،
لفتح آفاق ارحب للتعاون وتحقيق
طموحات قيادتي وشعبي البلدين.
واش���������ار ع���ب���دال���ل���ه ال������ى ان ه���ن���اك
خطوات مهمة خطاها البلدان على
ط��ري��ق ت��م��ت�ين ال��ع�لاق��ات ف��ي جميع
مجاالتها السياسية واالقتصادية،
وك���ش���ف ع���ن ات���ف���اق ح����ول ف��ت��ح خط
مالحة مباشر بني البلدين للشركة
التونسية للطيران ،معربا عن امله
في تسيير رحالت مباشرة للخطوط
الجوية الكويتية.

خط طيران مباشر
بين البلدين

اجتماعات
ثنائية
مثمرة
محمد الصباح

وقعت الكويت وتونس سبع اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات
ت��ف��اه��م تشمل م��ج��االت ال��ت��رب��ي��ة والتعليم ال��ع��ال��ي وال��ث��ق��اف��ة والسياحة
والبيئة والشؤون االجتماعية والشباب والرياضة على هامش اجتماع
الدورة االولى للجنة العليا الكويتية-التونسية املشتركة التي عقدت في
الكويت امس.
وتشمل ات��ف��اق��ات ال��ت��ع��اون العمل ف��ي م��ج��ال التعليم ال��ع��ال��ي والبحث
العلمي والتكنولوجيا والتعاون في مجال السياحة والتعاون في مجال
الشباب والرياضة ،في حني تتصل البرامج التنفيذية بالتعاون التربوي
ل��ل��س��ن��وات ( )2009 - 2008 - 2007وال��ت��ع��اون ال��ث��ق��اف��ي ل��ل��س��ن��وات (2007
 .)2009 - 2008كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني لحماية البيئة
واملحافظة عليها اضافة الى بروتوكول ملحق لتعديل مذكرة تفاهم في
مجال الشؤون االجتماعية.
وقع االتفاقيات عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح في حني وقعها
عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية عبدالوهاب عبدالله الذي
يزور البالد حاليا بحضور ممثلني لعدد من الوزارات والجهات الحكومية
الكويتية واعضاء الوفد املرافق للوزير التونسي.
ومثل وفد دولة الكويت لهذا االجتماع اضافة الى الشيخ محمد الصباح
وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وسفير الكويت لدى تونس الدكتور
سهيل شحيبر وم��دي��ر ادارة مكتب ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي��ر
الخارجية الدكتور احمد الناصر الصباح ومدير االدارة االقتصادية بوزارة
الخارجية الشيخ علي الخالد الجابر ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل املساعد لشؤون العمل الدكتور صالح الشيخ الى جانب مسؤولني
ف��ي وزارات امل��ال��ي��ة والتخطيط وال��ن��ف��ط وال��ت��ج��ارة والصناعة والتربية
والتعليم العالي والهيئة العامة لالستثمار والطيران املدني واملجلس
الوطني للثقافة والفنون واالداب.
وعلى الجانب االخر مثل وفد الجمهورية التونسية اضافة الى الوزير
عبدالله سفير تونس ل��دى الكويت هشام بيوض وم��دي��ر ع��ام الشؤون
ال��ع��رب��ي��ة واالس�لام��ي��ة ب�����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة محمد ال��ي��س��ي��ر وامل���س���ؤول فى
دي����وان ال��وزي��ر م��ح��رز ب��ال��رح��وم��ة وم��س��اع��د م��دي��ر ادارة امل��ش��رق العربي
بوزارة الخارجية محمد كحلون ومن ادارة املشرق العربي بالوزارة طارق
الحناشي واملديرة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية منية الجطالوي
الى جانب مسؤولني في وزارات املالية والتنمية والتعاون الدولي والتربية
والتكوين والوكالة التونسية للتعاون الفني.

معصومة المبارك :عجلة التطوير دارت...
ومبان في الوزارة تحولت إلى «معالم»
واصلت وزيرة الصحة الدكتورة
معصومة المبارك جوالتها
في المستشفيات حيث تفقدت
أمس مستشفى الطب النفسي
ومركز عالج االدمان.

ضيف الله الشمري
أك����دت وزي����رة ال��ص��ح��ة د.م��ع��ص��وم��ة
امل�����ب�����ارك أن����ه����ا س��ت��س��ع��ى إل������ى ان���ه���اء
الخالف في وجهات النظر بني وزارتي
ال��ص��ح��ة واالوق������اف م��ن خ�ل�ال مخرج
ي���ح���اف���ظ ال����ط����رف����ان ب���واس���ط���ت���ه ع��ل��ى
فضال عن حفظ املال العام.
حقهما،
ً
وك�����ش�����ف�����ت امل��������ب��������ارك ف�������ي ت���ص���ري���ح
للصحافيني عقب جولة تفقدية قامت
ب���ه���ا ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى ال���ط���ب ال��ن��ف��س��ي
وم���رك���ز ع��ل�اج االدم�������ان ان ال����زي����ادات

جولة «المبارك»

وال��ك��وادر الخاصة بموظفي ال���وزارة
أخ���ذت طريقها ال��ص��ح��ي��ح ،ب��داي��ة من
ال��������وزارة وان���ت���ه���اء ب��م��ج��ل��س ال��خ��دم��ة
امل��دن��ي��ة ق��ائ��ل��ة ل���ن ن��ت��وق��ف ع���ن طلب
هذه الكوادر في حال رفضها من قبل
الديوان ،بل سنكرر املطالبة بها.
وح���ول م��ا ورد ف��ي س���ؤال ع��ن قيام
اح���د ال��وك�لاء امل��س��اع��دي��ن بالتجسس
على املوظفني ردت املبارك ب��أن ليس
لديها علم بذلك وانها ستقوم باجراء
تحقيق في هذا الشأن ،لكنها دافعت
ع��ن الوكيل قائلة :م��ن غير ال���وارد ان

يقوم بهذا التصرف وهو اكبر من أن
يقوم بتلك االعمال.
وق�����ال�����ت إن ب���ع���ض م���ب���ان���ي وزارة
الصحة تحولت إل��ى م��ع��ال��م ،مشيرة
ال����ى ان ال��ب��ع��ض م��ن��ه��ا ل���م ي��ش��ه��د اي
فضال عن تهالك بعضها
اصالحات،
ً
اآلخر.
وأض��������اف��������ت ان ع����ج����ل����ة ال����ت����ط����وي����ر
واالص�����ل����اح دارت وان ه����ن����اك رؤي����ة
اي��ج��اب��ي��ة وج����ه����ودًا الص��ل��اح االم����ور
بالتدريج.
ق��ائ��ل��ة وال���ح���دي���ث ح����ول مستشفى

ك��ان��ت وزي���رة الصحة ب���دأت جولتها ب��زي��ارة ملبنى مستشفى الطب
النفسي الجديد ،تالها زيارة إلى أجنحة الطب النفسي القديمة ،ثم إلى
مركز العالج من اإلدمان ،مطلعة على آلية العمل في املستشفى واملركز
وكيفية التعامل مع املرضى ،وأبدت مالحظاتها وحرصت على تدوين
كل األمور التي يحتاج إليها املرضى والعاملون ،كما طالبت املسؤولني
بسرعة توفير االحتياجات واملتطلبات للمرضى واستمعت إلى شكاوى
عدد منهم.

التأمينات :إصدار قانون التأمين االجتماعي
على الكويتيين بالخليج بداية الشهر الجاري
فاطمة دشتي

حمد الحميضي

تنويه

ص���������رح امل�������دي�������ر ال�������ع�������ام مل���ؤس���س���ة
ال��ت��أم��ي��ن��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة
حمد مشاري الحميضي بأنه صدر
ال��ق��ان��ون رق���م ( )44ل��س��ن��ة  2007في
األول م���ن ال��ش��ه��ر ال����ج����اري ،وال����ذي
يتم بمقتضاه التأمني إلزاميا على
املوظف أو العامل الكويتي في إحدى
دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي
وي����س����ري ب���ش���أن���ه ال���ن���ظ���ام ال���خ���اص
بالعاملني ب��ال��خ��ارج (ال��ق��ان��ون رق��م
 11ل��س��ن��ة  )1988ب���ش���رط أن ي��ك��ون
ال��ع��م��ل ل���دى ص��اح��ب ع��م��ل مخاطب
بأنظمة التأمينات االجتماعية في
ال��دول��ة الخليجية ،ف���إذا ل��م يتحقق
هذا الشرط فيكون التأمني بالنسبة
إليه اختياريًا.
وأض�����������اف أن�������ه وب���م���ق���ت���ض���ى ه����ذا
ال����ق����ان����ون ف�����إن ص���اح���ب ال���ع���م���ل ف��ي
الكويت الذي يعمل لديه موظف أو
عامل خليجي ملزم باالشتراك عنه،
طبقًا للنظام في الدولة التي يحمل
جنسيتها.

وأوض�����ح أن ه���ذا ال��ن��ظ��ام يقتصر
ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى امل���دن���ي�ي�ن وال يشمل
العسكريني ،مشيرًا إل��ى أن القانون
ي���ع���ب���ر وب����ح����ق ع����ن ع���م���ق ال���ت���ع���اون
امل��ش��ت��رك ب�ين دول مجلس التعاون
ال���خ���ل���ي���ج���ي ف������ي ج�����ان�����ب ال����رع����اي����ة
االجتماعية ،كما أ ن��ه يترجم رغبة
وتطلعات أصحاب الجاللة والسمو،
ق�����ادة دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون نحو
ت��ح��ق��ي��ق ال��ط��م��أن��ي��ن��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
للعاملني من أبناء دول املجلس في
القطاعني العام والخاص وتحقيق
ال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة ل��ه��م ،ح��ي��ث ص��در
تنفيذا ل��ق��رار املجلس األع��ل��ى ل��دول
م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون ل�������دول ال��خ��ل��ي��ج
العربية املتخذ خالل دورته الخامسة
والعشرين في ديسمبر  2004بشأن
مد الحماية التأمينية ملواطني دول
املجلس من املوظفني في كافة الدول
امل��ع��ن��ي��ة ،وذل���ك بصفة إل��زام��ي��ة منذ
األول من يناير . 2006
وب�ي�ن أن امل��ؤس��س��ة ق��ام��ت ب��إن��ش��اء
إدارة ج���دي���دة ب���اس���م «إدارة ت��أم�ين
ال��خ��ل��ي��ج��ي�ين» أن��ي��ط ب��ه��ا ات���خ���اذ كل

االج����������راءات وال���ت���ج���ه���ي���زات ال�ل�ازم���ة
ح��ر ص��ًا على س��رع��ة تنفيذ القانون
املشار إليه.
ولفت الحميضي إلى أنه الحاجة
ف���ي امل��رح��ل��ة ال��ح��ال��ي��ة إل���ى م��راج��ع��ة
أص���ح���اب ال���ش���أن ل��ل��م��ؤس��س��ة ،حيث
س��ي��ت��م ن��ش��ر إع��ل�ان ب��ال��ص��ح��ف عند
االن��ت��ه��اء م���ن ات���خ���اذ ك���ل اإلج�����راءات
ال�ل�ازم���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���ان���ون ،ي��ت��م من
خ�لا ل��ه تحديد املستندات املطلوبة
للتسجيل وك��ذا االج����راء ات الواجب
اتباعها في هذا الشأن.

يترجم رغبات قادة
دول التعاون في مد
الحماية التأمينية

ورد خطأ في تصريح المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالنيابة حمد مشاري الحميضي
تضمن عبارة «زيادة رواتب المتقاعدين  20في المئة» ،والصحيح هو «زيادة الرواتب للمتقاعدين  2في المئة»
ً
أي بواقع عشرين دينارا قيمة الزيادة ،لذا وجب التنويه.

الطب النفسي وم��رك��ز االدم���ان انهما
يعتبران مهمني ،السيما انه في دول
اخرى يوجد اكثر من مستشفى ومركز
لعالج مثل هذه الحاالت.
وتحدثت عن تفاوت حداثة املباني،
مشيرة الى ان مباني املستشفى جزء
فضال عن
منها قديم وآخر اكثر حداثة،
ً
املستشفى الجديد الذي يعتبر معلمًا
من ناحية املعمار والتجهيزات.
وقالت إن املستشفى الجديد بحاجة
الى استكمال بعض اوجه القصور كي
تتمكن ال�����وزارة م��ن اس��ت��غ�لال املبنى
ال��ج��دي��د ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��د ح��س��م بعض
االمور التنفيذية مع وزارة االشغال.
وعن الزيارات التفقدية أوضحت ان
ال��ه��دف م��ن ه��ذه ال��ج��ول��ة ه��و التعرف
ع��ل��ى واق����ع ال��ع��م��ل ف���ي امل���رك���ز واوج���ه
ال���ق���ص���ور ،ال����ى ج���ان���ب ال����وق����وف على
احتياجات مثل هذه املرافق.
وأكدت أن مردود االهتمام وتكثيف
الدعم لتطوير العمل يصب في النهاية
على املرضى واملجتمع.

م��ع��ص��وم��ة ال��م��ب��ارك خ�ل�ال الجولة
(محمد األحمدي)

اللقاء األسخن
اليوم بين «الصحة»
و«األوقاف» حول
مبنى بعثة الحج

اليوم تجد وزارة الصحة نفسها مع وزارة األوقاف في موقف ال تحسد
عليه بعد أن اكدت مصادر مطلعة ان وزارة االوقاف ستطلب خالل اللقاء
الذي سيجمعها مع الصحة بشأن الخالف على عقد مبنى بعثة الحج
الكويتية ان تقوم االخيرة بفسخ عقدها املبرم الستئجار مبنى بعثة الحج
الكويتية واالبقاء على املبنى الذي حجزته هي لرواد نفس البعثة.
واوضحت املصادر ان اللقاء سيكون االشد سخونه بني اللقاءات التي
جمعت الفريقني وتحديدا ف��ي ضيافة وزارة االوق���اف مبينة ان وزارة
االوقاف لن تتراجع عن طلبها ولن تترك الفرصة لوزارة الصحة خاصة
انها هي املخولة بحجز واستئجار املبنى.
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األمير يستقبل ولي العهد وناصر المحمد

سموه يتلقى رسالتين من الرئيس التونسي وولي عهد السعودية

مستقبال ولي العهد
األمير
ً

ومستقبال المبعوث السعودي
...
ً
بحضور ولي العهد

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ام��ي��ر ال��ب�لاد بقصر
ب��ي��ان ص��ب��اح أم���س س��م��و ول���ي العهد
الشيخ نواف األحمد.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه س��م��و رئ��ي��س
م����ج����ل����س ال������������������وزراء ال�����ش�����ي�����خ ن����اص����ر
المحمد.
واس���ت���ق���ب���ل س���م���وه ب���ح���ض���ور س��م��و
ول����ي ال��ع��ه��د م��ب��ع��وث االم���ي���ر س��ل��ط��ان
ب��ن عبدالعزيز آل س��ع��ود ول��ي العهد
ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وزي��ر
ال����دف����اع وال���ط���ي���ران وال��م��ف��ت��ش ال��ع��ام
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة
وزير النفط علي بن ابراهيم النعيمي
ح��ي��ث س��ل��م س��م��وه رس���ال���ة خ��ط��ي��ة من
اخيه االم��ي��ر سلطان تضمنت تعزيز
العالقات االخوية الطيبة بين البلدين
والشعبين الشقيقين وسبل توسعة
اط���ر ال��ت��ع��اون بينهما ف��ي ال��م��ج��االت
ك���اف���ة ،ك��م��ا ت��ط��رق��ت ال����ى م��س��ت��ج��دات
ال��ق��ض��اي��ا ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ي��ن االقليمية
وال������دول������ي������ة .وق�������د ح����ض����ر ال���م���ق���اب���ل���ة
المستشار بمكتب سمو ا م��ي��ر البالد
ع��ب��دال��رح��م��ن العتيقي وم��دي��ر مكتب
س����م����و ام�����ي�����ر ال������ب���ل��اد اح�����م�����د ال���ف���ه���د
والمستشار بالديوان االم��ي��ري خالد
الفليج ورئيس المراسم والتشريفات
االميرية الشيخ خالد العبدالله.
واستقبل سموه بحضور سمو ولي
العهد وزي��ر الخارجية بالجمهورية
التونسية الشقيقة عبدالوهاب عبدالله
والوفد المرافق له ،حيث قدم لسموه
رسالة خطية من الرئيس زين العابدين
بن علي رئيس الجمهورية التونسية
ال��ش��ق��ي��ق��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
الثنائية وآف��اق توسيع اط��ر التعاون
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���االت وب���م���ا ي��خ��دم
مصالح البلدين والشعبين الشقيقين
ك��م��ا تضمنت دع���وة ب��ن ع��ل��ي لسموه
لزيارة بالده.
وق������د اع�������رب س����م����وه ع�����ن س���ع���ادت���ه
بتلبية ال��دع��وة .وق��د حضر المقابلة
ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء وزي���ر
ال���خ���ارج���ي���ة ال��ش��ي��خ ال���دك���ت���ور محمد
الصباح وم��دي��ر مكتب صاحب سمو
ام����ي����ر ال����ب��ل�اد اح����م����د ال���ف���ه���د ورئ���ي���س
المراسم والتشريفات االميرية الشيخ
خالد العبدالله.
واستقبل سمو امير البالد بحضور
س���م���و ول������ي ال���ع���ه���د س���ف���ي���ر االت����ح����اد

رئيس الوزراء يستقبل وزير الشؤون التونسي
اس���ت���ق���ب���ل س����م����و رئ�����ي�����س م��ج��ل��س
الوزراء الشيخ ناصر املحمد بقصر
بيان أمس ،وزير الشؤون الخارجية
في الجمهورية التونسية الشقيقة
عبدالوهاب عبدالله ،بمناسبة زيارته
للبالد ،بحضور نائب رئيس مجلس
ال���������وزراء وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ش��ي��خ
ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال���ص���ب���اح .ح��ض��ر
املقابلة الوكيل املساعد بديوان سمو
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء الشيخ فهد
جابر املبارك الصباح.

مستقبال عبدالوهاب
ناصر المحمد
ً
عبدالله بحضور محمد الصباح

ال��س��وي��س��ري ل���دى دول���ة ال��ك��وي��ت ج��ان
ف���ي���ل���ي���ب ت���ي���س���ي���ار ،وذل�������ك ب��م��ن��اس��ب��ة
انتهاء مهام عمله .كما استقبل سفير
الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى دولة
الكويت الدكتور علي حسن األحمدي
وذل����ك ب��م��ن��اس��ب��ة ان��ت��ه��اء م��ه��ام عمله.
واستقبل سفيرة الجمهورية الفرنسية
لدى دولة الكويت كورين بروزيه وذلك
بمناسبة انتهاء مهام عملها.
واستقبل سمو امير البالد رئيس
مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية
سالم الراشد ورئيس االتحاد الكشفي
ل��ل��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن ال���ع���رب ال��ن��ائ��ب ن��اص��ر
الصانع ونائب رئيس االتحاد النائب
دعيج الشمري واعضاء مجلس ادارة
جمعية الكشافة الكويتية ومجموعة
من االشبال والكشافة والجوالة وذلك
بمناسبة مرور  100عام على تأسيس
الحركة الكشفية العالمية وم��رور 70
عاما على تأسيس الحركة الكشفية في
دولة الكويت .وقد اشاد سموه بالدور
الفاعل للحركة الكشفية ،ال سيما انها
ارتبطت منذ تأسيسها ببداية تطور
التعليم والمناهج المدرسية في الوطن
العزيز وساهمت انشطتها المختلفة
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ج��االت ال��ح��ي��وي��ة.
كما ثمن سموه الجهود التي تبذلها
ال��ح��رك��ة الكشفية ف��ي خ��دم��ة وتنمية
ال��م��ج��ت��م��ع م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا ب��ال��ك��وي��ت
مؤكدا ان الحركة الكشفية تحظى بكل
الدعم والتقدير من قبل الدولة.
وق�����د اع������رب رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة
جمعية الكشافة الكويتية عن اعتزاز
وتقدير كل منتسبي الحركة الكشفية
بالرعاية الكريمة التي يوليها سموه
البنائه الكشافة وال��ت��ي ك��ان لها دور
اساسي في تحقيق االهداف المرجوة
من انشطتها وبرامجها.
ه������ذا وق�������ام م���ج���م���وع���ة م�����ن ش���ب���اب
الكشافة بتقديم مجموعة من القصائد
ال���ش���ع���ري���ة ك���م���ا ق����د ت����م ت���ق���دي���م ه��دي��ة
تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

ولي العهد يستقبل
رئيس الوزراء والحريتي

ً
ولي العهد مستقبال ناصر املحمد

ً
 ...ومستقبال حسني الحريتي

استقبل سمو و ل��ي العهد الشيخ
ن�����واف األح���م���د ب��ق��ص��ر ب���ي���ان أم���س،
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ

الخرافي
يستقبل
«اتحاد الحرفيين»

ناصر املحمد.
كما استقبل سموه أمني سر مجلس
األمة النائب حسني الحريتي.

استقبل رئيس مجلس األمة
ج����اس����م ال����خ����راف����ي ف�����ي م��ك��ت��ب��ه
ام�����س رئ���ي���س وأع����ض����اء ات���ح���اد
الحرفيين ،تم خالل اللقاء بحث
أوض����اع ال��ح��رف��ي��ي��ن وال��م��ش��اك��ل
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ،ح��ض��ر ال��ل��ق��اء
ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س م���ج���ل���س األم������ة
د.محمد البصيري.

وزراء ًاإلسكان العرب ناقشوا
برنامجا للكودات العربية الموحدة للبناء
ع����اد ال����ى ال���ب�ل�اد ام����س وزي�����ر ال���دول���ة
لشؤون االسكان وزير املواصالت وزير
الدولة لشؤون مجلس األم��ة بالوكالة
عبدالواحد العوضي بعد مشاركته في
اجتماعات الدورة االستثنائية ملجلس
وزراء االس���ك���ان وال��ت��ع��م��ي��ر ال���ع���رب في
القاهرة التي اختتمت اعمالها امس،
واتفق وزراء االسكان والتعمير العرب
خالل اجتماعهم على عدد من القضايا
التي تهم هذا القطاع الحيوي لرفعها
ال���ى اللجنة ال���وزاري���ة ال��ع��رب��ي��ة املكلفة
بالتحضير للقمة العربية االقتصادية
وال��ت��ن��م��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي كانت
دعت اليها دولة الكويت ومصر.
وم�����ن ب��ي�ن امل����وض����وع����ات ال���ت���ي ت��م��ت
مناقشتها «مشروع برنامج للكودات
العربية املوحدة للبناء» و«عقد املقاولة

املوحد» كأدوات لتحرير تجارة التشييد
وال���خ���دم���ات ال��ه��ن��دس��ي��ة امل��ت��ص��ل��ة بها
بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي
وت��وف��ي��ر ف��رص ع��م��ل ،وال��ح��د م��ن الفقر
ورفع معيشة املواطن العربي.
كما اتفقوا على تفعيل اتفاقية املركز
العربي للوقاية من ال��زالزل والكوارث
الطبيعية االخ���رى ،وك��ذل��ك ت��م االتفاق
فيما يتعلق بتوفير مشاريع السكن
االجتماعي منخفض التكاليف خاصة
لذوي الدخل املحدود.
واتفقوا ايضا على مقترح فلسطني
ل���دع���م ق���ط���اع االس����ك����ان ف����ي ف��ل��س��ط�ين،
خ����اص����ة م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���دم���ي���ر ال��ب��ن��ي��ة
ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل��س��اك��ن ج����راء امل��م��ارس��ات
ال���ع���دوان���ي���ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة ،األم�����ر ال���ذي
يستدعي دعما عربيا لهذا القطاع.

عبدالواحد العوضي

بيبي اليوسف :هدفنا التصدي
مهندسون معماريون :للثقافة دور مهم
ألي ظاهرة سلبية بالبحوث والدراسات في تطوير الذوق العام والحس الجمالي
تهدف جمعية العمل االجتماعي
الكويتية إلى التصدي للظواهر
السلبية في المجتمع من خالل
الدراسات والبحوث وتقديم
المبادرات لحل المشكالت.

ق�����ال�����ت رئ����ي����س����ة م���ج���ل���س ادارة
جمعية العمل االجتماعي الكويتية
بيبي ال��ي��وس��ف ال��ص��ب��اح أم���س ،ان
من اهم اه��داف الجمعية التصدي
ألي ظاهرة سلبية في المجتمع من
خالل الدراسات وتقديم البحوث.
واض��اف��ت ال��ي��وس��ف ان االص�لاح
يبدأ من احترام حقوق االنسان قبل
اي شيء ،لذا فقد اخذنا على عاتقنا
القضايا التي تخص االنسان بدءا
من السجون الى العمالة المتضررة
في الكويت.
واوض���ح���ت ان م���ن اه����م اه����داف
الجمعية اجراء الدراسات والبحوث
ذات ال���ص���ل���ة ب���ق���ض���اي���ا ال��م��ج��ت��م��ع
وم���ش���ك�ل�ات���ه ،وت���ق���دي���م ال���م���ب���ادرات
االن��س��ان��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة والعمل
على مواجهة المشاكل التي تؤثر
سلبا في نمو المجتمع.
واش������������ارت ال�������ى اه����م����ي����ة ت���ق���دي���م
اقتراحات إلع��ادة النظر في بعض
التشريعات وا ل��ق��وا ن��ي��ن لمواجهة
ال�����م�����ش�����اك�����ل ف�������ي ال����م����ج����ت����م����ع ،م���ع
المشاركة الفعالة ف��ي المؤتمرات
وال�����ن�����دوات وال���ح���ل���ق���ات ال��ن��ق��اش��ي��ة
المحلية وا ل��خ��ار ج��ي��ة ذات الصلة
بأهداف الجمعية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ق���ال���ت ام��ي��ن��ة سر
الجمعية ليلى العلي ان الجمعية
زارت السجون النها تعتني بشؤون
السجناء واس��ره��م ،م��ع متابعتهم
داخل السجون وخارجها ،السيما
ان���ه���م اول�������وا اه���ت���م���ام���ا ب���ال���غ���ا ف��ي
قضيتي الشيكات من دون رصيد
وال���م���خ���درات .واض���اف���ت ال��ع��ل��ي ان
من اهم االنجازات التي قامت بها

الجمعية المساهمة باالشراف على
برنامج اعادة تأهيل التائبين من
ادم������ان ال���م���خ���درات ،وع���م���ل دراس����ة
م��ك��ت��ب��ي��ة م��ي��دان��ي��ة ح����ول ال��ع��م��ال��ة
الوافدة في القطاع االهلي مع تقديم
م��ق��ت��رح��ات وت���وص���ي���ات وم��ت��اب��ع��ة
احوالهم.
(كونا)

بيبي اليوسف

عمارة الكويت
القديمة تحفظ
المجتمع
من االعتداءات
الخارجية
بدر الرفاعي

أكد مهندسون معماريون ضرورة
رف������ع ال�����وع�����ي ال���ث���ق���اف���ي ل��ل��م��ج��ت��م��ع
والمضي قدما نحو حركة اجتماعية
واعية لتطوير الحس الجمالي لدى
الناس لفهم فن العمارة واستيعابه
م��ن أ ج���ل التمتع بجماليات مظهر
حضاري الئق.
وق��ال المعماريون ف��ي محاضرة
ب��ع��ن��وان «م��ه��ن��ة ال��ع��م��ارة ب��ي��ن س��وء
ال���ف���ه���م وس������وء ال���م���م���ارس���ة» اق��ي��م��ت
امس االول ضمن مهرجان «صيفي
ث���ق���اف���ي »2ال������ذي ي��ن��ظ��م��ه ال��م��ج��ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ان
دور الثقافة مهم في تطوير ال��ذوق
ال���ع���ام وال���ح���س ال��ج��م��ال��ي وال��س��م��و
بهما.
وأوضح المهندس فريد عبدال ان
ه��ن��اك بعض المظاهر السلبية في
ال��ع��م��ارة «ت��ؤث��ر على شكل العمران
ب��ع��ض��ه��ا ي��ض��ر ب��ال��ب��ي��ئ��ة وب��ع��ض��ه��ا
يلغي جماليات المظهر العمراني».
وش������دد ع����ب����دال ع���ل���ى ض�������رورة أن
يكون هناك «تحول ايجابي في القيم
الجمالية والفكرية حيال فن العمارة»
مؤكدا أهمية ربط المستوى الثقافي
والذوق الفني بفن العمارة.
واش����ار ال���ى ان ت��وع��ي��ة المجتمع
ب����ف����ن ال�����ع�����م�����ارة ي����ق����ع ع����ل����ى ع���ات���ق
المجلس الوطني من خ�لال تنظيم
المحاضرات والمؤتمرات اضافة الى
تحفيز المجتمع على تبني الشكل
الجمالي للمباني.
وتحدث المهندس سيد الموسوي

خطة األشغال
التدريبية
ذكرت مديرة إدارة التطوير
اإلداري بوزارة األشغال
العامة حنان أبا حسين أن
وزير األشغال العامة وزير
الدولة لشؤون البلدية موسى
الصراف اعتمد الخطة
التدريبية لعام ،2007-2008
التي تضمنت  16برنامجا
هندسيا و 11برنامجا إداريا،
و 12برنامج حاسب آلي،
باإلضافة إلى  48برنامجا
تأهيليا لعدد  16مسمى
وظيفيا هندسيا وفنيا ،وذلك
ضمن مشروع ربط الوصف
الوظيفي بالخطة التدريبية،
حيث تم إعداد  777بطاقة
احتياج تدريبي.
وقد انتهت اإلدارة من
إعدادها ،وجار تنفيذ خطة
البعثات واإلجازات الدراسية
لموفدي الوزارة وذلك
الستكمال دراستهم للحصول
على درجة البكالوريوس
والماجستير والدكتوراة،
كما تم االنتهاء من إعداد
دليل الهياكل التنظيمية
والوظيفية في الوزارة ضمن
الخطة الموضوعة لتحديث
الهياكل التنظيمية والوظيفية
سنويا ،باإلضافة إلى االنتهاء
من إعداد دليل اختصاصات
جميع القطاعات.

دورة تدريبية
لنزالء األحداث
أعلن مدير إدارة رعاية
األحداث باإلنابة عصام بن
حيدر في وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل عن عقد
الدورة التدريبية األولى ابتداء
من السبت المقبل بعنوان
«التدخين واإلدمان ...طريق
واحد المشكلة والحل».
حيث تتواصل من الثالثاء
المقبل وتعقد تحت رعاية
الوكيل المساعد للشؤون
القانونية رئيس لجنة التوعية
والوقاية من المخدرات جمال
محمد الدوسري ،وقد أوضح
مدير إدارة رعاية األحداث
بأن هذه الدورة تعتبر األولى
ويستفيد منها نزالء دار
الرعاية االجتماعية للفتيان
بالتعاون مع لجنة التوعية
والوقاية من المخدرات بوزارة
الشؤون ويحاضر فيها د.
محمد حسام الدين فراج.
ويأتي الهدف ،من هذه الدورة
المساهمة والمشاركة في
تنفيذ خطة لجنة التوعية
ً
وأيضا
للوقاية من المخدرات
توعية النزالء بخطورة
التدخين وما يسببه من إدمان.
كما تهدف الخطة الى حماية
النزالء المنحرفين وتوعيتهم
بأضرار التدخين والمخدرات
والتعرف على طرق الوقاية
منها وذلك لبناء جيل واع
ومتفهم لمخاطر التدخين
والمخدرات.

محاضرة

عبدال :مظاهر سلبية في العمارة تضر بالبيئة وتلغي جماليات البناء
عن الفهم الخاطىء لدى الناس في
ش��أن الهندسة المعمارية موضحا
ان ال���م���ع���م���اري «ل���ي���س ض����روري����ا أن
ي���ك���ون م���وه���وب���ا ف����ي ف����ن ال����رس����م أو
ال��ن��ح��ت وغ���ي���ره ألن ال��ع��ل��م ال��ح��دي��ث
وتقنية الحاسوب تغني عن الرسم
التقليدي».
وأك����د ال��م��وس��وي أن ف���ن ال��ع��م��ارة
ي��ه��دف ال���ى تحقيق خ��م��س��ة أه���داف
هي الجمال والثبات واألداء والتاريخ
والمنطق موضحا أن هذه األهداف
يرتبط بعضها ببعض «فالعمارة
تتطرق الى الفن وتاريخ الفن وبعد
ذلك العمارة».
وأش���������ار ال������ى ال����ع����م����ارة ال���ق���دي���م���ة
ف��ي ال��ك��وي��ت ق��ب��ل ال��ن��ف��ط ق��ائ�لا انها
«ع��ف��وي��ة ول���م ت��ت��م ع��ن ط��ري��ق دراس���ة
ال��ه��ن��دس��ة ل��ك��ن��ه��ا ص��م��م��ت ب��أس��ل��وب
يخدم المجتمع ..لذا يجب أن نحترم
ت��اري��خ العمارة ف��ي الكويت ونأخذ
المفيد منه».
وت��ح��دث��ت ال��ط��ال��ب��ة ع��ال��ي��ة ال��ع��زة
م���ن ق��س��م ال��ه��ن��دس��ة ال��م��ع��م��اري��ة في
جامعة الكويت عن الجانب العلمي
واألك���ادي���م���ي ف���ي ه��ن��دس��ة ال��ع��م��ارة
قائلة ان «أهم درس يتعلمه الطالب
هو صناعة شيء من ال شيء».
وأض����اف����ت ال����ع����زة ان ال��ت��ع��ل��م م��ن
األخ�������ط�������اء وال�����ع�����زي�����م�����ة واالص�����������رار
والتكيف مع الواقع هي أهم سمات
المهندس المعماري ،مؤكدة أهمية
أن يتمتع بالقدرة على ال��رب��ط بين
الخيال والواقع.

باختصار

وق�������ال األم����ي����ن ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل��س
ال��وط��ن��ي ب���در ال��رف��اع��ي ف��ي م��داخ��ل��ة
ع����ن ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���م���ارة ف����ي ال��ك��وي��ت
قديما ا ن��ه��ا ك��ا ن��ت تتمتع بتصميم
أم��ن��ي ي��ح��ف��ظ س�لام��ة ال��م��ج��ت��م��ع من
االع��ت��داء ات الخارجية ،موضحا ان
طريقة التصميم في السابق تتميز
«ب���ال���م���م���رات ال��م��ل��ت��وي��ة اض���اف���ة ال��ى
ارتفاع األسوار».
وأض���اف ان معظم ال��م��ن��ازل تطل
ع��ل��ى س��اح��ل ال��ب��ح��ر وك���ذل���ك ال��ط��رق
جميعها تؤدي الى البحر وبالتالي
لن يستطيع أي معتد دخول المدينة
والتجول فيها ،مشيرا الى أن معظم
الغزوات التي تتعرض لها الكويت
قديما تكون عن طريق البر.
(كونا)

فن العمارة
جمال
وثبات وأداء
وتاريخ
ومنطق
الموسوي

أقام برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي
للدولة محاضرة بعنوان
«مميزات القطاع الخاص»
لطلبة معهد التدريب اإلنشائي
التابع للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،وذلك
بهدف توعية وتوجيه الطلبة
نحو رسم خطة وهدف محدد
بعد التخرج من المعهد وتقديم
النصح واإلرشاد وتوضيح
األساسيات التي يحتاج إليها
الطالب في بداية مشواره
المهني لتحقيق طموحاتهم.
وقد حاضر في الندوة طارق
الفرحان مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم بالبرنامج
للدولة فقال« :إن العمل في
القطاع الخاص يعتبر تحديا
في حد ذاته ،وعلى الشخص
أن يثابر وينجح ليصل إلى
مبتغاه ،فكل شخص لديه
الطموح والرغبة سيجد
الفرص بانتظاره ،وال شك أن
من لديه الطموح سيصل إلى
هدفه.
وأكد الفرحان ضرورة توجه
الشباب الكويتي للعمل في
القطاع الخاص وعدم التخوف
من المفاهيم القديمة بعدم
وجود استقرار أو أمن وظيفي،
وعليه تحدي هذه المفاهيم
واالستفادة من العاملين
غير الكويتيين ذوي الخبرة
والكفاءة في هذا القطاع،
فالمؤسسات الكويتية وأرباب
العمل يرحبون بالكويتيين
لدعمهم ومؤازرتهم.

برلمانيات
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ً
البراك :براءة بدر السعد «لن توكله خبزا»
لكنها قد تنفع المليفي
نفى النائب مسلم ال��ب��راك صحة
تصريحات ال��ن��ائ��ب أح��م��د المليفي
ب�������أن م���ج���ل���س األم���������ة ه������و م������ن ق����رر
االستعجال في التحقيق في ما ذكره
من اتهامات للمدير العام ،والعضو
المنتدب للهيئة العامة لالستثمار
ً
بدر السعد ،متهما اي��اه بأنه اجتزأ
فقرات من المضبطة للوصول إلى
«غرض في نفس يعقوب».
وأكد البراك في تصريح صحفي
له أمس بحضور النائب أحمد الري
ً
«ان ك��ون��ي ل��س��ت خ��ري��ج��ا ف���ي كلية
ً
ال���ح���ق���وق ف���ه���ذا ال ي��غ ّ��ي��ر ف ّ
����ي ش��ي��ئ��ا
م���ادام���ت ذم��ت��ي نظيفة -ب��ف��ض��ل من
ّ
ولدي قلب جريء ولسان ينطق
الله-
ً
بالحق» ،مشيرا إلى أن المليفي كان
ً
حريصا على أن يخرج تصريحه في
هذا الوقت لغرض في نفسه ليؤجل
بعد ذل��ك اجتماعات اللجنة إل��ى ما
بعد االج��ازة الصيفية ،وكأنه يريد
ي��وح��ي ب����أن م���ا ط����رح ه���و ات��ه��ام��ات
باطلة.
ورف���ض ال��ب��راك ال��رب��ط بين لجان
التحقيق ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ،واإلج�����راء ات
ال���م���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���م���ح���اك���م���ات ف�����ي م��ا
ً
يتعلق بموضوع القسم ،م��ؤك��دا ان
ً
هناك فرقا بين الوضعين السياسي
والجنائي.
وق���������ال ال������ب������راك «اري�����������د أن اق������ول
ألح��م��د المليفي ال���ذي ل��م ي��ج��ب عن
ك���ل ال���ت���س���اؤالت ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا في
تصريحي السابق مع النائب أحمد
الري ،وهي تصريحات موضوعية،
ً
وه���و ي��ع��رف أي��ض��ا ع��ن��دم��ا يتجنب
االج��اب��ة ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��س��اؤالت أنها
س��ت��ف��ض��ح م���وق���ف���ه ،وأري������د ان اق���ول
ل��ه ي��ا أخ احمد المليفي :أل��م تتعلم
م��ن دراس��ت��ك أرب���ع س��ن��وات ف��ي كلية
ال���ح���ق���وق وم�����ن خ���ب���رات���ك ال����ف����ذة ف��ي
م��ج��ال ال��م��ح��ام��اة وان���ت تنتقل بين
م��ك��ات��ب ال��م��ح��ام��ي��ن ،وم����ن خ��ب��رات��ك
العملية في المواقع التي هيأت لك
ول����م ت��ت��ه��ي��أ الب���ن���اء ج��ي��ل��ك ف���ي بيت
ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي ول��ج��ن��ة األس���رى
ً
ولجنة المناقصات ،ألم تتعلم ايضا
م���ن خ��ب��رات��ك ك��ع��ض��و م��ج��ل��س األم���ة
منذ ع��ام  1996حتى اآلن ،ان جميع

البراك :بدر السعد
يعرف طبيعة
العالقة التي تربطه
بالشريك الثاني

اللجان بما فيها لجان التحقيق ال
يعتبر ل��ق��رارا ت��ه��ا أي قيمة إال بعد
ً
تصديق مجلس األمة عليها» ،مؤكدا
«ان��ك (احمد المليفي) حرصت على
عدم الوصول الى مرحلة التصديق
ً
ً
النك اصال لم تقدم تقريرا ،إنما كل
ما قدمته هو تصريح كنت من خالله
تريد ان توصل رسالة».
وأض�����اف ال����ب����راك« :اري�����د ان اق���ول
ألح���م���د ال��م��ل��ي��ف��ي ال أن����ت وال غ��ي��رك
تملك ان تصادر حقنا كنواب لألمة
في التصديق على هذه القرارات التي
اصدرتها وأمامها الكثير من عالمات
ً
االس��ت��ف��ه��ام» ،م��وض��ح��ا إن���ه اذا ك��ان
هناك طالب ذك��ي ف��ي السنة األول��ى
ف���ي ك��ل��ي��ة ال���ح���ق���وق ف��س��ي��ع��رف ه��ذه
الجزئية ،بأن لجان التحقيق أو أي
لجنة من لجان المجلس ملزمة بأن
ً
تقدم تقريرا للعرض على المجلس،
وال يعتبر قرارها ذا أهمية أو قيمة
اال بعد تصديق المجلس».
وق������ال «أراد اح���م���د ال��م��ل��ي��ف��ي ان
ي��وص��ل رس��ال��ة معينة ب��أن األم���ر قد
قضي واستبان الحق وتأكدت براءة
ً
بدر السعد» ،متسائال تأكدت ممن؟
م��ن ث�لاث��ة ن���واب ان���ت اح��ده��م؟ وه��ل
ث�لاث��ة ن����واب ي��م��ل��ك��ون ان ي��ص��ادروا
رأي اعضاء مجلس األمة؟ وهل ثالثة
نواب فقط يملكون ان يؤكدوا بطالن
ات��ه��ام��ات قيلت م��ن دون ان يطلبوا
مستندات؟»
وأش�������ار ال����ب����راك إل�����ى أن�����ه ع��ن��دم��ا
وج���ه���ت االت���ه���ام���ات أث���ن���اء م��ن��اق��ش��ة
ما قامت به الحكومة من تجاوزات
واج�������راءات وم��خ��ال��ف��ات أث���ن���اء ف��ت��رة
اال ن��ت��خ��ا ب��ات شكلت لجنة تحقيق،
وكان كل الوزراء متهمين والحكومة
ً
ً
كذلك ،خصوصا أنه اعيد  13وزيرا
م���ن أص����ل  16وزي������را ف���ي ال��ح��ك��وم��ة
ً
ال����س����اب����ق����ة ،الف�����ت�����ا إل������ى أن ال��ل��ج��ن��ة
اس��ت��دع��ت ك���ل ال������وزراء ول���م يتحدث
ً
أي وزير اال بعد أن أقسم ،علما بأن
ال����وزراء م��ع ب��دء عملهم ف��ي الفصل
التشريعي اقسموا أمام سمو األمير
وأم���ام مجلس األم���ة ،وم��ع ذل��ك فقد
أقسموا أمام لجنة التحقيق وآخرهم
رئيس جهاز خدمة المواطن محمد

مسلم البراك

أحمد الري

المبارك الذي أقسم أمام اللجنة.
وأض���������اف« :األم��������ر اآلخ�������ر ه����و أن
االخ ي��ق��ول ان مسلم ال��ب��راك معذور
الن��ه ال يعرف بالقانون ،وان��ا أق��ول
أن معرفتي بالقانون من عدمها ال
ً
تغير ّ
في شيئا ،اذا كانت هناك ذمة
نظيفة وق��ل��ب ج���ريء ول��س��ان ينطق
بالحق ،الن��ه من السهولة الوصول
إل�����ى ال����ق����ان����ون م����ن خ��ل��ال االت���ص���ال
بالمستشارين وبالمخلصين من
خريجي كلية الحقوق الذين نقدرهم
ونحترمهم».
ً
وم���ض���ي ق����ائ��ل�ا« :اق������ول ال����ى االخ
ً
المليفي ا ل��ذي ّ
نصب نفسه قاضيا
واع��ط��ي لنفسه ال��ح��ق ف��ي ان يمثل
ك���ل اع���ض���اء م��ج��ل��س األم����ة ب��اع��ت��ب��ار
ً
ان ق��راره نهائي» .معتبرا أن« :هذه
احدى الصور التي تثير الكثير من
التساؤالت في ظل اص���راره على اال
يخرج ه��ذا االم��ر بتقرير ،واص���راره
على أن يكون بتصريح على اعتبار
ان المجلس ال يصوت على تصريح
لكن َمن صوتت عليه هي اللجنة».
وأضاف متسائال أيضا« :لماذا لم
يقل إنه من البيعة األولى بدر السعد
ي��ع��رف ب��ه��ذه ال��ت��ف��اص��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره
اح������د م���ل��اك ال���ش���رك���ة ال����ت����ي اش���ت���رت
ال��ع��ق��ار وت��ه��ي��أ ل��ه��ذه ال��ش��رك��ة م��ا لم
يتهيأ لغيرها باعتبار أن احد مالك
«الكويتية لالستثمار» هي شركات

ت��اب��ع��ة إل���ى شقيق ب���در ال��س��ع��د وت��م
ال���ش���راء م���ن خ�ل�ال ش��رك��ة ه���و ب��ذات��ه
ف��ي��ه��ا ...ل��م��اذا ل��م يسترسل ال��ت��زام��ا
ب��ال��ح��رص واالم���ان���ة ع��ل��ى أن شركة
ك��ي��ف��ان ال��ع��ق��اري��ة ذات���ه���ا ال���ت���ي اح��د
مالكها أخ���وه ب��در السعد المشارك
في الكويتية لالستثمار والمشارك
بعضوية الشركة الوطنية للخدمات
العقارية التي باعت العقار والتي
أحد مالكها بدر السعد ذاته والذي
أصبح العضو المنتدب في البيعة
الثانية».
وت��س��اءل م��ج��ددا« :ه��ل هناك خلط
ل��ل��أوراق أك��ث��ر م��ن ذل���ك ،وه���ل هناك
تجن على الحقيقة ،اكثر من ذلك ،انه
أم��ر ي��دع��و ال��ى االس��ت��غ��راب وم��ازل��ت
اق���ول ان تبرئتك ل��ب��در ال��س��ع��د وف��ق
املعطيات التي ذكرتها ومصادرتك
ح���ق م��ج��ل��س األم�����ة ل���ن «ت���وك���ل ب��در
ال��س��ع��د خ��ب��ز» ول���ن تنفعه ب��ل تكاد
تنفعك في قادم األيام ونحن ال نعلم
عن هذا األمر ،تريد ان تسجل نقطة
ملصلحتك أم��ام ب��در السعد نحن ال
نعلم عن ه��ذا األم��ر ،ه��ذا أم��ر خاص
فيك ولكن نحن نقول ال أحمد املليفي
وال غ���ي���ره ي��م��ل��ك ان ي����ص����ادر ح��ق��ي
كعضو مجلس األم��ة في التصديق
على قراراتهم».
وق������ال ال����ب����راك م��خ��اط��ب��ا امل��ل��ي��ف��ي:
«أت��م��ن��ى أن ت��راج��ع ن��ف��س��ك ،وت��ع��رف

قال مسلم البراك أن «االخ المليفي ذكر ان مسلم البراك وجه االتهام
الى بدر السعد بأن العقار تم بيعه أثناء توليه مهمات منصبه ...وأنا
سأقدم لكم صورة من المضبطة ،ال كما قام به االخ احمد باجتزاء فقرات
معينة للوصول الى غرض في نفسه ...وحتى الفقرات التي جاء بها لم
يستطع ان يؤكد أنني قلت أن البيعة األولى قد تمت بوجود بدر السعد
كعضو منتدب».
وأض��اف« :ان��ا قلت إن بدر السعد يعرف طبيعة العالقة التي تربطه
بالشريك الثاني والمتمثلة في شركات يرأسها أخوه الذي اشترى العقار
من خالل معرفته بمعلومات هو من يملكها من خالل وجوده في مجلس
االدارة وال تملكها االط��راف األخرى والدليل على ذلك ان العقار لم يبع
في المزاد العلني».

قال النائب أحمد الري «ان امتناعه في التصويت كان من منطلق حرصه
على ع��دم ظلم ب��در السعد وكذلك ع��دم ظلم مسلم البراك ألن املوضوع
بحاجة الى نقاش اكثر حتى تكون الحقائق واضحة باملستندات لكن
واضح ان االخوة في اللجنة كانوا مستعجلني وانهوا األمر».
وتطرق الري ال��ى ما ذك��ره املليفي بالنسبة «للحرج ال��ذي تعرض له
الري» فقال «ان هذا املوضوع منفصل تماما عن موضوع التكتل الشعبي
وكذلك عالقتي بالنائب مسلم البراك التي اعترف فيها» مؤكدا «انني
عضو في اللجنة ومن حقي ان اصرح باملوضوع وكذلك األخ مسلم هو
حر فيما يدليه داخل املجلس.

الوسط األكاديمي يعكس صورة قاتمة ومقلقة على األوضاع األكاديمية
ط�����ال�����ب م�����ق�����رر ل���ج���ن���ة ال���ت���ح���ق���ي���ق
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ف����ي ت�����ج�����اوزات ج��ام��ع��ة
ال���ك���وي���ت وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م
التطبيقي وال��ت��دري��ب ال��ن��ائ��ب حسن
جوهر وزيرة التربية والتعليم العالي
ن���وري���ة ال��ص��ب��ي��ح ب���وق���ف ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات
في المناصب القيادية في الجامعة»
و«التطبيقي ،اذا كانت وفق االجراءات
وال��م��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي ش��اب��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من
ال���ش���ب���ه���ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ،اض����اف����ة ال���ى
تجميد ق��رارات التجديد للمسؤولين
المرتكبين للمخالفات ،وذلك الى حين
انتهاء اللجنة من اعمالها.

كل التوقعات ويعكس ص��ورة قاتمة
وم��ق��ل��ق��ة ع��ل��ى االوض������اع االك��ادي��م��ي��ة
في البالد ،ام��ام ت��راخ وضعف ادارت��ي
الجامعة والتطبيقي.

حسن جوهر

العمير :المعتوق تجاوز صالحياته
بتوقيع عقد مقر بعثة الحج الكويتية
قال النائب علي العمير إن توقيع
عقد مقر بعثة الحج الكويتية،
بالرغم من سريان العقد الحالي
ودفع مبالغه بالكامل ،مخالفة
تؤكد ّ
تخبط وزير العدل واألوقاف
عبدالله المعتوق في ممارساته.

ّ
حمل النائب علي العمير وزير
األوق����اف وال���ش���ؤون االس�لام��ي��ة د.
ع���ب���دال���ل���ه ال���م���ع���ت���وق ال��م��س��ؤول��ي��ة
الكاملة إزاء استئجار مقرين لبعثة
ا ل��ح��ج الكويتية وتحميل خ��زا ن��ة
الدولة العامة مبلغ وقدره مليون
ونصف المليون ريال سعودي من
غير أي مقابل.
واستغرب العمير من استعجال
وزارة األوق��اف بتوقيع هذا العقد
ال��م��خ��ال��ف ،م��ع أن مبنى األوق���اف
ال���ح���ال���ي الي������زال س�����اري ال��م��ف��ع��ول
ومبالغه مدفوعة بالكامل .وقال
أنه من المعلوم أن وزارة الصحة
ه���ي ال���م���س���ؤول���ة ع���ن ب��ع��ث��ة ال��ح��ج
الكويتية و ه��ي المخولة قانونا
ب��ت��وق��ي��ع ع���ق���ود االس���ت���ئ���ج���ار وم��ا
قام به الوزير المعتوق بمخاطبة
م��ج��ل��س ال�������وزراء الس��ت��ئ��ج��ار مقر
جديد للبعثة تجاوز لصالحياته
وت����ع����د ع����ل����ى ص��ل�اح����ي����ات وزارة
الصحة.
وأضاف العمير أن وزارة المالية
خاطبت وزارة األوق���اف بضرورة

التنسيق مع وزارة الصحة حول
ه�����ذا ال���م���وض���وع ق���ب���ل ت���وق���ي���ع أي
عقد ،لكن وزارة األوقاف تجاهلت
هذا الطلب وقامت بتوقيع العقد
المخالف دون علم وزارة الصحة،
ا ل��ت��ي ق��ا م��ت م��ن جهتها بتجديد
عقد المقر الحالي للبعثة بحكم
مسؤوليتها القانونية ،ما يجعل
ال���خ���ط���أ ال������ذي وق���ع���ت ف���ي���ه وزارة
األوقاف جسيما ويتطلب محاسبة
وزير األوقاف عليه.
ولم يستغرب العمير محاوالت
وزارة األو ق�������������اف ل���ل���ت���ن���ص���ل م��ن
ال��م��س��ؤول��ي��ة وإل��ق��اء ال�لائ��م��ة على
وزارة ال��ص��ح��ة ،ف��ه��و أم���ر تعودنا
عليه م��ن ه��ذه ال���وزارة خ�لال عهد
الوزير المعتوق ،كما فعل سابقا
في قضية الكتب الممنوعة.
وأك���د العمير ان ه��ذا المخالفة
ال���ج���دي���دة ت���أك���ي���د ع���ل���ى اس���ت���م���رار
المعتوق في ممارسات التخبط في
األداء ،اال أنها مع جسامتها أخف
بكثير م��ن ا ل��م��خ��ا ل��ف��ات الخطيرة
التي نمتلك وثائقها وأدلتها.

ت����م����ام����ا ان�������ك وق�����ع�����ت ب���ال���خ���ط���أ ب��ل
بالخطيئة عندما اع��ت��ب��رت ان ق��رار
اللجنة املتخذ من ثالثة اعضاء بأنه
قد حسم وقضي األمر وأعطى من ال
يملك ملن ال يستحق».
من جانبه أكد النائب احمد الري:
«ان م���ن خ���ال���ف ال�لائ��ح��ة ه���و اح��م��د
امل��ل��ي��ف��ي واق������ر ب��ل��س��ان��ه ب��م��خ��ال��ف��ت��ه
ل�لائ��ح��ة ل��ك��ن��ه ب����رر ذل����ك ب��أن��ن��ي ان��ا
م���ن خ��ال��ف ال�لائ��ح��ة» م��ت��س��ائ�لا :اذا
ان��ا خالفت الالئحة هل ه��ذا يعطيه
مبررا وهو سيد العارفني بالقوانني
واللوائح ملخالفته للقوانني والالئحة
وب������ذك������ر ت���ف���اص���ي���ل امل��������������داوالت ف��ي
س����رده ل��ح��ض��وري االج��ت��م��اع وع���دم
حضوري.
واكد الري ان ذلك يدل على الدفاع
املستميت من قبل رئيس اللجنة على
م��وق��ع��ه م��وض��ح��ا ان���ه ك���ان يفترض
ب����االخ اح��م��د امل��ل��ي��ف��ي ان ي��رج��ع ال��ى
اللجنة اذا ح��دث اي ج��دل ح��ول اي
م��وض��وع م��ن��ظ��ور ف��ي ال��ل��ج��ن��ة وه��و
ي��م��ل��ك ان ي��ط��ل��ب اج���ت���م���اع���ا ع��اج�لا
للجنة لوضع النقاط على الحروف.
وق����ال «ان م��ن ح��ق ب���در ال��س��ع��د ان
يأتي باملستندات التي تثبت براءته
وال يجوز االستعجال في األمر طاملا
ان هناك بيعة ثانية موجودة» مؤكدا
ان األم��ر الي��زال على طاولة النقاش
ولم ينته النقاش فيه.
وف�����ي ال���خ���ت���ام ق�����ال الري «اود ان
اهنىء األخ احمد املليفي على مدح
بعض الكتاب املعروفني في دفاعهم
عن حرامية املال العام والكتابة في
صحفهم وهذا يغنينا عن كثير من
الكالم».

الري :امتناعي عن التصويت لعدم الظلم

جوهر يطالب الصبيح بوقف التعيينات
في الجامعة والتطبيقي
واع�����ت�����ب�����ر ج������وه������ر ،ف������ي ت���ص���ري���ح
صحافي امس ،ان اي تصرف في هذا
االتجاه بمثابة اصرار على نهج عدم
ال���ت���ع���اون م���ع م��ج��ل��س االم����ة وت��ح��دي
االدوات الرقابية .واشار الى ان اللجنة
اعدت خطة عملها المتمثلة في حصر
المعلومات والبيانات والمستندات
الخاصة بمحاور التحقيق من ادارتي
الجامعة والتطبيقي ،ومن ثم استدعاء
ال���ش���ه���ود م���ن ال��م��س��ؤول��ي��ن اص��ح��اب
المظالم والمشتكين ألخذ اقوالهم.
واك��د ان حجم المشاكل ومستوى
ال��س��خ��ط ف��ي ال��وس��ط االك��ادي��م��ي ف��اق

باقر :الرقابة لم تطغ على التشريع
في دور االنعقاد الثاني

علي العمير

أكد النائب أحمد باقر ان املجلس
ال���ح���ال���ي أق����ر ال���ع���دي���د م���ن ال��ق��وان�ين
املهمة ولم يطغ الجانب الرقابي على
الجانب التشريعي في عمله ،مشيرًا
الى ان دور االنعقاد املقبل سيشهد
إقرار عدد من القوانني التي انجزتها
اللجان وأحالتها الى املجلس.
وأوض���������������ح ب�������اق�������ر ف��������ي ت����ص����ري����ح
للصحافيني في مجلس األمة أمس،
ان ال��رق��اب��ة ل���م ت��ط��غ ع��ل��ى ال��ت��ش��ري��ع
في عمل املجلس الحالي واستطاع
املجلس إنجاز الكثير من القوانني
خ�لال س��ن��ة ،وك���ان ه��ن��اك ت���وازن بني
ال����رق����اب����ة وال����ت����ش����ري����ع ،وش����ه����د دور
االنعقاد املاضي ثالثة استجوابات،
بينما أقر املجلس خالل تلك الفترة
 35قانونا شملت أغلبية احتياجات
املجتمع.
وأشار الى قانون الزكاة ومساهمة
ال��ش��رك��ات ف��ي دع��م ميزانية ال��دول��ة،
مؤكدًا ان هذا القانون يوفر ايرادات
للدولة من الشركات ويعطي الحق
للشركة ان ت��ق��دم ه��ذا االي����راد كدعم
ل���ل���دول���ة ع��ل��ى ش��ك��ل زك�����اة وه����و من
ال��ق��وان�ين االس�لام��ي��ة ،اض��اف��ة ال��ى أن
م����ن ال���ت���ش���ري���ع���ات االس�ل�ام���ي���ة ال��ت��ي
أقرها املجلس هو قانون البلوتوث
ووض���������������ع ض���������واب���������ط الس������ت������خ������دام
البلوتوث او تصوير الناس بوسائل
التكنولوجيا الحديثة ،بما يحافظ
ع��ل��ى ال��خ��ص��وص��ي��ة وه�����ذا ال��ق��ان��ون
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ث���ل��اث درج���������ات م��ن
التحريم ،االولى تصوير الناس من
دون اخذ اذنهم وبشكل يسيء اليهم
وهذه جنحة ،والدرجة الثانية هي ما
يصاحب هذا التصوير من تعليقات
وه���ذه اي��ض��ا جنحة وم���دة العقوبة
فيها ثالث سنوات سجنا.
وإذا صاحب هذا التصوير ابتزاز
أو ت��ه��دي��د ،ف��إن ذل��ك يعتبر جناية،
وه���ذا ال��ق��ان��ون ص���در م��ن ِق��ب��ل سمو
أمير البالد.
واض������������اف ب�����اق�����ر ان��������ه م������ن ض��م��ن
التشريعات االس�لام��ي��ة ال��ت��ي اقرها
امل���ج���ل���س ق�����ان�����ون ت���ج���ري���م ال��ت��ش��ب��ه
بالجنس اآلخر وهذا القانون يحمل
ال��خ��ص��وص��ي��ة االس�لام��ي��ة االص��ل��ي��ة،
وك��ذل��ك ق��ان��ون ح��م��اي��ة ظ���روف عمل
املرأة الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا
وان ك��ان حصل هناك بعض الجدل
على هذا القانون ،وخصوصا املادة
االول��ى لكن هناك ارب��ع م��واد تحمي
النساء من العمل في ظروف مهينة
للكرامة.
وفي املحالت التي تقدم خدماتها
ل���ل���رج���ال ف���ق���ط ،او االع����م����ال ال��ش��اق��ة
وال��خ��ط��رة وال���ض���ارة ،الف��ت��ا ال���ى ان��ه
ب��ال��ن��س��ب��ة مل���وع���د ع���م���ل ال���ن���س���اء ف��ي
ال���ق���ان���ون ف���إن���ه ي��م��ك��ن االت���ف���اق على
ت��ع��دي��ل��ه ف���ي دور االن���ع���ق���اد امل��ق��ب��ل،
ي����ع����ط����ي ال������ح������ق ل�������وزي�������ر ال������ش������ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل ب��م��ن��ع األم���ور
التي ال تتفق مع كرامة امل���رأة ،وفي

أحمد باقر

ن��ف��س ال���وق���ت ي��س��م��ح ب��امل��ه��ن ال��ت��ي
تتفق وكرامة امل��رأة ،ولذلك أحسنت
الحكومة بعدم إرجاعها هذا القانون
ال�����ى م��ج��ل��س األم�������ة ،ألن���ه���ا ت��ق��دم��ت
ب���ن���ف���س ال����ن����ص ال������ى م���ج���ل���س األم����ة
وص���وت���ت ع��ل��ي��ه ب��امل��ج��ل��س وواف��ق��ت
عليه باللجنة ،وكان الحل الدستوري
السليم ان الحكومة توافق عليه ،ثم
تعدله وليس هناك ما يمنع ان نعدل
الفقرة األولى بما يضمن حق الوزير
من منع املهن التي ال تتفق مع كرامة
املرأة وحق املرأة في املهن التي تتفق
مع كرامتها وخصوصيتها.
وق����ال ب��اق��ر إن امل��ج��ل��س اق���ر كذلك
ق�����ان�����ون رع�����اي�����ة امل���س���ن�ي�ن وه������و م��ن
ال��ق��وان�ين االس�لام��ي��ة ،وم��ن القوانني
االس��ل�ام����ي����ة ال����ت����ي اق�����ره�����ا امل��ج��ل��س
الحالي ايضا قانون السماح للبنوك
وال��ش��رك��ات االس��ت��ث��م��اري��ة ان تصدر
ص��ك��وك��ا وس���ن���دات اس�ل�ام���ي���ة ،وه���ذا
ال��ق��ان��ون ق���دم م��ن الكتلة االس�لام��ي��ة
على شكل قانون ،ولكن وزير التجارة
وال��ب��ن��ك امل��رك��زي ط��ل��ب��وا ف��ي اللجنة
املالية ان يتم تصدير ه��ذا القانون
ع��ل��ى ش��ك��ل ق����رار م��ن ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
ووزير التجارة ،وبالفعل صدر قرار
برقم  2007/ 388باالتفاق مع البنك
امل���رك���زي ووزارة ال��ت��ج��ارة واص��ب��ح

هناك باالمكان ان تصدر الشركات
والبنوك االسالمية صكوكا وسندات
اسالمية ،وهكذا االدوات االقتصادية
في السوق املحلي كثيرة وأعتقد أنها
أص��ب��ح��ت ت��ت��ج��اوز ال�����ـ %50واص��ب��ح
الغالب على املعامالت املالية الطابع
السالمي وهذا شيء نفخر به ،معربًا
عن أمله ان يتم تفعيل القانون في
دور االنعقاد املقبل بالسماح للبنوك
التجارية ان تفتح ف��روع��ا اسالمية
وف��ق ش��رط�ين ،كما ه��و ف��ي القانون،
وهو ان تكون ميزانية هذه الفروع
مستقلة ،وان تكون ل��ه هيئة رقابة
شرعية مستقلة.

باقر يطلب نسخة
من عقد بعثة الحج الكويتية

ّ
وجه النائب أحمد باقر سؤاال الى وزير العدل واألوقاف والشؤون
االسالمية عبدالله المعتوق يطلب فيه نسخة من عقد بعثة الحج
الكويتية الحالي ،مع بيان ان كان تم الغاؤه بعد توقيع العقد الجديد،
وان كان تم دفع ايجار موسم 1428هـ مقدما منذ موسمين.
كما طلب باقر في سؤاله تزويده بالسند القانوني الذي استند
اليه في عرض موضع مقر بعثة الحج الكويتية على مجلس الوزراء،
مع بيان اذا ما كانت بعثة الحج الكويتية تابعة لوزير األوق��اف
والشؤون االسالمية أم وزير الصحة.
وسأل باقر ّ
عما اذا تم التنسيق مع المختصين ب��وزارة الصحة
إللغاء عقود المباني التابعة لها أم ال ،وكافة المراسالت التي تمت
بين وزارة األوقاف ووزارة الصحة من جهة ووزارة المالية واألمانة
العامة لمجلس الوزراء من جهة أخرى.
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الخالد :القطاع الخاص انطلق من حسه الوطني
في دراسة تطوير «سالم المبارك» ومنطقته
ً
تطوع بخبراته فضال عن تبرعه المادي في تجربة فريدة من نوعها

تعاون القطاعان العام والخاص،
في شراكة فريدة ،بين المجلس
البلدي وشركات تطوير الطرق
والمباني ،ونفذا ورشة عمل هدفها
إعداد دراسة لتطوير شارع سالم
المبارك والمنطقة المحيطة به،
ووعد خالد الخالد ،رئيس الورشة
رئيس اللجنة القانونية والمالية
في المجلس البلدي باالنتهاء من
المراحل األخرى لتطوير الشارع
بعد عيد الفطر المقبل.
عبدالله سالم
اع���ت���ب���ر رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال��ق��ان��ون��ي��ة
والمالية في المجلس البلدي خالد
ال���خ���ال���د أن ورش�����ة ال��ع��م��ل ال��خ��اص��ة
ب����ت����ط����وي����ر ش����������ارع س�����ال�����م ال����م����ب����ارك
والمنطقة المحيطة به «تعاون أول
فريد من نوعه بين القطاعين العام
والخاص» ،موضحا أن «الهدف منها
إعداد دراسة علمية تفصيلية تراعي
ال��ج��وان��ب االج��ت��م��اع��ي��ة والترفيهية
والسكنية ننشد من ورائ��ه��ا تطوير
المنطقة بالمجمل».
وق���ال ال��خ��ال��د ف��ي مؤتمر صحفي
عقده ظهر أمس في فندق المارينا،
ع��ق��ب خ���ت���ام ف��ع��ال��ي��ات واج��ت��م��اع��ات
ورش�������ة ع���م���ل ت���ط���وي���ر ش�������ارع س���ال���م
ال���م���ب���ارك وال��م��ن��ط��ق��ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ه،
أن «ال�����دراس�����ة ال���ت���ي ع��م��ل��ت ال��ج��ه��ات
الحكومية والخاصة والعالمية على
تنفيذها حول مشروع تطوير سالم
المبارك ،أتت بناء على قرار المجلس
ال��ب��ل��دي ف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،وف��ي��ه��ا تم
ت��������دارس ح���ال���ة ال�����ش�����ارع وال��م��ن��ط��ق��ة
المحيطة ب��ه والمباني الواقعة فيه
وح��ول��ه ،ف��ي ب��اك��ورة ال��ت��ع��اون البناء
ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام وال��خ��اص في
أعمال المجلس البلدي».
ووص����ف ال��خ��ال��د ورش����ة ال��ع��م��ل بـ
«التجربة الفريدة» ،الفتا إلى أن «هذه
ه��ي ال��م��رة األول����ى ال��ت��ي ي��ب��ادر فيها
القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير
أحد أهم المناطق في البالد انطالقا
من حسه الوطني ودوره االيجابي في
المشاركة االجتماعية».
وأفاد الخالد أن «مشاركة القطاع

الدراسة علمية
تفصيلية
وآمل أن تكون
قاعدة للتعاون
بين القطاعين
وأرضية للعمل
في مناطق
أخرى
الخالد ومسؤولو البلدية
والشركات في المؤتمر

ال�����خ�����اص ف�����ي ع����م����ل ه�������ذه ال�����دراس�����ة
ت����ط����وع����ي ب����ح����ت ،ون����ش����ك����ر ش����رك����ات
القطاع الخاص المبادرة إلى تنفيذ
هذه الدراسة ،ممثلة بشركة التمدين
وشركة المباني وشركة المطور على
هذا التطوع والتبرع المالي النجاز
المشروع».
وذكر الخالد أن «القطاع الخاص لم
يتبرع ماديا فقط ،إنما تبرع بخبراته
وم��ع��رف��ت��ه ب��ال��م��ش��ارك��ة م���ع خ��ب��رات
البلدية والمهندسين االك��ف��اء فيها،
حتى يكون تعاونا بين القطاعين».
وش��������رح ال����خ����ال����د أن «م������ا ت�����م م��ن
دراسات للمنطقة هي المرحلة األولى
من المشروع ،و التزال مراحل أخرى
سنعمل عليها مع الجهات المشاركة
ذاتها ،إلى حين االنتهاء من الشروط
المرجعية ،إذ ان ما جرى إنجازه اآلن
هو ال��دراس��ة التفصيلية التي يمكن
أن تستفيد منها الشركات العالمية
الح��ق��ا ف��ي تصميم وت��ن��ف��ي��ذ تطوير
ال��م��ن��ط��ق��ة ،وأت���م���ن���ى أن ن��ن��ت��ه��ي م��ن
وض��ع ال��ش��روط المرجعية بعد عيد
الفطر المقبل».
ولفت الخالد إلى أن «ورشة العمل
كانت بمشاركة مختصين عالميين،
مثل كمال عازار من لبنان وهو خبير
في هندسة الطرق والتخطيط ونظام
المعلومات الجغرافية ،وبيجان أزاد

ال��خ��ب��ي��ر ال��س��اب��ق ف���ي ال��ب��ن��ك ال��دول��ي
متخصص بالشراكة بين القطاعين
ال��ع��ام وال��خ��اص ،فضال ع��ن الدكتور
ط��ارق ع��زاز المتخصص في تطوير
المدن والدكتور عبدالمطلب البالم
ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س ف���ي ج��ام��ع��ة
الكويت في قسم العمارة».
وعن المبالغ المالية التي تحملتها
الشركات تطوعا في إج��راء الدراسة،
ق��ال الخالد ان «العمل ك��ان تطوعيا
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة واالس��ت��ش��اري��ة
ل���خ���دم���ة ال��م��ج��ت��م��ع وال�����وط�����ن ،ل��ذل��ك
ل��م ن��ت��رج��م��ه إل���ى م��ب��ل��غ م��ع��ي��ن ،وه��و
دراسة لشكل المنطقة في المستقبل
وارت���ف���اع���ات ال��م��ب��ان��ي وخ�لاف��ه��ا من
االمور الفنية التي من شأن معرفتها
وبحثها رفع مستوى المنطقة لفائدة
ال���م���واط���ن م���ن ك���ل ال���ن���واح���ي ،لخلق
م��د ي��ن��ة ترفيهية سكنية اجتماعية
تسهل فيها المعيشة ،وهناك تبرع
مالي من شركتي التمدين والمباني
تبلغ قيمته  100ألف دينار لتغطية
المصاريف التي تتطلبها ال��دراس��ة،
وليست تبرعا لجهاز البلدية إنما
لتسهيل عملية الدراسات التفصيلية
والبحثية».
وأم����ل ال��خ��ال��د أن «ي��ك��ون تطوير
ال���ش���ارع ق��اع��دة ل��ل��ت��ع��اون وال��ت��ع��ام��ل
بين القطاعين العام والخاص ،حتى

االنتهاء من الشروط المرجعية
لتطوير الشارع ومنطقته
بعد عيد الفطر المقبل

ت���زداد الثقة بين ال��ج��ه��ازي��ن وتكون
أرضية للعمل في مناطق أخ��رى ،إذ
ثبت عالميا أن أي��ا م��ن القطاعين ال
يمكنه االستغناء عن اآلخر».
وأش��ار الخالد إل��ى أن «الهدف في
المجلس البلدي هو تبني المبادرات،
وه��ذا الجهد ف��ي دراس���ة ش��ارع سالم
ال��م��ب��ارك أت���ى ب��م��ب��ادرة واق���ت���راح من
ع���ض���وة ال��م��ج��ل��س ال���ب���ل���دي ال��ش��ي��خ��ة
ف���اط���م���ة ال����ص����ب����اح ،وت��ب��ن��ت��ه��ا ل��ج��ن��ة
محافظة حولي في المجلس ،وأيدها
بشدة القطاع الخاص».
من جانبه أوض��ح عمران حيات،
أح��د االعضاء المشاركين في ورشة
العمل ممثال عن القطاع الخاص ،أن
«ات��ف��اق��ا ج��رى بين المجلس البلدي
والقطاع الخاص والبلدية لتطوير
ش����ارع س��ال��م ال���م���ب���ارك ،ح��ت��ى تسهم
ه��ذه ال��دراس��ة مستقبال في الوصول
إل���ى إن��ج��از وال ت��ك��ون م��ج��رد دراس���ة
ت��رك��ن ،وه��ي تشمل الجوانب الفنية
والقانونية واالجتماعية بمشاركة
أط����راف ع���دة ان��ط�لاق��ا م��ن مسؤولية
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص االج��ت��م��اع��ي��ة تجاه
الدولة».
من ناحيته أف��اد عضو المنتدى
ف����ي ش���رك���ة ال���ت���م���دي���ن ،أح�����د م��م��ث��ل��ي
ال���ق���ط���اع ال���خ���اص ف���ي ورش�����ة ال��ع��م��ل
أح����م����د ال�����ص�����رع�����اوي ،ب�����أن «م���واف���ق���ة
المجلس البلدي وأعضاء لجنة حولي
على تدخلنا لوضع تصور لتطوير
الشارع منحنا التشجيع للسير في
هذا االتجاه ،وأشكر خالد الخالد وكل
ال��ذي��ن س��اه��م��وا ف��ي تسهيل الطريق
للقطاع الخاص كي يضع تصوراته
وفلسفته في وضع الشارع».

رفع فريق الغوص بالجمعية الكويتية
لحماية البيئة شباكا عالقة بالشعاب
المرجانية في وس��ط منطقة «بنيدر»
ال���ب���ح���ري���ة ال����واق����ع����ة ج����ن����وب ال���م���ي���اه
اإلقليمية الكويتية.
وق���ال م��س��ؤول العمليات البحرية
بالفريق ،وليد الشطي ،أم��س ان تلك
المهمة أدت الى إنقاذ كائنات بحرية
واس���م���اك ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان ال��ش��ب��اك
كانت ملتصقة بالشعاب المرجانية
وممتدة مسافة  200متر وعلى عمق
تسعة أمتار تحت سطح البحر.
واضاف الشطي ان الشباك المرفوعة
تزن أكثر من نصف طن داعيا صيادي
ومستخدمي الشباك الى عدم االقتراب
من الشعاب المرجانية ،حفاظا على
البيئة وكائناتها البحرية والتزاما
بالقوانين البحرية المنظمة لذلك.
واش��ار الى ان الفريق يحرص على

البد أن تكون األحزاب مبنية على أسس وطنية وليست طائفية وال قبلية
تعاني الممارسة السياسية
في الكويت االختالل ،والقصور،
واالرتجالية ،وتدني المستوى،
وغياب األولويات الوطنية
واالجتماعية بدءًا من الممارسة
الحكومية ومرورًا بالممارسة
السياسية البرلمانية وانتهاء
بممارسة التجمعات والتيارات
السياسية ،هكذا قال الكاتب
الصحافي أحمد الديين ،وأضاف
أن العلة الكبرى هي عدم التوافق
حول المشروع الوطني المشترك.

من جانبه ذكر مدير إدارة المخطط
الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي
أن «الجهاز الفني استفاد من القطاع
ال����خ����اص ف����ي ورش������ة ال���ع���م���ل ،وم��ث��ل
ه��ذه ال��ن��ش��اط��ات م��ن شأنها التوجه
بالكويت إلى تحقيق سياستها في
أن تكون مركزا ماليا اقتصاديا في
المنطقة ،وتعد الورشة ب��ادرة خير،
ول��ك��ن م��ن المهم أال ت��أت��ي ال��دراس��ات
ب�����م�����ن�����أى ع�������ن ت�����وج�����ه�����ات ال�������دول�������ة،
ف��ال��ق��ط��اع��ان ال���ع���ام وال����خ����اص يجب
أن يكونا متالزمين متناسقين في
المشاريع التطويرية».

عادل سامي
دعا الكاتب الصحافي أحمد الديين
إل����ى إش���ه���ار األح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة في
ال��ك��وي��ت ،بحيث ت��ك��ون ه���ذه األح���زاب
م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى أس�����س وط���ن���ي���ة ول��ي��س��ت
ق��ب��ل��ي��ة أو ط��ائ��ف��ي��ة .وق�����ال إن وج���ود
األح�����زاب ش���يء إي��ج��اب��ي ،مضيفا أن��ه
البد من االتجاه نحو إشهار األحزاب
ال���س���ي���اس���ي���ة أو ع����ل����ى األق��������ل إش����ه����ار
الجمعيات السياسية مثلما حاصل
في مملكة البحرين.
وأش��ار الديين إل��ى أن دول مجلس
ال��ت��ع��اون الخليجي ال��س��ت ،باإلضافة
إلى ليبيا هي الدول الوحيدة في العالم
التي ليس بها أحزاب سياسية.
وف����ي م��ح��اض��رة ع���ن «ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ت��ك��ت�لات ال��ن��ي��اب��ي��ة في
ال����ك����وي����ت» أل���ق���اه���ا ص����ب����اح أم������س ف��ي
ج��م��ع��ي��ة ال��م��ع��ل��م��ي��ن ق�����ال ال���دي���ي���ن إن
التنظيمات السياسية م��رت بمراحل
وم��ت��غ��ي��رات ،ف��ق��ب��ل ال���غ���زو ك��ان��ت تلك
التنظيمات تعمل بشكل سري أو شبه
س����ري أو غ��ي��ر ع��ل��ن��ي ،وك����ان بعضها
يرتبط بعالقات تنظيمية أو عضوية
أو تاريخية م��ع تنظيمات عربية أو
إسالمية خارجية بعكس التنظيمات
ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ق��ب ال���غ���زو ال���ت���ي تعمل
جميعها في ظل إبراز هوية الكويت.

انتشار وانحسار
وأض��اف أن التنظيمات السياسية
ال����ق����ائ����م����ة ت����ت����ف����اوت ف�����ي ان���ت���ش���اره���ا
ال��ج��م��اه��ي��ري أو ان���ح���س���اره���ا ،ول��ي��س
التمثيل النيابي هو العامل الرئيسي
لهذا االنتشار .الن النظام االنتخابي
في ظل الدوائر الـ 25أدى إلى إضعاف
ت����أث����ي����ر ال����ب����ع����د ال����س����ي����اس����ي وج���ع���ل

من المهم
أال تأتي
الدراسات
بمنأى
عن توجهات
الدولة
المحيلبي

فريق الغوص يرفع شباك صيد في شعاب «بنيدر» المرجانية
رف��ع مخلفات وش��ب��اك صيد م��ن على
الشعاب المرجانية بغية الحفاظ على
البيئة البحرية ،موضحا ان الفريق
نفذ عمليات مماثلة ع��دة ،ف��ي مواقع
مرجانية مثل :جزيرة كبر وأم المرادم
وق�����اروه وع��ري��ف��ج��ان وج��ل��ي��ع��ة وتيلر
وغيرها من المواقع.
يذكر ان الفريق يهدف الى تشجيع
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي واي�����ق�����اف ال��ت��ل��وث
ال���ب���ح���ري وت���أه���ي���ل ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة
وإع����������داد ك���������وادر وط���ن���ي���ة ف�����ي م���ج���ال
العمليات البحرية والغوص.

الديين :دول الخليج وليبيا الوحيدة
في العالم التي ليس فيها أحزاب سياسية
العنصر األهم هو الخدمات واالنتماء
ال��ق��ب��ل��ي وال���ع���ائ���ل���ي ورس������خ ل��ظ��اه��رة
ش��راء األص���وات وخ�لال��ه ك��ان العنصر
ً
ضعيفا.
السياسي
أما في ظل الدوائر الخمس فسوف
يعود االعتبار إلى العامل السياسي،
وف������ي ظ�����ل وج�������ود ال���خ���م���س س��ت��ك��ون
الحاجة أكثر لوجود األحزاب.
وأش������ار إل����ى أن ال���ق���اس���م ال��م��ش��ت��رك
ب��ي��ن ج��م��ي��ع ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��س��ي��اس��ي��ة
ه��و ال��دف��اع ع��ن ال��دس��ت��ور ،رغ��م وج��ود
اختالفات في ما بينها.
أسف الديين إلى عدم وجود تشاور
بين التنظيمات السياسية مما يزيد
من القضايا الخالفية في ما بينها.

التكتالت النيابية
وحول التكتالت النيابية في الكويت
قال أحمد الديين انها بدأت نشاطها
ف���ي ال���ع���ام  2001وأول ك��ت��ل��ة ن��ي��اب��ي��ة
ه���ي ك��ت��ل��ة ال��ع��م��ل ال��ش��ع��ب��ي ،وت��ت��م��ي��ز
ً
تنوعا للطيف الكويتي،
بأنها تضم
وه���ن���اك أي��ض��ا ك��ت��ل��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي،
والكتلة اإلسالمية .وهذه الكتل الثالث
بينها در ج���ة م��ن التنسيق وبعضها
أن��ج��ز ق��وان��ي��ن م��ث��ل ق���ان���ون اإلص��ل�اح
الرياضي.
وأوض�����ح ال��دي��ي��ن أن وج����ود الكتل
ال��ن��ي��اب��ي��ة س���اع���د ع��ل��ى ت��ط��وي��ر األداء
البرلماني وحقق درجة من التنسيق
ف������ي ال�����م�����واق�����ف ون������ش������أت ت���ح���ال���ف���ات
وقتية ح��ول قضايا ،مما ع��زز القدرة
التفاوضية مع الحكومة.
وق��ال إن ت��ردي مستوى الممارسة
النيابية يعود في جزء منه إلى النظام
االنتخابي الفاسد للدوائر الـ 25الذي
أل���غ���ى ،ول���ك���ن آث������اره ال��س��ل��ب��ي��ة الت����زال
مستمرة.

الديين محاضر ًا

«الزراعة» تعتمد الدعم النباتي والحليب
للسنة المالية 2008 - 2007
اعتمدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية قرارين بشأن صرف
دعم االنتاج النباتي والحليب الطازج
للسنة المالية  . 2008 - 2007وقالت
الهيئة في بيان صحفي أمس ان قرار
الدعم اشترط ان يصرف للمزارع قيمة
االن��ت��اج المسوق ف��ي الفترة ال��واح��دة
وان تسدد القيمة االيجارية للقسيمة
ع��ن ال��س��ن��ة االخ���ي���رة م��ع االل���ت���زام بكل
القوانين واللوائح والقرارات المنظمة
ل��م��زاول��ة ال��ن��ش��اط بالهيئة .واض��اف��ت
انه اليصرف الدعم اال بعد خصم كل
مستحقات الهيئة سواء كانت رسوما
او غ����رام����ات او اح���ك���ام���ا ق��ض��ائ��ي��ة او
غ��ي��ره��ا ،وك���ذل���ك م��س��ت��ح��ق��ات اي جهة
حكومية بموجب حكم قضائي على
صاحب العالقة.

واوض����ح����ت ان ال����ق����رار ح����دد ارب���ع
ف��ت��رات زراع��ي��ة ل��ص��رف ال��دع��م :الفترة
االول��ى من ابريل حتى نهاية يونيو،
والثانية م��ن اول يوليو حتى نهاية
س��ب��ت��م��ب��ر ،وال��ث��ال��ث��ة م���ن اول اك��ت��وب��ر
حتى نهاية ديسمبر ،اما الرابعة فمن
اول يناير حتى نهاية مارس .وقضى
بأن يعتمد كليا على احصاءات الهيئة
في تقدير كمية المنتج المدعوم وان
تكون هي الجهة الوحيدة المختصة
باعتماد الجداول التي يستحق عنها
صرف الدعم ،وان تلتزم الهيئة بتقديم
ال��دع��م للمزارعين ف��ي ض��وء االعتماد
المخصص لدعم االنتاج النباتي في
ميزانية الهيئة للسنة المالية 2007
  .2008ام����ا ال���ق���رار ال��ث��ان��ي ال��خ��اصبدعم الحليب الطازج فقضى بصرف

دع������م م����ال����ي ق�������دره  80ف���ل���س���ا ع����ن ك��ل
ل��ت��ر ح��ل��ي��ب ط����ازج ي��ن��ت��ج م��ن ال��م��زارع
ال���ك���وي���ت���ي���ة وال��������ذي ي��س��ل��م ل��ل��ش��رك��ات
الكويتية المصنعة ل�لا ل��ب��ان ،بحيث
يكون مطابقا للشروط والمواصفات
الكويتية المتعلقة بالحليب الخام.
كما تضمن القرار وق��ف ص��رف الدعم
عن الحليب الطازج بالمزارع المنتجة
المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة
لمزاولة النشاط ،كما ال يصرف الدعم
اال بعد خصم ك��ل مستحقات الهيئة
س�����واء ك���ان���ت رس���وم���ا او غ����رام����ات او
اح��ك��ام��ا ق��ض��ائ��ي��ة او غ��ي��ره��ا ،وك��ذل��ك
مستحقات اي جهة حكومية بموجب
ح��ك��م ق��ض��ائ��ي ع��ل��ى ص��اح��ب ال��ع�لاق��ة.
وحدد القرار العمل به اعتبارا من االول
من ابريل الماضي.

الدليل الطبي

د .عبداهلل المن�صور

ا�ست�شاري طب وجراحة عيون

عيادة د .صالح الجريوي
تقدم

S.J

� إ�ست�شاري جلدية وتنا�سلية ـ ليزر وتجميل

•تخ�ص�ص دقيق من م�ست�شفى الملك خالد التخ�ص�صي للعيون (الريا�ض)
•البــــــــورد الأ لمـــــانـــي •ت�صحيح ق�صر النظر ــ طول النظر (الليزك).
مـــــن جــــامعــــة �آخـــن •�إزالة الماء الأ بي�ض بالموجات ال�صوتية بدون غرز.
•ع�ضــــو الأ كــــاديــمــيـة •عالج �أمرا�ض ال�شبكية بالليزر.
•فح�ص �شامل ودقيق للعيون ب�أجهزة حديثة ومتطورة.
الأ مريكية لطب العيون

• �أحدث تقنية لإ زالة ال�شعر وعالج حب ال�شباب بالليزر الهوائي
• برنامج خا�ص لتبيي�ض الب�شرة بدون تق�شير
• عالج ت�ساقط ال�شعر بالأ بر ــ عالج بوتك�س ــ وفلير وميزوثرابي
• عالج ال�صدفية والبهاق بالليزر المو�ضعي

المـــركز الإ �ستــ�شاري الطـبـــي ت5622444 :

مجمع �أطباء النقرة ال�شمالي ــ الدور الأ ول ــ ت2655566 :
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منظومة أمنية في المطار لكشف عمليات التزوير
والمخدرات والمعادن الدقيقة
فريق أميركي لتدريب موظفي األمن على مواجهة اإلرهاب
عمر الراشد

على قدم وساق يجري تطوير
المنظومة األمنية لمطار الكويت
الدولي ،وجلبت وزارة الداخلية
اجهزة جديدة بهدف تكريس
االمن في المنفذ الجوي الوحيد
وتشديد الرقابة على جميع
المسافرين.

خبراء أمنيون أشادوا
بأمن المطار واعتبروه
من أرقى المطارات
في العالم

ك���ش���ف���ت م�����ص�����ادر م����س����ؤول����ة ف��ي
وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ل����ـ «ال����ج����ري����دة» أن
ال�����وزارة ب��ص��دد ت��ط��وي��ر المنظومة
االم��ن��ي��ة ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت ،بهدف
كشف عمليات التزوير التي تحصل
ف���ي ال�����ج�����وازات ،وال���ح���د م���ن دخ���ول
ال��م��ش��ت��ب��ه ب���ه���م ،ف��ض�لا ع���ن ت��ط��وي��ر
االجهزة االلكترونية الخاصة بكشف
المخدرات والممنوعات.
و ق�����ا ل�����ت ا ل�����م�����ص�����ادر «إن وزارة
الداخلية ستزيد من ق��وة االم��ن في
المطار خالل الفصل الصيفي بهدف
ت��ك��ري��س االم����ن ف���ي ال��م��ن��ف��ذ ال��ج��وي
الوحيد وتشديد الرقابة على جميع
المسافرين ،واعتماد الكشف الذاتي
على المسافرين وأمتعتهم من خالل
أجهزة جديدة متطورة تكشف كل
ال��م��ح��ظ��ورات» وأض���اف���ت ان «فريقا
أميركيا وصل الى الكويت لتدريب
أم����ن ال��م��ط��ار ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة م��واج��ه��ة
االره������������اب ،وت����ط����وي����ر ق��������درة رج�����ال
ال��داخ��ل��ي��ة م��ن خ�ل�ال إق��ام��ة ورش���ات
عمل داخل المطار».
واع���ت���ب���رت ال���م���ص���ادر «أن م��ط��ار
ال�����ك�����وي�����ت ي���ش���ك���ل واج������ه������ة ال����ب��ل�اد
للزوار والوافدين ،ويجب أن يكون
متكامال من جميع النواحي االمنية
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ،ف��ت��ق��رر ش����راء أج��ه��زة

أم���ن���ي���ة ل���م���ت���اب���ع���ة ك�����ل ال���ت���ح���رك���ات
والممنوعات والمشتبه بهم داخل
مبنى المطار ،وج��رى االت��ف��اق بين
وزارة ا ل���دا خ���ل���ي���ة وإدارة ا ل��ط��ي��ران
المدني على تطوير االجهزة االمنية
في مطار الكويت الدولي ،والتعاقد
مع شركة أميركية لتوريد االجهزة
االمنية.
وقالت المصادر إن وفدا كويتيا
م���ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة زار ال���والي���ات
المتحدة االميركية قبل فترة وجيزة،
ل��م��ع��اي��ن��ة االج����ه����زة االم���ن���ي���ة ال��ت��ي
يحتاج إليها المطار ،وه��ي أجهزة
ذات تقنية عالية المستوى وناجحة،
ت��س��ت��خ��دم ف���ي أرق����ى ال���م���ط���ارات في
ُ
العالم فقط ،واعتبر مطار الكويت
واح���دا منها ،وه��ذا م��ا أك��ده ل��وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة خ����ب����راء م���خ���ت���ص���ون ف��ي
المجال االمني حين زيارتهم مطار
الكويت».
وأضافت «إن الوفد بعد اعتماده
ه����ذه االج����ه����زة ذات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
ال��ع��ال��ي��ة ،أح��ال��ه��ا ال����ى ادارة وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ف���ي ال��م��ط��ار،
الف���ت���ا ال����ى أن ب��ع��ض��ه��ا وص����ل وت��م
ُ
ت��رك��ي��ب��ه وت���ش���غ���ي���ل���ه ،وك���ش���ف���ت م��ن
خالله ممنوعات لم تكتشف من قبل،
أحيلت م��ع أصحابها ال��ى الجهات

المختصة» .وزادت «باقي االجهزة
ستصل قريبا ،لتطوير كامل المطار
أم���ن���ي���ا ،وأك��������دت أن ه�����ذه االج���ه���زة
ال����ج����دي����دة ح�����ال اك���ت���م���ال ت��رك��ي��ب��ه��ا
ج���م���ي���ع���ا ،ت���ك���ش���ف ح���ت���ى ال���م���ع���ادن
ال���دق���ي���ق���ة وف�����ق دراس��������ات وت���ج���ارب
طبقت عليها».
وق���ال���ت «إن وف�����دا آخ����ر ج����اء من
ال��س��ف��ارة االم��ي��رك��ي��ة أش����اد بسالمة
االج������������������راءات االم�����ن�����ي�����ة ف������ي م���ط���ار
ال����ك����وي����ت ،ح���ي���ث ت����وج����د ك���ام���ي���رات
تنتشر في جميع المطار» ،مشيرة
الى أن «عمليات الضبط واالحضار
ال���ت���ي ح��ص��دت��ه��ا وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ف��ي االون����ة االخ��ي��رة ت���دل ع��ل��ى ذل��ك،
وال����ت����ي ط���ال���ت ح���ت���ى ب���ع���ض رج����ال
ال���ش���رط���ة ،ال��م��ت��ورط��ي��ن ف���ي ت��ه��ري��ب
ووضع االختام على بعض جوازات
المخالفين والمطلوبين وسواهم،
وأح��ي��ل��وا ال��ى ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص»
واع���ت���ب���رت ال���م���ص���ادر أن «ال���م���ط���ار
م��ت��ك��ام��ل ف���ي االج����ه����زة وال���ك���ف���اءات
االمنية ،حيث يعتبر مطار الكويت
ح���ال���ي���ا م�����ن أق�������وى ال�����م�����ط�����ارات ف��ي
العالم».
م���ن ج��ان��ب آخ���ر ق��ال��ت ال��م��ص��ادر
«إن ال��م��س��ؤول��ي��ن اع��ت��ب��روا أن ش��راء
االج����ه����زة االم���ن���ي���ة ل���ي���س ف���ق���ط ك��م��ا

يشاع حاليا أن ال��وزارة «اشتر وقط
ُ
َّ
ليطبق
ونفع» ،بل أكدوا أنها تشترى
عليها علميا وعمليا ،مبينين أن ما
يثبت ذلك التعاون الوثيق بين أمن
المطار والسفارة االميركية لتدريب
الكفاء ات االمنية من رجال الشرطة
وم��وظ��ف��ي ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ،حيث
ج��اء فريق أميركي مجهز بالكامل
بكل وسائل التقنية االمنية لتدريب
الكفاءات خالل ورشات عمل أقيمت
وم��ا ت��زال على أرض المطار ،حيث
ت����م خ��ل��ال أح�����د ال���ت���دري���ب���ات ض��ب��ط
ممنوعات غير متوقعة».
وأوض���������ح���������ت ال�������م�������ص�������ادر أن «
الفريق االمني االميركي شدد على
التدريب العملي في عمليات ضبط
االرهابيين لخطورتهم» ،الفتا الى
زيادة العمليات االرهابية وتوجهها
ن��ح��و ال��ش��ب��اب وإرس���ال���ه���م ب��ذري��ع��ة
ال���ج���ه���اد ال����ى ب��ع��ض ال���ب���ل���دان ال��ت��ي
ت��واج��ه ن��زاع��ات وح��روب��ا ،وأض��اف��ت
أن االجهزة الجديدة تكشف جميع
البيانات لدى المسافرين والقادمين،
القديمة والحدثية ،نظرا ال��ى كثرة
عمليات التزوير التي شهدها مطار
ال���ك���وي���ت ،ب���االض���اف���ة ال����ى ع��م��ل��ي��ات
التهريب ومغادرة بعض المطلوبين
والمخالفين».

ّ
سالم العلي يقلد ناصر الدعي رتبة لواء

ً
أمر أميري بتعيينه وكيال للحرس الوطني
قلد سمو رئيس الحرس الوطني
ال��ش��ي��خ س��ال��م ال��ع��ل��ي ال��ص��ب��اح أم��س
ن��اص��ر ال���دع���ي رت��ب��ت��ه ال��ج��دي��دة من
عميد الى رتبة ل��واء تنفيذا ملرسوم
ام��ي��ري ص��در بهذا ال��ش��أن ،وتضمن
ت��ع��ي��ي��ن��ه وك���ي�ل�ا ل��ل��ح��رس ال��وط��ن��ي.
وذك������رت ال���رئ���اس���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ح��رس
الوطني في بيان لها ان سمو الشيخ
سالم العلي هنأ ال��ل��واء الدعي على
ال��ث��ق��ة ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي م��ن��ح��ت��ه اي��اه��ا
القيادة السياسية.
وا ض����������ا ف����������ت ان س�������م�������وه ت���م���ن���ى
ل���ل���واء ال���دع���ي «ال���ت���وف���ي���ق وال��ن��ج��اح

ف����ي م��ن��ص��ب��ه ال���ج���دي���د وال���ن���ه���وض
ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه ال��ج��دي��دة ف���ي خ��دم��ة
ال���وط���ن ال���غ���ال���ي ت��ح��ت ظ���ل ال��ق��ي��ادة
الحكيمة وا ل��ر ش��ي��دة لحضرة سمو
ام��ي��ر ال��ب�لاد ال��ق��ائ��د االع��ل��ى للقوات
امل���س���ل���ح���ة ال���ش���ي���خ ص����ب����اح األح���م���د
الجابر الصباح وسمو ول��ي العهد
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
حفظهما الله» ،واشارت الرئاسة في
بيانها الى ان «منصب وكيل الحرس
الوطني استحدث ضمن اطار خطط
التطوير والتحديث لجهاز القيادة
بالحرس الوطني».

وك��ي��ل ال��ح��رس ال��وط��ن��ي استحدث
ض������م������ن إط�������������ار خ������ط������ط ال����ت����ط����وي����ر
والتحديث لجهاز القيادة بالحرس
الوطني

العبدلي» يوقعون  206غرامات
«جمارك
ً
ً
حشيشا «عراقيا» على الطريقة الهندية!
أوقع رجال جمارك منفذ العبدلي
بهندي ح��اول تهريب  260غرامات
من الحشيش أمس ،عندما ورد بالغ
الى عمليات ادارة الجمارك بأن سائق
ً
ً
شاحنة هنديا قادما من العراق الى
ال��ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق م��ن��ف��ذ العبدلي
ال���ح���دودي ،وب��ح��وزت��ه م��خ��درات من

نوع الحشيش ،أوصى مدير الجمارك
والنقل البري ابراهيم الغانم رجال
المركز بضبطه ،تمكنوا من ضبطه
وأح�����ال�����وه ال�����ى ج���ه���ة االخ���ت���ص���اص
وج����ار ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ،ات��ض��ح أن��ه��ا
ليست المرة األولى للهندي بإدخال
المخدرات الى الكويت.

يوميات

عمر الراشد

ثالثة مواطنين مقلوبين وأفغاني بشجرة

أصيب ثالثة مواطنين وأفغاني بكسور مفتوحة
متفرقة في الجسم ،بعد تعرضهم لحادث تصادم
ث�لاث��ي وان��ق�لاب على ال��ش��ارع ال��ف��اص��ل بين مشرف
وب���ي���ان ،ح��ش��ر ال���م���واط���ن���ون داخ�����ل س��ي��ارات��ه��م بعد
انقالبهم وكذلك االفغاني بسيارته بعد اصطدامه
بشجرة على الشارع الفاصل بين المنطقتين ،حضر
الى موقع الحادث مركز إطفاء مشرف وتمكنوا من
إن��ق��اذه��م وت���م نقلهم ال���ى ع��ن��اي��ة مستشفى م��ب��ارك
الكبير عبر س��ي��ارات اسعافه ،سجلت قضية وجار
التحقيق فيها.

وفاة عسكري وإصابة سعودي في «كبد»

«الجنايات» تنظر قضية اتجار
 5نزالء في المركزي بـ«الهيروين» 19سبتمبر
حسين العبدالله
أرج����أت محكمة ال��ج��ن��اي��ات أم��س
برئاسة المستشار هاني الحمدان
ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��ق��ض��ي��ة ال��م��رف��وع��ة من
النيابة العامة ضد سبعة متهمين
ل��ج��ل��ب��ه��م وح��ي��ازت��ه��م م����واد م��خ��درة
ب��ق��ص��دي االت����ج����ار وال���ت���ع���اط���ي إل��ى
جلسة  19سبتمبر المقبل ،لتقديم
الدفاع عن المتهمين.

وأس�����ن�����دت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة إل���ى
ال��م��ت��ه��م األول ج��ل��ب م�����واد م��خ��درة
ع��ب��ارة ع��ن  39ل��ف��اف��ة م��ن ال��ه��ي��روي��ن
بقصد اإلتجار ،وبمساعدة المتهم
ال��ث��ان��ي ،لمصلحة ب��اق��ي المتهمين
الخمسة في القضية ،الذين يقضون
ع��ق��وب��ة ال��ح��ب��س ال���م���ؤب���د واإلع������دام
الحدهم على ذمة قضايا سابقة.
وأنكر المتهمان ما نسب إليهما
م��ن اشتراكهم ف��ي االت��ج��ار بالمواد

ال��م��خ��درة ،ف��ي حين اع��ت��رف المتهم
األول ب���ع���دم���ا ض���ب���ط���ت م���ع���ه ق��ط��ع
ال���ه���ي���روي���ن وم����ي����زان ل������وزن ال���م���واد
المخدرة بقصد بيعها ،وأن��ه يعمل
لحساب المتهمين الخمسة القابعين
في السجن المركزي لالتجار بالمواد
المخدرة وتوزيعها.

ال قبول في النيابة هذا العام
ع��ل��م��ت «ال����ج����ري����دة» م����ن م���ص���ادر
مطلعة ،أن المجلس األعلى للقضاء
لن يفتح باب القبول هذا العام أمام
خريجي كليتي الحقوق والشريعة
للعمل ف��ي ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ك��وك�لاء
للنائب ال��ع��ام .وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن
دفعة دخلت معهد الكويت للدراسات
ال��ق��ض��ائ��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي م���ارس
الماضي ،وال يمكن فتح باب القبول
هذا العام ،مشيرا إلى أنه سيتم فتح
ب���اب ال��ق��ب��ول ال��ع��ام ال��م��ق��ب��ل ،ب��ع��د أن
ينهي المتدربون دورتهم في معهد
الكويت للدراسات القضائية.

ي��ذك��ر أن ق��ان��ون تنظيم ال��ق��ض��اء
الكويتي يشترط للعمل في وظيفة
وكيل النائب العام ،أن يكون المتقدم
م����ن خ���ري���ج���ي ك��ل��ي��ت��ي ال���ح���ق���وق أو
ال��ش��ري��ع��ة اإلس�لام��ي��ة ،وب��ع��د العمل
ل��س��ن��وات ف��ي ج��ه��از ال��ن��ي��اب��ة العامة
ي��ت��خ��ذ ال���م���ج���ل���س األع����ل����ى ل��ل��ق��ض��اء
ق������رارات ب��ن��ق��ل أع���ض���اء ال��ن��ي��اب��ة إل��ى
ال��ج��ه��از ال��ق��ض��ائ��ي ،لنظر ال��دع��اوى
القضائية بمختلف أنواعها والفصل
فيها.

ل��ق��ي ع��س��ك��ري  40ع��ام��ا ي��ع��م��ل ف��ي وزارة ال��دف��اع
م��ص��رع��ه أم����س ،ن��ق��ل ال���ى ال��ط��ب ال��ش��رع��ي ،وأص��ي��ب
س����ع����ودي  24ع���ام���ا ب���ك���س���ور وج�������روح م��ت��ف��رق��ة ف��ي
الجسم نقل ال��ى عناية مستشفى ال��ف��روان��ي��ة ،كانا
يمآلن سيارتهما بالوقود على الطريق المؤدي الى
منطقة «كبد» عند ادارة النقل البري ،جاء ت سيارة
ي��ق��وده��ا م��واط��ن  70ع��ام��ا اص��ط��دم��ت ب��ه��م��ا وأل��ق��ت
بهما أرض��ا ،حضر الى موقع الحادث مدير مسرح
الجريمة العقيد مجبل المطيري ورئيس دوري��ات
مرور الفروانية النقيب خالد الخالدي والمالزم سعد
الدبيس والشرطي مشاري المطيري.

وجبات مضروبة

أربعة أشخاص ضربوا سائق أحد المطاعم للوجبات
السريعة في منطقة الجهراء وسرقوا منه  140دينارا
وهاتفا نقاال ،تقدم إثرها الى مخفر الجهراء وسجل
قضية ضد مجهول ،وجار البحث عن الجناة.

مطلوب خائف

ضبط رجال أمن الجهراء شخصا كان يتجول في
منطقة الجهراء أمس ،عندما التفت له شرطي داخل
دوريته فبدت على وجهه مالمح الخوف ،االمر الذي
دفع الشرطي الى إيقافه ،بعد االستعالم عنه اتضح
أنه مطلوب للسجن لمدة عام في قضية سرقة ،أحيل
الى جهة االختصاص.

مواطنة شربت «كلوركس» لالنتحار

ح��اول��ت م��واط��ن��ة  18ع��ام��ا أم��س االول االنتحار
بمنزلها في منطقة القرين ،عانت من مرض نفسي
بسبب ظ��روف خاصة عايشتها ،أقدمت على شرب
منظف «كلوركس» تريد قتل نفسها ،أغمي عليها
وت����وق����ع أه���ل���ه���ا وف���ات���ه���ا ف���أب���ل���غ���وا ع��م��ل��ي��ات وزارة
الداخلية ،حضرت الى موقع الحادثة دورية الشرطة
ونقلتها الى عناية مستشفى العدان ،سجلت قضية
في مخفر القرين وجار التحقيق ،حضر الى موقع
الحادث إسعاف القرين بقيادة حسام عبدالحميد
ومصطفى السيد.

ثالثة أشخاص و«بقي» في الصليبية

ت��م��ك��ن رج����ال ن��ج��دة ال��ج��ه��راء م��ن ض��ب��ط ثالثة
أشخاص :اثنين بدون وآخر سعودي في منطقة
ال��ص��ل��ي��ب��ي��ة أم�����س ،وج����دوه����م ي��ن��ق��ل��ون دراج��ت��ي��ن
ناريتين من نوع «بقي» على عربتهم ،بعد التحقيق
معهم اتضح أنهم سرقوها م��ن «ج��واخ��ي��ر» كبد،
نقلوا اث��ره��ا ال��ى عناية ن��ظ��ارة مخفر الصليبية
للتحقيق.

الدليل التجاري

عبد المجيد للمجوهرات

الرواد فـي تح�سين الجودة

•حا�صل على
�شهادة �إيزو

•قدرة عالية على التحمل
•موا�صفات خليجية تتنا�سب مع ظروف
الطق�س فـي منطقة الخليج
•ت�صاميم مميزة ومقا�سات مختلفة

لجودة الخزان العالية:
•�ضمان تبديل � 10أعوام
•كفالة �شاملة  50عام

من � 100إلى  5000جالون
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�أعوام
حولي  2612800:ـ  2612900الفنطا�س3904886 :

9002

•�صناعة �سعودية

�ضمان

ن�ستبدل القديم بالحديث
الدقة هي جوهر التميز

• معــــزول  4طبـــقـــات
•خــامات بـولي �إثلين نقية
• عـــازل للــــحـــرارة ومــــانــــع للطحـــالــب والبــكتـــيريــــا
• م�صنع بتقنية القولبة من قطعة واحدة بدون و�صالت
•حا�صل على
�صناعة �سعودية
�شهادة �إيزو
• خـــالي مـــن الفــــوم والمواد ال�سامة
9002
• معتمد عالمي ًا

ن�شتري وندفع نقد ًا

حولي  2612800:ـ  2612900الفنطا�س3904886 :

لمجوهراتكم و�ساعاتكم
الثمينة(جديدة ــ قديمة
ــ م�ستعملة
عبد ال�صمد لل�ساعات
الريا�ض)+9661( 4644498 :
جـــــــدة)+9662( 6515177 :
الــدمـام)+9663( 8173010 :
عبد المجيد للمجوهرات :الكويت ــ مجمع الأ وقاف ــ
الدور الأ ر�ضي ــ محل  91ــ 93
مقابل ال�شارع العام تلفون 2430543:فاك�س2430544 :

عمر �إفترا�ضي
� 50سنة
معالج �ضد
الطحالب
والبكتيريا
خدمات

ما بعد البيع
الفنطا�س :

الإ �سم الأ ول

فـي عالم الخزانات
متوفر ب�أحجام
مختلفة
من 100
�إلى  5000جالون

الرقة :

 9852416ــ 9588139

الجهراء:

أكاديميا
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المطاوعة :منع وجود «القوائم» أمام صالة التسجيل
كشف مدير مكتب التسجيل
والقبول بالتطبيقي أن إعالن
أسماء المقبولين في الهيئة
سيكون أول سبتمبر ،متوقعًا أن
يصل عدد المتقدمين إلى  12ألفًا
مع نهاية التسجيل وقبول جميع
الكويتيين.

عبد الناصر محمود
اعتبر مدير مكتب التسجيل والقبول
بالتطبيقي ع��ل��ي ا ل��م��ط��او ع��ة أن ما
ح��دث أخ��ي��را م��ن عنف بين االتحاد
والقائمة المستقلة عمل يسيء الى
ال��ح��رك��ة ال��ط�لاب��ي��ة ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة على
وجه الخصوص إلى طلبة الكويت
ً
مؤكدا أن قيادات الهيئة
بوجه عام،
ت���س���ع���ى ال�����ى اح�����ت�����واء ت���ل���ك األزم�������ة،
وأن ه��ن��اك ب����وادر اي��ج��اب��ي��ة م��ن كال
الطرفين ،وأنه سوف يجمعهم لقاء
قريب لتصفية تلك الخالفات بشكل
ودي ،ووض���ع أس��س وق��واع��د تنظم
عملهم ليعرف ك��ل ط��رف م��ا ل��ه وما
عليه ،و«سوف يرى الجميع النتيجة
ل��ت��ل��ك ال���ت���ح���رك���ات خ��ل��ال ال��ي��وم��ي��ن
المقبلين ،إذ إن جميع األط���راف قد
استشعرت أن تلك الخالفات تضر
بسمعة الحركة الطالبية وأنهم ً
أوال
وأخ���ي ً
���را أب���ن���اء ل��ل��ك��وي��ت وتجمعهم
مقاعد الدراسة داخل أسوار الهيئة،
ونحمد الله أن األمور لم تتطور إلى
أبعد من ذلك.

في فترة االنتخابات لتشرح للطلبة
ب��رن��ام��ج��ه��ا االن���ت���خ���اب���ي وت��ع��رف��ه��م
بمبادئ القائمة.

إعالن أسماء
المقبولين بالهيئة
ك���م���ا أك�����د ال���م���ط���اوع���ة أن أس���م���اء
المقبولين ف��ي الهيئة س��وف يعلن
عنها م��ع ب��داي��ة األس��ب��وع األول من

المطيري :العنف
ظاهرة دخيلة
على طلبة «الهيئة»

تعميم

علي المطاوعة

وأك������د ال���م���ط���اوع���ة أن�����ه ق����د ص���در
تعميم من عميد النشاط والرعاية
الطالبية د.احمد ابو الليل أجمعت
عليه كل قيادات الهيئة التي حضرت
االجتماع بمنع وجود أي من القوائم
الطالبية اثناء عملية التسجيل ،وأن
يقتصر الوجود على اتحاد الطلبة
ب��ص��ف��ت��ه ال��م��م��ث��ل ال���ش���رع���ي للطلبة
وال يجوز ألي جهة أخ��رى أن تقوم
ً
مبينا أن
بذلك ،ألنها غير ذي صفة،
ً
متوقعا ف��ي ظل
ه��ذا االحتكاك ك��ان
وج��ود القوائم الطالبية في عملية
التسجيل التي وج��وده��ا الطبيعي

ش���ه���ر س��ب��ت��م��ب��ر ال���م���ق���ب���ل ،وب���ي���ن أن
اإلق���ب���ال ع��ل��ى ال��ت��س��ج��ي��ل ف��ي كليات
ومعاهد الهيئة لم نشهده من قبل،
إذ وصل عدد المتقدمين حتى اآلن
إلى  4آالف طالب وطالبة ،وتوقع أن
يصل ال��ع��دد إل��ى  12ألفا م��ع نهاية
عملية التسجيل التي تنتهي بتاريخ
 7أغ���س���ط���س ،وس�����وف ت���ك���ون ه��ن��اك
لجنة عليا للقبول برئاسة المدير
ا ل��ع��ام للهيئة للنظر ف��ي ا ل��ح��االت،
التي لم تستطع التسجيل قبل انتهاء

الموعد المحدد والنظر في الحاالت
التي لديها ظ��روف حرجة منعتها
من التسجيل.
ّ
وزف المطاوعة بشرى الى جميع
الكويتيين المتقدمين للتسجيل،
ح��م��ل��ة ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة أو
ما يعادلها ممن استوفوا الشروط
ب��ق��ب��ول��ه��م ف���ي ال��ك��ل��ي��ات وال��م��ع��اه��د
والدورات الخاصة كل حسب المعدل
والتخصصات المتاحة ،وفق اللوائح
المنظمة للقبول.

ص��رح رئ��ي��س االت��ح��اد ال��ع��ام لطلبة وم��ت��درب��ي الهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب محمد ع��وض المطيري ،ب��أن ما ح��دث من اعتداء
على أعضاء لجنة المستجدين أثناء تأدية عملهم يعد ظاهرة دخيلة
ً
موضحا أن ما حدث من اعتداء
على العمل الطالبي داخل أسوار الهيئة،
على أعضاء لجنة التسجيل أمر مؤسف وال يقبله أحد ،في ظل ما تقوم
به ه��ذه اللجنة من خدمات للطلبة المستجدين من خ�لال مساعدتهم
وإرشادهم داخل الصالة لتسهيل عملية التسجيل عليهم ،مشيرا الى أن
ما تم هو بعيد تماما عن الجو الديموقراطي والنقابي السليم والصحيح،
وكانت المنافسة في السابق شريفة بالمعنى الصحيح وال يوجد فيها
أخطاء ،وإذا حدث ما يشوب هذه المنافسة ،يبادر القياديون المعنيون
الى تصحيح األوضاع واحتوائها.
واستنكر المطيري ما أدلى به البعض بأن الخطأ يقع على االتحاد،
حيث «ان��ن��ا ل��م َ
نعتد مثل ه��ذه األم���ور وأن أع��ض��اء لجنة التسجيل في
االتحاد كانوا ي��ؤدون العمل المنوط بهم ،وفوجئوا بمن جاء ليعتدي
عليهم بالسكاكين والعصي ،وكأن األمر مرتب له».
واعتبر المطيري أن ما حدث سابقة خطيرة في تاريخ العمل الطالبي،
ً
الحقا ،الفتا الى أن «االتحاد طالب الهيئة منذ بداية
متمنيا عدم تكرارها
التسجيل بعدم السماح بوجود أي أط��راف أخرى في التسجيل ،سوى
االت��ح��اد بصفته الممثل ال��ش��رع��ي للطلبة ،وذل���ك لضمان ع��دم ح��دوث
المشاحنات التي وقعت اخيرا ،ولكن تباطؤ الهيئة في تنفيذ ما طالب
به االتحاد كان سببا رئيسيا فيما حدث» ،مشيرا إلى انه في السنوات
السابقة كان ال ُيسمح بالوجود سوى لالتحاد ،مما كان له نتائج إيجابية
وعدم حدوث مشاحنات بين الطلبة.
ً
حاليا بعدة اجتماعات مع الهيئة
وبين المطيري ان االتحاد يقوم
لوضع النقاط على الحروف وبيان الخطأ الذي ارتكبته الهيئة في عدم
اهتمامها بأرواح الطلبة ،الفتا الى ان هناك اجتماعا مهما قريبا جدا مع
القوائم الطالبية لشرح أبعاد المشكلة وتقريب وجهات النظر.

الشايجي :الكويت في قلب «عاصفة»
وأستبعد ضرب إيران
ندوة «فن إدارة األزمات :دراسة
حالة الملف النووي اإليراني»تحدث
فيها رئيس وحدة الدراسات
األميركية وأستاذ العلوم
السياسية في جامعة الكويت
د.عبدالله الشايجي عن فن إدارة
األزمات ،وأخطار الملف النووي
اإليراني على الكويت والمنطقة.
عبدالعزيز المطيري
أق���ي���م���ت أم�����س األول ن������دوة ت��ح��ت
ع���ن���وان «ف����ن إدارة األزم��������ات :دراس����ة
ح��ال��ة ال��م��ل��ف ال���ن���ووي اإلي���ران���ي» في
فندق موفنبيك ف��ي المنطقة الحرة،
حاضر فيها رئيس وحدة الدراسات
األميركية وأستاذ العلوم السياسية
ف������ي ج����ام����ع����ة ال�����ك�����وي�����ت د.ع����ب����دال����ل����ه
ال���ش���اي���ج���ي ،ح���ي���ث ش���ك���ر ف����ي ب���داي���ة
ح��دي��ث��ه المنظمين وال��ق��ائ��م��ي��ن على
ال���ن���دوة م���ن ط��ل��ب��ة وخ��ري��ج��ي��ن ،على
ما قدموه من تحضيرات وترتيبات
وتسهيالت ،وب ّ��ي��ن أن ه��ذه المبادرة
«دليل على حرص الطالب الجامعي
على االستفادة والبحث عن المعلومة»
وحث الطالب على النظر إلى الدراسة
الجامعية على أن��ه��ا «ج��ه��د وف��ائ��دة،
وليست تعبا ومشقة فقط».
و ع�������ن ف������ن إدارة األز م�������������ات ق����ال
الشايجي ان «األزم��ة البد أن تحدث
في أي مكان وأي زم��ان ،لكن طريقة
ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ه����ي األه�������م ،ألن��ه��ا
إم����ا أن ت��ت��ك��ل��ل ب��ال��ن��ج��اح م���ن خ�لال
تقليص الخسائر ،أو تفشل من خالل
ح�����دوث ك���ارث���ة ،ف���األزم���ة ه���ي أص ً
�ل�ا

مشكلة ،تتحول إلى كارثة إذا لم يتم
التعامل معها بشكل صحيح ،لذلك
يجب علينا فهم األزمة قبل التعامل
م��ع��ه��ا ،وف���ن إدارة األزم����ات ه��و علم
يدرس في ال��دول المتقدمة ،الفائدة
المرجوة منه تجنيب البلد الكوارث
والمصائب بأقل كلفة».
واوض�������ح ف����ي ح���دي���ث���ه ع����ن ال��م��ل��ف
ال��ن��ووي اإلي���ران���ي ،وال��وض��ع الحالي
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة أن دول����ة ال��ك��وي��ت «ف��ي
قلب عاصفة تتكون من ثالثة اضالع:
ال��م��ل��ف ال����ن����ووي اإلي����ران����ي -ال���وض���ع
الحالي ف��ي ال��ع��راق -تهديد القاعدة،
وليس لدينا طرق ّ
فعالة وحلول فعلية
للتعامل مع أي أزمة إذا ما عصفت بنا
من ه��ذه الجهات ،فنحن نتعامل مع
خطر دائ��م ومستمر ومتجدد ،لذلك
نحن نطالب بمراكز إلدارة األزم���ات
تدعم صانعي القرار بقرارات وخطط
مدروسة ،وذلك لحماية األمن القومي
للبالد» .
واضاف «مثلث األزمات في المنطقة
اض�لاع��ه :إي���ران – ال��ع��راق – ال��ق��اع��دة،
تتفاعل مع بعضها للضغط على دول
ال��خ��ل��ي��ج ،فالتصعيد واالس��ت��ف��زازات
المتكررة م��ن إي���ران تبين ن ّ��ي��ات غير
مفهومة من الجانب اإليراني ال تبشر
ب��ا ل��خ��ي��ر ،فنحن نجلس ع��ل��ى برميل
م���ن ال����وق����ود ،إذا م���ا س��ق��ط��ت ش����رارة
عليه ،فإن المنطقة بأكملها ستتفجر،
ف��ي ظ��ل ه��ذه االس��ت��ف��زازات اإلي��ران��ي��ة،
واستفزازات القاعدة في ظل التدهور
االمني في العراق».
واس��ت��ب��ع��د د.ال��ش��اي��ج��ي ف��ي ختام
ال��ن��دوة ح���دوث ض��رب��ة عسكرية ضد
ً
متمنيا األمن والسالمة للكويت
إيران،
ودول الخليج ،ثم شكر الحضور على
حسن استماعهم وتفاعلهم.

الهاجري لـ «ةديرجلا» :الصراع الفكري
وراء انسحاب الوفود
رئيس الهيئة التنفيذية في
االتحاد الوطني لطلبة الكويت
أكد أن المؤتمر األخير خال من
الصفقات السرية ،وأن انسحابات
المؤتمر كان لها أهداف أخرى غير
التي شهدتها الصحافة ،إذ كانت
نسبة التمثيل في المجلس أكثر من
عادلة ،فهو يمثل جميع األطراف.

الموافقة
على تأسيس
أي فرع حق
أصيل للمجلس
اإلداري...
و«دور الطلبة
في العمل
السياسي»
باكورة
إصداراتنا

شعيب الهاجري
أشاد رئيس الهيئة التنفيذية في
اال ت��ح��اد ا ل��و ط��ن��ي لطلبة الكويت
ع��ب��دا ل��ل��ه ا ل��ه��ا ج��ري ب���دور الهيئة
السابقة في د ف��ع عجلة اإل ص�لاح
السياسي ،مؤكدا العالقة الطيبة
ا ل��ت��ي جمعت بينهم و ب��ي��ن ف��روع
االتحاد األخرى.
وذ ك���������������ر ف���������ي ح���������������وار خ������اص
ل�����ـ «ا ل������ج������ر ي������دة» أن ا ن����س����ح����ا ب����ات
ال��م��ؤت��م��ر األخ���ي���رة أخ����ذت ل��ون��ي��ن
ال ث�����ا ل�����ث ل����ه����م����ا أ ح�����د ه�����م�����ا ت��ق��ف
وراء ه الخالفات الفكرية واآل خ��ر
وراء ه أسباب تتعلق بالمصلحة
ال��ش��خ��ص��ي��ة ،ووص�����ف ال���ه���اج���ري
التعديالت الدستورية التي أقرها
المؤتمر بالتوضيحية ،معلنا أن
القضية األو ل���ى ا ل��ت��ي ستتبناها
ال���ه���ي���ئ���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ه����ي إش���ه���ار
اال ت��ح��اد الوطني لطلبة الكويت.
وهنا تفاصيل الحوار:
● بداية ما أهم إنجازات الهيئة
التنفيذية السابقة؟
 في حقيقة األمر حققت الهيئةالتنفيذية السابقة رصيدا زاخرا
ف����ي أدائ�����ه�����ا وت����ف����اع ً
��ل�ا م��ل��ح��وظ��ا
م����ع ق���ض���اي���ا ال���م���ج���ت���م���ع ،ف��ك��ان��ت
ل��ه��ا أص����وات م��س��م��وع��ة م��ن خ�لال
ال���ح���م�ل�ات ال���م���ط���ال���ب���ة ب���اإلص�ل�اح
ال��س��ي��اس��ي م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ال���ن���دوات
ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ب��م��ش��ارك��ة
أع���ض���اء م���ن م��ج��ل��س األم����ة ،وك���ان
ل�����ه�����ا أ ي������ض������ا دور ف�������ي ت����ع����د ي����ل
ال����دوائ����ر ال��خ��م��س ب��ال��ت��ع��اون م��ع
ال����ف����روع وذل�����ك م���واك���ب���ة ل��ل��ش��ارع
الكويتي ،وهو ما يعتبر مكسبا
حقيقيا لمجلس األمة في دورته
الحالية ،وبعد ح��ل المجلس في
ال���ع���ام ال���م���اض���ي ط���ال���ب���ت ال��ه��ي��ئ��ة
التنفيذية إبان االنتخابات جميع
ال��م��رش��ح��ي��ن ب��دع��م وإق����رار ق��ان��ون
كشف الذمة المالية بالتعاون مع
بعض القوى الشبابية الكويتية،
وك����������ان ل���ل���ه���ي���ئ���ة ك������ذل������ك دوره��������ا
ال�����واض�����ح ف����ي دع�����م ال��م��رش��ح��ي��ن
اإلصالحيين بالوقوف حجر عثرة
أم�����ام أص���ح���اب ال���م���ال ال��س��ي��اس��ي
والمفسدين ،ولم تغفل المشاركة
ب��ف��اع��ل��ي��ة ف���ي ج��م��ي��ع ال��م��ن��ت��دي��ات
وا ل��م��ؤ ت��م��رات العربية والعالمية
والحصول على أكثر من عضوية
ف���ي م��ن��ظ��م��ات ش��ب��اب��ي��ة وط�لاب��ي��ة

إشهار االتحاد
القضية األولى

الطلبة والسياسة
● ه�ل�ا أوض� �ح ��ت ل �ن��ا األج �ن��دة
ال � �ج� ��دي� ��دة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
الجديدة؟
 ل����د ي����ن����ا ب����ع����ض ا ل����ط����رو ح����اتواألف��ك��ار ال��ج��دي��دة أن��ا وإخ��وان��ي
األع���ض���اء ت���م ح��ص��ره��ا وس��ن��ق��وم
ب���وض���ع���ه���ا ب����ج����دول زم����ن����ي وم���ن
ث��م تشكيل ف��رق ع��م��ل لتطبيقها،
ومن ابرز ما ستتضمنه المرحلة
المستقبلية ا ل��ج��ا ن��ب التثقيفي،
ون����ح����ن ب����ص����دد ع���م���ل إص��������دارات
ث��ق��اف��ي��ة م���ن ك��ت��ب وأف��ل��ام ت��ت��ع��ل��ق
ب���ال���ج���ان���ب ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ل���ل���ط�ل�اب،
وستكون ب��ا ك��ورة ه��ذه االنطالقة
ب��ع��د أس��ب��وع��ي��ن وه���ي ع��ب��ارة عن
إ ص��دار الطبعة الثانية من كتاب
دور الطلبة في العمل السياسي
للدكتور عبدالله النفيسي ،كذلك
س���ن���ق���وم ب���ت���وط���ي���د ع�ل�اق���ات���ن���ا م��ع
ا ه��م وانشط المنظمات الطالبية
وال�����ش�����ب�����اب�����ي�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة م���ن���ه���ا
والعالمية.

محمد أكروف

الخبرة والكفاء ة
● ه � ��ل ت� � ��رى ع �م �ل �ي��ة م �ت��ا ب �ع��ة
الفروع متعبة؟
 م��ت��ا ب��ع��ة أي ع��م��ل��ي��ة تتضمنأمورا مالية ليست بسهلة ،ولكن
ول��ل��ه ال��ح��م��د ال��خ��ب��رة ل��ه��ا دوره���ا
ف��ي ت��ذل��ي��ل ج��م��ي��ع ال��ص��ع��اب ،كما
أن لدينا فروعا يقود دفتها أناس
أكفاء نعمل معا كمجموعة عمل

فكري ...وشخصي
● ف ��ي رأي � ��ك م ��ا س �ب��ب س�ل�س�ل��ة
االن� � �س� � �ح � ��اب � ��ات ال� � �م� � �ت� � �ك � ��ررة ف��ي
المؤتمرات الطـالبية؟
االن��س��ح��اب��ات ال��م��ت��ك��ررة ال��ت��يح��ص��ل��ت ج��م��ي��ع��ه��ا م��ت��ح��دة ال��ل��ون
وال���ط���ع���م وت��ن��ق��س��م ال����ى ق��س��م��ي��ن:
األول دافعه الصراع والخصومة
الفكرية ويمثله فرع أميركا ،فقد
ك�����ان س���ب���ب ان��س��ح��اب��ه��م م����ن ه���ذا
ال���م���ؤت���م���ر م����ح����اول����ة زي��������ادة ع���دد
مقاعد تمثيلهم مقابل ثبات عدد
مقاعد ف��رع الجامعة و ه��و نفسه
س���ب���ب ان��س��ح��اب��ه��م م���ن ال��م��ؤت��م��ر
ال��ع��ش��ري��ن ،وال��غ��رض م��ن ذل��ك في
رأيي هو التكسب اإلعالمي.
أم��������ا ال�����ق�����س�����م اآلخ����������ر ف����داف����ع����ه
ال��م��ص��ل��ح��ة ال���ذات���ي���ة وذل�����ك ل��ع��دم
تمثيلهم ك��أ ش��خ��اص ف��ي الهيئة
ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ ي��ة وا ل���م���ج���ل���س االداري
والدليل معارضة جميع زمالئهم
لهم.

العالقة متميزة!

حق أصيل
● ي� � ��رى ا ل� �ب� �ع ��ض أن ار ت � �ب� ��اط
ت��أس �ي��س ف ��رع ل�ط�ل�ب��ة ال�ج��ام�ع��ات
الخاصة بموافقة المجلس اإلداري
أمر يخدش حقوقهم ،ما ردك؟
 -م����وا ف����ق����ة ا ل���م���ج���ل���س اإلداري

أكد عبدالله الهاجري أن قضية إشهار االتحاد ستكون
على رأس أج�ن��دة أع�م��ال الهيئة الحالية معتبرا أنها
القضية الرئيسة ،حيث بين أن الهيئة وعند أي زيارة
تقوم بها لدى المسؤولين ال تخلو أجندتها من قضية
اإلش�ه��ار ،فاإلشهار كما نعلم جميعا ت��ارة يطفو على
السطح وت��ارة يختفي ولكن التحرك ال�ق��ادم ب��إذن الله
سيكون عن طريق مجلس األمة.

عبدالله الهاجري أثناء اللقاء

ع��ل��ى ت��أ س��ي��س أي ف����رع ل�لا ت��ح��اد
أم���ر ض����روري ال ب��د م��ن��ه ألن���ه من
صالحيات المجلس الدستورية
س����������������واء ف����������ي م����������ا ي�������خ�������ص ف�������رع
ا ل��ج��ا م��ع��ات ا ل��خ��ا ص��ة أو أي ف��رع
ك����ان ،ف��ه��ي ل��ي��س��ت اب���ت���داع ال��ي��وم
ب���ل ه���ي م����وج����ودة م��ن��ذ ت��أس��ي��س
اال ت������ح������اد ،أ م������ا إن ك����ن����ت ت��ق��ص��د
ال��ت��ع��دي��ل األخ���ي���ر ف���أق���ول ل���ك إن��ه
ش����ك����ل����ي و ت����و ض����ي����ح����ي ال أ ك����ث����ر،
ف��ه��و ل��م ي��ض��ف شيئا ج��د ي��دا إ ل��ى
ص�ل�ا ح���ي���ات ا ل���م���ج���ل���س ألن ق����رار
ت����أ س����ي����س أي ف�������رع ح������ق أ ص���ي���ل
للمجلس اإلداري.

أكثر من عادلة
● هل ترى أن الوفود الخارجية
ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ك��ام��ل ح �ق��وق �ه��م وأن
نسبة تمثيلهم عادلة؟
 ن����س����ب����ة ا ل����ت����م����ث����ي����ل ل����ل����ف����روعالخارجية أكثر من عادلة والدليل
أن ل���ك���ل  189ط���ا ل���ب���ا م���ق���ع���دا ف��ي
ا ل��م��ؤ ت��م��ر ،بينما ل��ك��ل  500طالب
ف����ي ف����رع ال���ج���ام���ع���ة م��ق��ع��د واح����د
ف���ق���ط ،ك���ذل���ك ال���دس���ت���ور ل���م ي��غ��ف��ل
ن��ظ��ام «ال��ك��وت��ا» ف��ه��و م��ط��ب��ق على
ال����ف����روع ال���ت���ي ي���ق���ل ع����دد أع���ض���اء
الجمعية العمومية فيها عن 100
ط���ال���ب ،وم���ث���ال ذل����ك ف����رع ف��رن��س��ا
فعدد أعضاء الجمعية العمومية
ف��ي��ه  25ط��ا ل��ب��ا و ل��ه��م م��ق��ع��د ،الكل
ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي���ب���دي رأ ي�������ه ،ا ل��ك��ل
يستطيع ان يناقش قضيته ،الكل
ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي��ق��ول أن���ا م��وج��ود،

نجلس على برميل
من الوقود يمكن أن
يفجر المنطقة كاملة

مدير الجامعة يستقبل
السفير األفغاني

واحدة من أجل مصلحة االتحاد،
مما يسهل ه��ذه العملية ويذيب
أي اختالف في وجهات النظر.

● ي� �ص� �ف� �ك ��م ا ل � �ب � �ع� ��ض ب ��أ ن� �ك ��م
كهيئة تنفيذية متعنتون وغير
متعاونين مع األفرع األخرى ،هل
هذا صحيح؟
 هذا الكالم بعيد عن الصوابوبما انني نائب الرئيس السابق
لشؤون الفروع فقد كانت العالقة
متميزة ج��دا وكنا نشرك الفروع
ف���ي ج��م��ي��ع أن��ش��ط��ت��ن��ا وب��رام��ج��ن��ا
وك����ذل����ك ن���س���ت���أن���س ب����آرائ����ه����م ف��ي
ج����م����ي����ع ال����ق����ض����اي����ا ال�����ت�����ي ت���م���س
اال ت��ح��اد ا ل��و ط��ن��ي لطلبة الكويت
في شتى المجاالت ،فهناك مادة
صحفية جيدة في جميع الصحف
تثبت هذا الكالم.

استفزازات إيران
ّ
المتكررة تبين نيات
غير مفهومة ال تبشر
بالخير

سلة أخبار

في أول مقابلة له كرئيس للهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
م��خ��ت��ل��ف��ة ل���رف���ع ع��ل��م ال���ك���وي���ت م��ن
خاللها ،أما من الجانب الطالبي
ف���ق���د وق����ف����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة
م��ع طلبتنا ا ل��دار س��ي��ن ف��ي لبنان
الشقيق وقت األزمة التي حلت به
وذ ل���ك بتحويلهم م��ن الجامعات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة إل����ى ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت
وج���ام���ع���ات أخ�����رى ،ك��م��ا س��ان��دت
ال���ه���ي���ئ���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة -ف������رع م��ص��ر
مطالب الطلبة هناك بعدم إلغاء
س����ك����ن ا ل����ط����ا ل����ب����ات إ ل�������ى إن أ ت����ت
م���ب���ادرة ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ
ص��ب��اح األح��م��د ال��ص��ب��اح -ح��ف��ظ��ه
الله ور ع���اه -بتوفير سكن جديد
ي��ل��ي��ق ب��ط��ا ل��ب��ات ا ل��ك��و ي��ت ،ناهيك
ع��ن م��س��ان��دة ال��ه��ي��ئ��ة ل��ك��ل ال��ف��روع
في السراء والضراء.

عبدالله الشايجي

قضايا الجامعة
والتعليم العالي
على «مفترق طرق»

و ل�����ك�����ن ال ي����ت����م ط�������رح و م���ن���ا ق���ش���ة
قضية أكثر من مرة وفي أكثر من
ب��ن��د ك��م��ا ت��ط��ال��ب ب��ع��ض ال��ف��روع،
فجدول األعمال ممتلئ بالقضايا
والطروحات.

ال صفقات
● ه� ��ل ه� �ن ��اك ص� �ف� �ق ��ات س��ر ي��ة
أو ت��ر ت �ي �ب��ات ت �ق ��ام ب �ي��ن ا ل ��و ف ��ود
المشاركة في المؤتمر؟
 أ ب�����دا ال ت���و ج���د أي ص��ف��ق��ات،كيف تصبح هناك صفقات سرية
وجميع الوفود ممثلة بالمجلس
اإلداري؟! وعلى الجميع أن يعلم
أن العمل الطالبي عمل مؤسسي
ي���ع���ط���ي ل����ل����خ����ب����رات وال�����ك�����ف�����اء ات
األولوية.

كلمة أخيرة

استقبل مدير جامعة
الكويت أ.د .عبدالله الفهيد
سفير جمهورية أفغانستان
االسالمية لدى دولة
الكويت عبدالرحمن كريمي،
وبرفقته السكرتير األول في
السفارة فضل الله رشتين.
وقد تبادل الطرفان
األحاديث حول جميع
القضايا الثقافية
والتعليمية واالقليمية
المتعلقة بدولة أفغانستان
والكويت ،وقال كريمي ان
دولة أفغانستان لها تاريخ
قديم جدا يقارب خمسة
قرون ،ويوجد فيها العديد
من اآلثار القديمة والمعابد.
وتحدث كريمي عن التعداد
السكاني ألفغانستان وعن
جميع االقليات العرقية
التي تقطن فيها كاألفغان
والطاجيك والتركمان
والبشتون.
وفي ختام اللقاء تقدم
السفير كريمي بالشكر
لمدير جامعة الكويت
والعاملين فيها على
حسن استضافتهم،
متمنيا استمرار التعاون
بين جامعة الكويت
وأفغانستان.

نسبة تمثيل
الفروع عادلة
والكل يستطيع
المشاركة

ال ي���س���ع���ن���ي إال ا ل���ت���ع���ب���ي���ر ع��ن
الشكر الجزيل لـ «الجريدة» التي
أبهرتنا بطلتها الجديدة.

ال صفقات
في المؤتمر
والعمل
الطالبي يعطي
األولوية
للخبرات
والكفاءات

يستضيف اليوم تلفزيون
الكويت في برنامج «مفترق
طرق» في تمام الساعة
العاشرة مساء ً
كال من
رئيس جمعية أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الكويت
د.عواد الظفيري ،وعضو
مجلس األمة األسبق
وعضو هيئة التدريس
بالجامعة د.خالد الوسمي،
والبرنامج من تقديم
د.كافية رمضان ،وستتناول
الحلقة قضايا الجامعة
والتعليم العالي ،وتعتبر
هذه الحلقة على قدر عال
من األهمية نظرا للدور
االستراتيجي الذي تؤديه
المؤسسة الجامعية على
مستوى الكويت ،باإلضافة
إلى ما أثير من قضايا
تتعلق بهذة المؤسسة في
اآلونه األخيرة في أكثر من
مجال ،وتتحدث ايضا عن
الخالف في وجهات النظر
بين مدير الجامعة من
جهة وجمعية أعضاء هيئة
التدريس من جهة اخرى،
وسيتم طرح القضايا
ومناقشتها في حوار يقوم
على احترام حرية الرأي.
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سوق «الجت» تداوالت «تحت الطاولة»

احد مكاتب سوق الجت

رودولف سالم

ذلك إلى ضعف تسويق هذا السوق.

يشكل ما يعرف بسوق «الجت» محور
اهتمام الكثير من املتداولني واملهتمني
ب��ع��م��ل��ي��ات االس���ت���ث���م���ار ،م���ع ال��ع��ل��م أن
املخاطرة كبيرة جدًا و هي ال تطال إال
الصغار وأن��ت لن ترى سوى الصغار
إذا ما ذهبت إلى ذلك السوق.

إذا دخلت السوق!

لماذا هذا السوق؟
ي��ق��ول امل��ح��ل��ل��ون إن ه��ن��ال��ك سببني
أساسيني لقيام س��وق من ه��ذا النوع،
خ��ص��وص��ًا أن ه����ذا ال���س���وق ت��م��ت��از به
الكويت ،وهو غير متوافر في أي من
دول الخليج .ويعود السبب األول إلى
أن إدراج الشركات في الكويت يتأخر
وم�����ن امل���م���ك���ن أن ي����ط����ول ح���ت���ى ث�ل�اث
سنوات في حني أن إدراج الشركات في
دول الخليج يأتي بعد شهر أو شهرين
من تاريخ تأسيس الشركة.
أم��ا السبب اآلخ��ر فهو أن الشركات
الكويتية أو ب��األح��رى القائمني على
ه��ذه ال��ش��رك��ات ل��م ي��ع��ت��ادوا بعد فكرة
السوق املوازي الذي أنشأته إدارة سوق
الكويت ل�ل�أوراق املالية ورب��م��ا يعود

إذا دخ���ل���ت ال���س���وق ف��س��ت��رى سلسة
م���ح���ال م��ت�لاص��ق��ة ك��ت��ب ع��ل��ى الف��ت��ات
معظمها «شركة فالن لتجارة األسهم»
وت���رى ال��ق��اب��ع وراء مكتبه ف��ي زاوي���ة
امل���ح���ل ي���رم���ق���ك ب���ن���ظ���رة غ���ي���ر م��ري��ح��ة
واس��ت��ف��زازي��ة م��دل��ول��ه��ا ت���س���اؤل :م��اذا
تفعل هنا؟ و إذا دخلت عنده وطرحت
السؤال املنتظر فستصبح املرحب به
وامل��دل��ل وت��ن��ادى ب��األس��ت��اذ .وحينها
يسألك عن طلبك وإذا توافقت املصالح
يرشدك إلى الطريق بكلمات تسمعها
م���ن ال���دالل�ي�ن ك��اف��ة وه���ي «ع��ق��د البيع
وإيصال األمانة».

نظرة قانونية
وك����م����ا ه����و م����ع����روف ي���م���ن���ع ت������داول
األس��ه��م إال ب��ع��د إدراج���ه���ا ف��ي ال��س��وق
وقد زادت األمور تعقيدًا بعد القوانني
الجديدة لإلدراج بالسوق املوازي.
وش���������رح امل����ح����ام����ي وس�����م�����ي خ���ال���د
ال��وس��م��ي ال��خ��ط��وات امل��ت��ب��ع��ة قانونيًا
لحماية املستثمر الصغير من التعرض
للتالعب ولخصها بالخمس :أوالها
ع��ق��د ب��ي��ع األس��ه��م ث��م إق����رار ب��ال��ت��ن��ازل
فتوكيل يليه طلب دم��ج األسهم ومن
ثم إيصال األمانة .وقد ال يمكن اعتبار
س��وق ال��ج��ت س��وق��ا رسميا ،ب��ل ك��ل ما
هو موجود فيه عبارة عن مكتب داللة
أس��ه��م ول��ك��ن ال��ي��وم أص��ب��ح��ت املشكلة
ك��ب��ي��رة خ��ص��وص��ًا ب��ع��د إج�����راءات منع
ع��م��ل��ي��ات دم����ج األس���ه���م إال إذا ك��ان��ت
م��ن ال��درج��ة األول���ى مما يوقف بشكل
كبير هذه العمليات .وتعتبر القوانني
الجديدة التي أقرت لإلدراج في السوق
الرسمي والسوق امل��وازي خط الدفاع
األول عن صغار املستثمرين وحماية
عمليات التداول.

سالم العاقل

(تصوير غازي قفاف)

سوق الجت

هذا الجدول يظهر سعر أسهم شركات غير مدرجة
وهوناتج عن زيارة ميدانية لـ«الجريدة» إلى عدد
من مكاتب سوق «الجت» وأرقامه خاضعة للتغيير
سور للوقود
خباري
آجال
الجزيرة
الشحن الجوي
الصينية
الوطنية للطيران
الخليج للطاقة
منازل
ابيار
استحواذ
اوقيانا
بيان

250
125
125
180
140
112
110
53
135
245
93
125
120

12.412
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 ٪38زيادة ارباح «آالفكو»
الزبن :ندير عمليات تأجير  33طائرة تجارية

نشاط غير رسمي ألسهم غير مدرجة
«جبلك محامي خليه ستاند باي»
هكذا قيل لي ،وأنت إذا كنت ال
تعرف أن القاعدة األولى لدخولك
تعامالت «سوق الجت» هي
بتوكيلك محاميا يتابع الخطوات
التي ستقوم بها ،فإننا نقول لك إن
هذه العبارة هي الخبر اليقين في
تعامالت هذا السوق غير القانوني
لتداول األسهم غير المدرجة.

املؤشر الكويتي

250
135
170
180
140
110
110
58
135
245
92
126
115

عقد
تحويل
تحويل
عقد
عقد
عقد
عقد
تحويل
تحويل
تحويل
تحويل
تحويل
تحويل

أك�����د رئ����ي����س م���ج���ل���س اإلدارة ف��ي
شركة «آالفكو لتمويل شراء وتأجير
السيارات» أحمد الزبن خالل املؤتمر
الصحفي الذي عقد أمس أن الشركة
حققت أرباحًا صافية للربع الثالث
م���ن  2007ل��ل��ف��ت��رة امل��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي 30
يونيو ،2007بلغت  5.6ماليني دينار
كويتي بنسبة زيادة  %38عن الفترة
نفسها من  ،2006وقد بلغت ربحية
ال��س��ه��م  8.99ف��ل��وس ب��ن��س��ب��ة زي���ادة
بلغت  ،%23في حني بلغت اإليرادات
التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث
من السنة املالية الحالية  20.6مليون
دي���ن���ار ك��وي��ت��ي ب��ن��س��ب��ة زي�����ادة %29
عن الفترة ذاتها من  ،2006ووصلت
األرب����اح التشغيلية إل��ى  10ماليني
دي����ن����ار ك���وي���ت���ي ب��ن��س��ب��ة زي��������ادة 77
في املئة عن الفترة ذاتها من العام
السابق.
وأض���اف ال��زب��ن أن أص���ول الشركة
ارت��ف��ع��ت إل��ى  249.03مليون دينار
كويتي ف��ي  30ي��ون��ي��و 2007بنسبة
ز ي����������������ادة  ،%8وو ص��������ل��������ت ح����ق����وق
امل��س��اه��م�ين ال������ى 78.3م��ل��ي��ون دي��ن��ار
كويتي بنسبة زيادة  %14عن الفترة
املقابلة من .2006
وأوض��ح الزبن في ه��ذا اإلط��ار أن
ه����ذه األرب������اح امل��ت��م��ي��زة وامل���ؤش���رات
امل��ال��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ت��ن��س��ج��م وال��خ��ط��ط
املوضوعة وتعبر عن النمو املتوازن

 587ألف دوالر
من بيع طائرة
للخطوط الجوية
اليمنية

في األنشطة واألعمال التي تباشرها
«آالف�����ك�����و» ف����ي األس��������واق اإلق��ل��ي��م��ي��ة
والدولية ،وتؤكد مدى التطابق بني
ال����ق����راءة ال��ج��ي��دة ل���ت���ط���ورات أس����واق
ال���ط���ي���ران وال���ن���ق���ل ال���ج���وي ال��ع��امل��ي��ة
واح����ت����ي����اج����ات ال����ش����رك����ات ال���ك���ب���رى
العاملة ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ،وإمكانات
وق�����درات ش��رك��ة «آالف���ك���و» املتنامية
على أكثر من صعيد والتي أصبحت
تؤهل الشركة ملزيد من النجاحات
والتوسع خالل الفترة املقبلة.
وأردف الزبن أن الشهور التسعة
املاضية كانت إيجابية باملقاييس
ك��ل��ه��ا ،ح��ي��ث ح��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ال��ش��رك��ة
إنجازات مهمة ومتعددة تضاف إلى
ال��ن��ج��اح��ات ع��ل��ى ص��ع��ي��د امل���ؤش���رات
املالية ،فقد واصلت الشركة –حسب
الزبن -جهودها للتوسع والدخول
إلى أسواق جديدة .وقال «إن الفترة
امل��اض��ي��ة ك��ان��ت م��ث��م��رة ف���ي مسيرة
ال��ش��رك��ة ،إذ ت��م��ي��زت ب��ع��ق��د صفقات
ك�����ب�����رى ل������ش������راء ط�������ائ�������رات ح���دي���ث���ة
وم��ت��ط��ورة م���ن م��ص��ن��ع��ي ال��ط��ائ��رات
العامليني الرئيسني (بوينغ وإرباص)،
بلغ عددها  6صفقات كبرى ،حيث
أص���ب���ح ل�����دى آالف����ك����و ب���م���وج���ب ذل���ك
طلبات شراء مؤكدة لعدد  59طائرة،
 30ط����ائ����رة ب���وي���ن���غ و 29إرب�������اص»،
وبلغ إجمالي الدفعات املقدمة لهذه
الصفقات -حسب قوله -أكثر من 1.5
مليار دوالر ،كما ان الشركة أحرزت
تقدمًا نوعيًا ب��إب��رام صفقات مهمة

غير مسبوقة أب��رزه��ا ،صفقة ش��راء
 22ط���ائ���رة ب��وي��ن��غ م���ن ط����راز 8-787
دريمالينر .إذ تعد «آالفكو» بذلك أول
شركة على مستوى الشرق األوسط
ت��م��ت��ل��ك ط����ائ����رات دري���م�ل�اي���ن���ر ال��ت��ي
وإقباال متناميًا
تشهد رواجًا كبيرًا
ً
ع���ل���ى ش����رائ����ه����ا ،ك���م���ا ان���ه���ا ال��ش��رك��ة
األول��ى والوحيدة في مجال عملها
في الشرق األوسط التي تبرم صفقة
بمثل هذا الحجم.
ك��م��ا ك��ش��ف ال���زب���ن ال��ن��ق��اب ع���ن أن
«آالفكو» تمتلك وتدير حاليًا محفظة
متنوعة تتكون من  33طائرة تجارية
م��ؤج��رة إل���ى  17ش��رك��ة ط��ي��ران عبر
العالم ملصلحتها ،وملصلحة صندوق
«م���ال���ك» ل��ت��أج��ي��ر ال���ط���ائ���رات ال��ت��اب��ع
ل��ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل ال��ك��وي��ت��ي «ب��ي��ت��ك»
املساهم الرئيس في الشركة ،وهي
م��ازال��ت ت��ح��رص على تعزيز البعد
العاملي في أنشطتها وخدماتها ،من
خالل توثيق أكبر ملجاالت التعاون
والروابط املتميزة التي تتمتع بها
«آالفكو» مع شركتي بوينغ وإرباص
من ناحية ،وتعزيز العالقات القائمة
مع كبريات شركات الطيران العاملية
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،ك��م��ا ل��ف��ت ال��زب��ن
خالل حديثه إلى أن خطاب النوايا
الذي تم االتفاق عليه مع «الكويتية»،
لم يقرر أي شيء حوله بعد من كال
الطرفني.

أعلنت شركة أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ،بيع طائرة ارباص
من طراز ايه  310للخطوط الجوية اليمنية .وتوقعت الشركة في بيان
نشر على موقع س��وق الكويت ل�ل�اوراق املالية على شبكة االنترنت أن
تحقق أرباحا قدرها  587ألف دوالر من الصفقة .وأعلن السوق استئناف
تداول أسهم الشركة .وفي وقت سابق أوقف سوق االوراق املالية تداول
أسهم الشركة حتى توضيح مسألة بيع طائرة ايه  320للخطوط اليمنية
ونيتها توريد  15طائرة من الطراز نفسه للخطوط التركية.
ّ
(الكويت  -رويترز)
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«القرين» تقدر تكلفة مصنع جزائري
بـ  700مليون دوالر

المصنع سيبدأ
في انتاج مليون طن
من «الميثانول»
سنويا بداية
من اواخر عام 2010

ت��وق��ع��ت ش��رك��ة ال��ق��ري��ن لصناعة
الكيماويات البترولية امس أن تصل
تكلفة عقد مصنع إلنتاج الميثانول
في الجزائر ،فازت به ضمن مجموعة
شركات ،إلى  700مليون دوالر .وقدر
مسؤولون جزائريون تكلفة المصنع
ال��ذي تشيده «القرين» مع مجموعة
شركات محلية ودولية بنحو مليار
دوالر امس.
وذك�������رت ال���ش���رك���ة ف����ي ب���ي���ان ع��ل��ى
موقع سوق الكويت لالوراق المالية
ان المصنع سيبدأ في انتاج مليون
طن من «الميثانول» سنويا بداية من
اواخ����ر ع���ام  .2010وت��ض��م مجموعة
ال��ش��رك��ات« ،م��ي��ت��س��وي» م��ن ال��ي��اب��ان
وشركة «لورجي» االلمانية وشركات
م���ن ال���ج���زائ���ر و ت���ري���ن���داد .وت��م��ت��ل��ك
مجموعة الشركات  %51من المشروع
وش���رك���ة ال���ط���اق���ة ال��م��ح��ل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة
ل��ل��دول��ة (س��ون��اط��راك)  .%49وذك���رت
القرين أن حصتها في الصفقة تبلغ
نحو  150مليون دوالر.
(الكويت -رويترز)

قرض بمليوني دينار
من «الصندوق الكويتي» لسريالنكا
وقع الصندوق الكويتي للتنمية
االق��ت��ص��ادي��ة العربية وسريالنكا
في كولومبو اتفاقية قرض بقيمة
مليوني دي��ن��ار ك��وي��ت��ي ،لالسهام
ف���ي ت��م��وي��ل ال��م��رح��ل��ة االول������ى من
م���ش���روع ت��ط��وي��ر ج��ا ّم��ع��ة ج��ن��وب
ش��رق سريالنكا .ومثل سريالنكا
ف������ي ال����ت����وق����ي����ع س����ك����رت����ي����ر وزارة
المالية والتخطيط الدكتور ب  .ب
جاياساندا ،بينما مثل الصندوق
نائب مديره العام هشام الوقيان.
وق���������ال ال�����ص�����ن�����دوق ف�����ي ب���ي���ان
ص��ح��ف��ي إن ال��م��رح��ل��ة االول�����ى من
ال����م����ش����روع ت��م��ث��ل خ���ط���ة ل��ت��ط��وي��ر
الجامعة في إقليم امبارا ،الهادف
إل�����ى دع�����م ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
وال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي ل��س��ري�لان��ك��ا
بتحسين نوعية البرامج التعليمية
في الجامعة ،لتعكس االحتياجات
االقليمية والوطنية وزيادة أعداد
الطلبة بتطوير بنيتها التحتية

وادخ��������ال ب����رام����ج درج�������ات ع��ل��م��ي��ة
مطلوبة.
وأضاف أن المشروع يتألف من
االعمال المدنية والكهروميكانيكية
ل��ع��دة م��ب��ان وت��س��ه��ي�لات وتجهيز
الموقع وأعمال الطرق والتمديدات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��م��ح��ط��ات الفرعية
وت��م��دي��دات ال��م��ي��اه ون��ظ��ام ص��رف
لمياه األمطار.
وأوض��ح أن المشروع يتضمن
أي���ض���ا ت��ش��ي��ي��د ال���ص���رف ال��ص��ح��ي
وال�����زراع�����ات ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة وأع���م���ال
الحماية من الفيضانات واألعمال
األخرى ذات العالقة وتوريد األثاث
وا ل��م��ع��دات التعليمية وتركيبها
وال��م��ع��دات الخاصة بتكنولوجيا
ال��م��ع��ل��وم��ات ،ك��م��ا ي��ت��ض��م��ن خطة
ل���ت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى
ت��ط��وي��ر ال��م��ن��اه��ج وب��ن��اء ال��ق��درات
وت�����دري�����ب ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س ،ال���ى
ج����ان����ب ال����خ����دم����ات االس���ت���ش���اري���ة

الع��������داد ال���ت���ص���ام���ي���م ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة
ومستندات المناقصة والمساعدة
ف��ي تحليل ال��ع��ط��اء ات واالش����راف
على التنفيذ.
ي������ذك������ر ان ال������ص������ن������دوق ب����ه����ذا
ال��ق��رض ي��ك��ون ق��د ق��دم  10ق��روض
لسريالنكا ،حيث سبق له أن قدم
لها تسعة قروض لتمويل مشاريع
في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها
االجمالية  39.7مليون دينار.
(كونا)

 1.6مليار دوالر نصيب الكوريين
من طلبات البناء في الكويت
ق��ال��ت م���ص���ادر ح��ك��وم��ي��ة ك��وري��ة
جنوبية إن طلبات البناء التي فاز
ب��ه��ا م��ق��اول��ون ك���وري���ون ج��ن��وب��ي��ون
خالل االشهر السبعة األولى من هذا
العام في الكويت وصلت قيمتها الى
 1.6مليار دوالر اميركي.
وذك������������رت إح����������دى ال��������وك��������االت ان
م���ق���اول���ي���ن ف�����ي ك�����وري�����ا ال��ج��ن��وب��ي��ة
يسعون ال��ى التوسع ف��ي المشاركة
ف��ي مناقصات ،لبناء اك��ث��ر م��ن 700
محطة للطاقة ،ومستشفيات وطرق
سريعة ومنشآت اخرى من مشاريع
ال��ب��ن��ى التحتية ف��ي ال��ك��وي��ت ،تقدر
ق��ي��م��ت��ه��ا ب���ن���ح���و  68م���ل���ي���ار دوالر
اميركي.
ونقلت الوكالة عن وزارة البناء
وال���ن���ق���ل ق��ول��ه��ا ان ش���رك���ات ك��وري��ة
ج���ن���وب���ي���ة ف�������ازت ب���ع���ق���ود ب����ن����اء ف��ي
االم���������ارات ،ت��ص��ل ق��ي��م��ت��ه��ا ال����ى 4.9
مليارات دوالر ،وعقود في السعودية
بقيمة  1.5مليار دوالر أميركي.

وأض����اف����ت ان ال��ط��ل��ب��ات م���ن دول
ال������ش������رق االوس������������ط ق�����ف�����زت ب��ن��س��ب��ة
 76%ع����ن ال����ع����ام ال����م����اض����ي ل��ت��ص��ل
ال��ى  11.1مليار دوالر ،ب��دء ا م��ن 13
يوليو ال��ج��اري اي ما تصل نسبتة
ال����ى  65.3%م���ن ال��م��ن��اق��ص��ات ك��اف��ة
ال��ت��ي ف����ازت ب��ه��ا ال��ش��رك��ات ال��ك��وري��ة
الجنوبية .ويبلغ إ ج��م��ا ل��ي طلبات
البناء التي فاز بها مقاولون كوريون
جنوبيون إلى  17مليار دوالر خالل
الفترة من يناير إلى يوليو الجاري،
ت���ج���اوزت اج��م��ال��ي ال��ص��ف��ق��ات ال��ت��ي
عقدت في عام  2006بالكامل.
وذك�����رت ال������وزارة ان دول منطقة
ال��ش��رق االوس���ط استخدمت االم���وال
االضافية التي حصلت عليها جراء
ارت�����ف�����اع اس����ع����ار ال���ن���ف���ط ال����خ����ام ف��ي
ب��ن��اء ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
والصناعية ،مبينة ان صفقات تقدر
قيمتها بنحو  3.4م��ل��ي��ارات دوالر
عقدت مع دول آسيوية ،إضافة الى

بورصة الكويت تشكو فوضى التحليالت المالية...
و«الصغار» بحاجة إلى الحماية

سلة أخبار
«بيان لالستثمار»
تشتري %10
من أسهمها

مطالبات بإحكام الرقابة على تقارير الشركات التي ّ
تقيم أوضاع السوق
طالب متخصصون ومتداولون
في سوق الكويت ل�لأوراق المالية
بضرورة إحكام الرقابة واإلشراف
على التقارير ال��دوري��ة ،التي ّ
تقيم
أوض���اع ال��ب��ورص��ة وأداء الشركات
ال����م����درج����ة ف���ي���ه���ا ،وذل�������ك ل��ح��م��اي��ة
صغار المستثمرين من محاوالت
ال��ت��ض��ل��ي��ل م����ن ب���ع���ض ال���ش���رك���ات.
ون����ب����ه ه�������ؤالء ف����ي ت���ق���ري���ر ل���وك���ال���ة
األن�����ب�����اء ال���ك���وي���ت���ي���ة «ك�����ون�����ا» ن��ش��ر
أم�����س االول إل�����ى ض�������رورة ت��وخ��ي
ال��ح��ذر وال��ح��ي��ط��ة ف��ي ال��م��ع��ل��وم��ات
ال���ص���ادرة ،وال��ت��ي ي��ت��م ن��ش��ره��ا من
أج���ل ح��م��اي��ة ص��غ��ار المستثمرين
من أي تالعبات باألسعار أو تربح
لشركات معينة.

قراءة معطيات السوق
وأجمعوا على أن ثمة تحليالت
ت�����ص�����در ع������ن ش������رك������ات ت�����أخ�����ذ ف��ي
االع������ت������ب������ار األس�����������س ال���م���ن���ه���ج���ي���ة
واالق��ت��ص��ادي��ة وال غ��ب��ار على ذل��ك،
ب��ي��ن��م��ا ه���ن���اك أخ������رى ت��ع��م��ل ع��ل��ى
ت���ض���ل���ي���ل ال����م����ت����داول����ي����ن م�����ن أج����ل
ال���ت���روي���ج ل��س��ه��م م�����ا ،األم������ر ال����ذي
ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى «اس��ت��ث��م��ارات��ن��ا في
اليوم الواحد للتداوالت» .وأضافوا
أن ب���ع���ض ال����ش����رك����ات ت����ح����اول م��ن
خ�ل�ال ق�����راءة م��ع��ط��ي��ات ال���س���وق أن

تدفع البعض نحو ات��خ��اذ ق��رارات
الشراء أو البيع لتمرير الصفقات
لمصلحة مجموعات لها مصلحة،
مما يتطلب وقفة جادة من الجهات
الرقابية.
وف�����ي ال���ق���اع���ة ال���ن���س���ائ���ي���ة ق��ال��ت
ال���م���س���ت���ث���م���رة أم ف���ي���ص���ل« :ب��ع��ض
الشركات تستغل نفوذها اإلعالني
ف�������ي ال������ص������ح������ف ،وت�������م�������رر ب���ع���ض
المعلومات من خالل نشر تقاريرها
أو تقارير لشركات تابعة أو زميلة»،
مبينة أن��ه م��ن خ�لال ق���راء ة بعض
المتداوالت لهذه التقارير يكتشف
أن ال��س��ه��م ال���ذي ي���روج ل��ه ج���اء من
أج�������ل م���ص���ل���ح���ة ط�������رف م�������ا ،األم�����ر
ال����ذي ي��ت��س��ب��ب ف���ي خ��س��ائ��ر م��ال��ي��ة
للمتداولين.
وأضافت أن تضليل المتداولين
واالس��ت��ف��ادة م��ن ع��دم قدرتهم على
ق���راء ة التصور المستقبلي ل�لأداء
من خالل تقارير مشبوهة يحتاج
إلى وقفة من جانب بعض الشركات
االستثمارية الكبيرة والالعبة في
ال����س����وق ل���وق���ف ن���زي���ف ال��خ��س��ائ��ر،
بسبب بعض ضعاف النفوس .أما
المستثمر بدر الهاملي ،فيؤكد أن
الشركات التي تصدر هذه التقارير
وال��ت��ح��ل��ي�لات ال��م��ال��ي��ة ت��ح��ت��اج إل��ى
غربلة من أجل إفساح المجال أمام
ال���ش���رك���ات ال���ج���ادة م��ن��ه��ا ،لتعطي

المعلومة الصحيحة للمستثمرين
ال���م���ت���ش���وق���ي���ن دائ����م����ا إل������ى إخ���ب���ار
لشركات ترغب التداول فيها.

تضليل المستثمر
وبين الهاملي أن البورصة برغم
قيمتها ال��س��وق��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة وال��ت��ي
ت��ت��راوح م��ا بين  54إل��ى  58مليار
دينار ،فإنها تعج بشركات تنشر
تقارير من أجل مصلحتها المالية،
دون اع��ت��ب��ارات لما ق��د يترتب من
خ��س��ائ��ر ع��ل��ى ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن .وع��ن
هذه المطالبات يقول رئيس «مركز
الجمان لالستشارات االقتصادية»
ن��اص��ر ال��ن��ف��ي��س��ي« :ب��ال��ف��ع��ل ه��ن��اك
فوضى في عملية إصدار التحليالت
ً
المالية الخاصة بالسوق» ،ضاربا
المثل بإحدى الشركات المالكة في
سعرها يتداول
شركة خدماتية كان
ُ
عند مستوى الدينار ،ونشر تقرير
أن السعر الحقيقي ق��د يصل إلى
سعر  4دنانير ،مما يشكل مخالفة
جسيمة ويضلل المستثمر.
ً
وقال النفيسي أيضا« :إن شهادة
بعض ال��ش��رك��ات االس��ت��ث��م��اري��ة في
هذا الموضوع جارحة على اعتبار
أن أس��ه��م��ه��ا م����درج����ة ف����ي ال���س���وق
وتريد رفع أسعارها ،ألن محافظها
ت���رغ���ب ف���ي ال���رب���ح ال��م��ض��اع��ف من

خالل استغالل نشر التقارير».

وأض���اف النفيسي أن ال��س��وق ال
يتحمل وجود هذا الكم من الشركات
التي تصدر التقارير أو التحليالت
المالية ،مبينا أن بعض التقارير
لها فائدة على المستثمرين ،ولكن
هناك منها م��ا يصدر م��ن منطلق
الدعاية اإلعالمية ،لكن ال��ق��ارئ أو
المستثمر هو الفيصل في تمييز
ال���ت���ق���اري���ر ال���ج���ي���دة م����ن ت���ل���ك ال��ت��ي
وراءها مصالح مشبوهة أو الرغبة
في الظهور اإلعالمي.
ون������اش������د ال����ن����ف����ي����س����ي ال����ج����ه����ات
المعنية -خصوصا إدارة البورصة-
بسن تشريعات أو ل��وائ��ح توضح
فيها معايير إص��دار التقارير من
أجل إعادة األمور إلى نصابها.
وأش��������ار ن����ائ����ب رئ����ي����س م��ج��ل��س
اإلدارة ف��ي ش��رك��ة «ك��وي��ت انفست»
ع��ب��د ال��س�لام ال��ع��ب��د ال��ك��ري��م إل���ى أن
أس����واق ال��م��ال ال��ع��ال��م��ي��ة ال تسمح
ألي شركة أو شخص ما أن يصدر
تقارير أو قراءات إال من خالل توافر
مؤهالت تضمن صدور معلومات
صحيحة دون اعتبارات أخرى.
وأض�����������اف ال����ع����ب����د ال����ك����ري����م «أن
عملية تنظيم إصدار التقارير أمر

«التمويل الخليجي» و«الخليج للطاقة»
يبدآن العمل في مشروع مدينة الطاقة  -الصين
أعلن بيت التمويل الخليجي ،البنك
اإلسالمي االستثماري بالتعاون مع
الخليج للطاقة أمس في العاصمة
الصينية بكين ،خططه إلنشاء
مدينة الطاقة  -الصين ،وبتكلفة
تصل إلى  5مليارات دوالر أميركي،
حيث ستشكل منطقة أعمال
وسكن متكاملة لكبريات الشركات
اآلسيوية العاملة في مجال
الطاقة.

ق������ال ع����ص����ام ج���ن���اح���ي ال���رئ���ي���س
التنفيذي وعضو مجلس إدارة بيت
التمويل الخليجي «تشكل اتفاقية
ال���ي���وم خ���ط���وة م��ه��م��ة ف���ي ال��ع�لاق��ات
الصينية-العربية ،وه��ي في الوقت
نفسه انجاز تاريخي لبيت التمويل
ال��خ��ل��ي��ج��ي ،ت��ع��رف ال��ص��ي��ن بكونها
من القوى العظمى وخصوصا في
المجالين ال��س��ي��اس��ي واالق��ت��ص��ادي
كما أنها من أسواق الطاقة الرئيسية
في العالم ،وللمرة األول��ى سيتمكن
قطاع الطاقة  -الصيني من امتالك
مركز أعمال ومناطق سكنية مصممة
ً
خصيصا لشركات النفط والغاز».
وذكر بيان امس انه يتوقع ان كال
ال��ط��رف��ي��ن أن ت��س��ه��م ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة
في زي��ادة االستثمارات العربية في
الصين ،وفي هذا اإلطار قال جناحي
«ال تزال االستثمارات الخليجية في
ال��ص��ي��ن منخفضة ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
ق��ي��ام الصين باستثمار أك��ث��ر م��ن 7
م��ل��ي��ارات دوالر أميركي ف��ي منطقة
الخليج ،وس��وف ترتفع احتياجات
ال��ص��ي��ن م��ن ال��ن��ف��ط إل���ى  7.3ماليين

ً
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ب��ح��ل��ول ع����ام ،2020
وه���ذا م��ن األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ي��ة وراء
قرار بيت التمويل الخليجي إنشاء
مدينة الطاقة  -الصين ،ومن المتوقع
أن تسهم إم��دادات النفط من منطقة
ال����ش����رق األوس��������ط ب���أك���ث���ر م����ن %50
م��ن احتياجات الصين ،مما يشكل
فرصة تجارية جذابة للشركات في
المنطقة.
م�����ن ج���ان���ب���ه أل����ق����ى ال���س���ي���د زان�����غ
جينبو عمدة مدينة سانهي مزيدا
من الضوء على اتفاقية مدينة الطاقة
 ال��ص��ي��ن ح��ي��ث ق����ال «ل���ق���د تمكنتص��ن��اع��ة ال��ط��اق��ة ف���ي ال��ص��ي��ن خ�لال
السنوات الماضية من الوصول إلى
مرحلة النضج ،ونتوقع أن يتضاعف
الطلب على الطاقة خ�لال السنوات
ال��ع��ش��ري��ن ال��ق��ادم��ة ف��ي ال��ص��ي��ن إل��ى
ثالثة أضعاف ما هو عليه اآلن ،لذلك
نحن نرحب بمبادرة بيت التمويل
الخليجي بدخول السوق الصيني
من خالل هذا المشروع المهم».
وأض�����اف ال��س��ي��د ج��ي��ن��ب��و «س���وف
توفر مدينة الطاقة  -الصين البنية

بورصة الكويت
(تصوير رائد قطينة)

تقارير مفيدة

ض���روري ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،لعدم
ت��ك��ب��ي��د ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن ال��خ��س��ائ��ر
ج���راء ه���ذه ال��ف��وض��ى» ،م��ش��ي��را إل��ى
أن بعض الشركات المحلية التي
تصدر التقارير تنهي معلوماتها
ب���ص���ي���غ���ة ت����وض����ح أن ال���م���ع���ل���وم���ة
ً
ل��ي��س��ت ق���������رارا ل���ل���ش���راء أو ال��ب��ي��ع،

وقع بنك الكويت والشرق
األوسط اتفاقية مع
شركة البحرين الوطنية
للتأمين  BNIتخول
لحاملي بطاقات األوسط
االئتمانية الحصول على
مزايا كثيرة خالل سفرهم
عند شراء تذاكر السفر عن
طريق بطاقات األوسط
االئتمانية ،ومنها تغطية
تأمينية في حالة تأخير
الرحالت أو إلغائها،
تأخير وصول األمتعة
أو فقدانها ،وفي الحاالت
الطبية الطارئة وغيرها
من الخدمات المميزة التي
سيستفيد منها عمالء
األوسط خالل رحالتهم،
هذا مع العلم أن النفقات
العالجية وغيرها من
الخدمات الطبية سوف
تقدم عن طريق SOS
العالمية.

دعوة إلى تخصيص سوق الكويت لألوراق المالية
اإلرادة في جعل الكويت
ً
تتزايد ً
مركزا ماليا فتكثر معها
التصريحات والتحليالت والنظريات
التي ربما تكون مصيبة في بعض
األوقات أو قد تكون مخطئة.

دع��������������ا أح��������������د االق������ت������ص������ادي������ي������ن
الكويتين ال��ى ض���رورة االس���راع في
تخصيص س���وق ال��ك��وي��ت ل��ل�أوراق
المالية(البورصة) اذا ارادت الكويت
ال��ت��ح��ول ف��ع��ل ّ��ي��ا ال����ى س����وق اقليمي
يجتذب المستثمرين األجانب اليه،
م��ط��ال��ب��ا ب���ادخ���ال ت��ع��دي�لات ج��ذري��ة
ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ت��ش��ري��ع��ات المنظمة
ل��ع��م��ل ال���ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة .وق���ال
ال��م��س��ت��ش��ار وال��ع��ض��و ال��م��ن��ت��دب في
ش��ر ك��ة بيت االوراق المالية محمد
ال����ث����ام����ر ان ت���خ���ص���ي���ص ال���ب���ورص���ة
سيحولها الى هيئة مستقلة بذاتها
م����ا ي��م��ه��د ال���ط���ري���ق ال�����ى م��راق��ب��ت��ه��ا
وجعلها كيانا مثاليا مثل م��ا هو

متبع في األس��واق العالمية .واشاد
الثامر بالدور الذي يقوم به القطاع
االس��ت��ث��م��اري ال��م��درج ف��ي البورصة
لتسويقها على المستويين االقليمي
وال���ع���ال���م���ي م����ن خ��ل��ال م���ش���روع���ات���ه
ال���م���ن���ت���ش���رة ف����ي ال����ب����ل����دان ال��ع��رب��ي��ة
واألجنبية ع�لاوة على األدوار التي
ت��ق��وم ب��ه��ا ال��م��ح��اف��ظ االس��ت��ث��م��اري��ة
ال��ت��ي ت��دخ��ل ف���ي م���ش���روع���ات ك��ب��رى
م���ا ي��س��اه��م ف���ي ت��س��وي��ق ال��ب��ورص��ة
الكويتية في ال��خ��ارج .ونبه إل��ى أن
ال���ه���دف األس����اس����ي م���ن ال���ب���ورص���ات
ي��ك��م��ن ف���ي ت��وف��ي��ر ال��م��ن��اخ الصحي
لخدمة الشركات المدرجة من منطلق
التمويل ولكن حين تتدخل الهيئات

التشريعية أو التنظيمية ف��ي أحد
مصادر هذا التمويل وتقيده فانها
تتدخل بأسلوب غير مباشر في كلفة
رأس المال للشركات ما يقيد حريتها
االستثمارية.

فرض الشروط
وع�����ن ال����ش����روط ال���ت���ي ت��ف��رض��ه��ا
ادارة سوق الكويت لألوراق المالية
ع��ل��ى ال��ش��رك��ات ال��راغ��ب��ة ف��ي االدراج
اوض��ح الثامر ان البورصة وضعت
ه��ذه ال��ش��روط بنية حسنة لحماية
المستثمرين اال أن وقعها االقتصادي
ق��د ي��ك��ون غ��ي��ر ج��ي��د للبعض النها

أعلن سوق الكويت لألوراق
المالية أن بنك الكويت
المركزي وافق على طلب
شركة بيان لالستثمار
شراء ما ال يتجاوز  %10من
اسهمها المصدرة لمدة ستة
اشهر ،اعتبارا من تاريخ
انتهاء الموافقة الحالية في
 14اغسطس المقبل ،وذلك مع
ضرورة االلتزام بما وضعه
البنك المركزي من ضوابط
وشروط في شأن تملك
الشركة المساهمة السهمها.

 ...و%10
لـ«االستشارات المالية
الدولية»

«األوسط» و«»BNI
يؤمنان لحاملي
البطاقات االئتمانية
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��م�لائ��م��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة
 ال��ص��ي��ن��ي ل��ل��ق��ي��ام ب���األع���م���ال ،كماس��ت��ع��زز ال���ع�ل�اق���ات ال���ت���ج���اري���ة بين
دول الشرق األوسط المنتجة للنفط
والغاز واألس��واق الرئيسية للطاقة
ف��ي آس��ي��ا ،وتعطي مدينة ال��ط��اق��ة -
ً
الصين نموذجا رائعا لالستثمارات
األج���ن���ب���ي���ة ف����ي ب���ل���دن���ا واإلم���ك���ان���ات
الكبيرة التي تمتلكها الصين».
وت���ع���ل���ي���ق���ا ع���ل���ى م���ف���ه���وم م��دي��ن��ة
الطاقة قال السيد ستيف ماكميالن
الرئيس التنفيذي للخليج للطاقة
«سيتم تطوير مدينة الطاقة  -الصين
ً
خصيصا لشركات الطاقة العالمية،
وس�������وف ت����ع����زز م����ن م����وق����ع ال��ص��ي��ن
كسوق رئيسي للطاقة وستجعل من
مدينة الطاقة  -الصين أحد المواقع
المرموقة للصناعة الهيدروكربونية
اآلسيوية ،إن مشروعا تطويريا كهذا
يجب أن يقع ف��ي بلد يمتلك م��وارد
ومتطلبات كبيرة للطاقة ومفتوح
لالستثمارات األجنبية ،إن الصين
ب�لا ش��ك ه��ي م��وط��ن م��ث��ال��ي لمدينة
الطاقة في المنطقة اآلسيوية».

 1.1م��ل��ي��ار دوالر م��ع دول افريقية
لتعزيز البناء االجتماعي ف��ي هذه
الدول الشرق اوسطية.
وأوض����ح����ت ان م����ا ن��س��ب��ت��ه 71%
م��ن ال��م��ج��م��وع ال��ك��ل��ي للصفقات أي
ما يعادل  12.1مليار دوالر كان من
ن��ص��ي��ب ال��م��ش��اري��ع ال��ص��ن��اع��ي��ة ،اي
ب���ارت���ف���اع س���ن���وي ن��س��ب��ت��ه  68%في
ح��ي��ن وص��ل��ت قيمة ص��ف��ق��ات البناء
ال��ع��ام��ة وال��ه��ن��دس��ي��ة ال����ى م��ل��ي��اري��ن
و 600م��ل��ي��ون دوالر ،و 1.9م��ل��ي��ار
دوالر على التوالي .ونقلت الوكالة
عن مسؤول حكومي كوري جنوبي
ت����وق����ع����ات����ه ب����ح����ص����ول ال���م���ق���اول���ي���ن
الكوريين الجنوبيين على ما يتراوح
بين  15الى  20مليار دوالر أميركي
ف����ي ط���ل���ب���ات ال���ب���ن���اء ال���س���ن���وي���ة ف��ي
المستقبل القريب.
(كونا)

أعلن سوق الكويت لألوراق
المالية أن بنك الكويت
المركزي وافق على طلب
شركة االستشارات المالية
الدولية ،بشراء ما ال يتجاوز
 %10من اسهمها المصدرة
ً
اعتبارا
مدة ستة اشهر،
من تاريخ انتهاء الموافقة
الحالية في  17من يوليو
الجاري ،وذلك مع ضرورة
االلتزام بما وضعه البنك
المركزي من ضوابط وشروط
في شأن تملك الشركة
المساهمة ألسهمها.

وهو أمر يحسب لها» .وأكد العبد
الكريم أنه من غير المعقول إعطاء
المستثمرين معلومات مضللة من
أ ج��ل المصلحة الشخصية ،حيث
إن ال��ش��ف��اف��ي��ة ض����روري����ة ج�����دا ف��ي
أسواق المال.
(كونا)

الماجد :بطاقات «الوطني» أفضل وسيلة
للدفع خالل السفر مع حماية شاملة
ق������ال ال����م����دي����ر ال�����ع�����ام ل��م��ج��م��وع��ة
ال���خ���دم���ات ال��م��ص��رف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة
عادل عبدالوهاب الماجد إن بطاقات
الوطني االئتمانية تعد أفضل وسيلة
دفع عند السفر؛ ألنها توفر للعمالء
األم���ان وال��م��رون��ة ،وبفضل بطاقات
االئتمان لن يحتاج العميل إلى حمل
مبالغ نقدية قد تتعرض الى الفقدان
أو السرقة أثناء السفر ،خصوصا إذا
كانت هذه المبالغ كبيرة.
وشدد الماجد على أهمية التأكد
من تاريخ انتهاء صالحية البطاقة
قبل السفر وأه��م��ي��ة م��راج��ع��ة الفرع
ل��ت��س��ل��م ال���ب���ط���اق���ة ف����ي ح�����ال ان��ت��ه��اء
صالحيتها .وعلى العميل في حال
فقدان أو سرقة البطاقة أن يبلغ فورا؛
إلل��غ��ائ��ه��ا م���ن خ��ل�ال االت���ص���ال على
( 801801داخل الكويت) او على الرقم
 9652248361+ل��م��ن ه��م ك���ان خ��ارج
البالد ،فموظفو قسم البطاقات في
البنك موجودون على مدار الساعة؛
الس��ت��ق��ب��ال ات��ص��االت ال��ع��م�لاء س��واء
كانت محلية أو خارجية.
وأوض������ح ال���م���اج���د أن «ال���وط���ن���ي»
يصدر بطاقات الفيزا والماستركارد
والداينزرز كلوب التي تتمتع بنظام
اإلن���������ذار ال���م���ب���ك���ر ل���ت���وف���ي���ر ال���رق���اب���ة
والحماية من االحتيال ،الذي يكشف
العمليات المشبوهة إلخطار العميل
ف��ورا ،باإلضافة الى بطاقة الوطني
ل��ل��س��ح��ب اآلل������ي (ال���ف���ي���زا إل���ك���ت���رون)

ت��س��ت��ب��ع��د ش���ري���ح���ة م�����ن ال���ش���رك���ات
الموجودة في السوق األول��ي (فترة
ثالث سنوات من التأسيس) .واشار
ال��ى أن بعض ال��ش��رك��ات ح��رم��ت من
االدراج وا ص��ب��ح��ت فرصتها قليلة
للنمو ج���راء ب��ع��ض ش���روط االدراج
ولكن ق��رارات السوق في هذا الشأن
ال تقبل ال��ح��ل��ول ال��وس��ط ف��ي عملية
االدراج بمعنى أنها اخذت قراراتها
في مجال تشديد الشروط لشركات
ت�لاع��ب��ت ف���ي ال���س���اب���ق م���ا أث����ر على
غيرها من الشركات الجادة.
(كونا)
عادل الماجد

التي يمكن ايضا استخدامها أثناء
السفر للسحب اآللي نقدا بالعمالت
المختلفة أو ل��ل��ش��راء م��ن المحالت
والدفع من خالل نقاط البيع.
وأشار الماجد الى انه إضافة الى
البطاقات هناك خدمة أخ��رى ق��د ال
يستطيع العميل االستغناء ،عنها
أث���ن���اء س���ف���ره وه����ي خ���دم���ة ال��وط��ن��ي
أون الي���ن ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت ،فالعميل
أثناء اإلجازة الطويلة التي يقضيها
خ����ارج ال���ب�ل�اد ي��ح��ت��اج ال����ى متابعة
حسابه الشخصي أو مراجعة حركة
بطاقاته االئتمانية او تسديد بعض
الفواتير ،التي تستحق أثناء سفره.
كل ذل��ك من خدمات وأك��ث��ر ...ممكن
أن يقوم بها مجانا من خالل خدمة
الوطني «أون الين» (خدمة الوطني
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة) ح���ي���ث ت���وف���ر ح��ل��وال
مصرفية للعمالء  ،والتي أولى البنك
لها اهتماما خاصة ،بحيث أصبحت
خدمة الوطني «أون الين» عبر موقع
الوطني على االنترنت www.nbk.
 comوس���ي���ل���ة م���ص���رف���ي���ة أس���اس���ي���ة
لكل عميل يمكن استخدامها أثناء
االج��������ازة ،ح��ي��ث ت��م��ك��ن ال��ع��م��ي��ل من
ان���ج���از ك���ل ال��م��ع��ام�لات ال��م��ص��رف��ي��ة
م����ج����ان����ا م�����ث�����ل :خ�����دم�����ة ال���ت���ح���وي���ل
م�����ن ح�����س�����اب ال�������ى ح�����س�����اب ،خ���دم���ة
التحويالت الخارجية ألي مكان حول
العالم ،ميزة سداد الفواتير المختلفة
ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ش��رك��ات وغ��ي��ره��ا من
الخدمات.

موظفو قسم البطاقات
في البنك موجودون
على مدار الساعة
الستقبال اتصاالت
العمالء

 ...وأيضا %10
لـ«أعيان لإلجارة
واالستثمار»
أعلن سوق الكويت لألوراق
المالية أن بنك الكويت
المركزي وافق على طلب
شركة اعيان لالجارة
واالستثمار ،شراء ما ال
يتجاوز  %10من اسهمها
المصدرة مدة ستة اشهر،
ً
اعتبارا من تاريخ انتهاء
الموافقة الحالية في  19من
اغسطس المقبل.

«الصناعات المتحدة»
تحقق  25.6مليون
دينار في النصف األول
حققت شركة الصناعات
المتحدة ارباحا للنصف
االول من العام الجاري نحو
25.708.849 دينارا كويتيا
اي ما يعادل  111.99فلسا
ربحية للسهم فيما كانت
الشركة حققت نحو 6.67
ماليين دينار كويتي في
فترة االشهر الثالثة السابقة
اي ما يعادل نحو 29.04
فلسا ربحية للسهم ،علما
ان صافي الربح يتضمن
ارباحا غير محققة بمبلغ
 5.383.131دينارا كويتيا
وذلك لفترة األشهر الستة
المنتهية في  30يونيو
الماضي.

اقتصاد
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قطاع األسمنت سيكون «الحصان األسود»
لسوق األسهم السعودية
الشركات تحقق أرباحا قياسية وفرصها واعدة
على الرغم من أن قطاع األسمنت
أقل قطاعات السوق السعودية
نشاطا ،فقد حققت شركاته
أرباحا قياسية في النصف األول
من عام  ،2007ومن المتوقع أن
تقود السوق في السنوات الخمس
المقبلة على األقل ،استنادا إلى
النهضة العقارية وزيادة الطلب
وارتفاع األسعار.

فرص واعدة

ت�����وق�����ع م����ح����ل����ل����ون وم�����ت�����داول�����ون
سعوديون أن يكون قطاع األسمنت
م��رش��ح��ا الح��ت�لال م��وق��ع ق��ي��ادي في
س���وق األس���ه���م ،ق��ي��اس��ا إل���ى األرب����اح
التي حققتها معظم شركات القطاع
خالل النصف األول من .2007
وأع���ل���ن���ت  6م����ن أص�����ل  8ش���رك���ات
مدرجة في القطاع نتائجها النصفية
مظهرة نموا عاليا في األرباح؛ حيث
ت��ص��درت أس��م��ن��ت ال��ق��ص��ي��م القائمة
ب�����زي�����ادة ق����دره����ا  %48ع����ن ال���ف���ت���رة
ال��م��م��اث��ل��ة م��ن ال��ع��ام ال��س��اب��ق ،فيما
حققت أسمنت الشرقية وينبع زيادة

وفي تعليقه على الموضوع ،أكد
مدير مجموعة الخليج لالستثمار
محمد السويد أن قطاع األسمنت هو
من أق��ل قطاعات السوق السعودية
نشاطا ف��ي مجال المضاربة؛ نظرا
ألن أغ���ل���ب���ي���ة أس���ه���م���ه م���م���ل���وك���ة م��ن
مستثمرين استراتيجيين ،وبالتالي
فهي غير متاحة للتداول ،مشيرا الى
أن ه��ن��اك رغ��ب��ة ش��دي��دة ل���دى عموم
المتداولين ف��ي ال��دخ��ول إل��ى قطاع
األس���م���ن���ت ،ل��ك��ن��ه��م ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون
تحقيق رغبتهم بسبب قلة األسهم
ال���م���ت���اح���ة أوال ،وال���ح���رك���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة
ل��ش��رك��ات ال��ق��ط��اع ث��ان��ي��ا ،وب��ع��ب��ارة

بمقدار  %37و %35على التوالي.
وش�����ك�����ل�����ت أرب���������������اح «ال�����ق�����ص�����ي�����م»
و«ال��ش��رق��ي��ة» و«ي��ن��ب��ع» و«ال��ي��م��ام��ة»
ل���ل���رب���ع ال����ث����ان����ي م�����ن  2007أف���ض���ل
أرب���اح ربعية للشركات األرب���ع منذ
تأسيسها على اإلطالق ،كما أن هناك
شركتين ل��م تعلنا أر ب��ا ح��ه��م��ا هما
«الجنوبية» و«السعودية» ،واألخيرة
ه��ي األض��خ��م إن��ت��اج��ا على مستوى
المملكة.

وف��ي أوس���اط المتداولين كان
هناك شبه إجماع على أن أرباح
ق���ط���اع األس���م���ن���ت دف���ع���ت ب���ه إل��ى
م��ق��دم��ة ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي يتمتع
االستثمار فيها بدرجة كبيرة من
األمان والربحية ،ولكن المشكلة
تكمن ف��ي أن أس��ه��م ه���ذا القطاع
«مجففة» على حد قولهم ،أي ان
أغلبيتها غير متاحة للتداول.
وقال المتداول تركي العجمي
«إن ال���ك���ث���ي���ر م�����ن ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن
ي���ب���ح���ث���ون ع����ن ت���ع���وي���ض س��ري��ع
ل���خ���س���ائ���ره���م ،أو ع���م���ا ي��س��م��ون��ه
ال��ت��دب��ي�لات ،وق��ط��اع األس��م��ن��ت ال
يحقق لهم هذه الرغبة بالسرعة

أعلن سوق دبي المالي انه سيدرج
أس��ه��م ش��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ي��ران على
قوائمه اليوم ،وتعد العربية للطيران
التي مقرها مطار الشارقة الدولي أول

ش��رك��ة ط��ي��ران اق��ت��ص��ادي ف��ي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويبدأ
ال��ت��داول الرسمي على أسهم الشركة
ت��ح��ت رم���ز ال���ت���داول اي���ر أراب���ي���ا ،ال��ذي

يمثل أس��ه��م ش��رك��ة العربية للطيران
ع���ل���ى ش�����اش�����ات ع������رض األس�����ع�����ار ف��ي
السوق وأنظمة التداول فيه.
(كونا)

 ٪60من بنك «التمويل التركي»
«لألهلي السعودي» مقابل مليار دوالر
قال بيان مشترك امس ،إن البنك االهلي
التجاري السعودي سيشتري حصة
تمثل  60%م��ن أس��ه��م ب��ن��ك «التمويل
التركي» المعروف بـ فينانس االسالمي
التركي مقابل  1.08مليار دوالر.

أخ������رى خ���ل���وه���ا م����ن ع���ام���ل اإلث������ارة
وال��ت��غ��ي��رات ال��س��ري��ع��ة ،ال����ذي ع��ه��ده
ال��م��ت��داول��ون ف��ي أس��ه��م ال��م��ض��ارب��ة،
معتبرا أن «المتآمرين على السوق
من الهوامير» هم الوحيدون الذين
ي���ت���ح���اش���ون ال����دخ����ول ف����ي ال���ق���ط���اع؛

آراء المتداولين
ال����ت����ي ي����أم����ل����ون ،م���ش���ي���را ال�����ى أن
ال����م����ض����ارب����ة وق�����ط�����اع األس���م���ن���ت
ضدان ال يجتمعان ،كما ال يجتمع
االستثمار مع الشركات الخاسرة
أبدا».
وع���ب���ر ال��ع��ج��م��ي ع���ن اع��ت��ق��اده
بأن قطاع األسمنت مرشح لتبوء
موقع قيادي في السوق ،السيما
مع تراجع أرب��اح البنوك ،وتوقع
ث��ب��ات أو ان��خ��ف��اض أرب����اح قطاع
االت�����ص�����االت ف����ي ظ����ل ال��م��ن��اف��س��ة
المحتدمة بين مشغلي الخدمة،
وقرب دخول مشغل ثالث.
ورأى المستثمر ساعد محمد
«أن ش���رك���ات األس���م���ن���ت أح��س��ن��ت

«العربية للطيران»
في سوق دبي المالي اليوم

اغ����ت����ن����ام أري����اح����ه����ا ال����ت����ي ه��ب��ت»
وح��ق��ق��ت أرب���اح���ا غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة،
م��م��ا ج��ع��ل ال��ق��ط��اع م��ح��ط أن��ظ��ار
المتداولين وجديرا بمتابعتهم،
رغ�����م أن ب��ع��ض��ه��م ال ي��م��ل��ك ف��ي��ه
سهما واحدا.
وأش�����ار م��ح��م��د إل����ى أن جميع
مقومات االزدهار متوافرة لقطاع
األسمنت في السعودية ،لكن دور
القطاع وأسعار أسهم شركاته في
السوق مازاال دون المأمول ،ومن
المفترض أن يكون تفاعل القطاع
أكبر مع أخبار أرباحه في األيام
واألسابيع المقبلة.

ألن ن���س���ب���ة ال���ت���م���ل���ك ال���م���ت���اح���ة ف��ي��ه
غ���ي���ر م���رض���ي���ة وال ك���اف���ي���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ
«مخططاتهم».
وق��ال السويد ان هناك من يتوقع
ل��ل��ق��ط��اع أن ي��ك��ون ال��ح��ص��ان األس���ود
ف���ي ال����س����وق ،وه�����ذه ن���ظ���رة ت��ف��اؤل��ي��ة
معقولة ولها ما يؤيدها من وجهتي
نظر التحليل األساسي والفني ،فمن
الناحية األولى يمتلك القطاع فرصة
كبيرة للنمو ف��ي ال��س��ن��وات الخمس
ال��م��ق��ب��ل��ة ع���ل���ى األق�������ل ،اس���ت���ن���ادا إل���ى
ال��ن��ه��ض��ة ال��ع��ق��اري��ة وم���ا يستتبعها
م��ن زي���ادة الطلب وارت��ف��اع األس��ع��ار،
أما فنيا فإن القطاع دخل في مرحلة
تشكيل ق��اع��دة على ال��م��دى الطويل،
تمهيدا لالنطالق في مسار صاعد».

م��ك��ررات الربحية السائدة ف��ي معظم
شركات األسمنت».
َّ
وذك���ر الفايز ب��أن قصور اإلنتاج
ع��ن تلبية ح��ا ج��ة ا ل��س��وق المحلية
المتزايدة ،سرع من عملية التوسعات
في بعض مصانع األسمنت ،والتي
ساهمت في دع��م األرب���اح ،وق��د جاء
ذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة
ب���إي���ق���اف ال���ت���رخ���ي���ص ألي ش���رك���ات
أسمنت جديدة ،بخالف التي سبق
الترخيص ل��ه��ا ،وك��ل ه��ذه -بحسب
ال���ف���اي���ز -ع���وام���ل م��ش��ج��ع��ة ال يمكن
إغفالها عند التطرق إ ل��ى مستقبل
وت����أث����ي����ر ق�����ط�����اع األس����م����ن����ت ض��م��ن
منظومة االقتصاد الوطني عموما،
وداخل سوق األسهم خصوصا.

«إعمار العقارية» تعين سرهد حفار
ً ً
مديرا عاما لمشاريعها في سورية

هدف للربح
م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال ال��م��ح��ل��ل ال��ف��ن��ي
خالد الفايز «إن أسهم قطاع األسمنت
على كثرتها مسيطر عليها م��ن قبل
م��س��ت��ث��م��ري��ن ال ي��ن��ظ��رون إل���ى ارت��ف��اع
سعر السهم أو هبوطه ،بقدر ما يهمهم
العائد على السهم ،أي إنهم مشغولون
بحساب الفترة الزمنية ا ل��ت��ي تحقق
لهم استعادة رؤوس أموالهم مضاعفة،
وهي تتراوح بين  10و 15سنة ،في ظل

واشار البيان الى أن شركتي أولكر
وبويداك التركيتين ،ستظالن شريكين
استراتيجيين في البنك بحصة 20%
لكل منهما.
(إسطنبول  -رويترز)

سرهد حفار

بعد تعيينه مديرا عاما لشركة «اعمار سورية» سيشرف سرهد حفار
على سير العمليات في مشروع «البوابة الثامنة» ،المشروع المشترك
بين ك��ل م��ن «اع��م��ار س��وري��ة» و«مجموعة االستثمار لما وراء البحار»
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي م��ج��ال االس��ت��ث��م��ارات وال���ع���ق���ارات .وي��ع��ت��ب��ر م��ش��روع
«البوابة الثامنة» أول مشاريع «اعمار» السكنية المتكاملة في العاصمة
السورية.
وقال الدكتور نادر محمد ،المدير االقليمي في شركة «اعمار العقارية»
ان سورية تعتبر من أهم االسواق التي تسعى الشركة الى تأكيد تواجدها
فيها ضمن خطة التوسع الجغرافي التي تنتهجها ،الفتا ان مشروع
البوابة الثامنة ،الذي تبلغ قيمته التطويرية  500مليون دوالر اميركي،
سيعكس عمق التزام «اع��م��ار» بتطوير مشاريع رائ��دة ومتكاملة تعزز
من خطط التنمية االقتصادية في البالد وتساهم في توفير المزيد من
فرص العمل للشباب السوري.
ومن جهته قال حفار ان مشروع البوابة الثامنة يتميز بتكامل مكوناته
التي تشتمل على شقق سياحية ومكاتب ووا ح���د م��ن اضخم المراكز
التجارية في المنطقة .ويستوحي المشروع تصميمه الفريد من االرث
المعماري العريق لمدينة دمشق ،امال في ان يساهم هذا المشروع في
دف��ع عجلة ت��ط��ور القطاع ال��ع��ق��اري ف��ي س��وري��ة نحو المزيد م��ن النمو
واالزده��ار ،خصوصا مع ازدياد الدور الذي يؤديه هذا القطاع في دعم
االقتصاد الوطني السوري ،مع التأكيد على االلتزام بتنفيذ المشاريع
المتفق عليها مع الحكومة السورية ،ضمن الجدول الزمني الموضوع،
وبما يتناسب مع خطة شركة اعمار لالستثمار العقاري في سورية ،من
خالل مشاريع متطورة ،تخدم المجتمع السوري ،وتساهم في تحقيق
النمو االقتصادي.

اقتصاد
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رئيس وزراء سنغافورة السابق يشيد باتفاقية
التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي
رأى رئيس وزراء سنغافورة السابق
أن اتفاقية التجارة الحرة بين بالده
ودول مجلس التعاون الخليجي
ستسهل العالقات التجارية
وتبادل الخدمات.

أش���اد ل��ي ك���وان ي��و ،رئ��ي��س ال���وزراء
ال���س���ن���غ���اف���وري ال����س����اب����ق ،ب��ات��ف��اق��ي��ة
ال��ت��ج��ارة ال��ح��رة بين دول��ت��ه ومجلس
ً
ال��ت��ع��اون الخليجي ،م��ش��ي��را إل��ى دور
ه���ذه ال��م��ب��ادرة ف��ي تسهيل ال��ع�لاق��ات
التجارية وتبادل الخدمات والمنتجات
بين الجانبين.
وأض��������اف ي�����و :ان ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ة
ت���س���اه���م ف����ي خ���ل���ق إط������ار ع���م���ل أوس����ع
للتعاون االقتصادي ،بمنظمة التجارة
الدولية.
ورحب لي كوان يو بمبادرة العملة
ً
الخليجية ال��م��وح��دة ،م��ش��ددا على أن
دول المجلس تتمتع بعملة قوية.
ً
ً
واعتبر أوروبا نموذجا مثاليا في
ً
ه���ذا ال��م��ج��ال ،م��وض��ح��ا أن���ه «ل���م يؤثر
انضمام عدد من الدول األوروبية الى
م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو ع��ل��ى ح��ج��م ت��ب��ادل��ه��ا
ال���ت���ج���اري م���ع س���ن���غ���اف���ورة ،وب��ال��م��ث��ل
ل���م ي��ش��ك��ل ت��م��س��ك ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة
ً
بالجنيه االسترليني حاجزا لتبادلها
التجاري مع أوروبا».

أضاف يو بالقول« :عقدنا اتفاقيات
ت��ج��ارة ح���رة تسمح ب��ان��ض��م��ام ال���دول
المهتمة ك��اف��ة ال��ي��ه��ا ،وه��و م��ا يعطي
دفعة إضافية لمنظمة التجارة الدولية.
وعقدنا اتفاقيات اقتصادية مع تشيلي
ونيوزيلندا وسنغافورة ،ضمن منظمة
ال��ت��ع��اون االق���ت���ص���ادي لمنطقة آس��ي��ا
المطلة على المحيط الهادئ».
ولفت إلى أن اتحاد دول شرق آسيا
(أس���ي���ان) ي��م��ت��ل��ك ع�ل�اق���ات اق��ت��ص��ادي��ة
م��ع الصين والهند وك��وري��ا واليابان
واستراليا ونيوزيلندا.
وأك�������د أن دول م���ج���ل���س ال���ت���ع���اون
ال��خ��ل��ي��ج��ي ت��س��ط��ي��ع االس����ت����ف����ادة م��ن
ال���خ���ب���رات ال���واس���ع���ة ل��س��ن��غ��اف��ورة في
ال��م��ج��االت االس��ت��ش��اري��ة وادارة المدن
االقتصادية والصناعية والمطارات
وال������ش������رك������ات ،ف�����ي ال����م����ق����اب����ل ت����زوي����د
ب��ل��ده ب��ال��ن��ف��ط وال���غ���از .ف��ي��م��ا ستكون
س����ن����غ����اف����ورة م���ن���ص���ة م���ث���ال���ي���ة ت��ت��ي��ح
ال����دخ����ول ال�����ى اس�������واق ال���ص���ي���ن ودول
جنوب شرق آسيا.

لي كوان يو

مبيعات جني األرباح
دفعت أسعار النفط إلى الهبوط
هبطت أس��ع��ار النفط ال��خ��ام امس
م��دف��وع ً��ة ب��م��ب��ي��ع��ات ل��ج��ن��ي االرب����اح
وض���ع���ف ف����ي أس����ع����ار ال���ب���ن���زي���ن ف��ي
الواليات املتحدة ليهبط مزيج برنت
الخام من أعلى مستوى في  11شهرا
في الجلسة السابقة.
واق����ت����رب ب���رن���ت ب���ف���ارق  25س��ن ً��ت��ا
م��ن املستوى القياسي ال���ذي سجله
ف��ي ال��ث��ام��ن م��ن أغ��س��ط��س ف��ي ال��ع��ام
املاضي عند  78.65دوالرا للبرميل.
فيما ارتفع الخام االميركي تسليم
اغسطس بواقع  22سنتا إلى 74.15
دوالرا للبرميل في بورصة نيويورك
ل��ل��س��ل��ع .ف���ي ظ���ل ت���وق���ع ل��ل��ت��ج��ار ان
يشهد ال��س��وق م���زي ً���دا م��ن املبيعات
لجني االرباح.
وأفاد بعض التجار أن املعنويات
ه��دأت بفضل تقارير ع��ن استئناف
االنتاج في مصاف أميركية كبرى.
ور ّجح تراجع أهمية أنباء أساسية
ُ
تسهم في الصعود أو الهبوط نتيجة
جني االرباح.
واس�����ت�����أن�����ف�����ت ش�����رك�����ة «ب������ي.ب������ي»

ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ش��غ��ي��ل وح����دة ال��خ��ام
وطاقتها  250الف برميل في مصفاة
بـ «انديانا» طاقتها  410آالف برميل
ب��ي��ن��م��ا اس��ت��أن��ف��ت «اك����س����ون م��وب��ي��ل
كورب» تشغيل وحدة تكسير باملاء
في مصفاة طاقتها  563ألف برميل
في تكساس.
وتوقع استطالع للرأي ،أن يؤدي
ارتفاع معدالت عمل املصافي لتراجع
م��خ��زون النفط ال��خ��ام ف��ي ال��والي��ات
امل����ت����ح����دة ل��ل�اس����ب����وع ال����ث����ان����ي ع��ل��ى
ال��ت��وال��ي .وان ي��ك��ون م��خ��زون الخام
انخفض  300ألف برميل في اسبوع
ح��ت��ى  13ي��ول��ي��و .ف���ي ال���وق���ت ال���ذي
ه��ب��ط ف��ي��ه م��زي��ج ب��رن��ت ال��خ��ام 0.31
دوالر إ ل���ى  75.98دوالرا للبرميل.
وفقد الخام االميركي  0.17دوالر إلى
 73.98دوالرا .ون��زل السوالر 10.50
دوالرات إلى  647دوالرا للطن.
الجدير بالذكر ان ادارة معلومات
ال���ط���اق���ة االم���ي���رك���ي���ة ت���ص���در اح����دث
بيانات اسبوعية اليوم.
(لندن  -رويترز)
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استأنفت شركة
«بي .بي» البريطانية
تشغيل وحدة الخام
وطاقتها  250ألف
برميل في مصفاة
بـ «انديانا» طاقتها
 410آالف برميل

ال نقص في سوق النفط
بحسب «أوبك»
نقلت وك��ال��ة أن��ب��اء الجمهورية
االسالمية عن وزي��ر النفط االيراني
كاظم وزي��ري هامانه قوله ان وزراء
ال��ن��ف��ط بمنظمة أوب����ك ع��ل��ى ات��ص��ال
بعضهم ببعض وإنهم يعتقدون أنه
ال يوجد نقص في المعروض بسوق
ال���ن���ف���ط ،م����ؤك ً����دا أن����ه ال خ��ط��ط لعقد
اجتماع استثنائي .وم��ن المقرر أن
يعقد ال���وزراء اجتماعهم التالي في
سبتمبر المقبل .كذلك ّ
رجح الوزير
اإليراني أن يصل سعر النفط الى 80
دوالرا للبرميل .وكانت أسعار النفط

ق��د اق��ت��رب��ت م��ن م��س��ت��واه��ا القياسي
ب��أع��ل��ى م��ن  78دوالرا للبرميل ي��وم
أم����س األول االث���ن���ي���ن ل��ك��ن��ه��ا ع���ادت
وت���راج���ع���ت ال����ى م���ا دون  76دوالرا
ل���ل���ب���رم���ي���ل  .وت����وق����ع����ت «غ����ول����دم����ان
س���اك���س» أن ت��ص��ل االس���ع���ار إل���ى 95
دوالرا للبرميل بنهاية السنة الجارية
ً
إذا لم تضخ أوبك مزيدا من النفط .و
كانت منظمة أوب��ك ق��د أعلنت امس
أن سعر سلة خامات نفط المنظمة
صعد إلى  72.83دوالرا للبرميل.
(طهران  -رويترز)

َ
«سبكتروم لالستشارات» تفتتح مكتبا
في القاهرة ثم رأس الخيمة وباكستان

بورصة شنغهاي ويبدو في الصورة عجوزان من المستثمرين الصغار يدردشان بينما يراقبان
بدهشة حركة تداول األسهم

«آيالند غلوبال لليخوت»
تبيع  %60من «هيفن غراند»
أك���د ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة
آيالند غلوبال لليخوت ( )IGYأند
رودفاركاس انجاز المرحلة األولى
من مشروع يخت هيفين غراند في
س��ان��غ��وم��اس واس��ت��ك��م��ال المباني
ال��س��ك��ن��ي��ة ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة ي��ون��ي��و،
وان���ه���اء ه��ي��ك��ل ن����ادي ال��ي��خ��وت في
سبتمبر.
وأضاف فاركاس أنه تم بيع %60
م��ن ال���وح���دات ال��س��ك��ن��ي��ة للمشروع
ب��م��وج��ب ط��ل��ب��ات ال���ح���ج���وزات ،كما
ستغلق هذه الحجوزات مع انتهاء
ال���م���ش���روع ،ف���ي ح��ي��ن ل���م ي��ت��ب��ق إال
خ���م���س وح�������دات س��ك��ن��ي��ة م���ت���وف���رة،
ا ض�������ا ف�������ة ا ل���������ى ت�����أ ج�����ي�����ر  %85م���ن
ال���م���راف���ق ال��ت��ج��اري��ة ل��م��ح�لات مثل
بلغاري ،ولويس فويتون ،وجيولز،
ودايموندز العالمية ،وك��وت��ش .ان
حوالي  %55من المحالت مفتوحة
حاليا ،وسيتم تأجير البقية بحلول
افتتاح موسم الخريف.
وق�����ال ان����ه ق���د ت���م اف���ت���ت���اح ث�لاث��ة
مطاعم من اص��ل اربعة مطاعم في
ال���م���ش���روع :ف����ات ت����ورت����ل ،ووي���ك���د،
وغ��ران��د ك���رو ،م��ن��ذ ش��ه��ر ديسمبر،
وحصلت كلها على استحسان هائل
لك من أطعمتها وخدماتها وجوها
العام ،مشيرا الى انه قد تم تحديد
م��ي��زان��ي��ة  500أل���ف دوالر أم��ي��رك��ي
لبرنامج الفتات واشارات المشروع،
ال��ت��ي ت��س��ه��ل ع��ب��ر االش��ه��ر المقبلة
التعرف على موقع كل من مبانيها

وال��م��ح�لات ال��ت��ج��اري��ة ع��ن��د ال��ق��دوم
اليها سواءا من البر أو البحر.
ول��ف��ت ال���ى ان ال��ش��رك��ة ف��ي ص��دد
ال���م���ف���اوض���ة م����ع ع�����دد م����ن ش���رك���اء
الفندق المحتملين لتطوير فندق
ع��ال��ي المستوى المقرر ان��ج��اه في
ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال���م���ش���روع،
وت��ت��وق��ع  IGYب����دء ه����ذا ال��م��ش��روع
خالل عام .2008
ون�����وه ال����ى ان����ه م���ن ال���م���ق���رر ب��دء
المرحلة الثانية من بناء الواجهة
البحرية ،عقب االعالن عن  25مرفأ
أم���ام���ي ض��م��ن ن�����ادي ال���ي���خ���وت في
غضون  45يوما.
وأش��������ار ال�����ى ان «ي����خ����ت ه��ي��ف��ي��ن
غراند» يطرح برنامجا استثنائيا
ل���ل���ت���س���وي���ق وح�����م��ل��ات ت���روي���ج���ي���ة
ل��ل��م��ط��اع��م ف����ي ال����م����واس����م ال���ع���ادي���ة
ل��س��ك��ان س����ان ط���وم���اس وزواره�������ا،
م��ع ب��اق��ة م��ن ال��م��ن��اس��ب��ات ال��ع��ادي��ة
ال�����خ�����اص�����ة ال�����ت�����ي س����ت����ك����ون ض��م��ن
ال���م���ش���روع خ��ل��ال م���وس���م ال��ص��ي��ف
ت��ق��ري��ب��ا ك���ل ي�����وم ،وع�����دة م�����رات في
ال���ي���وم خ��ل�ال اف���ت���ت���اح ال���م���وس���م في
اكتوبر من هذا العام.
وت���ت���ك���ون ال���م���س���اك���ن ف����ي «ي��خ��ت
هيفين غراند» من شقق مؤلفة من
ثالث غرف مع ثالث حمامات واروع
ال��زخ��ارف والتسهيالت .كما تتيح
خدمة الغرف ،ومسبح خاص متوفر
لكل سكن م���زود ب��أل��واح ال��ق��ف��ز ،مع
امكانية الحصول على مرسى.

ارتفاع أرباح
«كوكاكوال»
في الربع الثاني
أعلنت شركة «كوكاكوال»
أك������ب������ر ش������رك������ة ف�������ي ال����ع����ال����م
للمشروبات الخفيفة امس
ان أرباحها ارتفعت في الربع
ال���ث���ان���ي م����ن ال����ع����ام ال���ج���اري
بفضل قوة أدائها في اسواق
ناشئة مثل الصين وتركيا
ّ
وال��ه��ن��د وال���ب���رازي���ل .وأك����دت
الشركة أن صافي االرباح بلغ
 1.85مليار دوالر تعادل 80
ً
سنتا للسهم بالمقارنة مع
 1.84مليار دوالر أي  78سنتا
للسهم ف��ي ال��ف��ت��رة المقابلة
م��ن ال��ع��ام ال��م��اض��ي .وارت��ف��ع
ص���اف���ي اي����������رادات ال��ت��ش��غ��ي��ل
الى  7.73مليارات دوالر من
 6.48مليارات .وفي السنوات
االخ��������ي��������رة ت����خ����ل����ف����ت ش����رك����ة
«ك���وك���اك���وال» ع��ن منافستها
«ب�����ي�����ب�����س�����ي�����ك�����و» ف���������ي ط������رح
منتجات بديلة للمشروبات
الخفيفة السكرية ا ل��ت��ي بدأ
االم���ي���رك���ي���ون ي��ت��ج��ن��ب��ون��ه��ا.
لكن بعض المحللين ي��رون
أن اس���ت���ح���واذه���ا ف���ي اآلون����ة
االخ���ي���رة ع��ل��ى ش��رك��ة «ف��ي��وز
بيفريغز» للعصائر والشاي
وش����رك����ة «غ��ل��اس�����و» ل��ل��م��ي��اه
يمثل بادرة على أنها تعمل
على اللحاق بمنافستها.
(نيويورك  -رويترز)

أعلنت «سبكتروم لإلستشارات»
( ،)Spectrum Consultantالشركة
اإلقليمية الرائدة في مجال التطوير
العقاري واإلدارة واستشارات قطاع
ً
ً
الضيافة ،افتتاحها مكتبا جديدا في
القاهرة ،بعد دبي مقرها الرئيسي،
ح���ي���ث س��ت��ت��وس��ع ف����ي ك����ل م����ن رأس
ال��خ��ي��م��ة وب��اك��س��ت��ان ف��ي المستقبل
القريب.
وسيتولى الرئيس السابق للبنك
ال���ع���ق���اري ال���م���ص���ري م��ص��ط��ف��ى اب���و
ال��ف��ت��وح ،رئ��اس��ة مكتب «سبكتروم
مصر».
وق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة
«س��ب��ك��ت��روم ل�ل�اس���ت���ش���ارات» وح��ي��د
ع��ط��ا ال��ل��ه ان م��ص��ر تعتبر ال��م��ك��ان
ال��م��ث��ال��ي الف��ت��ت��اح ال��م��ك��ت��ب ال��ث��ان��ي
في المنطقة كونها تمتلك إمكانات
كبيرة وتستقطب اهتمام العديد من
المستثمرين اإلماراتيين».
ً
ً
وتشهد مصر ت��ط��ورا م��ط��ردا في
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري وال��ض��ي��اف��ة ،حيث
ي��ن��م��و ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري ف��ي ال��دول��ة
ً
بنسبة تقدر بين  20و %30سنويا
في بعض المناطق الرئيسية بفضل
االتجاهات االقتصادية المشجعة.
وأسهمت جهود الحكومة المصرية
ال���رام���ي���ة إل�����ى ت��خ��ف��ي��ض ال���ض���رائ���ب
ال��ج��م��رك��ي��ة وت��ش��ج��ي��ع ن��م��و األع��م��ال
ال��ت��ج��اري��ة ف��ي تعزيز مكانة ال��دول��ة
ً
ك���واح���دة م��ن أك��ث��ر ال��وج��ه��ات ج��ذب��ا

للمستثمرين الراغبين في العمل في
أسواق المنطقة الناشئة.
وتقوم «سبكتروم لالستشارات»
ب���ت���وف���ي���ر خ���دم���ات���ه���ا االس���ت���ش���اري���ة
للعديد من المشاريع في القطاعات
المختلفة بما فيها «جزيرة المرجان»
ف��ي رأس الخيمة وم��ش��روع فندقي
وس����ك����ن����ي م����ت����ع����دد االس����ت����خ����دام����ات
ف��ي ج��زي��رة «ال��ن��خ��ل��ة ج��م��ي��را» وب��رج
س���ك���ن���ي ف������ي ش���������ارع ال����ش����ي����خ زاي������د
ومشروع البوادي العقاري والعديد
م��ن المشاريع السكنية والتجارية
وال��ف��ن��دق��ي��ة م��ت��ع��ددة االس��ت��خ��دام��ات
ف��ي أب��وظ��ب��ي و«ال��خ��ل��ي��ج ال��ت��ج��اري»
و«دبي الند».

مؤشر دبي
4.419.49

112.90

-18.47

-80.46

مؤشر
البحرين
2.475.76
مؤشر قطر
7.745.41

مؤشر عمان
6,444.96

9.49

-79.05

19.83

عمالت أجنبية
دوالر أميركي
يورو
جنيه استرليني
فرنك سويسري
الني الياباني

 0.286د.ك
 0.385د.ك
 0.586د.ك
 0.238د.ك
 0.002د.ك

عمالت عربية
ريال سعودي
درهم إماراتي
دينار بحريني
ريال قطري
جنيه مصري

 0.076د.ك
 0.078د.ك
 0.761د.ك
 0.078د.ك
 0.050د.ك

معادن
العرض
الذهب
الفضة
البالتني

الطلب

667.35 666.75
13.08 13.04
1.311 1.307

النفط
وحيد عطا الله

ً
ً
«أماديوس» تطرح حال جديدا
إلزالة آخر معوقات ّ
تحول قطاع الطيران
إلى «نظام الحجوزات اإللكترونية»
ّ
طورت «أماديوس» المزود للحلول
التقنية في قطاع السياحة والسفر،
«نظام التذاكر اإللكترونية المباشر»
(Amadeus Electronic Ticketing
 )Directال�����ذي ي��م��ث��ل أح�����دث ح��ل��ول
ال��ش��رك��ة إلزال�����ة آخ���ر ع��ق��ب��ة ي��م��ك��ن أن
تعرقل جهود ّ
تحول قطاع الطيران
ف����ي ال���ع���ال���م ال�����ى ن���ظ���ام ال���ح���ج���وزات
اإللكترونية بالكامل .وتنبع أهمية
ه�����ذا ال���ح���ل ال��م��ب��ت��ك��ر م����ن أن�����ه ي��ت��ي��ح
ل����ش����رك����ات ال����ط����ي����ران إص��������دار ت���ذاك���ر
إلكترونية في األسواق التي ال تعتمد
«نظام الفواتير وتسوية المدفوعات»
(.)BSP
وي��س��م��ح ال��ح��ل ال��ج��دي��د ل��خ��ط��وط
ال���ط���ي���ران أي���ض���ا ب��ب��ي��ع ال���ت���ذاك���ر م��ن
خالل مجموعة من وكالء السفر غير
ال��م��ع��ت��م��دي��ن ل����دى االت����ح����اد ال���دول���ي
ل��ل��ن��ق��ل ال����ج����وي (اي�����ات�����ا) ،وب��ال��ت��ال��ي
ت���وس���ي���ع دائ�������رة ال���ت���وزي���ع وت��ح��ق��ي��ق
عائدات أكبر.
وق�������ال ف����ري����دري����ك س���ب���ان���و ،ن��ائ��ب
ال����رئ����ي����س ل�����ش�����ؤون ق�����ط�����اع خ���ط���وط
الطيران في «أماديوس» رغم ان «اياتا»
أتاحت مهلة أطول للتحول الى نظام
ال��ح��ج��وزات اإللكترونية حتى مايو
 ،2008إال أن العمل من أج��ل تحقيق
هذا الهدف في أقرب وقت ممكن يصب
في مصلحة جميع األطراف المعنية،
ح���ي���ث وص���ل���ت ن��س��ب��ة ال���ت���ح���ول ال���ى
نحو  ،%80ولكن اليزال هناك بعض
العوائق التي يجب تجاوزها من أجل

بورصات

تطبيق النظام بشكل كامل.
أما على الصعيد التقني البحت،
ف��ق��د أب���رم���ت «أم����ادي����وس» ات��ف��اق��ي��ات
م����ع  65ش����رك����ة ط����ي����ران الس��ت��ض��اف��ة
ك�����اف�����ة أن����ش����ط����ة ن�����ظ�����ام ال����ح����ج����وزات
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ،ك���م���ا ق���ام���ت ب��إن��ش��اء
روا ب����ط تقنية لتفعيل  394اتفاقية
تنسيق الحجوزات اإللكترونية بين
ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ،م��ت��ج��اوزة ب��ذل��ك
أقرب منافسيها بفارق كبير.

أبرمت «أماديوس»
اتفاقيات مع  65شركة
طيران الستضافة
كل أنشطة نظام
الحجوزات اإللكترونية

الخام

السعر

خام دبي
$ 69.31
خام برنت
$ 76.31
االميركي الخفيف $ 74.64

إيران ستبيع
الغاز لدول خط
أنابيب نابوكو
ق�����ال م����س����ؤول اي���ران���ي
في مؤتمر صحفي أمس
إن ب��ل�اده س��ت��ب��ي��ع ال��غ��از
ال���ط���ب���ي���ع���ي ال�������ى ال�������دول
ال���م���ش���ارك���ة ف���ي م��ش��روع
خط أنابيب نابوكو لنقل
الغاز.
وأض�����������اف ال����م����س����ؤول
إن الصفقة المبرمة مع
ت����رك����ي����ا ل���ب���ي���ع غ�������از ل��ه��ا
وتوليها تطوير حقول
غ������از اي����ران����ي����ة ل����ن ت��ؤث��ر
ع��ل��ى ات���ف���اق اي����ران����ي مع
النمسا.
(أنقرة  -رويترز)

وول ستريت
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ّ
مشرف وغيوم المستقبل
يتعين على مشرف اتخاذ خطوات
أهمها تشكيل إجماع وطني
أضخم ضد المساجد والمدارس
الدينية لتمكينه من إحباط التهديد
اإلسالمي .غير أن هذا اإلجماع
لم تتشكل مالمحه بعد ألنه غير
مستعد إلقامة انتخابات حرة
وتقاسم السلطة مع رئيسة
الوزراء السابقة بناظير بوتو.
فهي السياسية العلمانية الوحيدة
القادرة بفضل قاعدتها الشعبية
الضخمة على محاكمة المتطرفين
اإلسالميين ودعم سياسات من
شأنها سحقهم.

ناجام سيثي
ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن ي��ول��ي��و ،ط���وق الرئيس
ال��ب��اك��س��ت��ان��ي ال��ج��ن��رال ب��روي��ز مشرف
ال��م��ت��ط��رف��ي��ن اإلس�ل�ام���ي���ي���ن ف���ي مجمع
المسجد األح��م��ر وجامعة حفصة في
العاصمة إس�ل�ام أب���اد .وق��ام��ت ال��ق��وات
التابعة للحكومة باإلغارة على المجمع،
ما أسفر عن مقتل نحو  100شخص من
بينهم مقاتلون من «طالبان» و«القاعدة».
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،وع��ل��ى م���دى األسبوعين
الماضيين ،رد المتطرفون بتظاهرات
ض����د ال���ح���ك���وم���ة ون����ف����ذوا س��ل��س��ل��ة م��ن
العمليات الدامية ذهب ضحيتها أول
ً
ً
وشرطيا.
جنديا
أمس وحده 70
وقد حاول المتطرفون منذ سنوات
اإلطاحة بمشرف أو قتله .فهل حانت ً
إذا
اللحظة التي ينجحون فيها في زحزحة
السيد مشرف عن منصبه؟
ً
فعليا في
على ما يبدو ،هم يفكرون
القيام بهذا األمر ،وهم بصدد مضافرة
ج����ه����وده����م .ف���ل���ق���د ت����ب����رأ ال���م���ت���ط���رف���ون
ال��ذي��ن يعيشون ف��ي المناطق القبلية
م���ن «ات��ف��اق��ي��ات ال���س�ل�ام» ال��م��وق��ع��ة مع
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال���ع���ام ال���ف���ائ���ت ،وأع��ل��ن��وا
بالتالي ال��ح��رب .أم��ا األح����زاب الدينية
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال���ت���ي ح��ص��ل��ت ع��ل��ى %11
م��ن األص����وات و %25م��ن المقاعد في
مجلس النواب خالل االنتخابات العامة
األخ��ي��رة ف��ي ال��ع��ام  ،2002وال��ت��ي تدير
ً
حاليا حكومتين محافظتين من أصل
أربع ،فقد انضمت إلى أكثر من  20ألف
م��درس��ة دي��ن��ي��ة ت��ق��ود أك��ث��ر م��ن مليون
طالب غاضب في أنحاء البالد .ها هم
هؤالء الناس يطلقون احتجاجات في
شوارع باكستان من أجل هدف واضح،
وه��و تفجير ث��ورة واس��ع��ة النطاق في
المدن ضد الحكومة.
وم�����������ن خ�����ل�����ال ت����ح����ل����ي����ل ق���ض���ي���ة
«الجامع األحمر وجامعة حفصة»،
تتضح تصدعات مقلقة في الدولة

والمجتمع الباكستاني.
ً
أوال  ،ث�����م�����ة ش����������رخ وا ض������������ح ب���ي���ن
ب��اك��س��ت��ان��ي��ي��ن ي��ع��ت��ب��رون أن ال��ت��ط��رف
ال��دي��ن��ي «ل��ع��ن��ة» أح��ض��ره��ا المتطرفون
وأولئك الذين يصرون على ضرورة ترك
الميليشيات وشأنها في مقابل سالمة
ال��ن��س��اء واألط���ف���ال ال��م��وج��ودي��ن داخ��ل
المجمع .ومن ناحية أكثر أهمية ،يظن
العديد م��ن ال��ن��اس أن الحكومة دب��رت
ه��ذه الحادثة من أج��ل تحويل األنظار
ع��ن مشاكلها ال��ع��دي��دة ،وم��ن ث��م فقدت
السيطرة على الفاعلين فأردتهم قتلى.
كما يحاول السياسيون المعارضون
لمشرف وك��ذل��ك ال��ع��دي��د م��ن العناصر
ال���م���س���ت���اءة ف����ي ال����ب��ل�اد وف�����ي ال��م��ن��ف��ى
استغالل الوضع .فكانت النتيجة أن أثير
غضب رجال الدين وشعر المحافظون
بالعزلة ف��ي أن��ح��اء ال��ب�لاد ،وه��و األم��ر
ال������ذي أض�����ر ب��ال��ت��وق��ع��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة
للرابطة اإلسالمية الباكستانية المؤيدة
لمشرف.
ث����ان����ي ً����ا ،ان�����ح�����از اإلع����ل����ام ال��ش��ع��ب��ي
المطبوع واإللكتروني إلى جانب موقف
رج���ال ال��دي��ن أك��ث��ر م��ن��ه إل���ى الحكومة،
وذلك ألن أغلبية الصحافيين معارضون
ت��م��ام ً��ا ل��م��ش��رف ،وللجيش ،وألم��ي��رك��ا.
ف��أص��ب��ح��ت ال���م���واق���ف ال��ع��اط��ف��ي��ة هي

برويز مشرف

المعيار البديل عن المواقف العقالنية.
وق���د زاد التحيز اإلع�لام��ي الطين بلة
بالنسبة إلى الجنرال المشرف.
ث��ال��ث ً��ا ،إن ال��ن��ه��اي��ة ال��دام��ي��ة لقضية
«ال��م��س��ج��د األح���م���ر» أدت إل����ى تسليط
األض��������واء ع���ل���ى ال���م���ش���اك���ل ال��س��ي��اس��ي��ة
المتفاقمة التي تتخبط فيها الحكومة.
ففي مارس ،أجبر السيد مشرف قاضي
المحكمة العليا على االستقالة .وكان
ً
حكما
من المتوقع أن تصدر المحكمة
ف��ي ش��أن استقالته القسرية .وف��ي ظل
ه���ذا ال��م��ن��اخ ال��م��ع��ادي ل��ل��ح��ك��وم��ة ،ف��إن
أي حكم يصدر ضد مشرف قد يشكل
حجر ع��ث��رة أم���ام خططه ال��ت��ي تقضي
بإعادة انتخابه رئيسا في وقت الحق
ه��ذه السنة ،وتعيين حكومة انتقالية
مؤيدة «للرابطة اإلسالمية الباكستانية»
واالستمرار في حكم البالد واستمرار
ارتدائه الزي العسكري لسنوات خمس
ً
سدى؟
مقبلة .ولكن هل ذهب كل ذلك
وكان من الممكن بروز بصيص أمل
إيجابي أث��ن��اء غيوم قضية «المسجد
األح����م����ر» ع��ل��ى ال���م���دى ال��ب��ع��ي��د ،ل���و أن
السيد مشرف والمؤسسة العسكرية
يستخلصان العبر الالزمة .فاألهم هو أن
الوقت قد حان لحل التحالف بين كبار
رجال الدين والعسكريين ،وهو المشروع
الذي تعمل عليه المؤسسة العسكرية
في باكستان منذ الثمانينيات عندما تم
إطالق حركة الجهاد األفغاني.
إن فسخ هذا التحالف يجب أن يأتي
نتيجة طبيعية في عالم ما بعد الحرب
ال�����ب�����اردة وم����وق����ع ب��اك��س��ت��ان ف��ي��ه بعد
الحادي عشر من سبتمبر .في الواقع،
ً
حاليا ق��وة نووية.
تمتلك إس�ل�ام أب���اد
وتم تدريب قواتها المسلحة على الطراز
ال��ح��دي��ث وإع������ادة ت��ش��ك��ي��ل��ه��ا .وه����ا هو
ً
أخيرا .وجل
اقتصادها بصدد التعافي
ما تحتاج إليه هو السالم في المنطقة،
ال سيما مع الهند ،من أجل تعزيز هذه
التطورات .وما من ضرورة لالستعانة

موجمير هامبل *
اتخذ السباق إلى تولي رئاسة صندوق
النقد الدولي منحى آخر غير متوقع في
األسبوع الماضي ،وذلك إثر قرار مجلس
إدارة الصندوق الموافقة ،وللمرة األولى،
على ترشيحات من خارج أوروبا .وقد
ح��ص��ل ذل����ك ب��ع��د أي����ام م���ن ال��م��ن��اورات
الفرنسية الهادفة إلى جعل وزير المالية
الفرنسي السابق «دومينيك ستراوس-
ك���ان» ال��م��رش��ح األوروب�����ي األج����در لهذا
المنصب ،ولكن أي ً��ا ك��ان سلف المدير
اإلداري «رودري�����غ�����و دي رات��������و» ،فهو
سيواجه مهمة ستثقل كاهله بشدة،
وه����ي أن ي���دخ���ل ال���ص���ن���دوق ف���ي ح��ال��ة
تقشف ويقلص من نفقاته.
وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن أن أح�����د أه�����داف
صندوق النقد الدولي األساسية تتمثل
ف���ي ت��ع��زي��ز اس���ت���ق���رار أن��ظ��م��ة ال��ص��رف
العالمية ،فإن تمويل عملياته الخاصة،
ه��و على العكس ،ره��ن بتوافر ح��االت
ع��دم االستقرار واألزم���ات االقتصادية
والفوضى في أسواق الصرف ،باإلضافة
إلى ذلك ،فإن هذا الحافز المثير للفضول،
أو حتى الشرير ،يعود في الحقيقة إلى
أن ال��دخ��ل ال���ج���اري ل��ل��ص��ن��دوق يتألف
بصفة أساسية من عائدات الفوائد على
القروض ،وعلى صور االئتمان األخرى
َّ
وتمول
المخصصة للبلدان المنكوبة.
عملية االقراض هذه من خالل الحصص
أو «رسوم العضوية» التي تسددها 185
ً
حاليا في صندوق النقد
دولة أعضاء
ال���دول���ي ،وه���و م��ا يتيح تحت تصرف
الصندوق في الوقت الراهن  315مليار
ً
تقريبا.
دوالر
وترتفع عائدات الفوائد مع ازدي��اد
ع���دد ال��ق��روض ال��ت��ي يقدمها صندوق
ال��ن��ق��د ال���دول���ي .وف���ي غ��ي��اب ال���ق���روض،
ينضب مورد الصندوق الرئيسي ،وهذا
م���ا ي��ح��ص��ل اآلن .ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال،
بعد الفوضى النسبية التي عمت في
ت��س��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال���م���اض���ي ،ع��ن��دم��ا
ت��دخ��ل ال��ص��ن��دوق ب��ق��وة ف��ي المكسيك
وروس��ي��ا وآس��ي��ا ،أت��ى العقد األول من

باروميتا شاستري

إل����ى أن ه����ذا ال��ع��ج��ز ق����در ح��ت��ى أب��ري��ل
الماضي بـ 106ماليين دوالر ،وقد يزيد
ثالثة أضعاف من اآلن حتى العام ،2010
م��ا ل��م تتخذ أي ت��داب��ي��ر ف��ي م��ا يتعلق
بالعائدات أو النفقات .ويمكن مقارنة
ذل���ك ب��ـ«ال��س��ن��ة ال��ذه��ب��ي��ة» ل��ل��ع��ام ،1999
عندما وص���ل ص��اف��ي دخ���ل الصندوق
ً
تقريبا.
 600مليون دوالر
وفي السياق نفسه ،يقول السيد أندرو
كروكيت ،الرئيس السابق لبنك انكلترا
وبنك التسويات الدولية ،في تقرير له
ّ
فوضه به صندوق النقد الدولي لهذا
العام ،إنه من الضروري معالجة مشكلة
ال��ع��ج��ز ف ً
�����ورا .وق���د ع��م��د ال��س��ي��د أن���درو
بمساعدة خ��ب��راء م��ن بينهم ،الرئيس
السابق لمجلس االحتياطي الفدرالي
(ال��م��رك��زي األم��ي��رك��ي) أالن غرينسبان،
ورئيس البنك األوروبي المركزي جان
كلود تريشي ،بتعريف الصندوق إلى
وسائل متعددة تخوله كسب عائدات
أكبر في السنوات المقبلة ،حتى يتمكن
من تغطية نفقاته التشغيلية التي تشكل
الرواتب واألجور  %70منها .وقد تطرق
تقرير كروكيت إلى بيع حصة من الذهب
الذي يملكه الصندوق ،وإلى استثمارات
أكثر جرأة الحتياطياته المالية ،إال أنه
ط���رح أي��ض ً��ا إم��ك��ان زي�����ادة مساهمات
الدول األعضاء.
ولكن من المفاجئ أن التقرير وإدارة

ال��ف��درال��ي��ة حملة ض��د ال��رئ��ي��س مشرف
بعد أن قام هذا األخير بتقديم الشكر له
ً
علنا في خطاب حديث له .ومن المؤكد
أن ه��ذه الحملة سيتم استغاللها من
قبل األحزاب الدينية من أجل الدفاع عن
منهاج المدرسة الدينية بصفته مصدر
القوة التي تملكها في الشارع.
ف����ي ح��ق��ي��ق��ة األم��������ر ،ت���ض���اع���ف ع���دد
ال��م��دارس الدينية ف��ي باكستان خالل
ً
حاليا تثأر منه،
عهد مشرف .وها هي
ول��ك��ن السيد م��ش��رف ع��اج��ز حتى اآلن
عن وضع استراتيجية مناسبة إلبطال
تأثيرهم السيئ.
أم���ا ال��خ��ط��وة ال��ث��ان��ي��ة ،فتتمثل في
ت��ش��ك��ي��ل إج����م����اع وط���ن���ي أض���خ���م ضد
المساجد والمدارس الدينية من شأنه
ت��م��ك��ي��ن ال���س���ي���د م����ش����رف م�����ن إح���ب���اط
التهديد اإلسالمي .غير أن هذا اإلجماع
ل���م ت��ت��ش��ك��ل م�لام��ح��ه ب��ع��د ألن ال��س��ي��د
مشرف غير مستعد إلقامة انتخابات
ح������رة وت����ق����اس����م ال���س���ل���ط���ة م����ع رئ��ي��س��ة
ال�����وزراء ال��س��اب��ق��ة بناظير ب��وت��و .فهي
السياسية العلمانية الوحيدة القادرة
بفضل قاعدتها الشعبية الضخمة على
محاكمة المتطرفين اإلسالميين ودعم

سياسات من شأنها سحقهم.
وم���ع ت��ف��اق��م م��ش��اك��ل ال��س��ي��د مشرف
وفي خضم تردده ما بين فرض األحكام
العرفية أو تطبيق الديموقراطية إلى
أبعد حد ،يرتبط مصير باكستان بمدى
استعداده لتشكيل تحالفات جديدة ضد
اإلسالميين الذين يهددون حكمه.
ك����ات����ب ف�����ي ص���ح���ي���ف���ت���ي «ف������راي������داي
ت��اي��م��ز» و«داي��ل��ي ت��اي��م��ز» ف��ي اله��ور
 -باكستان

األمل في الواليات الهندية

من يحتاج إلى التقشف اآلن؟
ال��ق��رن ال��واح��د والعشرين أكثر ه ً
���دوءا
بكثير م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��م��ال��ي��ة .ه���ذا من
ُحسن حظ عالم المال وم��ن س��وء حظ
إدارة الصندوق.
وخ�لال العقد الماضي ،ارت��ف��ع عدد
ط��اق��م موظفي ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي
ب��ش��ك��ل ك���ب���ي���ر ،ك���م���ا ازدادت م���وازن���ت���ه
التشغيلية بشكل ملحوظ ،وذلك نتيجة
ت���وس���ع أع���م���ال���ه .وي����وظ����ف ال��ص��ن��دوق
ً
حاليا نحو  2700شخص معظمهم من
االقتصاديين المتخصصين والخبراء
الماليين والمديرين ،بمعنى آخر ،فهم
م��وظ��ف��ون ي��ت��ق��اض��ون روات����ب مرتفعة.
وقد ازداد طاقم موظفي صندوق النقد
الدولي بنسبة  %35على طول الفترة
الممتدة بين  1995و.2005
بيد أن الطلب على خدمات صندوق
النقد الدولي ال يتناسب مع نموه .ذلك
ألن الخبرة المكتسبة من تسعينيات
ال���ق���رن ال���م���اض���ي ،ع��ن��دم��ا ش��ع��رت دول
ك����ث����ي����رة ،وخ����ص����وص����ا ف�����ي آس�����ي�����ا ،أن
الصندوق لم يعاملها بالكرم ذاته أو بما
يشبه كرمه مع المكسيك ،دفعت بعدد
من الدول إلى تشكيل احتياطي خاص
ً
فضال عن
بها وحفظته ألوقات األزمات.
ذلك ،أسهم نمو األسواق المالية الخاصة
في تأمين مصادر تمويل مختلفة.
بالتالي ،بات صندوق النقد الدولي
ً
ً
ً
واحدا فقط ،أال وهو
كبيرا»
«زبونا
يملك
تركيا .وهذه األخيرة تستأثر بما يقارب
ثلثي تسهيالت القروض التي يقدمها
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي ح��ال��ي ً��ا ،وه��ذا
ما يجعلها مصدر التمويل األساسي
ل��م��وازن��ة ال��ص��ن��دوق التشغيلية .بيد
ً
كبيرا بما يكفي
أن ه��ذا ال��زب��ون ليس
للحفاظ على ه��ذه المنظمة المتخمة.
وذل���ك ألن للصندوق ن��ش��اط��ات أخ��رى
«غ��ي��ر ت��رك��ي��ة» تستهلك م ً
�����اال وال ت��در
ً
أي إي���رادات ،نذكر منها ً
كما كبيرا من
المساعدات التقنية المقدمة من خالل
بعثات من الخبراء إلى الدول األعضاء.
كما أن الهدوء ال��ذي يعتري أسواق
المال العالمية من شأنه أن يزيد عجز
صندوق النقد الدولي .وتجدر اإلشارة

باإلسالميين الجهاديين واألصوليين
من أجل حفظ األمن.
ب��ل على العكس ،فقد أصبح ه��ؤالء
ً
ً
كبيرا على
خطرا
األصوليون يشكلون
ب��اك��س��ت��ان ،ك��م��ا ه���و واض����ح م���ن خ�لال
م���ح���اوالت���ه���م ال��ي��ائ��س��ة إلف���ش���ال ح���وار
ال����س��ل�ام م����ع ال���ه���ن���د ،واغ���ت���ي���ال ال��س��ي��د
م��ش��رف ،ووض����ع ال��م��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة
ت��ح��ت س��ي��ط��رة ال���ط���ال���ب���ان ،وال����ث����أر من
أ م��ي��ر ك��ا وتطبيق شريعتهم الخاصة
التي ال تخدم سوى مصالحهم من خالل
أعمال السيطرة على األمن.
إال أن ثمة خاتمة بالخطورة نفسها.
إذ ال ي���م���ك���ن ل���ل���م���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة
إت���م���ام ه����ذا ال��ت��ح��ول ال��م��ث��ال��ي بمجرد
التحالف م��ع ح��زب «راب��ط��ة المسلمين
الباكستانيين» .وبالفعل ،ت��ب��دو هذه
ً
عائقا أمام خطط السيد مشرف.
الرابطة
ففي كل نقطة حاسمة ،سعى قادتها إلى
إقامة تحالفات مع كبار رج��ال الدين.
بيد أنه يجب إيجاد حل لهذا التناقض
بين خطط السيد مشرف التي تحمل
في طياتها «االعتدال الواعي» من جهة
ومبدأ المحافظة المتأصل لدى شركائه
السياسيين من جهة أخرى .كما أن ما
تحتاج إليه البالد في ه��ذا الوقت هو
تحالف انتقالي للمؤسسة العسكرية
م����ع ال���م���زي���د م����ن ال���ع���ن���اص���ر ال��ت��ق��دم��ي��ة
والعلمانية.
وتتمثل الخاتمة النهائية في عدم
إمكان ردع التطرف الديني والسياسي
من قبل أح��زاب سياسية في باكستان
واهنة ،وضعيفة البنى ،ومقسمة وغير
منظمة فحسب من دون الدعم الفعلي
للعسكريين .ف��إن ديموقراطية مدنية
وم��ع��ززة ك��ه��ذه م��ن دون دع���م عسكري
قد تؤول إلى الفوضى السياسية ،بقدر
ما يمكن للتفوق العسكري مع إجماع
م���دن���ي ض��ع��ي��ف أن ي�������ؤدي إل�����ى ع��ج��ز
س��ي��اس��ي .وال��م��ط��ل��وب ع��وض ً��ا ع��ن ذلك
تأليف تحالف سياسي عسكري واع

ومعتدل من أجل التفوق على األصولية
الدينية بالطريقة نفسها التي تم بها
تأليف تحالف سياسي عسكري محافظ
ومتطرف بطريقة غير متقنة من أجل
أسلمة البالد خالل فترة الثمانينيات.
ه���ل ال��س��ي��د م��ش��رف ق����ادر ع��ل��ى خ��وض
هذا التحدي؟
ت��ق��وم الخطوة األول���ى على إص�لاح
م���س���ار ال�����م�����دارس ال���دي���ن���ي���ة .إذ ت��ع��ه��د
السيد مشرف األسبوع الفائت بإيقاف
الندوات التي تقام في «جامعة حفصة»
والتي تنشر الفكر القتالي واإلرهابي.
غير أن��ه ع��اد وأك��د أن��ه ال يمكن اعتبار
جميع المدارس مراكز للتمرد والثورة
ضد الدولة.
لقد أخ��ط��أ ف��ي ذل���ك .إذ إن المدرسة
ال��دي��ن��ي��ة ليست م��ك��ان ً��ا ي��ت��م ف��ي��ه إع���داد
أطفال لالنخراط في سوق العمل .بل إن
ال��ط�لاب ف��ي ال��م��دارس الدينية يتلقون
ً
تعليما يعزز فيهم روح اآلراء الرجعية،
ال سيما في المواضيع المتعلقة بغير
المسلمين ،و«ال��غ��رب الكافر» ،والمرأة،
ب���ال���م���ق���ارن���ة م����ع ط��ل��اب ي���ت���ه���ي���أون ف��ي
م����دارس وطنية رئيسية أو متوسطة
إنكليزية لدخول سوق العمل .ويعكس
تطرف الخطب والمواعظ اليومية التي
تطلقها المساجد الرأي العام المتفشي
وال��م��ت��ش��رب ف��ي ال���م���دارس «النظامية»
المرتبطة ب��ه��ا .ف��خ�لال العشرين سنة
ال��ف��ائ��ت��ة ،منحت ال���دول���ة الباكستانية
صالحيات للمدارس الدينية إل��ى حد
ً
حاليا على وضع
أنها أصبحت قادرة
خ��ط��ط��ه��ا ال���خ���اص���ة وت����ح����دي ال����دول����ة
نفسها.
واس����ت����ن����دت ط���ال���ب���ات ف����ي «ج��ام��ع��ة
ح��ف��ص��ة» ،ف���ي م��ق��اب��ل��ة أج��رت��ه��ا معهن
وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،إل��ى رأي رج���ال الدين
في تبريرهن للعمل األمني بقولهن «إن
الدولة ال تقوم بإيقاف األنشطة المحرمة
في االسالم» .لهذا السبب من السخرية
أن ي��ع��ل��ن م��ج��ل��س ال���م���درس���ة ال��دي��ن��ي��ة

الصندوق لم يتطرقا عالنية إلى كيفية
تقليص نفقات صندوق النقد الدولي.
كذلك ،لم يتقدم أي منهما حتى اآلن بأي
اقتراح لخفض القوى العاملة والنفقات
اإلدارية .ولكن في األوقات الهادئة التي
ال تكثر فيها العائدات ،ينبغي ترشيد
الصندوق.
ومما ال شك فيه أن الصندوق كان
ً
محقا في فرض تدابير قاسية وقيود
على ع��دد من الحكومات ح��ول العالم.
ول��ك��ن على م��دي��ره ال��ج��دي��د ،س���واء كان
السيد س��ت��راوس ،أو أي شخص آخ��ر،
أن يفرض على المؤسسة أن تتذوق من
الدواء المر الذي تقدمه لآلخرين.
* ع��ض��و م��ج��ل��س إدارة ب��ن��ك تشيكيا
الوطني

على الرغم من الحديث عن سوء اإلدارة
المالية على المستوى الوطني في الهند،
ثمة بريق أمل يتمثل في الواليات ،وكل
ذلك بفضل منحنى «الفير» .فقد ساهمت
اإلص��ل�اح����ات ال��ض��ري��ب��ي��ة وغ��ي��ره��ا من
عمليات التحرير على المستوى المركزي
ومستوى الواليات في زيادة العائدات،
ً
تماما كما ج��اء ف��ي المنحنى البياني
الشهير آلرثر الفير الذي يبين المعدالت
الضريبية مقابل العائدات ،كما أفسحت
المجال أمام المزيد من السياسات التي
ت��ع��زز ال��ن��م��و .ل��ن تتمكن نيودلهي من
تنظيم شؤونها ال��خ��اص��ة ،ولكنها لن
تشكل عقبة ،على األقل ،أمام التنمية على
مستوى الوالية.
من المتوقع أن تقدم  21والية هندية
من أصل  26موازنة متوازنة ألول مرة
في تاريخها .وس��وف تتمكن الواليات
المتطورة مثل «جوجارات» و«كارناتاكا»
من تحقيق فائض في إيراداتها بقيمة
 20مليار روبية هندية (أي ما يعادل 498
مليون دوالر أميركي) أو أكثر خالل هذه
السنة .كما أن والية «أوتار براديش» التي
تعاني توترات طائفية وفسادا ،حققت
ف��ائ��ض ً��ا ف��ي ع��ائ��دات��ه��ا ق����دره  34مليار
روبية خالل السنة المالية الفائتة مقابل
عجز قيمته  13مليار روبية في السنة
التي سبقتها.
م�����ا ال��������ذي أدى إل������ى ه������ذا ال���ت���ح���ول
الضريبي في الواليات؟ ً
أوال ،هيكليات
ض��ري��ب��ي��ة أك���ث���ر ب���س���اط���ة وف���ع���ال���ي���ة تم
ت���ن���ف���ي���ذه���ا ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى ال���وط���ن���ي
ومستوى الواليات في الحكومة .فمنذ
ال���ع���ام  ،1991ت���م ت��رش��ي��د االص�ل�اح���ات
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال����ك����ب����ي����رة وال�����ش�����رائ�����ح
حددت
الضريبية للدخل الفردي التي ِ
على المستوى ال��م��رك��زي ،كما أجريت
تخفيضات وخفض معدالت الضريبة.
وقبل العام  ،1997كان العامل الهندي
ال��������ذي ي���ت���ق���اض���ى م���ل���ي���ون روب�����ي�����ة ف��ي
ً
ملزما بدفع ضريبة على الدخل
السنة
نسبتها  ،%40أما اليوم ،فقد انخفضت

ه��ذه الضريبة إل��ى  ، %30وثمة بعض
االع���ف���اءات وال��ح��واف��ز م��ن أج���ل خفض
الضريبة على الدخل أكثر من ذلك.
وق��د ت��م تقليص ال��رس��وم الجمركية
ل��ت��ت��ط��اب��ق وم��ع��اي��ي��ر م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة
ال��ع��ال��م��ي��ة .وش���ك���ل ت��ط��ب��ي��ق ال��ض��ري��ب��ة
على القيمة المضافة في ال��والي��ات في
ع��ام��ي  2005وً 2006
أداة إض��اف��ي��ة من
ً
أجل تحصيل العائدات مسبقا وبشكل
أك���ث���ر ش���ف���اف���ي���ة ،ع����وض ً����ا ع����ن م�لاح��ق��ة
الممولين المتخلفين ع��ن ال��ض��رائ��ب،
وكذلك محصلي الضرائب الفاسدين.
ف��ع��ل��ى م��س��ت��وى ال�����والي�����ات ،ت���م خفض
رسم الدمغات على المعامالت العقارية
إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر ،وك��ذل��ك ال��ض��رائ��ب على
السيارات والمشروبات .وعندما خفضت
كارناتاكا معدالت الرسوم البريدية إلى
النصف ،أي من  %16في عام 2002-2001
إل��ى  %8في ع��ام  ،2003-2002ارتفعت
العائدات الضريبية إلى .%30
ك����م����ا س����اه����م����ت ع���م���ل���ي���ات ال���ت���ح���رر
االق����ت����ص����ادي ف����ي إض����ف����اء ال���م���زي���د من
اإلن�����ج�����ازات ال���م���ال���ي���ة .ف��ب��ع��د أن أزال�����ت
الهند ال��ع��وائ��ق على ال��ت��ج��ارة ،تدفقت
االستثمارات ورؤوس األم���وال ما أدى
إل���ى ح��ف��ز م��ع��دالت ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي
عبر البالد .ونتج عن هذا األمر ،بفضل
تحسين إج�����راءات تحصيل الضرائب
ً
أيضا ،فيض في تدفقات رؤوس األموال
في الواليات .أما المدن الصغرى كأحمد
أب����اد ،وج��اي��ب��ور ،وم���ي���روت ،وال��ل��ه أب��اد
ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال ف��ق��د ش��ه��دت ن��م ً
��وا
أك���ب���ر ف����ي م����ع����دالت ت��ح��ص��ي��ل ض��ري��ب��ة
الدخل العام الفائت من المدن الكبرى
ش��أن نيو دلهي ومومباي .وكذلك فإن
االن��ت��ع��اش االق��ت��ص��ادي ف��ي الهند أخذ
ي�ل�ام���س ص���ن���اع���ات م��ت��ن��وع��ة وع���دي���دة
في الهند وينسحب عليها ،فضال عن
بروز عمليات تزويد الخدمات للخارج،
والمتاجر الصغيرة واستزراع المناطق
الريفية التابعة لوالياتها.
وب����واس����ط����ة ط������رق ش���ت���ى ب��س��ي��ط��ة،
أص���ب���ح���ت ال�����والي�����ات م����درك����ة ض�����رورة
إرساء النظام المالي ،ال سيما في مجال

إدارة ال��خ��دم��ات واإلدارة ،وم��ث��ال على
ذلك مشاريع الري في الهند التي عانت
في السابق الفساد وتغطية متواضعة
للتكاليف .وف���ي م��ه��ارش��ت��را ،ساهمت
بعض اإلج���راءات مثل إنشاء جمعيات
لمستهلكي المياه ،وزيادة الرسوم على
استهالك المياه ،والرقابة الفعالة في رفع
تغطية التكاليف من  %40في عام 1999-
 2000إلى  %119في عام ،2005-2004
ً
مقارنة بـ ،%6فحسب كمعدل وطني في
العام .2000-1999
وع���ل���ى غ�����رار س���ائ���ر ال������دول ال��ن��ام��ي��ة
األخرى ،لطالما شكل التخطيط المركزي
والتدخل الحكومي المتوارثان منذ زمن
طويل حجر عثرة أمام جهود التنمية في
الهند .وقد اكتشفت الواليات الناجحة أنه
يمكن اللجوء إلى إجراء إصالح ضريبي
وإدارة أك��ث��ر ص��رام��ة م��ن أج���ل تحقيق
التنمية ،وبالتالي توليد العائدات التي

تسمح لها بتنظيم شؤونها الضريبية
وإزالة العقبات من أمام القطاع الخاص،
وذلك بغية تحفيز النشاط االقتصادي
الخاص .ليست الهند وحدها من تعلم
ه��ذا ال���درس وإن��م��ا أيرلندا أي��ض ً��ا ،غير
أنها من أكبر البلدان التي قامت بهذه
الخطوة .وإذا ما حذت البلدان األخرى
حذو الهند ،فإن المنافع ستعم مناطق
أبعد من جوجارات وكارناتاكا.

ً
ً
تبا ...تتبعني دوما
هذه اإلشارة
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د .مصطفى اللباد

العرب وإيران!!

«الجيوبوليتيك» :علم الدولة ومفتاح السياسة واالقتصاد
يكشف «الجيوبوليتيك» الستار عن رؤية متكاملة
للعالم بحيث ال يمكن مقارنته مع فرع واحد من
العلوم ،بل ربما توجبت مقارنته مع منظومة
العلوم .ويطرح هذا العلم مقولة مناقضة لما
تطرحه الماركسية والليبرالية ،فهو يستبدل
االقتصاد بالجغرافيا في نقطة انطالقه
األساسية ليصك مقولته الفريدة الخاصة:
ً
«التضريس الجغرافي مصيرا».

قوانين «الجيوبوليتيك»
تشدد على أن الدول قد
تبدو حرة في اختياراتها
ولكنها ليست حرة
في بنية اختياراتها

قليلة هي املصطلحات السياسية التي تستحق بحثًا
معمقًا في تركيبها اللغوي ومعناها السياسي وأبعادها
امل���ت���ع���ددة ال��ط��ب��ق��ات ،وإذ ت���ت���ردد م��ص��ط��ل��ح��ات سياسية
بعينها في فترات تاريخية معينة ،فإنها تعود لتفسح
امل��ج��ال ملصطلحات أخ���رى ف��ي أزم��ن��ة مختلفة وظ���روف
مغايرة وهكذا .ولئن طغت مصطلحات «الرسالة الخالدة»
و «م��ج��ت��م��ع ال��ك��ف��اي��ة وال���ع���دل» ع��ل��ى امل���ف���ردات السياسية
ف��ي الخمسينيات والستينيات م��ن ال��ق��رن املنصرم ،فقد
ت��ص��درت م��ف��ردات «ال��س�لام ال��ع��ادل» و «االن��ف��ت��اح» واجهة
السياسة في السبعينيات .أما مصطلحات مثل «مبادرة
ال���س�ل�ام» و «ع��م��ل��ي��ة ال���س�ل�ام» فتشكل ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي
ج����زءًا أس��اس��ي��ًا م��ن ال��خ��ط��اب ال��س��ي��اس��ي ال��ع��رب��ي ،بحيث
يندر أن تجد نصًا سياسيًا مكتوبًا أو محكيًا ال يحشر
أي��ًا من ه��ذه املصطلحات في زم��رة مفرداته .وإذ تعكس
هذه املصطلحات قيمًا زمانية ومكانية محددة؛ محلية
وإق��ل��ي��م��ي��ة ب����ال����ض����رورة ،ف��إن��ه��ا ت��ص��ب��غ��ه��ا ب��خ��ص��وص��ي��ة
جغرافية وتاريخية معينة ،وتحد بالتالي من انتشارها
كمفردة من مفردات السياسة خارج الوطن العربي .وعلى
النقيض من املفردات الغارقة في إقليميتها العربية شهد
العالم في القرن األخير طغيانًا ملفردات تستند إلى أسس
إيديولوجية ،تمتعت بانتشار هائل في خطاب األحزاب
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��ن��ت��ه��ا .وه���ك���ذا أم��ك��ن وج����ود ح��رك��ات
سياسية في أفريقيا السوداء وفي املنطقة العربية والقارة
اآلس��ي��وي��ة ت��ش��ت��رك ف��ي املصطلحات واألف���ك���ار والعقيدة
السياسية (اإليديولوجيا) مع أحزاب وحركات سياسية
مماثلة في أوروب��ا وأميركا الجنوبية ،بحيث القت هذه
املصطلحات رواجًا كونيًا قل نظيره .واملدرستان الفكريتان
األشهر للداللة على هذا املثال هما :املاركسية ونقيضتها
الليبرالية ،اللتان طرحا مصطلحات كثيرة العدد ولكنهما

ارتكزتا معًا -للمفارقة -على مقولة «االقتصاد مصيرًا».
دخلت املصطلحات الليبرالية مثل «حرية السوق» و«آليات
ال��س��وق» ي��دًا بيد م��ع مصطلحات ماركسية مثل «ع�لاق��ات
اإلن��ت��اج» و«التخطيط االق��ت��ص��ادي» ،ق��ام��وس السياسة من
أوس��ع أب��واب��ه .وم��ن البديهي ال��ي��وم ألي محلل سياسي أو
ص��ان��ع ق���رار ف��ي ال��ع��ال��م أن ي�لاح��ظ ال��ت��راب��ط ب�ين السياسة
واالقتصاد من حيث كونهما وجهني لعملة واحدة ،يستوي
في ذلك التحليل الليبرالي أو املاركسي .ويمكن عن طريق
التوجه السياسي استنباط توجهات االقتصاد ،والعكس
صحيح؛ فمن م��س��ار االق��ت��ص��اد ف��ي بلد م��ا يمكنك تحديد
م�لام��ح ال��ت��وج��ه��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ه��ذا ال��ب��ل��د .وه���ذا ال��ت��داخ��ل
البديهي بني السياسة واالقتصاد أنتج علومًا تعنى به في
حد ذاته مثل االقتصاد السياسي ،كما ّصك مصطلحات عابرة
لأليديولوجيا والقارات مثل «السياسة االقتصادية» لبلد ما.
وفي مقابل الرواج الشعبي والجماهيري ملصطلحات بعينها
في منطقتنا العربية وفي العالم ،فمازالت علوم ومصطلحات
خارج التداول الشعبي والجماهيري رغم أهميتها الفائقة
وال���دور ال��ذي ت��ؤدي��ه ف��ي توجيه السياسة واالق��ت��ص��اد ألي
بلد .واملثال األب��رز على ذلك هو علم «الجيوبوليتك» الذي
ً
اشتقت تسميته من جيو وكيال عن الجغرافية والبوليتيك
ً
وكيال عن السياسة ،بشكل أشبه ما يوصف بعلم «الجغرافيا
السياسية» ،ولكن ه��ذا العلم األخير ال يرقى على أهميته
لجمع معاني وخصائص «الجيوبوليتيك».
يكشف «الجيوبوليتيك» الستار عن رؤية متكاملة للعالم
بحيث ال يمكن مقارنته مع فرع واحد من العلوم ،بل ربما
توجبت مقارنته مع منظومة العلوم .ويطرح هذا العلم
مقولة مناقضة مل��ا تطرحه املاركسية والليبرالية فهو
يستبدل االقتصاد بالجغرافيا في نقطة انطالقه األساسية
ليصك مقولته الفريدة الخاصة« :التضريس الجغرافي

م��ص��ي��رًا» .ذل��ك أن الجغرافيا وامل���دى املكاني ي��ؤدي��ان في
«الجيوبوليتيك» ال��دور الذي تؤديه العالقات اإلنتاجية
والنقود في املاركسية والليبرالية ،فالكيانات الجغرافية
ل��ه��ا روح��ه��ا ال��خ��اص��ة ،ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ن��ت��ج «ق���وان�ي�ن امل��ك��ان»
الخاصة بها .وكان العالم الجيوبوليتيكي األملاني الشهير
فريدريش راتسيل قد صنف الدولة على اعتبارها «جهازا
محكوما باملدى املكاني ومتجذرا في التربة الوطنية»،
أم���ا امل��ف��ك��ر ال��س��وي��دي رودل����ف تشيلني ف��ق��د ع���رف ال��دول��ة
على أنها «جسم جغرافي متجسد في امل��ك��ان» .وم��ن علم
«الجيوبوليتيك» ولدت مفردات عميقة املعنى واملضمون
مازالت وستظل ما بقيت الدول املستقلة تشكل األساس
األول���ي ل��ل��ق��رارات الحيوية ل��ل��دول ،مثل «امل���دى» و«امل��ج��ال
َ
الحيوي» و«املعنى امل َ���دوي» و«طاقة الحياة» .أهمية هذا
العلم ،أو مجموعة العلوم أنه يكتشف قوانني حركة الدول
ومساراتها ،فبعد التعمق في «الجيوبوليتيك» تكتشف
أن ال األيديولوجيا وال امليول السياسية هي التي تحدد
مصائر ال���دول ،بل قوانني «الجيوبوليتيك» التي تشدد
على أن الدول قد تبدو حرة في اختياراتها ،ولكنها ليست
حرة في بنية اختياراتها ،ألنها مثل كائنات حية محكومة
باملدى املكاني الذي تعيش فيه!« .الجيوبوليتيك» هو علم
ع��اب��ر ل��ل��ق��ارات واإلي��دي��ول��وج��ي��ا واألزم��ن��ة ،يحكم ويحدد
مسار سياسات الدول استنادًا إلى قوانني املكان؛ وألن هذا
العلم هو علم السلطة فهو شديد التعلق بالدولة وقوانني
حركتها في املدى املكاني ،يبقى محبوسًا في عليائه بني
أي��دي صناع القرار .وما يزيد من العزلة التقليدية لعلم
«الجيوبوليتيك» في عاملنا العربي ن��درة وج��ود املراجع
والكتب الكالسيكية املؤسسة له في املكتبة العربية.

محمد صادق الحسيني
حروب المصطلحات والكلمات!
ً
ً
مصطلح «اإلرهاب» يلقى رواجا واسعا في السنوات األخيرة وبشكل
ّ
متعمد ومقصود ألسباب عدة ،من بينها اإليحاء بأن ثمة ما يسمى
«بالمجتمع الدولي» ،الذي هو بدوره أيضا مصطلح «مشتبه فيه»
ّ
وملغم ،وضع على قائمة أهدافه إحالل «األمن واالستقرار الدوليين».
ثمة حرب كبيرة ومتشابكة على مستوى املصطلحات والكلمات،
تدور في األروقة الخلفية للمشهد العام في بالدنا ال ُيسلط
ّ
برأيي أخطر ربما من الحرب الواضحة
عليها الضوء كثيرًا ،هي
واملكشوفة النوايا واألهداف التيً تخاض في امليدان!
فنحن إذا كنا ضد «العنف» مثال ،فألنه عادة ما يمارسه أرباب
منطق القوة ضد الضعفاء واملظلومني وقليلي الحيلة ،من
الرافضني ملنطق التعسف في إدارة شؤون البالد أو الرافضني ألي
شكل من أشكال االحتالل والهيمنة األجنبية على اآلخرين ،ولهذا
نحن ضده أو أننا ضده ألنه كذلك ،ولكن لسنا بالضرورة ضد
أي «عنف» كان ومن أية جهة أتى ،حتى لو صدر من جانب الذين
يتم االعتداء عليهم بالحديد والنار والذين عادة ما يلجأون إليه
ُمكرهني!
فهناك يأخذ العنف سمة العدوان والظلم والعسف ،فيما يحمل
في الحالة الثانية صفة الدفاع والتصدي واملقاومة ،وشتان بني
العنفني!
وإال فإننا مضطرون أن نقع في شبهة «املساواة» بني الضحية
والجالد! وهذا هو أحد مواقع الحرب الخفية الدائرة على أكثر
من صعيد ،بني طالب الحروب ووكالئهم املحليني من حكام أو
نخب من جهة ،واملدافعني عن حق الشعوب في الحياة والحرية
واالستقالل ومقاومة االحتالل والهيمنة الخارجية من جهة أخرى!
الواحد منا في نشرات األخبار اليومية
ً
وفي هذا السياق ،يسمع ّ
مثال عشرات املرات دعوات ملغمة ومشبوهة برأيي تدعو إلى «وقف
دائرة العنف» أو إلى «نبذه» أو إلى «ضبط النفس»! في مواجهة
أحداث عنف هي من صنع طالب الحروب والطامعني بثروات
الشعوب باألساس الذين ال يجوز مطلقا مقارنتهم بممارسي
«العنف» من املدافعني عن أنفسهم تحت وطأة العنف التعسفي
املستخدم بوعي كامل ومع سبق االصرار بهدف السيطرة
والهيمنة أو النفوذ!
األمر نفسه ينطبق على مصطلح أو مقولة «اإلرهاب» التي تلقى
رواجًا واسعًا في السنوات األخيرة وبشكل متعمد ومقصود
ألسباب عدة من بينها اإليحاء بأن ثمة ما يسمى «باملجتمع
الدولي» ،الذي هو بدوره أيضا مصطلح «مشتبه به» وملغم ،وضع
على قائمة أهدافه إحالل «األمن واالستقرار الدوليني» وإبعاد شبح
هذا «اإلرهاب» عن الدورة العادية للحركة العاملية ،فيما ينسى
أرباب هذا املجتمع ،أو يتناسوا ،أن التاريخ الحديث ومنذ ما يقرب
من القرن كحد أدنى ،يعاني من أقذر وأبشع أنواع اإلرهاب وأكثرها
وحشية ،أال وهو اإلرهاب الصهيوني ،لكن هذه الدولة القائم
وجودها أصال على اقتالع شعب بكامله بوسيلة شبكة إرهاب
عاملية منظمة دخلت وال تزال تدخل فيها القوى العاملية األساسية
الدولية
املتنفذة كعنصر أساسي ،ال يتم ذكرها في وسائل اإلعالم ً
األساسية إال كونها الدولة األكثر تعرضًا لخطر اإلرهاب فضال
عن «دورة العنف» الدموية الوحشية ،واألنكى من كل ذلك على يد
ُ
من؟ ...على يد الضحية العربية املسلمة! التي يجب أن تعاقب على
جريمتها! فيما يوصف الجالد الحقيقي بداعية السالم املهدد
بخطر الزوال! وهو ما يترتب عليه حق التمترس خلف ترسانة
نووية من العيار الثقيل!
األمر نفسه ينطبق على مصطلح «األبرياء» ،حيث يصبح
جندي االحتياط الصهيوني الذي يرتاد الحانة في تل أبيب
عشية الطلعات الجوية له على شعب الضفة وقطاع غزة في
«أحسن األحوال» ،انتبهوا في أحسن األحوال! مساويًا للعامل أو
الفالح الفلسطيني املتجول في شوارع رام الله!! فيما ُيدان املقاوم
الفلسطيني الذي لم ُيترك له خيار للتسلح والدفاع عن نفسه سوى
تفجيرها بوجه غاصبيه ومحتليه وقاتلي أهله وعشيرته وشعبه!
إنه العهرالدولي بامتياز! وال حياء في علم تشخيص املصطلحات
يا إخواني!
وهكذا هو األمر مع مصطلح «املدنيني»! حيث يقفز السؤال
التقليدي نفسه عن السمة التي يحملها هذا الذي يترنح في حانات
حيفا ويافا من البسي املالبس املدنية في الظاهر ،إن كان عمليا
يمارس فعل البراءة أم فعل االغتصاب واالحتالل وقهر الشعوب
وسرقة مياهها وثرواتها؟!
ونستطيع أن نستطرد إلى ما شاء الله في طرح التساؤل
املشروع في حرب املصطلحات والكلمات واملعايير املزدوجة التي
تمارسها وسائل اإلعالم الدولية غير البريئة ضدنا ،التي بدأت
تشاركها في املجهود الحربي هذا ،لألسف الشديد ،بعض وسائل
إعالمنا العربية ،إن لم تكن أغلبها ،سواء عن قصد وعمد أو دون
أن تنتبه إلى هذا الفخ العميق والخطير ،الذي ال يقل خطورة في
ّ
برأيي عن الحروب النفسية واالستخباراتية واألمنية ،بل
أهدافه
وحتى العسكرية!
أمني عام منتدى الحوار العربي  -اإليراني

كاتب وباحث مصري

حسنًا فعلت إيران عندما سارعت إلى إرسال وزير
خارجيتها منوشهر متقي إلى املنامة لتبديد الغضب
الذي أثاره مقال حسني شريعتمداري في صحيفة «كيهان»
اإليرانية ،فإيران ليست بحاجة الى أي مناوشات جانبية،
وهي تنتظر حربًا مدمرة مع الواليات املتحدة قد تنفجر في
أي لحظة واملفترض أن يسعى اإليرانيون في هذه املرحلة
الصعبة ليس إلى استفزاز جيرانهم العــرب ،بل إلى كسب
هؤالء الجيران وإشعارهم باالستقرار والحرص على أمنهم
مشتركة!!
وعلى أن املصالح معهم
ٌ
هناك مثل عربي يقول« :جاهل يرمي حجرًا في بئر ال
يستطيع ألف عاقل إخراجها منها» ،ولهذا فإنه ما كان يجب
أن ُيترك ُّ
أي محسوب على السيد علي خامنئي أو أي مسؤول
إيراني آخر أن ينثر الجمر في كل االتجاهات في منطقة ال
ينقصها سوى عود ثقاب صغير كي تشتعل أكثر مما هي
«در ُء املفاسد ٌ
مشتعلة والحديث النبوي الشريف يقولْ :
خير
من جلب املنافع».
ال يوجد في هذه املنطقة عربي واحد ،اللهم إال إذا كان من
نمط صدام حسني أو من خريجي مدرسة الجنون التي كان
يقف على رأسها والتي اليزال لها بعض األتباع في العـراق
وفي خارجه ،ال يرغب في جوار حسن مع إيران وال يتمنى
لهذه الدولة اإلسالمية ،التي من املفترض أن عوامل اللقاء
بينها وبني العرب أكثر كثيرًا من عوامل االفتراق ،إال الخير
واالستقرار واملؤكد أن اإليرانيني العقالء يعرفون أن هذه
الرغبة بحاجة إلى رغبة مماثلة مقابلة فاليد الواحدة ال
طرف واحد
تصفق والجوار الحسن ال يمكن أن يكون بإرادة
ٍ
إنه يحتاج الى إرادة الطرفني.
ليس في مصلحة إيرانْ ،إن اآلن أو في املستقبل البعيد

والقريب ،أن تكون املنطقة العربية على الشاطىء اآلخر من
الخليج ،الذي ال مبرر لإلصرار على أنه فارسي وأن «مضيقه»
هو مضيق هرمز ،خائفة ووجلة من ثورتها فهذا سيجعلها
مضطرة للتعاون مع ٍّ
أي كان لحماية نفسها والتصدي ألي
ِّ
ُمتدخل في شؤونها ...وهنا فإن املؤكد أن اإليرانيني يتذكرون
كيف أن مغامرة ومؤامرة صدام حسني ضد الكويت ،هي التي
استدرجت هذه الويالت كلها وتلك الكوارث جميعها التي
تعيشها اآلن هذه املنطقة.
لقد قبلت مملكة البحرين العربية إيضاحات منوشهر
متقي لكن ما رسخه مقال حسني شريعتمداري ،الذي
يعتبر من أقرب املقربني من السيد علي خامنئي ،من شكوك
ومخاوف في نفوس العرب كلهم لم يتبدد وهذا يجب أن
ُيقال لإليرانيني هذا إن هم رغبوا في أن تكون العالقات
العربية مع بلدهم مبنية على املكاشفة واملصارحة وعلى
أساس الحرص املشترك واملصالح املشتركة وعلى حسن
الجوار وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف
اآلخر.
يجب وضع ٍّ
حد فعلي وجدي لكل تطلعات تصدير الثورة
اإليرانية إلى الدول املجاورة ،وبخاصة دول الشاطىء الغربي
للخليج ،الذي نسميه نحن الخليج العربي الذي يصر
اإليرانيون على أنه فارسي والذي يقتضي األمر في ضوء
فتصدير
واقع الحال أن يتم االتفاق على تسمية مشتركة له،
ُّ
الثورات بات من املاضي والعالم لم يعد يقبل بأن يتطلع كل
َ
من ن َم ْت عضالت يديه وصدره الى خارج حدود بلده.
ربما أن األشقاء البحرينيني ،بحكم طيبتهم وأخالقهم
الرفيعة ،قبلوا على املستوى الرسمي بإيضاحات وتبريرات
منوشهر متقي ،لكن ما يجب أن يدركه اإليرانيون أنه ال لزوم
سياساتهم االستفزازية في هذه املنطقة املتوترة
لبعض
ً
ً
أصال والقلقة فعال فهم ينتظرون استحقاقًا صعبًا قد يصبح
عليهم دفعه في أي لحظة وهذا يعني أنه ال ضرورة وال لزوم
ِّ
لهذه السياسات امل ُـستفزة ،وأن األجدى واألفضل أال تكون
هناك أي مناوشات جانبية وأن تكسب طهران ثقة أبناء هذه
املنطقة كلهم ومن دون استثناء.
كاتب وسياسي أردني

وليام كريستول
إذا نجح بيترايوس في العراق ،وفاز المرشح الجمهوري
بانتخابات  2008فسينظر إلى بوش كرئيس ناجح

ً
لماذا سيصبح بوش منتصرا؟
سيرتعد كثير من األميركيين من احتمال أن
تحكمهم حكومة ديموقراطية ثالثية ال رقابة
عليها مكونة من هيالري كلينتون ،ونانسي
بيلوسي ،وهاري ريد .وبالتالي فإن احتماالت
فوز المرشح الجمهوري بانتخابات  2008ليست
سيئة.
أع��ت��ق��د أن���ن���ي س����أع ّ����رض ن��ف��س��ي ل���ق���در غ��ي��ر م����ؤذ من
السخرية إذا طرحت التأكيد التالي :من املرجح أن رئاسة
جورج دبليو بوش ستكون فترة رئاسية ناجحة.
دع��ون��ا ن��ت��ن��اس األخ���ط���اء غ��ي��ر ال��ض��روري��ة وال��ج��روح
امل��ن��زل��ة ب��ال��ذات ال��ت��ي م��ي��زت إدارة ب���وش ،ولننظر إل��ى
الغابة الواسعة وليس إلى األشجار القبيحة في كثير
من األحيان؛ ماذا نرى؟ أوال ،لم يقع اعتداء إرهابي ثان
على األرض األميركية ،وهو أمر لم يكن بوسعنا التسليم
به من دون ضمانات .ثانيا ،اقتصاد قوي ،ومرة أخرى
لم يكن هذا أمرا حتميًا.
وثالثا ،وه��و األه��م ،ح��رب في ال��ع��راق كانت غاية في
الصعوبة ،لكننا -برغم بعض االلتباس املتجذر بفعل
ُ
تقرير «م��رج��ع��ي» شبه م��ع��دوم ال��ف��ائ��دة ن��ش��ر األس��ب��وع
امل��اض��ي -ن��ب��دو اآلن ف��ي سبيلنا ال��ى تحقيق حصيلة
ناجحة.
لننظر إلى االقتصاد أوال :بعد انفجار فقاعة الشركات
التكنولوجية ،أو ما بات يعرف بفقاعة «ال��دوت كوم»،
وما تالها من هجمات الحادي عشر من سبتمبر ،2001
شهدنا أك��ث��ر م��ن خمس س��ن��وات م��ن النمو املتواصل،
وان��خ��ف��اض م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة ،وت��ع��اف��ي س���وق األوراق
امل��ال��ي��ة .ه��ل ح��دث ه��ذا بمحض امل��ص��ادف��ة؟ ك�لا .ضغط
ب����وش ح��ت��ى ت��ح��ق��ق��ت ال��ت��خ��ف��ي��ض��ات ال��ض��ري��ب��ي��ة ل��ع��ام
 ،2001و 2003ع��ل��ى وج���ه ال��خ��ص��وص ،ب��امل��ج��ادل��ة ب��أن
من شأن تلك التخفيضات أن تنتج نموًا في االقتصاد.
توقع معارضوه عواقب وخيمة لذلك ،لكن الرئيس كان
على ص���واب تمامًا .وح��ت��ى عجز امل��ي��زان��ي��ة ،وه��و أكثر
نتائج التخفيضات الضريبية تعرضًا للنقد ،بسبيله
ل�لان��خ��ف��اض ،ك��م��ا أن����ه أق����ل م��م��ا ك����ان ع��ل��ي��ه ع��ن��د إق����رار
التخفيضات الضريبية لعام .2003
شهد العام  2003أيضا تصويتًا بفارق ضئيل من قبل
الكونغرس ملصلحة امل��ب��ادرة الرئيسة األخ���رى لوالية

بوش األولى ،املتعلقة بمزايا صرف األدوية بوصفات
طبية ضمن برنامج الرعاية الصحية «ميديكير» ،التي
شجبها الليبراليون باعتبارها ال تحقق أي مصلحة
للمسنني؛ بينما كان املحافظون قلقني من أنها ستفلس
امليزانية.
وع��ل��ي��ه ،ف��ب��ال��ن��س��ب��ة أله����م ت��ش��ري��ع�ين م��ح��ل��ي�ين تمكن
الرئيس من إق��راره��م��ا ،نجا الرئيس من ال��ل��وم؛ وفيما
يتعلق باملقترحني الفاشلني لفترة واليته الثاني-وهما
حسابات األمن القومي الخاص والهجرة -أعتقد أن شيئا
شبيهًا بما اقترحه بوش سينتهي إلق��راره في صورة
قانون خالل السنوات املقبلة.
وف����ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ،ش��ه��د ع��ام��ا  2006-2005إق����رار
مرشحني لرئاسة املحكمة العليا ،هما جون ج .روبرتس،
االب����ن ،وص��م��وي��ل أل��ي��ت��و .سيعتمد حكمك ع��ل��ى هذين
املعينني على فكرتك العامة عن املحاكم وعن الدستور،
لكن حتى لو كنت تقدميًا قضائيًا ،فعليك أن تعترف بأن
روبرتس وأليتو هما قاضيان مثيران لإلعجاب.
م��اذا عن اإلره���اب؟ بعيدًا عن ال��ع��راق ،ك��ان هناك قدر
من اإلره��اب ،في الواليات املتحدة وخارجها ،أقل مما
توقعه العديد من الخبراء في الثاني عشر من سبتمبر
 ،2001وعليه فمن املرجح أن بوش ونائبه ديك تشيني
يقومان بعمل بعض األشياء املهمة بالشكل الصحيح.
وكذلك ،فقد سارت الحرب في أفغانستان بصورة جيدة
نسبيًا.
وفي غرب باكستان ،حيث من الواضح أن اتفاقيات
الرئيس برويز مشرف مع حركة «طالبان» أدت لتحويل
امل��ن��ط��ق��ة إل���ى م���ا ي��ش��ب��ه امل��ل�اذ اآلم����ن ل�لإره��اب��ي�ين ،مما
يجعل املشكلة تزداد سوءًا .وهذا هو سبب كون وكاالت
االستخبارات األميركية تشعر بالقلق من أن تستعيد
«القاعدة» قوتها ،ألن «القاعدة» قد تتمكن ثانية من أن
تمتلك موقعًا يقوم فيه أفرادها بالتخطيط ،والتنظيم،
وال��ت��دري��ب .ق��د ي��ل��زم ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه امل�لاج��ئ اآلم��ن��ة
ال��واق��ع��ة ف��ي منطقة وزي��رس��ت��ان ف��ي املستقبل القريب،
وأعتقد أن بوش سيتعامل معها ،باستخدام مزيج من
الضربات الجوية والعمليات الخاصة.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ع��م��وم��ا ،فقد
ظ��ل��ت تمثل «ج����راب ال���ح���اوي» امل��ع��ت��اد؛ ف��ق��د عمقنا من
صداقاتنا م��ع اليابان والهند؛ وحققنا نتائج أفضل
مما كان متوقعًا فيما يتعلق بأكبر دولتني في أميركا
الالتينية ،وهما املكسيك والبرازيل؛ كما حصلنا على
حكومات أكثر ودًا مما كان متوقعا في كل من فرنسا

وأملانيا .وتتسم العالقات مع الصني بالثبات ،بينما كان
هناك انحسار للروابط مع روسيا ،أما املوقف في كوريا
الشمالية فهو سيئ ،غير أنه قابل لالحتواء.
لكن انتظر ،انتظر ،انتظر :ماذا عن العراق؟ إن العراق،
أيها الغبي –كما تقول (أنت و 65في املئة من مواطنيك
األميركيني) -هي ما يجعل بوش رئيسا غير ناجح.
ليس بالضرورة .أوال ،وقبل كل شيء ،سنحتاج إلى
م��ق��ارن��ة امل��وق��ف ف��ي ال��ع��راق اآلن ،ب��ك��ل م��ا يحتويه من
ص��ع��وب��ات وأخ��ط��اء ارتكبتها اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ،ومع
ما كانت ستؤول إليه األمور هناك لو لم نتدخل فيها.
كان من املمكن أن يبقى صدام حسني على قيد الحياة
وممسكًا بالسلطة ،منتصرًا ،إن جرؤت على القول ،بينما
ك��ان��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة (واألم����م امل��ت��ح��دة) ستنسحب
بحلول وقتنا هذا من فرض العقوبات ومنطقة الحظر
الجوي ،وربما كان صدام أحيا برنامجه النووي ،كما
س��ت��ك��ون ع�لاق��ات��ه ب��ـ «ال��ق��اع��دة» وغ��ي��ره��ا م��ن املنظمات
اإلره��اب��ي��ة قائمة أو أع��ي��د إح��ي��اؤه��ا ،ب��ل رب��م��ا ازدادت
متانة.
وم���ع ذل����ك ،ف��ه��ذا أم���ر م��ن ق��ب��ي��ل ال��ت��ك��ه��ن ،ألن خسائر
وت��ك��ال��ي��ف ال���ح���رب ح���دث���ت ب��ال��ف��ع��ل .إن ب����وش رئ��ي��س
ح��رب ،ورؤس��اء الحرب يتم الحكم عليهم استنادا إلى
انتصارهم في حربهم أو خسرانها .ولذلك ،لكي يصبح
رئيسًا ناجحًا ،يتعني على بوش أن ينتصر في العراق،
وهو األمر الذي أعتقد أن بإمكانه فعله اآلن .وبالفعل،
أعتقد أننا سننتصر في النهاية .في أواخر عام ،2006
لم أكن أظن أننا سننتصر ،عندما كان بوش عالقًا في
االستراتيجية الفاشلة لـ «رامسفيلد-ابي زيد -كاسي»،
والتي تلخصت في «االسترخاء» ،في حني كان بوسع
العراقيني أن يقوموا «باالستنفار» ،بناء على النظرية
الخاطئة التي تقول إننا إذا امتلكنا «موطئ قدم صغيرا»
في العراق ،فسنكون أكثر نجاحًا .ومع استراتيجية قمع
التمرد التي أعلن عنها في العاشر من يناير ،يدعمها
«تدفق» القوات ،أعتقد أن االحتماالت أصبحت في النهاية
أفضل من  50الى 50بأننا سننتصر.
إذا تمكنا من املحافظة على تدفق مزيد من القوات
مل��دة سنة ،وواصلنا ت��دري��ب ال��ق��وات العراقية بكفاء ة،
فربما تمكنا من البدء في االنسحاب بحلول منتصف
إلى أواخر عام .2008
لكن هل يمكن لبوش أن يحافظ على دع��م ك��اف هنا
ف��ي ال���وط���ن؟ ن��ع��م .س��ي��س��اع��د ف��ي ذل���ك أن ت��ق��وم اإلدارة
األميركية بعرض قضيتها بصورة أكثر فاعلية وبقدر
أقل من التبريرات.

ل���ك���ن ب�����وش م���ح���ظ���وظ ألن�����ه وج�����د أخ����ي����را م����ن ي��ش��ب��ه
الجنرال أوليسيس س .غ��ران��ت أو م��ن يشبه كرايتون
أب���رام���ز ،وامل��ت��م��ث��ل ف��ي ال��ج��ن��رال دي��ف��ي��د ب��ي��ت��راي��وس .إذا
ساند الرئيس بيترايوس واستمر التقدم على أرض
املعركة ،فسيكون بوش ق��ادرًا على منع ح��دوث خيانة
في واشنطن ،وعندئذ سيمكنه أن يترك الحكم واألمة
في سبيلها لتحقيق نتيجة موفقة (برغم كونها مؤملة
وشاقة) في ال��ع��راق .وباإلضافة إل��ى ذل��ك ،يمكن لبقية
بلدان الشرق األوس��ط ،حيث الت��زال كثير من األوضاع
غ��ي��ر م��س��ت��ق��رة ،أن ت��م��ي��ل ن��ح��و أص��دق��ائ��ن��ا وب��ع��ي��دًا عن
الجهاديني ،واملاللي ،والطغاة.
إن مواصلة تأمني النصر في العراق ،وتعميم فوائده
على البلدان املجاورة ستكون مهمة الرئيس املقبل ،وهذا
يقودنا إلى االختبار النهائي لبوش.
ينزع الرؤساء األميركيون الناجحون بحق إلى تبرير
سياساتهم وضمان توسيعها من خالل انتخاب خلف
لهم ينتمي إل��ى ال��ح��زب نفسه .ه��ذا م��ؤك��د ،فحتى مع
االنخفاض الحالي في شعبية بوش ،فإن كبار مرشحي
ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة يتسمون
بالتنافسية في استطالعات الرأي في مواجهة النائبني
الديموقراطيني هيالري رودهام كلينتون وباراك أوباما.
وب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك ،ف��م��ن ب�ين أه���م م��م��ي��زات الشجار
الحزبي الحالي في واشنطن أنه رغم إض��راره ببوش،
فهو يضر أيضا بشعبية الكونغرس الديموقراطي ،حيث
يعمل كل من كلينتون وأوباما .قد يؤدي قدر قليل من
التدمير املضمون من الجانبني بني إدارة ب��وش وبني
الكونغرس لجعل املرشح الجمهوري ،الذي سيكون على
األرجح غير منتم أليهما ،يبدو في صورة مقبولة.
ما الذي سيحدث عندما يدرك الناخبون في نوفمبر
 2008أنهم ،إذا اختاروا رئيسًا ديموقراطيًا ،سيحصلون
أي��ض��ا ع��ل��ى ك��ون��غ��رس دي��م��وق��راط��ي ،وب��ال��ت��ال��ي قضاة
ل��ي��ب��رال��ي�ين ف���ي امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا؟ س��ي��رت��ع��د ك��ث��ي��ر من
األم��ي��رك��ي�ين م��ن اح��ت��م��ال أن تحكمهم ح��ك��وم��ة ثالثية
الرقابة عليها مكونة من هيالري كلينتون ،ونانسي
بيلوسي ،وه���اري ري���د .وب��ال��ت��ال��ي ف��إن اح��ت��م��االت فوز
املرشح الجمهوري بانتخابات  2008ليست سيئة.
خالصة القول ه��ي :إذا نجح بيترايوس في العراق،
وف��از املرشح الجمهوري بانتخابات  ،2008فسينظر
إلى بوش كرئيس ناجح.
فإنني أحب االحتماالت.
«واشنطن بوست» باالتفاق مع «الجريدة»
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خوف عليها أم خوف منها؟!
حسين العتيبي

لوال الدستور
د .بدر الديحاني

افتتاحية لوس أنجلس تايمز

كثر في اآلونة األخيرة الحديث حول أداء مجلس
األمة ،بعضهم ينتقد هذا األداء بحسن نية وبعضهم
اآلخ���ر يهاجمه ب��س��وء نية تصل ب��ه إل��ى ح��د اتهام
املجلس بأنه السبب في تعطيل التنمية.
وم��ع أن تقييم أداء املجلس يعتبر أح��د أساليب
ت��ط��وي��ره ،فإننا يجب أن ن��أخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار أثناء
عملية التقييم املوضوعي أن مجالس األمة منذ العام
 1981قد أتت كنتيجة للتقسيم الخمس والعشريني
للدوائر االنتخابية ال��ذي انفردت به الحكومة عام
 1980أثناء حل مجلس األمة ،وما أفرزه هذا النظام
االن��ت��خ��اب��ي م��ن والء ات قبلية وط��ائ��ف��ي��ة وعائلية
وان���ت���ش���ار ل��ل��م��ال ال��س��ي��اس��ي ،ن��اه��ي��ك ع���ن ت��دخ�لات
حكومية مباشرة في العملية االنتخابية كان آخرها
ما أثير أثناء االنتخابات األخيرة ،التي ال تزال تحقق
فيها إحدى لجان املجلس.
لكن امللفت للنظر ،أن الهجوم شبه املنظم من قبل
القوى املعادية للديموقراطية على املجلس تحت
غ��ط��اء أدائ���ه امل��ت��واض��ع ،يتعدى ف��ي بعض األح��ي��ان
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م امل��وض��وع��ي ل��ه��ذا األداء وال���ه���ادف
الى اإلص�لاح ،على أمل إقناع الناس بعدم الحاجة
ال���ى وج����ود م��ج��ل��س األم����ة ك��م��ؤس��س��ة دي��م��وق��راط��ي��ة
ً
دستورية ،وص��وال ال��ى االقتناع بعدم الحاجة الى
ال��دس��ت��ور ال����ذي يعتبر م��ج��ل��س األم����ة أح���د أدوات����ه!
حيث إن القوى املناهضة للديموقراطية تعتبر أن
الدستور غلطة تاريخية للمرحوم الشيخ عبدالله
السالم يجب أن تصحح!

g.alnajjar@aljarida.com

وك���ان���ت ه��ن��ال��ك م��ن��ذ ال���ع���ام  1962م���ح���اوالت ع��دة
إليقاف العمل نهائيًا بالدستور والتفرد بالسلطة،
كالحل غير ال��دس��ت��وري األول ع��ام  ،1976وتعطيل
بعض م��واد الدستور ،ثم محاولة تنقيح الدستور
عام  ،1981والحل غير الدستوري الثاني عام ،1986
وأي��ض��ا تعطيل بعض م���واد ال��دس��ت��ور ،ث��م املجلس
ال��وط��ن��ي غير ال��دس��ت��وري ع��ام  .1990وألن ك��ل هذه
ً
املحاوالت قد فشلت فشال شعبيًا ذريعًا ،حيث تمسك
ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي ب��دس��ت��ور  1962ك��أس��اس للنظام
الديموقراطي الذي ارتضاه ،فقد قامت هذه القوى
بمحاوالت إلفراغ الدستور من محتواه بعدم تطبيقه
وإيجاد قوانني متناقضة معه كقانون التجمعات
ال��ع��ام��ة ،وق��ان��ون الصحافة ،وق��وان�ين أخ��رى كثيرة
لتقييد الحريات الشخصية ،وبذلك اختزل النظام
ال��دي��م��وق��راط��ي ل��دي��ن��ا بعملية ال��ت��أش��ي��ر ع��ل��ى ورق��ة
االنتخاب.
ويبدو أن ذل��ك كله أيضا غير مقبول ،لذلك فإنه
يتم التركيز اآلن على املبالغة في انتقاد أداء مجلس
األمة الذي أتى في ظل الظروف التي ذكرناها ،أمال
في الوصول الى إقناع الشعب الكويتي بفشل النظام
ال���دس���ت���وري .وب����أن ال��دس��ت��ور ،ول��ي��س ف��ق��ط مجلس
األمة ،غير مالئم لدولة الكويت ،وهو سبب األزمات
التنموية التي يواجهها البلد!!
وإلث��ب��ات ت��ه��اف��ت ه���ذا ال����رأي وع���دم موضوعيته،
ف��ان��ه يمكننا ال���ق���ول وب��ك��ل ث��ق��ة إن ت��ط��ور ال��ك��وي��ت
ال��ت��ن��م��وي وام��ت�لاك��ه��ا ث��روات��ه��ا ال��ن��ف��ط��ي��ة وب��ن��ائ��ه��ا

مل��ؤس��س��ات��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ن��اج��ح��ة ،وان��ت��ش��ار ثقافة
التنوير والتسامح واإلبداع والفن واملسرح الراقي،
وت��وس��ي��ع ال��ح��ري��ات ال��ف��ك��ري��ة وال��ش��خ��ص��ي��ة ،وت��ط��ور
الخدمات العامة كالصحية والتعليمية واإلسكانية،
وتفوقنا في املجال الرياضي ،كل ذلك تم أثناء فترة
االل���ت���زام بتطبيق ال���دس���ت���ور ،ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ك��وي��ت
ل���ؤل���ؤة ال��خ��ل��ي��ج ،وع��ك��س��ه ت��م��ام��ًا ك���ان ال���وض���ع بعد
نجاح املحاوالت املتكررة لتعطيل الدستور واالنفراد
بالسلطة ،فأزمة املناخ ،وسرقات املال العام ،والرقابة
على الصحف والدواوين ،ومنع االجتماعات العامة،
وتقييد الحريات الشخصية وكارثة احتالل البلد
ومحاولة إنهاء وجودنا وهويتنا ككويتيني ،كل هذه
األمور حصلت أثناء فترات االنقالب على الدستور
واالنفراد بالسلطة.
أخ���ي���رًا ،دع��ون��ا ن��ت��ص��ور ،م���اذا ك���ان م��ن امل��م��ك��ن أن
يكون وض��ع دول��ة الكويت أثناء االح��ت�لال العراقي
ل��و ل��م يكن لدينا دس��ت��ور؟ حيث ان الدستور شكل
في ذلك الوقت ،كما هو دائمًا ،قاعدة صلبة اللتفاف
الشعب الكويت بجميع فئاته وقواه السياسية حول
الشرعية الدستورية ال��ذي ت��وج بعقد مؤتمر جدة
لتعزيز التمسك بهذه الشرعية الدستورية ،وكان ذلك
أساسًا لجميع القرارات الدولية الحاسمة ومرتكزا
ل��ت��ض��ام��ن ش���ع���وب ال���ع���ال���م م����ع ق��ض��ي��ت��ن��ا ودح���ض���ا
الدع��اءات نظام البعث العراقي .فيا ترى ،ماذا كان
من املمكن أن يكون وضعنا كشعب وكدولة في تلك
الظروف العصيبة ،لوال الدستور؟

ّ
هين

افتتاحية لوس أنجلس تايمز

تم العبث بصورة مكشوفة ومستمرة في البنيان الديموقراطي
الكويتي مرات ومرات ،ولكن ذلك العبث كان ينتج عنه دائما
خسارة للبالد والعباد ،بما في ذلك أولئك الذين ظنوا أن ذلك
العبث سيؤدي إلى استقرار البالد استنادا إلى ،وفق رأيهم ،أن
دستور  1962لم يكن إال خطأ تاريخيا واجب التصحيح.
وخالفا ملا يتردد بأن ذلك العبث كان قد بدأ بتزوير االنتخابات
البرملانية عام  1967فإن «زمن الردة» أو «الخروج من زمن البراءة»
كان قد بدأ عام  1966بحل املجلس البلدي ،الذي كان مؤشرا
النطالق «مركب الردة» بأقصى سرعة ،وقد تم بعد حل املجلس
البلدي إنفاق الـ  200مليون دينار من دون رقيب أو حسيب ،بل
بني غمضة عني وانتباهتها.
ومنذ التزوير ظلت البالد تعيش بني مد وجزر ،فجاء بيان
يونيو  ،1970ثم حل غير دستوري عام  ،1976والبدء بمحاولة
تنقيح الدستور ،ثم فشلها ثم الدعوة الى انتخابات برملانية عام
 ،1981ولكن في ظل تفصيل الدوائر االنتخابية تفصيال على
«مقاس» ،التنقيح جاؤوا «بترزي» لبناني لتفصيله ،كما يشاع،
وتقديم مشروع تنقيح الدستور للمجلس ثم سحبه ،ثم حل
غير دستوري آخر عام  ،1986والذي كان أكثر قسوة من حيث
معطياته وأدواته إذ تم ،للمرة األولى ،فرض الرقابة املسبقة
على الصحافة ،ومن ثم ظهور «ديوانيات االثنني» بدءا من
1989وانتهاء بالغزو العراقي ،الذي حدث في ظل غياب مجلس
األمة وبقية القصة معروفة.
ومع ذلك تظل قضية الحل غير الدستوري وتنقيح الدستور من
طرف واحد تبعث ضعف إدارته للدولة منفردا من دون مرجعية
مطروحة حتى هذه اللحظة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ملاذا يعود النظام إلى الدستور
مرة أخرى؟ وما هي القوى املغناطيسية الجاذبة للعودة إلى
الدستور؟ وملاذا لم وال تندفع السلطة وتلغي الدستور وتشطبه
وتعيده بـ ُ
«حلة» جديدة تتوافق مع رؤاها ومنطلقاتها؟ فمنطق
موازين القوى ،الذي هو العنصر الحاكم في صناعة القرار
السياسي يقول إن ميزان القوة منحاز بالكامل ملصلحة «الحكم»
والحكومة فهي تملك ،منذ  %100 ،1975من الثروة النفطية،
وتحتكر القوة املسلحة وتوظف لديها ما يزيد عن  %94من قوة
العمل الوطنية ،وتملك ما يزيد عن الـ  %98من أرض البالد.
ال يبدو ،والحال كهذه ،ان هناك حاجة أصال للعودة الى الشعب
أو التشاور معه بأي شيء .فالقوة مركزة ومحتكرة ومنحازة
بصورة ال تنكرها العني ...ملاذا لم يحدث في الكويت مثل ما حدث
في البحرين على سبيل املثال؟!
كان للبحرين ُبعيد استقاللها دستور مشابه للدستور
الكويتي ،لم تتحمل األسرة الحاكمة هناك التعايش معه ألكثر
من سنة ونصف السنة ،فحلت املجلس وعلقت الدستور منذ
 ،1975وعادت «مملكة البحرين» عام  2000بـ «حلة» دستورية
جديدة ال عالقة لها بما مضى.
ملاذا في كل مرة تكشر أنياب الحل غير الدستوري ،ال
تكتمل مسيرة االرتداد تلك بصورة نهائية وتنكفئ الكويت
ديموقراطيا؟!
ملاذا ال تحقق تلك املحاوالت منتهاها؟ فما نلبث إال أن نعود
مرة أخرى إلى حضن الدستور ،ولكنها على طريقة استراحة
املحارب .وللحديث بقية.

نايف األزيمع

أحمد عيسى
boessa@hotmail.com

الحكومة شاء ت أم أبت
دفعت المواطن ليفقد
ثقته بالدولة وأجهزتها
ً
ً
كيف سيقنع المسؤولون مواطنا بسيطا بأن حياته ستتحسن،
تسير بعد اليوم «سماري» ،بل ستتقدم إلى مراتب
وبالده لن ً
عالمياً ،
تنافسية
بناء على رؤية استراتيجية وطنية تحمل اسم
خطة الحكومة «أم  165أولوية»؟!
ناقش مجلس الوزراء األحد املاضي برنامج الحكومة حتى
 2010بصورة أولوية ،وجاء على صدر «القبس» في اليوم
التالي أن الحكومة بصدد تضمني برنامجها  165أولوية ،وهو
ما سبق أن مهدت له «الراي» بكونها الخطة األولى ملجلس
الوزراء منذ عام  ،1986والتي تعطلت بعد حل مجلس األمة
بشكل غير دستوري في العام ذاته.
شخصيًا تستوقفني تصريحات املسؤولني ،خصوصًا
ما يحمل منها بني طياته كالمًا رخاميًا على وزن «رؤية
استراتيجية وطنية طويلة املدى هدفها النهوض بالوطن إلى
مراتب تنافسية على املستوى العاملي» ،لذا سأضطر للوقوف
تقديرًا ملشروع مجلس الوزراء الجديد ،فالبلد اليوم فعال
تحتاج إلى خطة ،ليس لنتقدم بموجبها ،بل لنوقف ما نعيشه
من تدهور ،وسأتجاوز هنا أن مجلس الوزراء الذي سيتبنى
خطة «أم  165أولوية» ،هو ذاته الذي ألغى قبل عامني وزارة
التخطيط ،وهو نفسه الذي استبدلها بشركة أجنبية لتخطط
لنا مستقبلنا ،وذاته الذي علينا أن نثق به هذه املرة.
الحكومة شاءت أم ْ
أبت دفعت املواطن ليفقد ثقته بالدولة
وأجهزتها ،فهي لم تقدم خطة لتلتزم بها ،وتعمل وفقا ملبدأ
رد الفعل ،وتركت املبادرة بإدارة البلد إما للقطاع الخاص أو
النواب ،رغم أنها تأتي مع كل تشكيل جديد بخطة تختلف
عن سابقتها بالصياغة والتاريخ وتتفق معها باملضمون
واملصير.
وبالنسبة للمواطن تبقى خطة «أم  165أولوية» مجرد ديكور
برتوكولي لن يحسن أوضاع بالده التي بلغ دخلها من النفط
 8مليارات دينار ،فهو في النهاية يعيش تحت هاجس قطع
مبرمج للكهرباء ،وتقنني الستخدام املاء العذب ،ويمر بشوارع
رئيسية غير مصانة ،ويسكن في مناطق تفتقر للخدمات
العامة ،وتصرف حكومته على العالج بالخارج في عام ما
يفوق حاجتها لبناء مستشفى متخصص.
لن أتطرق للقانون وتطبيقه ،التعليم وتطويره ،األمن الوطني
بإشكاالته ،املستقبل بتوجساته ،بل سأسأل :كيف سيقنع
املسؤولون مواطنًا بسيطًا بأن حياته ستتحسن ،وبالده لن
تسير بعد اليوم «سماري» ،بل ستتقدم إلى مراتب تنافسية
عامليًاً ،
بناء على رؤية استراتيجية وطنية تحمل اسم خطة
الحكومة «أم  165أولوية»؟!
أعزائي ،أترك لقناعاتكم حرية اإلجابة ،وأكتفي ب نّ
ـ«هي»!

www.aljarida.com
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َُ
كثر الحديث في الفترة األخيرة عن الديموقراطية،
وانحراف مسارها ،وبدأ البعض يبكون ويتباكون عليها
وعلى املمارسات التي تسيء إليها بشكل مباشر أو غير
مباشر ،وهؤالء «البعض» ال نستطيع أن نجزم بحقيقة
نواياهم ،لكننا نؤكد وجود مدافعني عن الديموقراطية
بنوايا صادقة ،والبعض اآلخر في حقيقتهم يزداد بكاؤهم
منها.
الحقيقة التي كشفتها التجربة الديموقراطية عبر أكثر
من أربعة عقود ،أن الذين كانوا -في األصل -يحاربونها
ويعادونها ،كانوا يعلنون رفضها صراحة ،لكنهم مع انتشار
املد الديموقراطي الذي أصبح ظاهرة عاملية وإنسانية،
ومواجهتها بضربها من
تحولوا في طريقة محاربتها
ً
الداخل ،تلك املدرسة التي ّ
تأسست أصال في تجربة املجلس
النيابي ّ
املزور عام  ،1967أصبحت شعارًا قائمًا ،بأن أسهل
طريقة لضرب الديموقراطية تلك التي تعتمد على مبدأ
ضربها من داخلها وبنفس أدواتها ،فكان العبث بالعملية
االنتخابية ،إذ ظهرت سياسات التجنيس العشوائي،
واالنتخابات الفرعية والعبث بالدوائر االنتخابية بغية
سهولة التحكم في نتائجها.
وعبر ما يربو على نصف قرن من املمارسة ،تضاءل
الصوت املنادي علنًا وجهرًا برفضه الديموقراطية وأدواتها،
وتحول إلى صوت ينضم إلى أصوات صادقي النوايا في
الدفاع عن التجربة والخوف عليها ،لكن حقيقة هؤالء
البعض هي زيادة الخوف منها أكثر.
نعم ،فللتجربة مثالب وعلى ممارساتها مآخذ ومالحظات،
لكن هذا النوع من التجارب يصحح أخطاءه بمزيد من
الديموقراطية ،ويتجاوز عيوبه بمزيد من املمارسة
وثوابتها ...وحتى ال تتحول
والتجذير والتأصيل ملبادئها
ُ
ممارستها إلى سبب في تأصيل الفرقة والفتنة والتشرذم
ّ
تحصن بمزيد من األدوات
والطائفية والفئوية ،يجب أن
الديموقراطية واملساحات التي تحتضنها ...وقبل هذا وذاك،
يجب أن نحميها من عبث العابثني فيها من داخلها ،ونعني
تحديدًا محاوالت توجيهها أو «إدارتها» وفقًا لصراعات
ومصالح من يفترض فيهم ان يكونوا مسؤولني عن
صيانتها ،ال بل ينأون بأنفسهم عن تهمة التأثير فيها.
املمارسة الديموقراطية لن تستقيم في ظل تقسيم فئوي
وطائفي وقبلي للعملية االنتخابية ،ولن يغيب عنها
االعوجاج واالنحراف ما دامت األيادي تمتد إليها ساعية
إلى العبث في أدواتها ...ولن تستقر في ظل الدعوات إلى
ضبطها وتقليص هوامشها ومساحاتها ...الديموقراطية
بحاجة إلى املزيد من الشفافية في ممارستها ،واملزيد
من القوانني التي تحميها وتطورها مثل قوانني الحريات
واألحزاب.
كما أن أي تجربة هي في األصل بحاجة إلى نوايا صادقة
مؤمنة بها كمنهج ومسار للمجتمع ،وكذلك الديموقراطية
بحاجة إلى مثل هذه النوايا ،وأخطر ما يعتريها ان الذين
يخافون منها يتباكون بأنهم يخافون عليها!..

ماذا كان من الممكن أن يكون وضع
دولة الكويت في أثناء االحتالل
العراقي لو لم يكن لدينا دستور؟

لماذا يفشل
ً
حل المجلس دائما؟

عقدة نقص!..

روبرت فيسك
ً
لورنس العرب كان محقا بشأن العراق!
سنة  ،1929كتب لورنس العرب مدخل «حرب العصابات» في الطبعة الرابعة
عشرة من موسوعة «بريتانيكا» .وكم هي مقلقة قراءة ما كتبه! في هذا السياق،
أري��د أن أشكر أح��د قرائي املفضلني ،بيتر متكالف من منطقة ستيفنيج ،على
إرساله لي مقال لورنس املذهل .إنه حقًا مقال مقلق ألنه يحمل رسالة مخيفة
للجيش األميركي في العراق.
في معرض كتابته عن املقاومة العربية لالحتالل التركي في الحرب العاملية األولى
التي امتدت من سنة  1914حتى  ،1918سأل عن املتمردين (في العراق وغيره من
البلدان) ...« :لنفترض أنهم قوة ،أنهم شيء ال ُيقهر وال ُيلمس ،ال مقدمة له وال مؤخرة،
وينتشر في املكان كالغاز؟ أما الجيوش فهي أشبه بالنبات ،جامدة ككل ال تتحرك،
متأصلة ،وتتغذى بواسطة جذوع طويلة تصل إلى الرأس .العرب أشبه ببخار.»...
ُ
ال ع��ج��ب أن ي��س��ت��خ��دم ل��ورن��س ف��ظ��ائ��ع ال��ح��رب ال��ت��ي ت��س��ت��خ��دم فيها ال��غ��ازات
السامة ليوضح حركة املتمردين .وتابع موضحًا أن األت���راك ،كي يتمكنوا من
ّ
محصنًا كل أربعة
بسط سيطرتهم على البالد« ،ك��ان عليهم أن يقيموا موقعًا
أميال مربعة (نحو  10كيلومترات مربعة) ،وكل موقع يجب أن يضم ما ال يقل
ً
عن  20رجال .إذًا ،كان األتراك بحاجة إلى  600ألف رجل كي ينجحوا في التصدي
للشر الذي يضمره لهم السكان العرب املحليون .لكنهم كانوا يملكون  100ألف
رجل فقط».
واآلنَ ،
بمن تذكرنا كلمات لورنس هذه؟ ال شك أن عبارة «موقعًا محصنًا كل
أربعة أميال مربعة» تحمل ولو بشكل مبهم أص��داء ما يخبئه املستقبل لخطة
جورج بوش االبن ،خطة «تدفق الجنود» .يحتاج األميركيون إلى  600ألف رجل
كي ينجحوا في التصدي للشر الذي يضمره لهم الشعب العراقي ،وهم ال يملكون
س��وى  150000ج��ن��ديُ .
ويعتبر دون��ال��د رامسفيلد ،ال���رأس امل��دب��ر وراء «ال��ح��رب
الخفيفة» ،املسؤول عن هذا األمر .مع ذلك نجا هؤالء األوغاد بفعلتهم.
ارفعوا أيديكم أيها القراء الذين يعرفون أن وزير الدفاع الكندي ،غوردون أوكونور،
بعث برسالة إلى رامسفيلد قبل يومني من خروجه غير املشرف من وزارة الدفاع،
فاستفاض في الثناء على «قيادة» هذا الرجل املشينة .نعم ،أراد أوكونور أن يستغل
«هذه الفرصة لتهنئتك على إنجازاتك الكثيرة كوزير للدفاع وأن أقر بالدور الفعال
الذي لعبته في مكافحة اإلرهاب» .وقد أدرك العالم مدى سخف أوكونور واستفادته
من «قيادة (رامسفيلد) في معالجته القضايا املعقدة املطروحة اليوم».
حاول أوكونور أن يتنصل من رسالة املديح هذه ،التي نشرت إلى العلن وفق
قانون الوصول إلى املعلومات الكندي ،مدعيًا أنه أراد فقط أن يشكر رامسفيلد
على استخدام املنشآت الطبية األميركية في أملانيا خالل نقل الجنود الكنديني
الجرحى من أفغانستان إلى الوطن .بيد أنه لم يأت على ذكر هذا املوضوع في
رسالته املشينة .فيبدو أن أوكونور هو أحد ممارسي فن الخداع في العالم الذين
يظنون أن بإمكانهم تجاهل الحقائق وإغداق املديح على األغبياء ،متفوهني بما
يتناقض تمامًا مع الواقع .وال شك في أن بوش هو أسوأ هذه املخلوقات املخادعة.
وينطبق األمر عينه على توني بلير.
َ
كم نفتقد إل��ى ل��ورن��س .فقد كتب قبل  78سنة« :املطبعة هي أعظم س�لاح في
ترسانة زعيم (ال��ع��ص��اب��ات) العنصري» .وه��ك��ذا تنبأ بدقة باعتماد «القاعدة»
في أيامنا على شبكة اإلنترنت .في نظر املتمردين « ،كانت املعارك خطأ ...تكلم
نابليون بغضب عن الرقة املفرطة التي تجلت في القرن الثامن عشر حني نسي
الرجال تقريبًا أن الحرب تبيح القتل».
ال شك في أن الثورة العربية خالل الحرب العاملية األولى ال تشبه التمرد في
العراق اليوم .ففي سنة  ،1917كان األتراك يملكون الكثير من العديد ،لكنهم افتقروا
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إلى العتاد .أما اليوم فيملك األميركيون ما يكفي من العتاد ،لكنهم يفتقرون إلى
األفراد .ولكن لنعد مرة أخرى إلى لورنس.
«من الضروري أن تحظى كل حركة تمرد بأسس صلبة...
يجب أن تتحول إلى عقيدة في نظر الرجال .يلزم أن يكون لها عدو غريب معقد،
َّ
جيش احتالل منظم أصغر من أن يطبق مبدأ التفوق العددي .فيكون عديده أقل
من أن يتمكن من بسط سيطرته على كامل املنطقة بطريقة فعالة معتمدًا على
مواقعه املحصنة.
«يجب أن يكون السكان متعاطفني معها .ال داعي ألن يكونوا ناشطني في حركة
التمرد هذه .ولكن يكفي أن يتعاطفوا معها ،فال يشوا بها إلى العدو .فحركات التمرد
تحتاج إلى  %2من الناشطني و %98من املتعاطفني غير الناشطني ...شرط وجود
القدرة على التحرك واألم��ن ...والوقت والعقيدة ...وغالبًا ما يكون النصر حليف
املتمردين ألن هذه العملية الحسابية حاسمة في نهاية املطاف ،إذ ال تنفع ضدهم
أي تحسينات لوسائل القتال حتى النفسية منها والتي يذهب جميعها سدى».
هل قرأ الجنرال األميركي ديفيد بتراوس هذه الكلمات؟ هل اطلع عليها بوش؟
هل حاول أي من الصحافيني األميركيني املرهقني الذين يعربون عن تعصب أعمى
ضد العرب كاد أن يكون تمييزًا عنصريًا ،هل حاولوا أن يدرسوا هذه الحكمة؟ ما
زلت أذكر كيف أعلن ديفيد بايبس ،أحد أمهر ممارسي فن الخداع في الصحافة
األميركية العصرية ،في صيف سنة  2003أن ما يحتاج إليه العراقيون (أن��ا ال
أسخر من أحد هنا من فضلكم) هو «قائد نافذ قوي يؤمن بالديموقراطية»؟
طبعًا ،كانوا يملكون واحدًا ،صديقنا القديم صدام حسني .فقد اعتدنا أن ندعوه
«قائدًا نافذًا» حني كان حليفنا وكان آنذاك منهمكًا في استخدام الغازات السامة
في حربه ضد إيران .وأتساءل إن كان بوش ،املهزوم حاليًا في العراق ،سيوافق
قريبًا على انقالب عسكري عراقي ليطيح حكومة املالكي السخيفة في «املنطقة
الخضراء» في بغداد .حسنًا ،كما أقول دومًا ،لننتظر َ
ونر.
ولكن لحظة! لم يقل بايبس بعد كل ما يدور في خاطره .فمدير «منتدى الشرق
األوسط» كان يكتب في صحيفة «ناشيونال بوست» الكندية عن «فلسطني» .وكان
ّ
مقاله مشبعًا بسخافاته املعتادة .فالفوضى الفلسطينية «ولدت» كبار أمراء الحرب.
كان عرفات شخصية «شريرة» .انسحاب اإلسرائيليني من غزة حرم الفلسطينيني
من «عنصر االستقرار» الوحيد في املنطقة .يا إلهي! «الفلسطينية» (أو مهما كان
اسمها) هي «سطحية» .ومعاملة الفلسطينيني كضحايا هي مجرد «أسطورة
ً
كبيرة في السياسة العصرية» .وغزة باتت اليوم «معقال (إسالميًا) في قلب الشرق
األوسط يمكن عبره التسلل الجتياح مصر وإسرائيل والضفة الغربية».
ً
ويختم بايبس قائال إنه في يوم من األيام «قد يالحظ أن املشاركني في مسيرة
السالم املحدودين ،هذا الكم الهائل من الكوارث التي تسببوا بها» .كما مدح «إيهود
باراك» ،وزير الدفاع اإلسرائيلي الجديد ،إذ قيل إنه يخطط ملهاجمة «حماس» في
غضون أسابيع» ،ودان رئيس الوزراء إيهود أوملرت لدعمه حركة «فتح الفاسدة
التحريرية والوحداوية» التي يترأسها محمود عباس.
إذًا ،هل نشهد حربًا جديدة في الشرق األوس��ط ضد «حماس» التي انتخبها
الشعب بسبب فقط ما يدعوه بايبس «الدفع املتهور إلدارة بوش باتجاه انتخابات
ُ
«عالم».
فلسطينية»؟ من الجيد أن نرى توني بلير ،بعد أن ترك منصبه ،يمنح لقب ِ
ولكن أال يحسن ببايبس أيضًا أن يقرأ لورنس؟ ألن التمرد هو «بخار» أقوى بكثير
من ذاك املتصاعد من أفواه الواهمني وأرباب الخداع.
«اإلندبندنت» باالتفاق مع «الجريدة»

االعالنات:

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

في منتصف الستينيات ،كنا أول بعثة طالبية كويتية تصل إلى
باريس ...وكوننا أول من يبتعث إلى فرنسا ،فيحق لنا أن ندعي
بأننا كنا الرواد ...وكانت رفقة جميلة في ذلك الزمن الجميل...
أذكر ،في أواخر الستينيات من القرن املاضي ،كنا ثلة من الطلبة
املبتعثني للدراسة الجامعية ،ومعنا باقة من طالب الدراسات العليا
الذين لحقوا بنا ...كانت مجموعة رائعة من مختلف التخصصات،
واألعمار ،والتوجهات ...توزعت على امتداد الخارطة الفرنسية...
وذات يوم ،وفي سفارتنا في باريس ،كان بعض من هذا الخليط
الطالبي متواجدا كالعادة بعد ظهر كل يوم ...يومها كان سفير دولة
الكويت األستاذ سعيد شماس ،وكان القائم باألعمال ،الفنان الشاعر
قاسم الياقوت ،وكان املستشار الثقافي املرحوم محمد الشابي...
يومها ،كنا خمسة في مكتب املستشار نتجاذب أطراف الحديث،
كويتي يدخل علينا فجأة ،وهو ممتعض ،وحانق،
وإذا بمواطن
ً
وثائر ...تلقفته أوال كون سمته البدوية ظاهرة ،ولهجته القبلية
صارخة ...قلت له :هون عليك يا أخي ،فأنت اآلن في بيتك وبني أهلك
وإخوانك ...قل لنا ما خطبك؟! وما مشكلتك؟!
فزمجر محتدًا ...ال ...ال ...ليس هذا بيتي ،وليس هؤالء إخواني ،وال
أولئك بأهلي! وحينها ،دلف إلى املكتب قاسم الياقوت ليقول لنا إن
االخ قد أضاع جواز سفره ،وبطاقة رحلته ،ونقوده ،ليلة البارحة...
واألدهى أنه دخل فرنسا من دون تأشيرة سفر والختم دخول!...
وقد تم إبالغ وزارة الخارجية بالكويت وننتظر التعليمات والتي
وصلت الحقًا...
سألناه عن اسمه فأجاب بأنه يدعى «جليعيد ...العتيبي» وأنه عبر
القارة األوروبية بالقطار من دون أن يسأله أحد« ،كان ذلك قبل 11
سبتمبر ،ومسلسل اإلرهاب!».
وملاذا أنت زعالن ياعزيزنا؟! قال ،طبعًا زعالن ونص ...هذه ليست
سفارة الكويت ...السفير اسمه سعيد ،والقائم باألعمال اسمه
قاسم !...حنا عندنا بالكويت نسمي جاسم ،بس «هذوال تمدنوا»
هذاك صار سعيد ،وهذا صار قاسم« ...علي الطالق ذي ماهي
بسفارة الكويت!!».
تذكرت هذه الحكاية ،يوم قرأت «ردحة» النائب سعدون العتيبي
في مجلس األمة األسبوع املاضي ...ولسعدون حكايات وطرائف
كثيرة يعرفها أهل الكويت ،ويتندرون بها ...ولن أتحدث عن
استجوابه املزمع للنائب األول وزير الداخلية والدفاع ،فذاك حق
دستوري لكل نائب ...وإن كانت دوافع مثل هذا االستجواب ظاهرة
للعيان ،وتكاد تفضح  -بل هي فضحت  -من هو املتحكم بأزرار
كونترول؟! النائب سعدون ،وصل حدًا من عدم اللياقة
الريموت ً
ً
لينعت رجال فاضال ،وقامة كويتية شامخة مثل العم املرحوم جاسم
غير اسمه من قاسم الى جاسم !..ويتخذ من هذا االدعاء
الصقر بأنه ً
السخيف سبيال للنيل من تاريخ الرجل الكبير ،وأسرته العريقة،
والكويت.
يحدث هذا في قاعة مجلس األمة عام  ...2007وجليعيد العتيبي
يتبرم من اسم قاسم ويتهم الشاعر الفنان السفير قاسم الياقوت
بأنه قد بدل اسمه من جاسم إلى قاسم!
وهو بذلك أراد النيل من السفير ،والسفارة ،والوطن ...وحدث
ذلك في سفارة دولة الكويت في باريس في سنة  ...1969هل هي
مصادفة؟! أم تراه مجرد توارد خواطر؟! ويبقى السؤال األهم،
هل النيل من رجاالت الكويت ،وعائالتها مجرد هذيان للبعض
املتهور؟! أم أنه نتيجة عقدة نقص ،وتعبير عن الشعور بالدونية؟!
أم ،وهذا هو األخطر ،هل هو حصيلة تعليم جاهلي ،ونتاج تربية
خاطئة؟!

التوزيع واالشتراكات:

شركة المنى للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع
تلفون 838281 :داخلي 201 :فاكس4839487 :
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دوليات
األسد :األشهر المتبقية من عام  2007ستحدد مصير المنطقة والعالم
نفاوض إسرائيل شرط تقديمها ضمانات على طريقة «وديعة رابين»
تركزت كلمة الرئيس السوري بشار
األسد على ملف تفاوض بالده
مع إسرائيل إضافة إلى الملفات
السورية الداخلية ،إذ بدا الفتا
تطرقه إلى القضايا الساخنة في
العالم العربي بإيجاز كبير ،على
عكس ما كانت تتضمنه كلمات له
في فترات سابقة.

المطلوب
من االسرائيليين
ان يصدروا
ً
ً
إعالنا رسميا
ً
وواضحا وغير
ملتبس حول
رغبتهم
في السالم

أكد الرئيس السوري بشار األسد
أن ال����ع����ام  2007ه����و ع�����ام م��ص��ي��رى
وأن األش��ه��ر املتبقية م��ن ه��ذا العام
ستحدد مصير ومستقبل املنطقة
وربما العالم كله.
وع����رض ت���ص���وره الي م��ف��اوض��ات
محتملة م��ع اس��رائ��ي��ل ،م��ش��ددا على
ضرورة «وجود ضمانات من الدولة
العبرية حول االنسحاب من الجوالن
على غرار «وديعة رابني» ،وذلك قبل
ال�����دخ�����ول ف����ي أي م���س���ار ت��ف��اوض��ي
معها».
واشار الى ثقة بالده بطرف ثالث،
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ري��ب وج��ه��ات النظر
لتحريك عملية ال��س�لام ب�ين دمشق
وت���ل اب��ي��ب ،ال���ى م��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى عقد
لقاء ملندوبني من كال الجانبني في
الدولة الوسيطة ،التي تكتم عن ذكر
اسمها.
وف������ي رده ع���ل���ى دع�������وة ال���رئ���ي���س
االم������ي������رك������ي ج����������ورج ب��������وش م���س���اء
ام����س األول ال����ى م��ؤت��م��ر س��ل�ام بني
االسرائيليني والفلسطينيني يعقد
ف���ي ال��خ��ري��ف امل��ق��ب��ل ق����ال «ق�����رأت ان
الرئيس االميركي تحدث عن توجهه
ال��ى العمل م��ن اج��ل مؤتمر للسالم
نتمنى ان ي��ك��ون ه���ذا ال��ك�لام فعليا
وليس مجرد كالم».
موقف االس��د أتى في كلمة القاها
امام مجلس الشعب السوري ملناسبة
ب���دء والي��ت��ه ال��رئ��اس��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��دة
س��ب��ع س���ن���وات ،ح��ي��ث ق���ال «امل��ط��ل��وب
من االسرائيليني ان يصدروا إعالنا
رسميا وواضحا وغير ملتبس حول
رغبتهم بفي السالم ،وتاليا عليهم ان
يقدموا ضمانات لعودة االرض كاملة
الننا ال نريد الدخول في مفاوضات
ال ن��ع��رف م��اه��ي��ت��ه��ا» ،م��وض��ح��ا «ان
هذه الضمانات يمكن ان تكون على
«طريقة «وديعة اسحق رابني».
وتتعلق «وديعة رابني» بااللتزامات
ال������ت������ي ق�����دم�����ه�����ا رئ������ي������س ال���������������وزراء
اإلس���رائ���ي���ل���ي ال���راح���ل إس���ح���ق راب�ي�ن
واب���ل���غ���ه���ا إل�����ى ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي
ال��س��اب��ق ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون ع���ام .1994
وت��ؤك��د س��وري��ة انها تتعلق باقامة
عالقات طبيعية بني البلدين مقابل
إعادة كامل هضبة الجوالن املحتلة

س��ن��ة  1967ح��ت��ى ح����دود ال���راب���ع من
يونيو .1967
واضاف االسد في تصوره لكيفية
ال����ع����ودة ال�����ى م���س���ار ال���ت���ف���اوض م��ع
اس��رائ��ي��ل «ن��ري��د شيئا مكتوبا كما
حصل ف��ي التسعينيات اي���ام راب�ين
ال ن��ه بهذه الطريقة انطلقت عملية
السالم وقتذاك» ،معتبرا أنه «عندها
يمكن ان تكون هناك اقنية عبر طرف
ثالث لنأتي بعدها الى املفاوضات
ال����ت����ي ن���ص���ر ان ت����ك����ون م���ف���اوض���ات
مباشرة علنية بوجود راع نزيه».
واش�����ار األس�����د ف���ي م���ع���رض ك�لام��ه
ال����ى ط����رف ث��ال��ث «ن��ث��ق ب����ه ،وي��ع��م��ل
على تقريب وجهات النظر لتحريك
ع��م��ل��ي��ة ال���س�ل�ام ب�ي�ن االس��رائ��ي��ل��ي�ين
وال����س����وري��ي�ن» ،ق����ام ب���ات���ص���االت في
االس��اب��ي��ع امل��اض��ي��ة ،فقلنا ل��ه كالما
فحواه ،كيف يمكن لرئيس الحكومة
اإلسرائيلية ايهود اومل��رت ان يقول
ان����ه ي���ري���د ال���س�ل�ام وال ي��ت��ح��دث عن
األرض؟
وأض��اف «اذا لم يكن أومل��رت ق��ادرا
على الكالم عن إع��ادة االرض كاملة
فليفعل كما فعل راب�ين عندما قدم
الوديعة».
وف��ي اش��ارة ال��ى احتمال ان ترسل
س����وري����ة م����وف����دا ال�����ى ال�����دول�����ة ال��ت��ي
ت���ق���وم ب�����دور ال���وس���ي���ط ب�ي�ن س��وري��ة
واس���رائ���ي���ل ق����ال «اب���ع���د ش����يء يمكن
ان نصل اليه هو ان نلتقي في هذه
ال��دول��ة الوسيطة اذا كانوا يريدون
ال���ت���واص���ل ،ول���ك���ن ل���ن ن���ق���وم ب��اك��ث��ر،
وعندها سنشرح للشعب السوري
ص��راح��ة م��ا ي��ج��ري ول���و بالخطوط
العامة لنعطيكم الحقا التفاصيل».
وت��اب��ع االس����د «ن��ح��ن م��وق��ف��ن��ا ثابت
ول���س���ن���ا م����ع م���ف���اوض���ات س���ري���ة وال
نريد تخبئة اي ش��يء ع��ن الشعب»،
مؤكدا إص��رار سورية على ض��رورة
انسحاب اسرائيل حتى حدود الرابع
من يونيو .1967
وكان اوملرت دعا الرئيس السوري
االسبوع املاضي الى التفاوض معه
مباشرة «في اي مكان يختاره».
وت��وق��ف��ت امل��ف��اوض��ات ب�ين سورية
واس����رائ����ي����ل ف����ي ي���ن���اي���ر  2000ب��ع��د
ان ت��ع��ث��رت ب��س��ب��ب م��ط��ال��ب��ة دم��ش��ق

باستعادة كامل هضبة الجوالن.
وف���ي امل��ل��ف ال��ع��راق��ي دع���ا الرئيس
ال����س����وري ال����ى «ت��ح��ق��ي��ق امل��ص��ال��ح��ة
ال������وط������ن������ي������ة ب������م������ش������ارك������ة ج���م���ي���ع
العراقيني على اس��اس وضع جدول
زم���ن���ي الن���س���ح���اب ق������وات االح���ت�ل�ال
االميركي».
وك��ان الفتا ع��دم تطرق األس��د الى
الوضع في لبنان اال بشكل عام في
اط��ار الكالم عن املنطقة ككل .ومما
ق��ال��ه «إن األح�����داث امل���أس���اوي���ة ال��ت��ي
ت��ض��رب منطقتنا و ش��ع��و ب��ن��ا باتت
جزءا من املشهد اليومي السيما فى
العراق وفلسطني ولبنان فبتنا على
قناعة ب��أن املجتمع ال��دول��ي يفتقد
ل��ل�ارادة ال��ج��دي��ة ف��ى تنفيذ ق��رارات��ه
وتحمل مسؤولياته عندما يتعلق
األمر بحقوقنا وقضايانا الن هنالك
قوى كبرى تتحكم بمصيره».
و ع��ن القضية الفلسطينية ا ع��رب
الرئيس السوري عن امله في ان «يتم
اللقاء بني األشقاء الفلسطينيني على
مشروع وطني فى مواجهة االحتالل
اإلسرائيلي» مؤكدا «استعداد سورية
للقيام بواجبها وبذل كل جهد ممكن
م���ع األش���ق���اء ال��ف��ل��س��ط��ن��ي�ين م���ن اج��ل
الوصول إلى هذه الغاية».
وخصص األس��د القسم االكبر من
خطابه للجانب الداخلي حيث أكد
ان العمل ج��ار على «انجاز ع��دد من
الخطوات التطويرية ف��ي مقدمتها
اص����دار ق��ان��ون االح����زاب ال���ذي يعزز
املشاركة السياسية ،وتشكيل مجلس
ل����ل����ش����ورى ل��ل�اس����ه����ام ف�����ي ال��ع��م��ل��ي��ة
التشريعية وت��وس��ي��ع دائ����رة ات��خ��اذ
القرار ،وتطوير قانون االدارة املحلية
باتجاه ال مركزي».
وتكلم عن «تطوير تجربة سورية
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة وت��وس��ي��ع امل��ش��ارك��ة
السياسية وتطوير ميثاق الجبهة
الوطنية التقدمية» معتبر ان «هناك
ظروفا عديدة اعاقت تحقيق بعض
االنجازات السياسية وسط الفوضى
العارمة التي يصدرها البعض الى
وطننا».
كما وعد باتخاذ اجراءات ملموسة
العطاء الجنسية السورية العداد من
االك�����راد ال��ذي��ن ي��ع��ي��ش��ون خصوصا

الجيش يحاصر «فتح اإلسالم» ضمن  300متر
مقتل جندي لبناني واستسالم  4من عناصر ميليشيا أحمد جبريل
فيما واصلت وحدات الجيش
اللبناني تقدمها على كل محاور
المواجهات العسكرية في مخيم
نهر البارد ،الذي تضيق رقعته أكثر
فأكثر على مسلحي«فتح اإلسالم»
وتحت ضغط القصف المدفعي
المركز ،والتقدم المنهجي،
ازداد عدد االعالم اللبنانية التي
ارتفعت فوق األبنيةً ،معلنة إحكام
السيطرة عليها نهائيا.

بيروت  -
ت����واص����ل����ت امل�����واج�����ه�����ات ال��ع��ن��ي��ف��ة
وردت
امس في مخيم «نهر البارد»ّ ،
وح��دات الجيش على مصادر النار
في البقعة التي ال تزال تحت سيطرة
اإلرهابيني ،السيما في محيط «مركز
الشفاء» التابع الى الجبهة الشعبية،
والذي يعتقد أنهم قد حولوه ملجأ
ل��ب��ع��ض ع���ائ�ل�ات���ه���م .واف�������اد م��ص��در
عسكري ب��أن جنديا لبنانيا سقط
في معارك االمس.
وف���ي ح�ين واص����ل ال��ج��ي��ش تقدمه
ل��ف��رض االس��ت��س�لام ع��ل��ى املسلحني،
أح���ك���م س��ي��ط��رت��ه ش��ب��ه ال���ت���ام���ة على
حيي «سعسع الفوقاني» و«املغاربة»،
حيث ارتفعت االعالم اللبنانية على
عدد اضافي من االبنية ابرزها مبنى
قاسم عبد الرحيم على تلة كستينة
في املخيم القديم.
ف���ي م�����وازاة ذل����ك ،ال ي����زال الجيش

ي��س��ع��ى ال����ى إح���ك���ام س��ي��ط��رت��ه على
الواجهة البحرية الجنوبية للمخيم
استكماال لتطويقه من قبل وحدات
الجيش ،التي تتقدم في هذه املنطقة
على محورين :األول من الجنوب في
اتجاه الشمال عبر مصب نهر البارد
صعودا حتى الجسر االسمنتي الذي
تمت السيطرة عليه سابقا ،وتوغلت
م��ن��ه وح�����دات ال��ج��ي��ش إل����ى ال��ش��ارع
الرئيسي بعد السيطرة على مبنى
الصاعقة ومحيطه .أما املحور الثاني
ف��ان��ط�لاق��ا م��ن م����دارس األون�����روا من
الشمال-الغربي في اتجاه الجنوب
للسيطرة على امتداد الشارع العام،
عند الواجهة البحرية الجنوبية في
اتجاه حي سعسع التحتاني .وباتت
وحدات الجيش في هذه النقطة تبعد
عن بعضها من كال االتجاهني بأقل
م��ن  300م��ت��ر ،ف��ي ان��ت��ظ��ار السيطرة
ع��ل��ى التحصينات ا ل��ع��س��ك��ر ي��ة عند
شاطئ وبورة حي زعتر الذي يعتقد

أن املسلحني يستخدمونها كمنصة
إلطالق الصواريخ في اتجاه القرى
والبلدات.
اال ان ال��ت��ط��ور األب���رز ال���ذي حصل
فتمثل في تسليم
مساء أمس االول
ّ
امل����س����ؤول ف����ي «ال���ج���ب���ه���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة-
القيادة العامة» «أب��و نبيل» البيتم
نفسه مع ثالثة من عناصر الجبهة
ال��ى مغاوير الجيش في حي زعتر،
و ت ّ���م نقلهم بسرية ت��ا م��ة للتحقيق
معهم.
ال������ى ذل�������ك ،اس���ت���م���ر م���ق���ات���ل���و ف��ت��ح
االس�������ل�������ام ف��������ي اط������ل�����اق ص������واري������خ
الكاتيوشا ،ال��ت��ي ط��ال��ت أم��س بلدة
ب��رج ال��ع��رب ف��ي ع��ك��ار ،وجسر عرقة
ال��ق��دي��م ،وأدى ان��ف��ج��اره ال��ى نشوب
حريق في بساتني الزيتون في بلدة
الحاكور .كما سقط ص��اروخ��ان في
سهل منيارة وسهل بيت حدارة ،نتج
عنهما إص��اب��ة ع��ام��ر محمد ح��داره
وحسن الشامي بجروح طفيفة.

ف����ي ال���ق���س���م ال���ش���م���ال���ي م����ن ال����ب��ل�اد.
وقال «هناك اجماع في سورية على
ضرورة تسوية مسألة احصاء »1962
في اشارة الى اكراد لم ترد اسماؤهم
خالل االحصاء ال��ذي اج��ري في تلك
السنة وبالتالي حرموا من الحصول
على الجنسية السورية.
وف������������ي اش����������ارت����������ه ال������������ى ال������وض������ع
االق��ت��ص��ادي اعلن الرئيس السوري
ان «م���ع���دل ال��ن��م��و ف���ي س���وري���ة بلغ
ع���ام  2006ن��ح��و  5.1ف��ي امل��ئ��ة وه��ي
ن��س��ب��ة اق���ل م���ن ال��ط��م��وح واع���ل���ى من
ال���ت���وق���ع���ات» ك���م���ا اوض������ح ان دي����ون
س��وري��ة الخارجية انخفضت خالل
واليته االولى من  20مليار دوالر الى
ثالثة مليارات.

آمل في أن
يتم اللقاء
بين األشقاء
الفلسطينيين
على مشروع
وطني
في مواجهة
االحتالل
اإلسرائيلي

الرئيس السوري بشار االسد يلقي
خطابه امام مجلس الشعب السوري
في دمشق (أ ف ب)

إسرائيل:
تأييد سورية
إليران يعرقل
محادثاتنا معها

أكد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية مارك ريغيف في معرض
رده على كلمة بشار االسد التي ألقاها أمام مجلس الشعب أمس أن تأييد
سورية أعداء إسرائيل يقف حجر عثرة في طريق محادثات السالم بني
دمشق وتل أبيب.
وأض���اف «إن املشكلة تكمن ف��ي أن س��وري��ة ه��ي البلد ال��ع��رب��ي الوحيد
ال��ذي له شراكة استراتيجية مع إي��ران ،وهو البلد العربي الوحيد الذي
بنى عالقات تعاونية مع جماعات متشددة مثل «حماس» و»حزب الله»
والجهاد اإلسالمي» ،مشيرا الى انه من الصعب أخذ القيادة السورية على
محمل الجد بوصفها شريكا موثوقا به في السالم».
(تل أبيب  -رويترز)

بيروت :الرهان يتجدد على بري
للعب «دور محوري» في عودة الحوار
فرنسا تواصل مبادرتها بورقة عمل لبنانية لحلحلة األزمة
ساهم لقاء «سان كلو» في
العاصمة الفرنسية باريس نهاية
االسبوع الفائت في كسر الجمود
الذي لف الحركة السياسية
في بيروت في اآلونة االخيرة.

بيروت  -
في وقت تعيش الساحة السياسية
الداخلية مرحلة «جوجلة» وتقويم
ل��ن��ت��ائ��ج م��ؤت��م��ر «س�����ان ك���ل���و» ال���ذي
انعقد في العاصمة الفرنسية نهاية
االس��ب��وع ال��ف��ائ��ت ،ب���رز م��وق��ف الف��ت
للمحامي زي���اد ب���ارود أح��د ممثلي
املجتمع املدني في اللقاء ،إذ توقع
ان ي��ل��ع��ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب
ن��ب��ي��ه ب����ري (ال������ذي غ�����ادر ل��ب��ن��ان مع
عائلته لقضاء عطلة قصيرة) دورًا
اي��ج��اب��ي��ًا ج���دًا وم��ح��وري��ًا ف���ي ع���ودة
الحوار الداخلي ،واعادة الفاعلية الى
املؤسسات الدستورية .وقد توقفت
قوى سياسية في معسكري  8و 14
آذار عند أج��واء التفاؤل التي يصر
رئيس املجلس منذ أسبوعني على
إشاعتها بشأن انفراج قريب لألزمة
السياسية اللبنانية ،كما نقل عنه
استعداده لطرح ورقة عمل حوارية
تأخذ بعني االعتبار هواجس جميع
أطراف النزاع.
إل��ى ذل��ك أك��د ب���ارود ان��ه مل��س لدى
مختلف ال��ف��رق��اء ال��ذي��ن ش��ارك��وا في
ال��ل��ق��اء ن��ي��ة حقيقة ورغ��ب��ة ف��ي ع��دم
الوصول الى الحائط املسدود ،الفتا
الى ان ما سمعه من املتحاورين يميل
بنسبة  70في املئة الى االيجابية منه
ال��ى السلبية ،مشددًا على ان اللقاء
لم ينته الى «ال شيء» كما اشيع بل
ارس����ى ال��خ��ط��وة االول�����ى ال��ض��روري��ة
للحوار.

وفي حني تقدم األنباء غير املؤكدة
عن زيارة ملوفد وزير خارجية فرنسا
ب��رن��ار كوشنير ،السفير ج��ان كلود
ك���وس���ران ال���ى دم��ش��ق ام���س ع��ل��ى ما
ع������داه م����ن ان����ب����اء ،ل����م ت���ش���أ ال��ن��اط��ق��ة
ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الفرنسية
باسكال اندرياني في خ�لال لقائها
ال���ي���وم���ي م����ع ال���ص���ح���اف���ة ف����ي وزارة
الخارجية ام��س ،تأكيد او نفي نبأ
زي��ارة كوسران لدمشق على خلفية
ما ورد في بعض الصحف الصادرة
ف��ي ب��ي��روت ص��ب��اح ال���ي���وم .مكتفية
بالتذكير ان ك��و س��ران سيكون قبل
نهاية االسبوع في بيروت.
وف���ي ه���ذا اإلط�����ار ج����ددت م��ص��ادر
دبلوماسية ونيابية فرنسية التأكيد
ان ال��دور الفرنسي هو مساعد لحل
االزم����ة ف��ي ل��ب��ن��ان ل��ي��س اال ،واص��ف��ة
ال���ت���ح���رك ال����راه����ن وامل���رت���ق���ب الح��ق��ا
لباريس بأنه «مبادرة فرنسية بورقة
لبنانية» ،بدليل ان صاحبة الدعوة
ال���ى م��ؤت��م��ر «س����ان ك��ل��و» ل���م تقترح
وال ب��ن��د ل���ج���دول اع���م���ال ب���ل ت��رك��ت
ل��ل��ب��ن��ان��ي�ين امل���ش���ارك�ي�ن ان ي��ض��ع��وا
بأنفسهم ج��دول اعمالهم ،واكتفت
م��ن خ�لال كلمة االف��ت��ت��اح لكوشنير
ب�����االش�����ارة وال��ت��ن��ب��ي��ه ال�����ى خ���ط���ورة
الوضع ووجوب ان يضع اللبنانيون
مصلحة ب�لاده��م ف��وق ك��ل مصلحة
خصوصا ما يساعد في فتح االبواب
امام الحلول.

«الوطن» :سعوديو «فتح اإلسالم»
أرادوا العراق فإذا بهم في طرابلس
دب��اب��ة للجيش ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي اح��د
احياء مخيم نهر البارد أمس
(رويترز)

كشفت صحيفة «ا ل��و ط��ن» السعودية ان «السعوديني
ف��ي لبنان ينقسمون إل��ى فريقني ،فريق «فتح اإلس�لام»
وم��ع��ظ��م��ه م��ح��ش��ور ف���ي م��خ��ي��م ن��ه��ر ال���ب���ارد م��ن��ذ ان���دالع
املعركة ،وفريق «القاعدة» ،وهذا هو األخطر ،حيث يتوزع
في خاليا نائمة في غير مكان من لبنان» .ولفتت الى ان
«السعوديني اآلتني إلى لبنان مباشرة سلكوا الطريق إلى
«فتح اإلس�ل�ام» ،واملحولون من سورية هم اليوم عصب

القاعدة فيها».
وذكرت ،في مقال كتبه متخصص في شؤون الحركات
استدرج  300سعودي إلى لبنان؟»
السلفية بعنوان «كيف ُ
ان أغلبية السعوديني في «فتح االسالم» استدرجت إلى
غير الساحة التي أرادت��ه��ا ،أرادوا ال��ع��راق ف��إذا بهم في
طرابلس».

سلة أخبار
جعجع :دعم «األسد»
ّ
يقوض استقرار لبنان
رأى رئيس الهيئة التنفيذية
في القوات اللبنانية سمير
جعجع أن «الرئيس السوري
بشار األسد ضعيف في
الدبلوماسية» ،مشيرا الى
ان «المجتمع الدولي يدعوه
إلى عدم التدخل في لبنان،
كونه يعلم أن المجموعات
التي تضع المتفجرات وتقوم
باالغتياالت فيه تعود الى
النظام السوري».
واكد جعجع تأييد «أي خطوة
تؤدي الى المزيد من استقرار
الوضع في لبنان» ،الفتا الى
ان «اي دعم للنظام السوري
يؤدي الى المزيد من عدم
االستقرار في لبنان» ،واصفا
كالم االسد بـ«التبجح في غير
محله» .والفتا الى «ان الرئيس
السوري يضعنا أمام خيارين،
إما األمن وإما الالسيادة،
ونحن نرفض الخيارين ،ألن
خيارنا هو ما يقوم به الجيش
اللبناني في مخيم نهر البارد
ولو بثمن باهظ».

ّ
مت
سل
سورية
ً
السعودية  30معتقال
بيروت -
أعلنت هيئة حقوق اإلنسان
السعودية أن «دمشق ستسلم
السلطات السعودية 30
ً
ً
سعوديا حاولوا
معتقال
التسلل منها إلى العراق أو
لبنان ،من دون محاكمة»،
مشيرة إلى أن هناك «29
ً
سعوديا آخرين معتقلين في
سورية ألسباب جنائية».
وأشارت ،على لسان المتحدث
باسمها زهير الحارثي ،الى
انه بعد لقاء وفد من الهيئة
سجناء سعوديين في سجن
عدرا»،اتضح أنهم يتمتعون
بحقوقهم القانونية كاملة .
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إرهابيون بزي ًالشرطة العراقية
أعدموا  29قرويا شمال بعقوبة

ً
الشرطة تعيد اعتقال  20إيرانيا من أصل  24فروا مطلع االسبوع الجاري
في الوقت الذي خرجت فيه
كركوك تشيع ضحاياها من
االنفجارات الثالثة التي وقعت
أمس األول ،فتح مسلحون النار
على المدنيين في قرية الدويلية في
جديدة
بعقوبة ،ما أدى الى مذبحة ً
قتل فيها أكثر من  30شخصا
بينهم نساء وأطفال.

قال العقيد راغب راضي المتحدث
باسم العمليات االمنية في محافظة
دي����ال����ى ان م��س��ل��ح��ي��ن ي�����رت�����دون زي
ا ل��ج��ن��ود العراقيين قتلوا  29قرويا
بعد ان اقتحموا منازلهم ف��ي قرية
ال��دوي��ل��ي��ة ش��م��ال��ي م��دي��ن��ة ب��ع��ق��وب��ة،
ش��م��ال��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��غ��داد
أمس األول.
وحمل راضي «مسلحين يفرون من
قوات األمن االميركية والعراقية التي
شنت الشهر الماضي عملية كبرى
في بعقوبة عاصمة محافظة ديالى»
مسؤولية هذا الهجوم الدموي .وكان
االف م��ن ال��ج��ن��ود اج��ت��اح��وا بعقوبة
ل����ط����رد م����ا ي����ق����در ب���ب���ض���ع م����ئ����ات م��ن
مقاتلي القاعدة الذين حولوا المدينة
الى معقل لهم .لكن القادة العسكريين
االميركيين قالوا ان ع��ددا كبيرا من
كبار ق��ادة القاعدة ف��روا من المدينة
قبل اطباقهم عليها.
وفي بغداد قالت الشرطة العراقية
إن عشرة على األق��ل قتلوا أم��س في
ه��ج��وم ان��ت��ح��اري ب��س��ي��ارة ملغومة
استهدف دورية للجيش العراقي في
شارع الربيعي التجاري بحي زيونة
 ،وأص��ي��ب  13بينهم خمسة جنود.
كما قالت إن انفجارا آخر وقع بسيارة
م��ل��غ��وم��ة ت��ق��ف ب��ال��ق��رب م��ن ال��س��ف��ارة
االي��ران��ي��ة مما ادى إل��ى مقتل اربعة
اشخاص واصابة خمسة بجروح.

البصرة

وف�������ي ال����ب����ص����رة أع����ل����ن����ت ال����ق����وات
البريطانية العاملة في جنوب العراق

ع�����ن ق���ص���ف م���دف���ع���ي���ت���ه���ا أم������س ح��ي
المهندسين السكني ردا على هجمات
مكثفة قام بها مسلحون مجهولون
ب��ق��ذائ��ف ال���ه���اون وال���ص���واري���خ على
جميع ال��م��ق��ار وال��ق��واع��د العسكرية
البريطانية في مطار البصرة ومجمع
القصور ال��رئ��اس��ي��ة .واوض���ح البيان
ان ال���ه���ج���م���ات ل����م ت��س��ف��ر ع����ن وق����وع
أي�����ة خ���س���ائ���ر م����ادي����ة او ب���ش���ري���ة ف��ي
الموقعين.
م��ن جهتها ذك���رت م��ص��ادر أمنية
ع��راق��ي��ة أن أج��ه��زة ال��ش��رط��ة تمكنت
م��ن اع��ت��ق��ال  20إي��ران��ي��ا م��ن أص���ل 24
ف�����روا م��ط��ل��ع االس����ب����وع ال����ج����اري من
س���ج���ن ب�������درة ال������ح������دودي م����ع اي������ران
بمدينة ال��ك��وت ج��ن��وب ش��رق ب��غ��داد،
وأض����اف����ت ال���م���ص���ادر ان ارب����ع����ة م��ن
ال��س��ج��ن��اء م���ازال���وا ف��اري��ن وان ق��وات
األمن والشرطة تجري عمليات البحث
عنهم» .وذك���رت ال��م��ص��ادر أن عملية
االع��ت��ق��ال ت��م��ت ب��ال��ق��رب م��ن ال��ح��دود
العراقية-االيرانية وهم في طريقهم
الى بالدهم.

الكمالية

إلى ذلك «نفذت القوات األميركية
حملة د ه��م وتفتيش منذ ليلة فجر
أم����س ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ك��م��ال��ي��ة ش��رق��ي
بغداد واستخدمت فيها المروحيات
تساندها المدفعية الثقيلة» ،وسمع
دوي االنفجارات والقصف المدفعي
خصوصا في شارع المصرف وسط
المدينة.
وأعلن الجيش األميركي أمس أن

أح���د ج���ن���وده ت��وف��ي ف���ي ح����ادث غير
قتالي في محافظة الديوانية شمال
العاصمة بغداد.
م���ن ج��ه��ت��ه��م ش��ي��ع اه���ال���ي ك��رك��وك
أمس موتاهم وسط هتافات ونحيب
وت���ن���دي���د ب���ال���ت���ف���ج���ي���رات االره���اب���ي���ة
التي استهدفت المدينة ام��س األول
ً
وح���ص���دت م���ا ي���زي���د ع��ل��ى  85ق��ت��ي�لا
ومئتي جريح.
ي����ذك����ر إن ص���ح���اف���ي���ي���ن أح���ده���م���ا
يحمل ج��واز سفر سويديا من أصل
ك����ردي ك��ان��ا ب��ي��ن  85ش��خ��ص��ا قتلوا
االثنين في االن��ف��ج��ارات التي وقعت
ب���م���دي���ن���ة ك����رك����وك ب���ش���م���ال ال����ع����راق،
وه��م��ا ال��ص��ح��اف��ي ال���ري���اض���ي مجيد
محمد والكاتب والباحث مصطفى
كرمياني.
ذكر ضابط ب��ارز في شرطة مدينة
ك��رك��وك ش��م��ال ب��غ��داد أم��س أن ق��وات
م���ش���ت���رك���ة أم���ي���رك���ي���ة-ع���راق���ي���ة ن��ف��ذت
عمليات دهم وتفتيش داخل املدينة
وح����ول����ه����ا ،أس����ف����رت ع����ن اع���ت���ق���ال 28
م��ن املطلوبني واملشتبه ف��ي قيامهم
ب��ع��م��ل��ي��ات م��س��ل��ح��ة ،وذل����ك ب��ع��د ي��وم
واح���د م��ن ت��ف��ج��ي��رات ان��ت��ح��اري��ة ضد
أهداف كردية.
( بغداد  -كونا ،يو بي اي ،أ ف ب،
رويترز)
دخ�����ان أس�����ود ي��ت��ص��اع��د م���ن م��ك��ان
ان���ف���ج���ار ال����س����ي����ارة ق�����رب ال���س���ف���ارة
االيرانية في بغداد أمس (أ ف ب)

بعد عودتها إلى البرلمان
الكتلة الصدرية تتهم المالكي بالتواطؤ مع األميركيين
النائبة مها الدوري لـ ةديرجلا  :هناك قصور واضح في أداء الحكومة
إيمان حسني
ات��ه��م��ت ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ن���واب
العراقي ع��ن الكتلة ال��ص��دري��ة ،مها
ع���ادل ال�����دوري ،أط���راف���ا س��ي��اس��ي��ة بـ
«السعي لعرقلة المشروع الوطني
للتيار الصدري المتضمن المطالبة
ب����وض����ع ج�������دول زم����ن����ي الن���س���ح���اب
القوات االجنبية من العراق ،مشيرة
ال��ى ان مساعي ه��ذه األط���راف جزء
من مخطط أميركي لضرب «التيار
ال������ص������دري» وم������ص������ادرة م���ش���روع���ه
ال�����وط�����ن�����ي» .وق�����ال�����ت ال������������دوري ،ف��ي
ات����ص����ال م����ع « ال����ج����ري����دة» إن «ت��ل��ك

األ ط����راف السياسية تعمل لخدمة
مصالحها الخاصة من دون النظر
الى المصلحة الوطنية العامة ،وهي
تدخل ضمن األجندة األميركية ومن
بينها ت��ص��ري��ح��ات رئ��ي��س ال����وزراء
نوري المالكي األخيرة التي جاءت
بضغوط أميركية إلضفاء نوع من
الشرعية على انتهاكاتها المستمرة
ضد أبناء التيار الصدري والمتمثلة
ف��ي تنفيذ ع��م��ل��ي��ات ده���م واع��ت��ق��ال
لالبرياء منهم بشكل شبه يومي».
وأكدت «عزم التيار الصدري على

المضي قدما في مشروعه الوطني؛
الن����ه ي���ؤم���ن ب���أن���ه ه���و ال��س��ب��ي��ل ال��ى
خالص الشعب العراقي من محنته».
وأردف���ت «ال��ق��وات األميركية تبتكر
السيناريوهات لتبرير استمرارها
ف����ي اح����ت��ل�ال ال����ع����راق ألط������ول ف��ت��رة
ممكنة ألن هذا هو هدفها الرئيسي،
وإن م����ن ب���ي���ن خ��ط��ط��ه��ا ت���ل���ك دع���م
اإلره����������اب ب�����ص�����ورة غ���ي���ر م���ب���اش���رة
وت��س��ت��ره��ا ع��ل��ى ب�������ؤره» ،ع��ل��ى حد
قولها.
ول��ت��وض��ي��ح ال���م���ش���روع ال��وط��ن��ي

ل��ل��ك��ت��ل��ة ال���ص���دري���ة ق��ال��ت ال������دوري :
«ه���و ع��ب��ارة ع��ن م��ص��ال��ح��ة شعبية
م��ع ف��ئ��ات ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي ف��ي كل
محافظات العراق ،مضيفة أنه يشمل
المصارحة والعمل بشفافية حتى
ي��ت��م ال��ت��واف��ق ال��س��ي��اس��ي والشعبي
معا .مشددة على أن هذا المشروع
جاء بعدما أغلقت كل االب��واب امام
مساعي الكتلة الصدرية التي تهدف
ال���ى م��ص��ال��ح��ة س��ي��اس��ي��ة اش��م��ل مع
ال���ك���ت���ل ال���س���ي���اس���ي���ة وب����ع����ض دول
ال��ج��وار ،فلجأنا ال��ى الشعب ،وهو

ً
نوري المالكي مترئسا حكومته
في بغداد أمس (رويترز)

ً
انتخابات تركيا تحيي آماال بين األكراد في التغيير
يتأهب السياسيون االتراك الموالون لألكراد لدخول
البرلمان التركي ألول مرة منذ أكثر من عشر سنوات،
ج��ال��ب��ي��ن م��ع��ه��م أم��ل�ا ل��ل��ك��ث��ي��ر م���ن األك������راد ب��االه��ت��م��ام
بثقافتهم وحقوقهم السياسية.
ل��م تمثل أح����زاب م��وال��ي��ة ل�لأك��راد ال��ج��زء الجنوبي
الشرقي الفقير المضطرب من تركيا في البرلمان منذ
أوائل التسعينيات عندما طرد عدد من أعضاء البرلمان
وسجنوا في وقت الحق لتحدثهم اللغة الكردية ،عندما
كانوا يؤدون القسم قبل تولي مناصبهم.
ومن المقرر إجراء االنتخابات البرلمانية التركية
في  22يوليو.
ويشكو أكراد تركيا الذين يتراوح عددهم بين 12و15
مليونا بين  74مليون نسمة هم إجمالي عدد السكان
من التمييز السياسي واالقتصادي والثقافي ومن عدم
االعتراف بهم رسميا كأقلية عرقية.
ويأمل األك��راد في أن تكون هذه االنتخابات نقطة
تحول ألفقر مناطق تركيا ،وهي البلد الذي يمر بمرحلة
من االنتعاش االقتصادي باستثناء تلك المنطقة وأن
تساعد في نهاية األم��ر على إنهاء ص��راع مسلح بين
المتمردين المسلحين األكراد والقوات المسلحة.
وت����ت����وق����ع اس����ت����ط��ل�اع����ات ال����������رأي أن ي����ف����وز ه�����ؤالء
المرشحون بما بين  20و 30مقعدا من  550مقعدا في
البرلمان .و بمجرد انتخابهم سيكون هذا العدد كافيا
لألعضاء إلع��ادة التنظيم تحت ل��واء ح��زب المجتمع
الديموقراطي.
ومن المتوقع أن يظل حزب العدالة والتنمية الحاكم

ذو الجذور اإلسالمية أكبر حزب في البرلمان الجديد.
وم���ن ال��م��ف��ت��رض أي��ض��ا أن ي��ت��خ��ط��ى ال���ح���زب الشعبي
الجمهوري المنتمي إلى يسار الوسط والحزب الشعبي
القومي ذو التوجهات القومية نسبة العشرة في المئة
وأن يفوزا بمقاعد.
وحصل حزب المجتمع الديموقراطي عام 2002
ال�����ذي ك����ان ي���ع���رف ف���ي ذل����ك ال��ح��ي��ن ب���اس���م ال��ح��زب
ال��ش��ع��ب��ي ال��دي��م��وق��راط��ي ع��ل��ى س��ت��ة ف��ي ال��م��ئ��ة من
األصوات ولم يحصل على أي مقعد رغم حصوله
على أغلب األص��وات في جنوب ش��رق البالد الذي
تسكنه أغلبية كردية.
ويخشى القوميون األتراك أن تكون رغبة األكراد هي
تقسيم البالد ويقولون إن حزب المجتمع الديموقراطي
ه��و لسان ح��ال ح��زب العمال الكردستاني المحظور
وال�����ذي م���ا زال ي��ل��ق��ى ق����درا ال ب���أس ب���ه م���ن ال���دع���م في
المنطقة.
وي��ن��ف��ي ح����زب ال��م��ج��ت��م��ع ال���دي���م���وق���راط���ي أي صلة
بحزب العمال الكردستاني ولكن سكان جنوب شرق
البالد يقولون إن للحزب عالقات فضفاضة مع حركة
المتمردين.
وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره
ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد األوروب���ي وكذلك تركيا
منظمة إرهابية بمسؤوليته عن سقوط  30ألف قتيل
منذ ب��دء الجماعة حملتها المسلحة للحصول على
وطن مستقل لألكراد عام .1984
(ديار بكر ،تركيا  -رويترز).

لم تمثل أحزاب موالية
لألكراد الجزء الجنوبي
الشرقي الفقير
المضطرب من تركيا
في البرلمان منذ أوائل
التسعينيات عندما
طرد عدد من أعضاء
البرلمان وسجنوا
في وقت الحق
لتحدثهم اللغة الكردية

أحد أهم أسباب العودة مرة أخرى
الى البرلمان وإنهاء التعليق.
وردا على سؤال عن تقييم التيار
الصدري ألداء حكومة المالكي خالل
الفترة الماضية ،قالت الدوري «الشك
إن هناك قصورا في أداء الحكومة
وه����ذا ل��ي��س ن��ات��ج��ا ع��ن ق��ص��ور في
ادائ����ه����ا ب����ل أن س��ب��ب��ه ه����و ال���ق���وات
األم���ي���رك���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع��دم
استقرار األوضاع إليجاد مسوغات
ب��ق��ائ��ه��ا» .وط��ال��ب��ت ال��ح��ك��وم��ة ب��أن
تتبنى موقفا جديا إزاء «استمرار
ت��دخ��ل ال��ق��وات األميركية ف��ي شتى
المجاالت» في البالد.
وع��ن ق��رار تصويت ن��واب الكتلة
ل��ص��ال��ح ال������وزراء ال��ذي��ن سيعينون
ب��دال م��ن وزرائ��ه��م المستقيلين من
عدمه ،أش��ارت ال��دوري ال��ى ان «ذلك
األمر سيناقش تحت قبة البرلمان
ا ل����ذي م��ا ز ل��ن��ا معلقين عضويتنا
ف��ي��ه وسنعلن ع��ن رأي��ن��ا ع��ن��د ط��رح
األس����م����اء اذا ع���دن���ا ال����ى ال��م��ش��ارك��ة
ف��ي الجلسات ال��ب��رل��م��ان��ي��ة» ،لكنها
أش��ارت إلى أن «المالكي لن يتمكن
من طرح تشكيلته الوزارية اآلن ألن
نصاب البرلمان غير مكتمل في ظل
مقاطعتنا وغياب جبهة التوافق».
ي��ذك��ر أن ن��ص��ار الربيعي رئيس
الكتلة الصدرية أعلن أمس عن إنهاء
تعليق عضوية الكتلة في البرلمان
العراقي احتجاجا على ما وصفته

الكتلة بـ «تلكؤ
الحكومة» في اعادة اعمار مرقد
االمامين العسكريين في سامراء اثر
تفجيرهما.
وس��ب��ق ل��ل��ت��ي��ار ال���ص���دري ان ق��رر
«ت��ع��ل��ي��ق» م��ش��ارك��ت��ه ف���ي ال��ع��م��ل��ي��ة
السياسية اعتراضا على لقاء بين
رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة ن�����وري ال��م��ال��ك��ي
والرئيس االميركي جورج بوش في
عمان أواخر نوفمبر الماضي ،لكنه
رجع عن قراره بعد مضي شهرين.
ك����م����ا اع�����ل�����ن ال�����ت�����ي�����ار ال�����ص�����دري
ال���م���ن���اه���ض ل����ل����والي����ات ال���م���ت���ح���دة
ان��س��ح��اب��ه م���ن ال��ح��ك��وم��ة منتصف
اب����ري����ل ال���م���اض���ي اح���ت���ج���اج���ا ع��ل��ى
رفض رئيس الوزراء نوري المالكي
وضع جدول زمني النسحاب القوات
االميركية.

األكراد يرفضون
تنفيذ إعدام «الكيماوي» في حلبجة
أبدى مسؤولون ومواطنون اكراد
معارضتهم تنفيذ حكم االع��دام في
حق وزير الدفاع االسبق علي حسن
المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي»
في مدينة حلبجة ،معتبرين ان ذلك
قد يسيء الى صورتهم.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي
ب���ره���م ص���ال���ح أع���ل���ن ف���ي  14ي��ول��ي��و
ان��ه سيتم تنفيذ حكم االع��دام بحق
المجيد في مدينة حلبجة في حال
أيدت المحكمة الحكم .وقالت جنار
سعد عبدالله وزيرة شؤون الشهداء
وال���م���ؤن���ف���ل���ي���ن ف�����ي ح���ك���وم���ة اق��ل��ي��م
كردستان ال ن��رى حاجة ال��ى تنفيذ
امر االعدام في المجيد بكردستان».
واضافت «طبعا ،يريد شعبنا ان
يرى بأم عينه هؤالء الذين ارتكبوا
ج���رائ���م ف���ي ح��ق��ه ي���ن���ال���ون ج���زاء ه���م
العادل».

حل حرب العراق للبيع على اإلنترنت
قال النقيب في الجيش األميركي
ث���������اد ك�����رازي�����ن�����س�����ك�����ي أح���������د ق�����دام�����ى
ال����م����ش����ارك����ي����ن ف������ي ح�������رب ال���خ���ل���ي���ج
وف���ي عملية «ت��ح��ري��ر ال���ع���راق» التي
ً
اطاحت بنظام ص��دام حسين أيضا
إن����ه ي���ع���رض ع��ل��ى م���وق���ع ال����م����زادات
اإللكتروني الشهير (www.ebay.
 )comخطته للحل في العراق التي
تقع في خمس صفحات بهدف إثارة
انتباه الرأي العام األميركي بعد أن
تجاهلت القيادة العسكرية أفكاره.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن
كرازينسكي قوله «لقد حزنت لفقدان
ال���ع���دي���د م���ن األص����دق����اء ،أم��ي��رك��ي��ي��ن
وعراقيين ،من الجنود والمدنيين.
هذه الحرب ليست مسألة مبدأ ،إنها
فلسفة أو أجندة سياسية ،ومسألة

هاميلتون :خطاب المالكي جيد
لكن أداءه سيئ
أكد النائب الديموقراطي السابق
ع���ن والي�����ة إن���دي���ان���ا ل���ي ه��ام��ي��ل��ت��ون
ف�����ي ل�����ق�����اء م�����ع ش���ب���ك���ة إن ب�����ي س��ي
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة أن رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
العراقية ن���وري المالكي ل��م يتمكن
م��ن تعزيز ق���درات األج��ه��زة األمنية
العراقية أو فرض الوحدة السياسية
ً
ً
التي ستكون عامال مؤثرا في إنهاء
ً
ال��ع��ن��ف ال��م��ذه��ب��ي ال��دائ��ر ح��ال��ي��ا في
الشوارع .وقال هاميلتون «كان يعرف
ً
تماما ما عليه القيام به ،لكنه لم يقم
بذلك .خطابه جيد ،لكن أداءه سيئ»،
ً
مضيفا أن البرلمان العراقي لم يكن
«ي��ت��ع��ام��ل م���ع ال��م��ش��اك��ل ال��رئ��ي��س��ي��ة
للبالد».
وع��ن انسحاب ال��ق��وات األميركية
من العراق ،قال أحد مسؤولي وزارة
ال���دف���اع االم��ي��رك��ي��ة ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
ص���ح���ف���ي���ة راف�����ض�����ا ذك������ر اس����م����ه «ان
اضطررنا إل��ى الرحيل بسرعة (من
العراق) فذلك قد يتطلب نحو تسعة
اش��ه��ر» ،ل��ك��ن ه���ذا االم���ر ق��د يتضمن
اي����ض����ا ت������رك ال���ق���س���م االس�����اس�����ي م��ن
ال���ع���ت���اد وال��ت��ج��ه��ي��زات ف���ي ال���ع���راق.
ورأى «ان ذ ل������ك ق�����د ي���ت���ط���ل���ب ن��ح��و

سنتين إذا ما طلب منا اعادة معظم
معداتنا واغالق القواعد ونقلها الى
العراقيين».
وق��د يتم سحب ال��ق��وات والعتاد
ع��ب��ر ت��رك��ي��ا او االردن ل��ك��ن االك��ث��ر
ترجيحا عبر الكويت حيث سيتعين
وض������ع ج�������ردة ب���ال���ع���ت���اد وت��ن��ظ��ي��ف��ه
وت��وض��ي��ب��ه ق��ب��ل تحميله ع��ل��ى متن
سفن .مؤكدا «ان ذلك يتطلب تنسيقا
تاما لعمليات التنقل على الطرقات»
مع وجوب تأمين غطاء جوي جيد.
ك����م����ا س���ي���ت���ع���ي���ن ع����ل����ى ال���ج���ي���ش
االميركي ايضا تحديد ما سيفعله
بخصوص ع��ش��رات آالف المدنيين
ال��ذي��ن اس��ت��خ��دم��ه��م ف��ي ال���ع���راق كما
ي��ؤك��د ول���ي���ام س��ول��ي��س ال��خ��ب��ي��ر في
م��ك��ت��ب ال��م��ح��اس��ب��ة ال��ح��ك��وم��ي وه��و
هيئة مراقبة للحسابات العامة.
ويشير مسؤولون في البنتاغون
الى وجود مئات الدبابات من طراز
اب����رام����ز وآل����ي����ات ق��ت��ال��ي��ة م����ن ط����راز
ب�����رادل�����ي وس����ت����راي����ك����ر ف�����ي ال�����ع�����راق،
ف��ض�لا ع��ن آالف اآلل��ي��ات المصفحة
هامفي والشاحنات .يضاف الى ذلك
مخزونات من الذخيرة ومستودعات

وتابعت الوزيرة لكن «تنفيذ حكم
االعدام في كردستان سينعكس سلبا
علينا ،في نظر المدافعين عن حقوق
االنسان والمحافل الدولية التي تنبذ
أحكام االعدام».
ّ
وذكرت بكيفية تنفيذ حكم االعدام
بحق الرئيس الراحل صدام حسين
وقالت «يجب أال ننسى أن الطريقة
التي أع��دم بها ص��دام حسين تركت
انطباعا سلبيا في المحافل الدولية
حيال الشيعة ،لذا ال نريد ان يتكرر
االمر معنا».
(أربيل  -أ ف ب)

المواد الغذائية ومستشفيات.
وف����ي ح����ال ت����رك م��ع��ظ��م ال��م��ع��دات
وال��ت��ج��ه��ي��زات ف��ي ال���ع���راق سيتعين
استبدالها عندما تعود القوات الى
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة وذل����ك سيكلف
ام��واال باهظة حسب اح��د مسؤولي
البنتاغون.
وف�����ي ات����ص����ال ت�����م ض���م���ن دائ�����رة
تلفزيونية مغلقة بين الرئيس جورج
ب����وش وم��ج��ل��س ال���رئ���اس���ة ال��ع��راق��ي
ب��زع��ام��ة ج�ل�ال ط��ال��ب��ان��ي وبحضور
نائبيه ع���ادل عبد ال��م��ه��دي وط��ارق
الهاشمي ورئ��ي��س الحكومة ن��وري
ال��م��ال��ك��ي االث��ن��ي��ن ذك���ر ب��ي��ان ص��ادر
ع���ن ه��ي��ئ��ة رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة أن
بوش شدد خالل هذا االتصال على
«ض��رورة القيادة الجماعية والعمل
المشترك بين ممثلي جميع أطياف
ال���ش���ع���ب ال���ع���راق���ي ال���م���ش���ارك���ي���ن ف��ي
الحكومة».
(واشنطن ،بغداد ـ يو بي آي ،أ ف ب)

شخصية ع��ا ل��ي��ة األ ه��م��ي��ة بالنسبة
ل��ي» .وأض��اف «أتكلم اللغة العربية
وأفهم الثقافة والتاريخ والدين في
ال��ع��راق ل��درج��ة سمحت ل��ي بطريقة
بناءة ومشرفة بوضع خطة ناجحة
للحل .كل ما أحاول القيام به هو لفت
االنتباه» .ويبدأ المزاد الذي ينتهي
في  22يوليو الحالي بدوالر أميركي
ً
ً
واحد ،غير أنه يتضمن عرضا فوريا
لشرائه بقيمة  5ماليين دوالر.
( نيويورك  -يو بي أي)

سلة أخبار
طائرات جديدة
لمحاربة القاعدة
كشفت صحيفة ديلي تليغراف
البريطانية أمس أن الواليات
المتحدة ستستخدم للمرة
األولى ،خالل فترة قريبة،
طائرات هجومية بال طيار في
معركتها مع القاعدة في العراق
وأفغانستان .وقالت الصحيفة
إن الطائرات الجديدة المسماة
(آلة الحصد) قادرة على حمل
طن ونصف من األسلحة الدقيقة
لمهاجمة المتمردين واإلرهابيين
بتوجيه من قبل طيارين
يجلسون على بعد  7000ميل من
أهدافهم المطلوبة.
وتدار الطائرات بواسطة اجهزة
تحكم عن بعد وعبر شاشات
الفيديو من قاعدة كريتش
الجوية في نيفادا ،كما سيتم
تعقب تحركات المتمردين عن
طريق األقمار الصناعية في حين
تستخدم األشعة تحت الحمراء
لشن هجمات ضدهم.
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ردود فعل عربية ودولية مرحبة بخطاب بوش ...و«حماس» تنتقد
إسرائيل توجه ضربة آلمال عباس بالحل النهائي
القاهرة  -

ً
في وقت بدا فيه أن شعاعا من
األمل بدأ ينساب إلى قلوب
الفلسطينيين بعد أن ّعبر
الرئيس األميركي جورج بوش عن
استعداده لمساعدتهم والدعوة
لعقد مؤتمر دولي يناقش مسألة
التسوية النهائية لنزاعهم مع
إسرائيل .اعتبرت األخيرة أنها
غير مستعدة لمناقشة القضايا
المحورية الثالث ...الحدود
والالجئون والقدس.
اس���ت���ب���ع���دت اس���رائ���ي���ل ام�����س اج�����راء
م��ف��اوض��ات «ف���ي ه���ذه امل��رح��ل��ة» ح��ول
ح���دود ال��دول��ة الفلسطينية موجهة
ض��رب��ة آلم����ال ال��رئ��ي��س الفلسطيني
محمود عباس ،وملقية شكوكا حول
املحاولة االميركية الجديدة للتعامل
مع هذه القضية.
وج�����اء ال�����رد اإلس���رائ���ي���ل���ي ب��ع��د ي��وم
واح����د م��ن إع��ل�ان ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي
ج�����ورج ب����وش أن����ه ي��م��ك��ن ق��ري��ب��ا ب��دء
«م�����ف�����اوض�����ات ج���������ادة إلق�����ام�����ة دول�����ة
فلسطينية».
وس������ارع ص���ائ���ب ع���ري���ق���ات م��س��اع��د
ع�����ب�����اس ال�������ى ال������ق������ول ب�������أن ال���رئ���ي���س
الفلسطيني مستعد لبدء محادثات
الوضع النهائي فورًا.
وقالت ميري ايسني املتحدثة باسم
أومل��رت ان «اسرائيل أعلنت بوضوح
أننا مستعدون الجراء محادثات عن
قضايا (االفق السياسي) وعن كيفية
تحقيق رؤية قيام دولتني للشعبني،
لكننا كنا في غاية الوضوح بأننا غير
مستعدين ف��ي ه��ذه املرحلة ملناقشة
القضايا املحورية الثالث ...الحدود
والالجؤون والقدس».
وكانت تواصلت امس ردود الفعل
ال���ع���رب���ي���ة امل���رح���ب���ة ب����دع����وة ال��رئ��ي��س
االميركي ج��ورج ب��وش لعقد مؤتمر
دول������ي ل���ل���س�ل�ام ف����ي ال���خ���ري���ف امل��ق��ب��ل
وال�����ت�����زام�����ه ب����رؤي����ت����ه ال����ت����ي اط��ل��ق��ه��ا
ع�����ام  2002وت���ق���ض���ي ب���اق���ام���ة دول����ة
فلسطينية.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم

أب��و م���ازن «ل��ق��د ك��ان خطابًا مشجعًا
ج����دًا .ان امل��ؤت��م��ر ال����ذي س��ي��دع��و إليه
قد يؤدي إلى تطبيق خارطة الطريق
ل���ل���س�ل�ام وم�����ب�����ادرة ال����س��ل�ام ال��ع��رب��ي��ة
األم�����ر ال�����ذي ي��وص��ل��ن��ا إل����ى ت��أس��ي��س
دولة فلسطينية» .وأضاف أبو ردينة
«نواجه أسابيع مقبلة مهمة جدًا».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود
ع��ب��اس ب��ح��ث م��ع ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي
في اتصال هاتفي الوضع السياسي
ومبادرة تحريك مسيرة السالم خالل
الفترة املقبلة.
وقال نبيل عمرو املستشار اإلعالمي
لعباس إن بوش أكد «تواصل العمل
إلنجاز حل يقوم على أساس الدولتني،
م��ؤ ك��دا د ع��م��ه للسلطة الفلسطينية
والرئيس عباس».
وأضاف أن بوش «أعرب عن ارتياحه
ل��ل��خ��ط��وات ال���ق���وي���ة وال���ف���ع���ال���ة ،ال��ت��ي
اتخذها محمود ع��ب��اس والحكومة،
خاصة في ما يتعلق بالوضع األمني،
واإلص�ل�اح���ات األس��اس��ي��ة ف��ي اإلدارة
وأج���ه���زة األم�����ن».وأض�����اف أن ع��ب��اس
أشاد بالخطاب الذي ألقاه بوش أمس،
م��ش��ي��رًا إل���ى «أن ال��رئ��ي��س ع��ب��اس أك��د
أنه سيواصل التزامه بدعم ومساندة
أهلنا في قطاع غزة تمامًا كأهلنا في
الضفة الغربية».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة
سالم فياض ان الحكومة الفلسطينية
ت��رح��ب بما ج��اء ف��ي خ��ط��اب الرئيس
ب�������وش ودع������وت������ه ال�������ى ع����ق����د م���ؤت���م���ر
دول���ي الح��ي��اء م��ح��ادث��ات ال��س�لام بني
الفلسطينيني واالسرائيليني .وأضاف
ان الحكومة الفلسطينية رحبت ايضا
بالتزام الواليات املتحدة بعملية سالم
جدية القامة دولة فلسطينية.

ترحيب مصري
ورح�����ب�����ت م����ص����ر ب�����دع�����وة ال���رئ���ي���س
االم��ي��رك��ي لعقد مؤتمر س�لام للشرق
االوس����ط أواخ����ر ال��ع��ام ال��ح��ال��ي .وق��ال
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة امل���ص���ري أح��م��د أب��و
الغيط امس ان هذه الدعوة «تتضمن
عناصر ايجابية» .وأضاف ان «الطرح
االم��ي��رك��ي يتضمن ع��ن��اص��ر ايجابية
ي��ج��ب ال��ت��م��س��ك ب��ه��ا وال���ب���ن���اء عليها
وتطويرها» .وأكد ابو الغيط أن مصر

تساند ما ورد في الدعوة االميركية عن
«الحاجة النهاء االحتالل االسرائيلي
لالراضي الفلسطينية واقامة الدولة
الفلسطينية».
وقال أبو الغيط إن الطرح االميركي
سيبحث خالل اجتماع وزراء الخارجية
العرب الطارئ في القاهرة  30يوليو
ال��ج��اري .وم��ن املتوقع ان يقوم وزي��را
خ��ارج��ي��ة م��ص��ر واالردن ب���زي���ارة ال��ى
اسرائيل في  25يوليو لبحث تفعيل
م��ب��ادرة ال��س�لام العربية .وك���ان بوش
ح��ث ق��ادة مصر واالردن والسعودية
على مساعدة الرئيس الفلسطيني.

موسى
م������ن ج����ه����ت����ه رح��������ب االم�����ي����ن ال����ع����ام
ل���ل���ج���ام���ع���ة ال���ع���رب���ي���ة ع����م����رو م��وس��ى
ب��ـ«ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ن��اص��ر االي��ج��اب��ي��ة»
التي تضمنها خطاب بوش وأكد كذلك
«اهمية ان يكون التوجه منصبًا على
التوصل الى حل شامل للنزاع العربي
االسرائيلي على كافة املسارات».
وأك����د م��وس��ى ان وزراء ال��خ��ارج��ي��ة
العرب سيناقشون الطرح االميركي
ال��ج��دي��د خ�لال اجتماعهم املقبل في
 30يوليو الجاري.

ً
أيضا
واألردن
وب�����������دوره ،رح������ب ال����ع����اه����ل االردن�������ي
امللك عبد الله الثاني بدعوة الرئيس
االميركي ،واعتبر انها «خطوة ايجابية
على ال��ط��ري��ق الصحيح» ،وف��ق��ًا لبيان
صادر عن الديوان امللكي الهاشمي.
وق���ال امل��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه ،خ�ل�ال ات��ص��ال
هاتفي مع الرئيس االميركي ،ان هذه
ال���دع���وة «م���ن ش��أن��ه��ا ان ت��ف��ت��ح امل��ج��ال
ام���ام تحقيق ت��ق��دم حقيقي وملموس
في مسار عملية السالم وصوال إلقامة
ال����دول����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل��س��ت��ق��ل��ة على
االرض الفلسطينية».

بريطانيا
ّ
ورحب وزير الخارجية البريطاني
دي��ف��ي��د م��ي��ل��ي��ب��ان��د ب���دع���وة ال��رئ��ي��س
األم���ي���رك���ي ج������ورج ب�����وش إل�����ى ع��ق��د
مؤتمر دولي حول السالم في الشرق

حماس

إصابة طفلين
فلسطينيين في
انفجار وسط غزة

الرئيس بوش خالل القاء الخطاب
عن عملية السالم في البيت األبيض
أمس (أ ف ب)

ترتيبات لعقد لقاء
يضم رايس ًووزراء
خارجية عربا
في شرم الشيخ

القاهرة  -
بعد س��اع��ات م��ن الخطاب ال��ذي أل��ق��اه الرئيس األم��ي��رك��ي ج��ورج بوش
أمس األول في البيت االبيض ودعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي للسالم في
منطقة الشرق األوس��ط ،كشف وزير الخارجية املصري أحمد أبو الغيط
أن ترتيبات ُتجرى حاليًا لعقد لقاء بني نظيرته األميركية كوندوليزا
راي��س وع��دد من وزراء الخارجية العرب بعد االجتماع ال��ط��ارئ ل��وزراء
الخارجية العرب املقرر عقده في  30يوليو الجاري في القاهرة ،مشيرًا
مجاال للمناقشات التي سيجريها
إلى أن طرح الرئيس األميركي سيكون
ً
االجتماع الطارئ.

على غرار العديد من افراد عشيرة
دغ���م���ش ،ي��م��ل��ك اب����و ع���اش���ور ك��راج��ا
في غ��زة .هو معروف بانتمائه الى
جيش االس�لام وال يتردد في القول
«عالقاتنا مع القاعدة ممتازة».
واب���و ع��اش��ور اب��ن ع��م ق��ائ��د جيش
االسالم ممتاز دغمش ويده اليمنى،
ع��ل��م��ا ان ه����ذه امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ط��رف��ة
اح���ت���ج���زت 114ي����وم����ا م���راس���ل هيئة
االذاع������ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة (ب���ي ب���ي س��ي)
آل���ن ج��ون��س��ت��ون وش���ارك���ت ف���ي اس��ر
الجندي االسرائيلي جلعاد شاليت
في يونيو .2006
ق��ب��ل وق����ت غ��ي��ر ط���وي���ل ،ك����ان ه��ذا
ال����رج����ل ال���ق���ص���ي���ر ال���س���م�ي�ن ي��ن��ت��م��ي
ال��ى ل��ج��ان امل��ق��اوم��ة الشعبية ،وهي
مجموعة فلسطينية مسلحة صغيرة
انشئت عام  2000في بداية انتفاضة
االق����ص����ى .ل��ك��ن��ه ان���ض���م اخ����ي����را ال���ى
«الجهاد» مقتديا بابن عمه.
وي����ج����ه����ر «ج����ي����ش االس�����ل�����ام» االن
بعالقته واتصاالته بتنظيم القاعدة
بزعامة اسامة بن الدن.
وي��ق��ول اب���و ع��اش��ور ال����ذي ي��رت��دي
جلبابا ال يخفي جروحا اصيب بها
خ�ل�ال م��واج��ه��ات م��ع االس��رائ��ي��ل��ي�ين
«نتبنى امل��ب��ادئ نفسها التي تسير
عليها القاعدة».

كراجه يقع على بعد بضعة امتار
م��ن «امل���ن���ت���دى» ،امل��ق��ر ال��ع��ام ال��س��اب��ق
للرئاسة الفلسطينية.
ويوضح صاحب اللحية السوداء
ال��ط��وي��ل��ة ان «ال���ق���اع���دة ف���ي ال��خ��ارج
ترسل إلينا املال».
لكنه يرفض كشف الوسائل ويقول
عن االسلحة «لدينا انفاقنا الخاصة
(بني مصر وقطاع غزة) ونعمل ايضا
م����ع ت���ج���ار ال����س��ل�اح» ال����ذي����ن ل��دي��ه��م
ان��ف��اق��ه��م .وي��ض��ي��ف اب���و ع���اش���ور ان
بدايات جيش االسالم تعود الى نحو
ثالثة اعوام« ،في البداية ،جاء افغان
ال��ى غ��زة لنشر ال��وع��ي ال��دي��ن��ي» ،في
اش���ارة ال��ى ال��ع��رب ال��ذي��ن قاتلوا في
افغانستان.
وي��ش��ي��ر ال����ى ان «ج��م��ي��ع االف���غ���ان
ي��ن��ت��م��ون ال�����ى ال���ق���اع���دة ون��س��م��ي��ه��م
بأسمائهم الحركية».
ويقول ايضا «شكلنا لجان املقاومة
الشعبية بسبب الفساد في «فتح».
ه������ؤالء ال ي����ري����دون س�����وى ال��س��ل��ط��ة
واب����ت����ع����دوا ع����ن ال���ق���ض���ي���ة .ث����م ش��ك��ل
م��م��ت��از ج��ي��ش االس��ل�ام إث���ر خ�لاف��ات
بني رؤساء اللجان».
وب������رز اس�����م امل���ج���م���وع���ة ب���ع���د اس���ر
ج����ل����ع����اد ش����ال����ي����ت واح�����ت�����ج�����از آل����ن
جونستون ،وحدد اعضاؤها هدفني

أفاد مصدر في االجهزة
االمنية المصرية امس بأن ثالثة
فلسطينيين أصيبوا بجروح،
احدهم اصابته بالغة ،في
مواجهات اندلعت في العريش
بين نحو مئة فلسطيني عالقين في
هذا المطار المصري منذ شهر
والشرطة المصرية.
وق���������ال م�����س�����ؤول�����ون أم�����ن�����ي�����ون ان
امل��ح��ت��ج��زي��ن ف����ي امل����ط����ار ت���ظ���اه���روا
داخ���ل مبنى امل��ط��ار احتجاجا على
س��وء اوضاعهم وع��دم السماح لهم
بدخول غزة .واضاف املسؤولون ان
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ق��ام��وا بتكسير اب���واب
وش��ب��اب��ي��ك امل��ط��ار ك��م��ا اش��ت��ب��ك��وا مع
افراد االمن الذين حاولوا منعهم من
االحتجاج .واك���دوا ان تعزيزات من

قال سمير نايفة الناطق باسم
حركة فتح في محافظة طولكرم
بالضفة الغربية امس إن حركة
حماس رفضت كل المحاوالت
الفلسطينية والعربية والدولية
لرفع الحصار عن الشعب
الفلسطيني «ألنها ترى في
الحصار فرصة ذهبية من أجل
جمع األموال من بعض الدول
العربية وتهريبها لوضعها في
ميزانيها»

بريطانيا تتبرع
بثالثة ماليين جنيه
لحكومة عباس
«ت���ح���ري���ر ف���ل���س���ط�ي�ن» وإق�����ام�����ة دول����ة
اسالمية في غزة.
ويقر اب��و عاشور ب��ان اقامة دولة
اسالمية ام��ر بعيد املنال حتى االن
رغم سيطرة حركة حماس على قطاع
غزة« ،انه امر بالغ الصعوبة حاليا،
فـ«حماس» و«فتح» والواليات املتحدة
واسرائيل واوروبا ترفض ذلك».
ويتابع «خالل املفاوضات لالفراج
ع����ن آل�����ن ج���ون���س���ت���ون ،اق���ت���رح���ن���ا ان
ن��ك��ون ج���ن���ودا ل���ـ«ح���م���اس» ف���ي ح��ال
اقامت دولة اسالمية .لكنهم رفضوا
وا ب��ل��غ��و ن��ا ا ن���ه يستحيل عليهم ان
ي��ش��ارك��وا ف���ي ح��ك��وم��ة وان يقيموا
دولة مماثلة».
وي�����ق�����ول اب�������و ع�����اش�����ور ان ج��ي��ش
االس���ل��ام ت���ح���رك ب���ن���اء ع��ل��ى ام�����ر« ،ال
استطيع قول الكثير لكن قرار (خطف
آلن جونستون) صدر من القاعدة في
الخارج .وقرار االفراج عنه اتى ايضا
من الخارج لتفادي سفك الدماء».
ويؤكد املختار او زعيم العشيرة
صالح دغمش هذه املعلومات قائال
«ابلغنا ممتاز ان ق��رار اط�لاق سراح
جونستون ليس في يده .واضطررنا
ال���ى االس��ت��ع��ان��ة ب��رج��ل دي���ن ليصدر
فتوى اتاحت االفراج عنه».
(غزة -أ ف ب)

ثالثة جرحى في مواجهات بين فلسطينيين
والشرطة المصرية في العريش
قوات االمن ارسلت الى داخل املطار
للسيطرة على املوقف.
م����ن ن���اح���ي���ة ث���ان���ي���ة ق�����ال م���س���ؤول
ف����ي ال����ه��ل�ال االح����م����ر امل����ص����ري ام���س
ان منظمته ق���ررت ارس����ال معونات
عاجلة إ ل��ى آالف م��ن الفلسطينيني
ال��ع��ال��ق�ين م��ن��ذ اك��ث��ر م���ن ش��ه��ر على
الحدود مع غزة بسبب اغالق منفذ
العبور الوحيد الى القطاع .وتأتي
الخطوة اثر تقارير عن تزايد معاناة
الفلسطينيني الذين يعيش معظمهم
ظروفا صعبة نتيجة نفاد مدخراتهم
واض���ط���رار بعضهم ال���ى ال��س��ك��ن في
اك��واخ من القصب في ظروف جوية
قاسية مع شح االكل واملياه.
ولم يتمكن هؤالء من مغادرة هذا
املطار منذ ف��روا من املواجهات بني
حركتي حماس وفتح في منتصف
يونيو املاضي.
(العريش «مصر»  -أ ف ب،
يو بي آي)

أصيب طفالن فلسطينيان
بجروح صباح امس إثر انفجار
جسم مشبوه في دير البلح
وسط قطاع غزة .وقال مصدر
طبي فلسطيني إن الطفلين
أسامة عبد الكريم ناجي (16
ً
عاما) ،وناجي محمود ناجي
ً
( 16عاما) من مخيم دير البلح
وسط قطاع غزة أصيبا إثر
انفجار جسم مشبوه ،وأدى
االنفجار إلى بتر ساق أحدهما.
ولم تعرف طبيعة الجسم
المشبوه و ال مصدره.
(غزة  -يو بي أي)

«فتح»« :حماس» تعتبر
الحصار فرصة ذهبية
لجمع األموال

«جيش اإلسالم» في غزة
يتباهى بعالقاته مع «القاعدة»

اقامة دولة اسالمية
امر بعيد المنال
حتى االن رغم سيطرة
حركة حماس
على قطاع غزة

التشريعي الفلسطيني
يجتمع األحد لمنح
حكومة فياض الثقة
أعلن أحمد بحر رئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني باإلنابة
امس عقد جلسة للمجلس
يوم األحد القادم في مقري
المجلس في مدينتي غزة ورام
الله للتصويت على منح الثقة
لحكومة سالم فياض.
وكان رئيس المجلس التشريعي
باإلنابة قد أعلن في وقت سابق
اليوم أن المجلس يدرس طلب
فياض بعقد جلسة خاصة لمنح
حكومته الثقة.
(غزة ،رام الله  -د ب أ)

األوس����ط .وق���ال ميليباند «يتوجب
على املجتمع الدولي في هذا الوقت
الحرج أن يقدم دعمه التام لألطراف
الساعية إلى التوصل إلى حل وجود
دول����ت��ي�ن ع���ب���ر امل����ف����اوض����ات ،ون��ح��ن
ندعم الجهود الرامية لتهيئة اآلفاق
السياسية للدولة الفلسطينية».

من جهتها ،انتقدت حركة حماس
دعوة الرئيس األميركي جورج بوش
الى «مؤتمر دولي للسالم» ومطالبته
بمقاطعة شاملة لحماس وتفكيكها،
ووصفت تصريحاته عن اقامة دولة
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���ـ«ال���ك���اذب���ة» ،م��ع��ت��ب��رة
أن ذل����ك ي���أت���ي ف���ي س���ي���اق «ال��ح��م��ل��ة
األميركية» لتجنيد الدعم للرئيس
محمود عباس في مواجهة الشرعية
التي فازت بها حماس .وقال الناطق
ب��اس��م «ح���م���اس» س��ام��ي أب���و زه���ري
امس إن «الوعود التي أطلقها بوش
خ���ل��ال ت���ص���ري���ح���ات���ه ب����إق����ام����ة دول����ة
فلسطينية كاذبة وفارغة املضمون».
وأض��اف ابو زه��ري ان «الحديث عن
دولة فلسطينية أو ما يعرف باسم
(وع���د ب���وش) ه��و ح��دي��ث ي��ع��ود إل��ى
سنوات طويلة ،حيث يتم استحضار
ه��ذا الوعد من ح�ين آلخ��ر للتضليل
ٍ
وت��خ��دي��ر ال�����رأي ال���ع���ام وخ��ص��وص��ا
الفلسطيني».
وك�����ان ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي ج���ورج
ب����وش دع����ا خ��ل�ال ك��ل��م��ة م��ط��ول��ة في
العاصمة واشنطن «إلى عقد مؤتمر
دول���ي ل��ل��س�لام ت��ش��ارك ف��ي��ه إس��رائ��ي��ل
وال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وع�����دد من
الدول العربية من اجل إحياء عملية
السالم في الشرق األوس���ط» .وطالب
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي «ال�����دول العربية
ال��ت��ي ل���م ت��وق��ع م���ع���اه���دات س��ل�ام مع
إسرائيل حتى اآلن بوضع حد لوهم
عدم وجود إسرائيل» وفتح حوار مع
الدولة العبرية .كما طالب دول الجوار
بإبداء الدعم القوي لرئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية محمود عباس
وحكومة سالم فياض.
(رام الله ،غزة ،القدس ،عمان،
لندن -كونا ،أ ف ب ،يو بي آي،
رويترز ،د ب أ)

سلة أخبار

أعلن وزير التنمية الدولية
البريطاني دوغالس ألكسندر
امس التبرع بمبلغ  3ماليين
جنيه إسترليني لحكومة
الطوارئ الفلسطينية لتمكينها
من تسديد ديونها للقطاع
الخاص .وشدد الوزير على أن
مساعدة السلطة الفلسطينية
على تسديد ديونها "يزيد من
قدرة الشركات الفلسطينية على
االستمرار بأعمالها التجارية
وبالتالي اإلستثمار وتوظيف
المزيد من المواطنين".
(لندن  -يو بي أي)

راض عن تفويضه
بلير ً ٍ
مبعوثا إلى الشرق
االوسط
قال المتحدث باسم طوني
بلير امس ان بلير راض عن
التفويض الممنوح له كمبعوث
للشرق االوسط،س ساعيا
إلى وضع حد للجدل حول ما
اذا كان ينبغي ان يتولى دورا
مباشرا بدرجة اكبر في عملية
صنع السالم .وقالت مصادر
دبلوماسية ان بلير يعتزم
القيام باولى زياراته إلسرائيل
والضفة الغربية المحتلة يوم
االثنين القادم في اطار دوره
الجديد.
(القدس  -رويترز)

لجنة إسرائيلية توافق
اإلفراج عن ً250
على ً
معتقال فلسطينيا

قوات أمن مصرية تحيط بمطار العريش حيث تظاهر آالف الفلسطينيين العالقين
(أ ب)
أمس

أعلن متحدث باسم رئيس
الوزراء االسرائيلي ايهود
اولمرت ان لجنة وزارية
اسرائيلية وافقت امس على
قائمة باسماء  256معتقال
فلسطينيا بينهم ست نساء
تقرر االفراج عنهم كبادرة حسن
نية اضافية حيال الرئيس
(الفلسطيني) محمود عباس.
ونائب االمين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين عبد
الرحيم ملوح بين الفلسطينيين
الذين ستفرج عنهم اسرائيل.
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ً
ً
دبلوماسيا بريطانيا
80
بطرد
تهدد
موسكو
ً
لندن :أي رد فعل انتقامي من جانب روسيا لن يكون مبررا

هددت موسكو لندن آمس بطرد
 80م���ن دب��ل��وم��اس��ي��ي��ه��ا إذا ق���ررت
معاملة بريطانيا باملثل.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء الروسية
«ن�����وف�����وس�����ت�����ي» ع������ن ن�����ائ�����ب وزي������ر
ال���خ���ارج���ي���ة أل���ك���س���ن���در غ���روش���ك���و
تحذيره من أن «السفارة البريطانية
في روسيا ستفقد  80دبلوماسيًا
ل�����و س���ل���ك���ت م���وس���ك���و ن���ه���ج ل���ن���دن
ن����ف����س����ه» ،وأوض����������ح غ����روش����ك����و أن
«روس���ي���ا ك��ان��ت ط��ال��ب��ت ال��س��ل��ط��ات
ا ل��ب��ر ي��ط��ا ن��ي��ة بتسليم  21شخصًا
بينهم بوريس بيريزوفسكي الذي
دعا إلى اإلطاحة بالنظام الحالي
ف����ي روس����ي����ا وع���م���ي���ل اإلره���اب���ي�ي�ن
أح���م���د زاك����اي����ي����ف» ،ول���ف���ت إل�����ى أن

بريطانيا:
 2000ناشط
إرهابي...
و 2000متعاطف

ب��ري��ط��ان��ي��ا «ل���م ت��س��ل��م أي���ًا م��ن��ه��م».
وش����ه����دت ال���ع�ل�اق���ات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة
الروسية مزيدًا من التدهور امس
ح��ي��ث أب��ل��غ��ت م��وس��ك��و ل��ن��دن أن��ه��ا
س����ت����رد ع���ل���ى ط������رد ه������ذه األخ����ي����رة
أرب���ع���ة م���ن دب��ل��وم��اس��ي��ي��ه��ا بسبب
رف�������ض م����وس����ك����و ت���س���ل���ي���م ض���اب���ط
االس��ت��خ��ب��ارات ال��روس��ي��ة (ك���ي جي
ب�����ي) ال���س���اب���ق أن����دري����ه ل���وغ���وف���وي
امل���ش���ت���ب���ه ف������ي ض����ل����وع����ه ف������ي ق��ت��ل
ال����ج����اس����وس ال�����روس�����ي أل���ك���س���ن���در
ليتفيننكو.
وق��������ال امل����ت����ح����دث ب����اس����م وزارة
ال���خ���ارج���ي���ة ال����روس����ي����ة م��ي��خ��ائ��ي��ل
كامينني امس ان بالده تعكف على
دراسة املذكرة التي سلمتها وزارة

الخارجية البريطانية إلى السفير
ال���روس���ي ف���ي ل���ن���دن ق��ب��ي��ل اإلع��ل�ان
عن االجراءات البريطانية املتعلقة
بطرد الدبلوماسيني الروس.
واوض��ح كامينني ،في بيان ُبث
على م��و ق��ع وزارة الخارجية على
اإلن���ت���رن���ت ،ان روس���ي���ا إزاء ب��ل��ورة
اإلج��راء ات الجوابية التي يتوجب
على موسكو اتخاذها.
وك������ان ن���ائ���ب وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية أعلن في وقت سابق أمس،
ان روسيا ستقدم «ردا محددا» على
ق������رار ل���ن���دن وس��ت��ب��ل��غ��ه ال��ع��اص��م��ة
البريطانية «قريبا» .وق��ال «لكننا
سنأخذ كليًا في االعتبار مصالح
امل����واط����ن��ي�ن ال����ع����ادي��ي�ن وال���س���ي���اح

أف��ادت صحيفة «الصن» أمس أن مسؤولي األمن البريطانيين تلقوا
ً
تحذيرا بأن «عدد المشتبهين اإلرهابيين اإلسالميين في المملكة المتحدة
ً
تقريبا خالل سبعة أشهر».
تضاعف بمعدل أربع مرات
وذك���رت الصحيفة أن م��س��ؤول��ي ج��ه��ازي األم���ن ال��داخ��ل��ي (إم آي )5
واألم�����ن ال��خ��ارج��ي (إم آي  )6وش���رط���ة «اس��ك��وت��ل��ن��د ي�����ارد» ت��ل��ق��وا ه��ذا
ال��ت��ح��ذي��ر األس��ب��وع ال��م��اض��ي .وق��ال��ت إن «ه��ن��اك  2000ن��اش��ط إره��اب��ي
ً
فضال عن
يخضعون للمراقبة من قبل األجهزة األمنية في بريطانيا
 2000متعاطف» ،مشيرة إلى أن هذا الرقم يفوق بكثير الرقم الذي ذكرته
المديرة السابقة لجهاز «إم آي  »5إليزا ماننغهام بولر قبل سبعة أشهر
وكان  1200مشتبه إرهابي.
ونسبت الصحيفة إلى وزي��ر الدولة لشؤون األم��ن آالن ويست قوله
«هناك تهديد حقيقي ضد بريطانيا ،وعلينا أن نواجهه ب��أي طريقة
ممكنة بسبب ضخامة حجمه».
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،ذك��رت صحيفة «اإلن��دب��ن��دان��ت» أن وزارة الداخلية
ّ
«حذرت من وجود  4000مشتبه ومتعاطف مع تنظيم «القاعدة» مدرجين
على الئحة المراقبة لجهاز (إم آي  )5وتسعى إلى تسريع الخطط الرامية
العتماد تشريعات جديدة لمكافحة اإلرهاب»( .يو بي آي)

واالوس����������اط ال���ث���ق���اف���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة
والتجارية» ،في حني أعلن متحدث
باسم الخارجية البريطانية ان أي
رد فعل انتقامي من جانب موسكو
لن يكون «مبررا».
وق��������ال م���ت���ح���دث ب����اس����م رئ���ي���س
وزراء ب��ري��ط��ان��ي��ا غ������وردن ب����راون
للصحافيني أمس ،عند سؤاله عما
إذا كانت الحكومة البريطانية قد
اختارت الدبلوماسيني الروس بدقة
وبعد دراسة تقييمية« ،قمنا بذلك
بسبب املوقف الروسي من قضية
ليتفيننكو».
وكان وزير الخارجية البريطاني
ديفيد ميليباند اعلن أم��س األول
طرد الدبلوماسيني الروس االربعة
ردا ع���ل���ى رف�����ض م���وس���ك���و ت��س��ل��ي��م
املشتبه فيه االس��اس��ي ف��ي اغتيال
ليتفيننكو ،ا ل��ج��ا س��وس ا ل��رو س��ي
السابق ال��ذي تحول إل��ى معارض
للكرملني ،وق��ت��ل ف��ي ل��ن��دن نتيجة
ت��س��م��م��ه ب����م����ادة ب���ول���ون���ي���وم 210
املشعة في نوفمبر .2006
وقال ميليباند إنه يوجد «دليل
ق���وي» ض��د ل��وغ��وف��ي ،وم��ن ث��م فإن
إجراء طرد الدبلوماسيني سيرسل
إش����ارة «واض��ح��ة وم��ت��ن��اس��ب��ة» إل��ى
موسكو.
كما أبلغ وزير الخارجية أعضاء
م���ج���ل���س ال���ع���م���وم أن ب��ري��ط��ان��ي��ا
ستعيد أيضا النظر في التعاون
م����ع روس����ي����ا ف����ي ش�����أن م��ج��م��وع��ة
من القضايا ،وإن ذل��ك يعد «ال��رد
امل���ن���اس���ب» ل���ع���دم ت���ع���اون روس���ي���ا،
م���ش���ي���را ال������ى أن������ه س���ي���ت���م ت��ع��ل��ي��ق
امل����ف����اوض����ات ال���خ���اص���ة ب��ت��س��ه��ي��ل
ح���ص���ول امل���واط���ن�ي�ن ال�����روس على

تأشيرة الدخول الى بريطانيا.
وان����ت����ق����دت روس����ي����ا ب����ش����دة ت��ل��ك
ال��خ��ط��وة ،ف���ي ح�ي�ن ط��ال��ب أع��ض��اء
بمجلس الدولة الروسي (الدوما)
برد فعل روسي على الخطوة التي
اتخذتها لندن ب��إج��راء ات مضادة
مناسبة ومتماثلة.
ووص�����ف رئ���ي���س ل��ج��ن��ة مجلس
«ال�����دوم�����ا» ل����ش����ؤون راب����ط����ة ال�����دول
املستقلة ان��دري��ه كوكوشني القرار
بأنه «خطأ» لن يترك بدون رد.
وط���ب���ق���ا ل�ل�ات���ف���اق���ي���ة األوروب����ي����ة
لتسليم امل��ج��رم�ين ي��ج��وز لروسيا
رفض تسليم أحد مواطنيها ،غير
أن وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي
وصف رفض روسيا بأنه «مخيب
لآلمال للغاية».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي،
كونا)

طبقا لالتفاقية
األوروبية لتسليم
المجرمين يجوز
لروسيا رفض تسليم
أحد مواطنيها

تنظم حركة «ناشي» الشبابية التابعة للكرملني مخيمًا صيفيًا شمال موسكو يشارك فيه نحو عشرة آالف شاب
من كل أنحاء روسيا ويستمر أسبوعني ويتضمن تدريبات جسدية ومحاضرات سياسية واجتماعية.
وفي الصورة أعضاء من هذه الحركة يقومون بتدريبات أمس (رويترز)

«ديلي تليغراف» :واشنطن تدرس
تخفيض الحكم بحق متهمي قضية اإليدز
رفع كوريا الشمالية من الئحتها لإلرهاب
المحادثات السداسية تستأنف اليوم وتبحث في «المرحلة الثانية» في ليبيا إلى المؤبد
افادت صحيفة «ديلي تليغراف»
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ام�����س أن ال����والي����ات
المتحدة تدرس إمكان رفع كوريا
ال���ش���م���ال���ي���ة م����ن الئ���ح���ت���ه���ا ل���ل���دول
ال��راع��ي��ة ل�ل�إره���ابً ،
ردا ع��ل��ى قيام
األخيرة بإغالق مفاعلها النووي
الرئيسي في يونغبيون .وأشارت
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ال�����ى ان
مساعد وزيرة الخارجية األميركية
كريستوفر هيل الذي يتولى ملف
المفاوضات مع بيونغ يانغ اعلن
ً
ردا على الخطوة الكورية الشمالية
أن بالده يمكن أن تبدأ العام المقبل
مباحثات لتوقيع معاهدة سالم
رسمية بين البلدين.
غير أن «ديلي تليغراف» اشارت
إلى أن الخبراء يشككون في إمكان
ق��ي��ام ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ب��ال��ت��خ��ل��ي عن
طموحاتها النووية .ونسبت إلى
إي��دان فوستر كارتر المتخصص
في شؤون كوريا الشمالية بجامعة
ليدز قوله «من الصعب أن نصدق
ب��أن رئ��ي��س ك��وري��ا الشمالية كيم
ج��ون��غ إي��ل سيتخلى ع��ن السالح
ال���ن���ووي وب��ش��ك��ل ك���ام���ل» ،مضيفا
«ك�����وري�����ا ال���ش���م���ال���ي���ة ل���ي���س���ت م��ث��ل
ليبيا ،ال��ت��ي واف��ق��ت م��ن قبل على
نزع ترسانتها من أسلحة الدمار
ً
نفطا».
الشامل ،كونها ال تملك
ع���ل���ى ص���ع���ي���د آخ�������ر ،ت��س��ت��أن��ف
ال����ي����وم ،ف����ي ال���ع���اص���م���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة
ب���ك���ي���ن ،ال����م����ح����ادث����ات ال���س���داس���ي���ة
ف��ي ش���أن ال��م��ل��ف ال��ن��ووي ال��ك��وري
الشمالي.
وصرح المفاوض االميركي في
شأن هذا الملف كريستوفر هيل،
في بكين أمس ،انه ال يزال «أمامنا
الكثير من العمل علينا القيام به،
وأمامنا الكثير من أعمال المتابعة
علينا القيام بها».
وقال المبعوث الروسي الخاص
ال������ى «ال����م����ح����ادث����ات ال���س���داس���ي���ة»
فالديمير راخ��م��ا ن��ي��ن ان «المهمة
ال��ج��وه��ري��ة ل�لاج��ت��م��اع ت��ت��رك��ز في
تنفيذ اتفاق  13فبراير (الماضي)»،
م���ش���ددا ع��ل��ى ان روس���ي���ا ستلتزم
ب��ال��ط��رق ال��س��ل��م��ي��ة ل��ح��ل القضية
ال������ن������ووي������ة ف�������ي ش�����ب�����ه ال�����ج�����زي�����رة
الكورية.
أم�������ا ك���ب���ي���ر م����ف����اوض����ي ك����وري����ا
الجنوبية تشون يونغ وو ،فقال
ع���ن���د وص����ول����ه ال������ى ب���ك���ي���ن أم����س،
ان ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة تنفذ حاليا
ال��ت��زام��ه��ا ب��ن��زع ال���س�ل�اح ال��ن��ووي
من خالل اغالق مفاعل يونغبيون
وه��و ما يعد خطوة ملموسة في
عملية نزع السالح النووي .لكنه
أض��اف ان «عملية ن��زع التسلح ال
تزال في بدايتها فقط كما ان جميع
األط������راف م���ا ت����زال أم��ام��ه��ا ط��ري��ق
شاقة لالستمرار في المستقبل».
وأف������ادت «وك���ال���ة ان���ب���اء الصين
ال��ج��دي��دة» ان م��ب��اح��ث��ات االرب��ع��اء
والخميس «ستخصص لاللتزامات
وال������خ������ط������وات ال�����ت�����ي س���ت���ت���خ���ذه���ا
االطراف المعنية للمرحلة الثانية
من تطبيق اتفاق  13فبراير».

ب��ري��ت��ش��ارد ال���م���ف���اوض االم��ي��رك��ي
ال��س��اب��ق م���ع ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة ان
س���ي���اس���ة ال���رئ���ي���س ج�������ورج ب���وش
بشأن كوريا الشمالية فشلت رغم
اغالق مفاعل يونغبيون النووي.
وقال بريتشارد الذي ساعد في
تشكيل سياسة ك��ور ي��ا الشمالية
اثناء ادارة كلينتون ،وكذلك خالل
أول ع��ام��ي��ن م���ن رئ���اس���ة ب���وش إن
«اغالق المفاعل النووي هذا الشهر
«خطوة جيدة» ،لكنه مجرد خطوة
صغيرة توقف جزء ا صغيرا فقط
مما حدث خالل السنوات الخمس
االخ��ي��رة» عندما توسعت بيونغ
ي��ان��غ م���ن س�ل�اح أو س�لاح��ي��ن ال��ى
ربما عشرة اسلحة نووية».
ول��ف��ت ب��ري��ت��ش��ارد ال����ذي يشغل
اآلن م����ن����ص����ب ر ئ�����ي�����س ا ل���م���ع���ه���د
االقتصادي الكوري الى ان كتابه
ال����ج����دي����د ع�����ن ك�����وري�����ا ال��ش��م��ال��ي��ة
«الدبلوماسية الفاشلة» يبين كيف
ان «الدبلوماسية خ�لال السنوات
ال����خ����م����س ال����م����اض����ي����ة ف���ش���ل���ت ف��ي
المحافظة على الواليات المتحدة
آم����ن����ة م����ن ت���ط���وي���ر م�������واد ن���ووي���ة
ال���ى اس��ل��ح��ة ن��ووي��ة وم���ن احتمال
االنتشار خارج كوريا الشمالية».
واع���ت���ب���ر «ان������ه م����ن خ��ل��ال وق���ف
ال���ع���م���ل ف�����ي م���ف���اع���ل ي��ون��غ��ب��ي��ون
ف�����ان ب���ي���ون���غ ي���ان���غ أظ����ه����رت ان��ه��ا
مستعدة للتفاوض على التخلي
عن برنامجها النووي مقابل ثمن
م��ع��ي��ن ،ل��ك��ن م��س��أل��ة م���ا اذا ك��ان��ت
س���ت���ت���خ���ذ م�����زي�����دا م�����ن ال���خ���ط���وات
بالتخلي ع��ن ال��م��واد االنشطارية

واالسلحة النووية ربما لن تعرف
حتى يترك بوش منصبه».
ورأى ان ب��ي��ون��غ ي���ان���غ أغ��ل��ق��ت
مفاعلها اآلن ال ن��ه��ا حققت « ق��وة
ردع ا س����ت����را ت����ي����ج����ي����ة» وا س���ل���ح���ة
نووية كافية تضمن ان الواليات
المتحدة لن تشن هجوما عليها
وألن منشآتها النووية ب��دأت في
التدهور.
(لندن ،بكين  -يو بي آي ،رويترز،
أ ف ب)

أنشئ مفاعل
يونغبيون إبان الحقبة
السوفيتية إلمداد
الدولة الشيوعية
بالمواد الالزمة لصنع
البلوتونيوم

سياسة بوش فشلت
تجاه كوريا
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة ق�����ال ت��ش��ارل��ز

هيل يتحدث إلى الصحافيني لدى وصوله إلى مطار بكني أمس (أ ف ب)

تم تسليم وثيق ـ ــة
تنازل االسر عن حكم
االعدام الى مؤسسة
القذافي التي ستسلمها
بدورها الى المجلس
االعلى للهيئات
القضائية

خفض المجلس االعلى للهيئات
ال����ق����ض����ائ����ي����ة ف�������ي ل����ي����ب����ي����ا ع���ق���وب���ة
ال��م��م��رض��ات وال��ط��ب��ي��ب ال��ب��ل��غ��ار من
االع������دام ال���ى ال��س��ج��ن ال��م��ؤب��د خ�لال
اجتماعه مساء الثالثاء في العاصمة
طرابلس.
يأتي ذلك بعد تنازل اسر االطفال
الليبيين المصابين بفيروس االيدز
أمس عن تنفيذ عقوبة االعدام بحق
المحكومين الستة المسجونين منذ
1999بعد تسلم تعويضات مالية.
وأع����ل����ن ال���م���ت���ح���دث ب���اس���م االس����ر
ادري����س الغ���ا إن���ه «ت���م ال���وص���ول ال��ى
تسوية كاملة واالستجابة الى كافة
ال��ش��روط» وت��م تسليم وثيقة تنازل
االسر عن حكم االع��دام الى مؤسسة
القذافي التي ستسلمها بدورها الى
المجلس االعلى للهيئات القضائية
الذي ينظر في القضية.
واوض�������������ح ال�����م�����ت�����ح�����دث ان ع�����دد
الضحايا ارتفع الى نحو  460بينهم
نحو عشرين أما اصبن بالعدوى من
اط��ف��ال��ه��ن ،وب���أن ع���ددا م��ن العائالت
بدأت بصرف الشيكات.
وكانت المحكمة العليا ثبتت في
الحادي عشر من تموز/يوليو حكم
االعدام بحق المتهمين الستة وأدين
هؤالء الستة بنقل المتعمد لفيروس
االي����دز ال���ى  438ط��ف�لا ف��ي ب��ن��غ��ازي،
ثاني كبرى المدن الليبية ،توفي 56
منهم ،في حين يدفع المدانون الستة
ب��ب��راء ت��ه��م م��ؤك��دي��ن ان اع��ت��راف��ات��ه��م
انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب.
وك��ان��ت ج��ل��س��ة ال��م��ج��ل��س االع��ل��ى
للهيئات القضائية م��ق��ررة االثنين
اال انها تأجلت الى الثالثاء بانتظار
ح����ص����ول ال����ع����ائ��ل�ات ع���ل���ى «ال�����دي�����ة»
(الفدية) ،فيما كانت االسر قد اعلنت
م��س��اء االح���د ان��ه��ا واف��ق��ت ع��ل��ى ه��ذا
التعويض ،اال انها رفضت التوقيع
على اية وثيقة طالما انها لم تتسلم
المال.
واك������دت م��ؤس��س��ة ال���ق���ذاف���ي ال��ت��ي
يرأسها سيف االس�لام نجل الزعيم
الليبي العقيد معمر القذافي،التي
ت����ف����اوض����ت م�����ع االس��������ر ح�������ول ه����ذه
ال���ت���س���وي���ة ،ان ه������ذه ال���ت���ع���وي���ض���ات
ت����ص����رف م�����ن ص�����ن�����دوق م���س���اع���دات
خاص في بنغازي انشأته طرابلس
وص���وف���ي���ا ع����ام  2005ت��ح��ت رع��اي��ة
االتحاد االوروبي.
وف��ي ب��روك��س��ل اع��رب��ت المفوضة
االوروبية للشؤون الخارجية بينيتا
فيرارو فالدنر الثالثاء عن املها في
الوصول بهذه القضية الى «خاتمة
ايجابية ال��ي��وم اذا ك��ان ه��ذا ال ي��زال
ممكنا».
وق����ال����ت خ��ل��ال م���ؤت���م���ر ص��ح��اف��ي
مشترك مع وزير الخارجية االوكراني
«ال ي����زال علينا ال��ت��ح��ل��ي ب��ال��ص��ب��ر»،
مضيفة ان تنازل العائالت عن تنفيذ
حكم االع���دام «خ��ط��وة اضافية نحو
ح��ل اي��ج��اب��ي ( )...آم���ل نشهد ق���رارا
يسمح بعودة الممرضات والطبيب
الى اوروبا».
والمدانون الستة هم الممرضات
كريستيانا فالتشيفا وناسيا نينوفا
وفاليا تشيرفينياشكا وفالنتينا
سيروبولو وسنيجانا ديميتروفا
والطبيب الفلسطيني اشرف جمعة
حجوج الذي منح مؤخرا الجنسية
البلغارية.
وح���ص���ل ه������ؤالء ال����م����دان����ون ع��ل��ى

قريبة إحدى الممرضات البلغاريات
ف��رح��ة ب��خ��ب��ر تخفيض ال��ح��ك��م من
االعدام الى المؤبد
(أ ف ب)

دع��م اثنين م��ن اشهر الباحثين في
م���ج���ال االي������دز ه��م��ا ال��ف��رن��س��ي ل��وك
م��ون��ت��ان��ي��ي ال����ذي اك��ت��ش��ف ف��ي��روس
االيدز وااليطالي فيتوريو كوليتسي،
اللذان اكدا ان سبب العدوى هو عدم
مراعاة الشروط الصحية والنظافة
في المستشفى.
و ك��ان زوج كريستينا فالتشيفا
اح����دى ه����ؤالء ال��م��م��رض��ات اع��ل��ن ان
زوج��ت��ه اب��ل��غ��ت��ه ف��ي ات��ص��ال هاتفي
انها «تحافظ على هدوئها وتسلم
ام���ره���ا ل���ل���ه» ع��ل��ى غ�����رار زم��ي�لات��ه��ا.
وك��ان المتهمون الستة تقدموا من

المجلس االعلى للهيئات القضائية
ب��ط��ل��ب ع���ف���و وق����ع����وا ع��ل��ي��ه ال��س��ب��ت
بحضور س��ف��راء االت��ح��اد االوروب���ي
المعتمدين في طرابلس.
ك��م��ا ت��ع��ه��د ال��م��ح��ك��وم��ون ال��س��ت��ة
خطيا بعدم مالحقة الدولة الليبية
قضائيا على السنوات التي قضوها
في السجون الليبية.
(طرابلس ،أ ف ب)
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استراتيجيات الخروج من العراق
هل ستسيطر إيران على العراق
أم أن تنظيم «القاعدة» سيفعل
ذلك؟ يرتكز الجدال الدائر حول
موعد االنسحاب من العراق على
ما قد يحدث بعد خروج القوات
األميركية.
كارين دي يونغ وتوماس ريكس
«واشنطن بوست»
باالتفاق مع ةديرجلا
إذا ما انسحبت القوات األميركية
المقاتلة م��ن ال��ع��راق ف��ي المستقبل
ال��ق��ري��ب ،فسيترتب ع��ن ذل��ك ح��دوث
ُ
ثالثة تطورات على األرجح .ستخرج
األكثرية الشيعية السنة من المناطق
المختلطة نحو محافظة األنبار في
الغرب .وفي جنوبي العراق ستندلع
ح�������رب أه����ل����ي����ة ب����ي����ن ال���م���ج���م���وع���ات
الشيعية .أما الشمال الكردي فسيعزز
ح����دوده وي��دع��و إل���ى وج���ود ال��ق��وات
األميركية فيه .باختصار ،سينقسم
العراق إلى ثالث أمم منفصلة.
ك����ان����ت ه������ذه ال����خ��ل�اص����ة ال����ت����ي ت��م
ال����ت����وص����ل إل����ي����ه����ا م�����ن خ���ل���ال ل��ع��ب��ة
«المناورات العسكرية» األخيرة التي
أع���ده���ا ل��ل��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة ال��ج��ن��رال
المتقاعد في سالح البحرية األميركية
غاري أندرسون .قال أندرسون الذي
خدم في العراق ،وهو يعمل اآلن مع
وزارة الدفاع« ،بصراحة ،أنا ال أعتقد
ً
أن الوضع سيكون مأساويا ،ولكنه
ً
سيكون بشعا».
وف��ي خضم التحضير الستمرار
ال������وج������ود األم����ي����رك����ي ف�����ي ال�����ع�����راق،
ك���ش���ف ال���رئ���ي���س ب�����وش ع����ن ال��م��زي��د
ً
م���ن ال���ت���ن���ب���ؤات ال���ره���ي���ب���ة ،ق���ائ�ل�ا إن
ت���ن���ظ���ي���م «ال������ق������اع������دة» أو إي����������ران أو
كليهما س��ي��س��ت��ول��ي��ان ع��ل��ى ال��ع��راق
بعد «االنسحاب المفاجئ» للقوات
ً
األم��ي��رك��ي��ة .وذك���ر أخ��ي��را أن تنظيم
عدد
«القاعدة» سيتمكن من تجنيد ٍ
أك��ب��ر م��ن ال��ن��اس وس��ي��ج��م��ع ال��م��زي��د
من المال« ،ما يخوله تحقيق مآربه»
ال���ت���ي ت��ق��ض��ي ب��م��ه��اج��م��ة ال���والي���ات
المتحدة .ويرد المناهضون للحرب
ف���ي ال��ك��ون��غ��رس ب����أن ح���دي���ث ب��وش
حول «القاعدة» مبالغ فيه وأال شيء
أسوأ من الوضع الراهن.
ً
ف���ض�ل�ا ع���ن ذل�����ك ،إن ال����ج����دال في
واشنطن حول موعد انسحاب القوات
األميركية يرتكز على ما سيحصل
بعد ذل��ك .والجيش األميركي الذي

يعي خطورة هذه المعركة السياسية
بدأ يبحث عن سيناريوهات لخفض
ع��دد ال��ق��وات الموجودة في العراق،
وذل���ك م��ن خ�ل�ال ال��ل��ج��وء إل���ى إق��ام��ة
بعض المقارنات مع أحداث تاريخية
مشابهة حصلت في السابق .ولكن
ه��ل ت��ك��ون ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة على
ق���در ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��م��وك��ل��ة إل��ي��ه��ا أم
ان ال����ب��ل�اد س��ت��ن��ق��س��م إل�����ى دوي��ل��ات
طائفية؟ وه��ل ستسيطر «القاعدة»
ُ َّ
سيعزز
أو إي��ران على العراق؟ وهل
أمن الواليات المتحدة أم يتدهور؟
وه���ل ال���ج���واب ع��ن ه���ذه ال��ت��س��اؤالت
كلها مرتبط بموعد انسحاب القوات
األميركية وكيفيته وعدد هذه القوات
المنسحبة؟
ويقول بعض العسكريين البارزين
إنه بغض النظر عما إذا كان العراق
سينقسم أو ع��م��ا إذا ك��ان��ت أط���راف
خارجية ستحاول االس��ت��ي�لاء عليه
بعد االنسحاب األميركي ،فال مفر من
هذه المذبحة الكبرى .وقد قال أحد
العسكريين الذين حاربوا في العراق
ً
إن «النغمة التي غالبا ما أسمعها
ه��ي أن م��وج��ة م��ن العنف ستنفجر
ف��ي ال��ع��راق عندما ن��غ��ادر ،وه���ذا ما
يجعل ع��دم االستقرار ال��راه��ن يبدو
أشبه بنزهة هادئة».
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ذل������ك ،ف��ق��ل��ة م��ن
ال����ن����اس ف���ق���ط ت����ص����ورت أن ال���ح���رب
س��ت��ك��ون ط��وي��ل��ة ف���ي ال����ع����راق ،وه��ي
اآلن ف���ي ال��س��ن��ة ال��خ��ام��س��ة ،أو أن��ه��ا
ستكون محفوفة بعقبات كثيرة ،لم
يتم التوصل إل��ى خ�لاص��ات متينة
في ما يتعلق بعواقب تخفيض عدد
ال���ق���وات األم��ي��رك��ي��ة .ك��ذل��ك ،يتصور
م����س����ؤول إداري ب������ارز م��ط��ل��ع ع��ل��ى
السياسات العراقية ح��دوث مذبحة
داخلية شاملة يغرق إثرها العراق
في الفوضى ،بيد أنه يحذر من أنه
من المستحيل التكهن بما سينجم
ً
عن ذلك .وقال «علينا أال نعلق آماال
كبيرة إزاء قدرتنا على التكهن».

أخطاء الماضي
في شهر أبريل من العام الماضي،
قام الجيش وقيادة ق��وات التحالف
ال��م��ش��ت��رك��ة ب��ت��م��وي��ل ل��ع��ب��ة «م��ن��اورة
ح��رب��ي��ة» سميت «ال��س��ع��ي المشترك
 »2007في الكلية الحربية العسكرية
ف�����ي ب���ن���س���ل���ف���ان���ي���ا .وق�������د ق�������ال أح����د
المشاركين ،وهو الجنرال المتقاعد
ف��ي ال��ج��ي��ش ري��ت��ش��ارد سينريتش،
إن ه����ذه ال���م���ن���اورة ق���ام���ت بتمثيل

ان��ق��س��ام ب��ل��د «ش��ب��ي��ه ب���ال���ع���راق» مع
خ�����روج ال���ق���وات األم��ي��رك��ي��ة ب��س��رع��ة
من العاصمة وإع��ادة انتشارها في
الشمال والجنوب .وأوض��ح «لدينا
واجبات تجاه األك��راد والكويتيين،
ك���م���ا أن����ه����م ي���ق���دم���ون ل���ن���ا ال���م���واق���ع
ً
ً
األكثر استقرارا وأمنا التي يمكننا
ً
االس��ت��م��رار انطالقا منها .حتى في
ه���ذه ال��ح��ال��ة ،ل��م ي��ك��ن تقييم نهاية
ً
ال����م����ن����اورة م���ش���رق���ا» ب��ال��ن��س��ب��ة إل���ى
الواليات المتحدة.
وال�����ج�����دي�����ر ب�����ال�����ذك�����ر أن ال���س���ي���د
أن����درس����ون ،ال��ج��ن��رال ال��م��ت��ق��اع��د في
البحرية األميركية ،قد أعد للجيش
عشرات األل��ع��اب الحربية المتعلقة
بالعراق خالل السنتين الماضيتين
وق�����د اف����ت����رض م��ع��ظ��م��ه��ا ان��س��ح��اب
ال�����ق�����وات ال���م���ق���ات���ل���ة األم���ي���رك���ي���ة ف��ي
تاريخ محدد ،بعد ترك المستشارين
ووح���دات ال��دع��م ه��ن��اك ،واستخلص
االن���ق���س���ام ك��ن��ت��ي��ج��ة م��ح��ت��م��ة ل��ذل��ك.
ً
وت���ن���ب���أت األل����ع����اب أي���ض���ا أن إي����ران
ق��د ت��ت��دخ��ل ف��ي ح���رب أه��ل��ي��ة لتدعم
ال��ش��ي��ع��ة ،ل��ك��ن��ه��ا س��ت��واج��ه م��ق��اوم��ة
شديدة في جنوبي العراق.
باإلضافة إلى ذلك ،أشار تي إكس
هاميس ،وه��و ج��ن��رال متقاعد آخر
ف��ي س�ل�اح ال��ب��ح��ري��ة ،إل���ى إن وج��ود
ال��ق��وات اإلي��ران��ي��ة لفترة طويلة في
ال���ع���راق ق��د ي����ؤدي ف��ي ال��م��ق��اب��ل إل��ى
زيادة تدخل السعودية ودول سنية
أخ��رى .وق��ال هاميس إن��ه «ف��ي حال
ح���دث ذل���ك ،ف��أن��ا ق��ل��ق م��ن استنتاج
اإليرانيين أن عليهم القيام بشيء
ما لمنافسة السعودية .وستتمثل
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��م ال��ف��ض��ل��ى ف���ي زرع
ال��ت��م��رد داخ����ل ص��ف��وف ال��ش��ي��ع��ة في
السعودية».
وخ��ل�ال م���ن���اورة ع��س��ك��ري��ة س��ري��ة
أج��ري��ت ف��ي ديسمبر ال��م��اض��ي ،في
م��ب��ن��ى ب���ال���ق���رب م���ن وزارة ال���دف���اع،
ً
أم���ض���ى أك���ث���ر م����ن  20م���ش���ارك���ا م��ن
ال����ج����ي����ش ووك������ال������ة االس����ت����خ����ب����ارات
ا ل�����م�����ر ك�����ز ي�����ة ووزارة ا ل����خ����ار ج����ي����ة
وال��ق��ط��اع ال���خ���اص ،أك��ث��ر م���ن ث�لاث��ة
أي�����ام ل��ل��ن��ظ��ر ف���ي م���ا ق���د ي���ح���دث في
ح����ال ت��ط��ب��ي��ق ت���وص���ي���ات م��ج��م��وع��ة
ال��دراس��ة ح��ول ال��ع��راق .وق��د تطرقت
إح���دى ه���ذه ال��ت��س��اؤالت إل���ى كيفية
استجابة سورية وإيران إلى الجهود
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��ط��روح��ة م��ن قبل
ال��م��ج��م��وع��ات ال��ت��ي ت��ض��م الحزبين
وال���ت���ي ي��ت��رأس��ه��ا وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
األس�����ب�����ق ج���ي���م���س ب����اي����ك����ر ،وع���ض���و
ال��ك��ون��غ��رس ال��س��اب��ق ل��ي هاميلتون

(ديموقراطي عن والية إنديانا).
وف������ي ن���ه���اي���ة ال����م����ط����اف ،ت���وص���ل
ال���م���ش���ارك���ون إل����ى خ�ل�اص���ة م��ف��اده��ا
ص����ع����وب����ة ت�����دخ�����ل إي����������ران ف�����ي ه����ذه
ا ل��م��س��أ ل��ة ألن حكومتها المنقسمة
غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
أما من ّأدوا دور سورية في المناورة
ف��ق��د ت���ع���اون���وا م���ع ال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن
األم����ي����رك����ي����ي����ن ،ب����ي����د أن�����ه�����م رب����ط����وا
م��س��اع��دت��ه��م ف��ي ب��غ��داد بالتخفيف
م��ن وط��أة الضغوط التي تمارسها
لبنان.
الواليات المتحدة على ّ
وقال أحد المشاركين «إنها األمور
ذاتها التي نشهدها» منذ بدأت إدارة
بوش محادثات متقطعة مع دمشق
وط��ه��ران ،ولكن ذل��ك لم ي��ؤد إل��ى أي
تقدم أو إلى أي نتائج ملموسة.
وف��ي غ��م��رة ال��ج��داالت السياسية
ال����م����ح����ت����دم����ة ف������ي واش�����ن�����ط�����ن ح����ول
ان��س��ح��اب ال���ق���وات األم��ي��رك��ي��ة ،يركز
ق���ادة الجيش األم��ي��رك��ي ف��ي ال��ع��راق
على أهمية تحضير خطة انسحاب
ح���ذر وش���ام���ل .ي���وم ال��ج��م��ع��ة ،ص��رح
ب��ن��ج��ام��ي��ن م��ي��ك��س��ون ،وه���و ض��اب��ط
أميركي كبير في العراق ،من قاعدته
ً
ال���ع���س���ك���ري���ة ق�����رب ت���ك���ري���ت ،أن�����ه أي����ا
يكن ق��رار السياسيين «فينبغي أن
ً
يتمعنوا ب��ه ج��ي��دا ،إذ ان���ه ال يمكن
أن ي���ك���ون ه��م��ه��م ال���وح���ي���د« :ع��ل��ي��ن��ا
المغادرة».
وت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن م��ؤي��دي
ال��ح��رب وم��ع��ارض��ي��ه��ا ف��ي واشنطن
يعترضون على العبر المستخلصة
من االنسحابات والمنطبعة بعمق
ف���ي ن���ف���وس األم��ي��رك��ي��ي��ن ،وأب���رزه���ا
ان���س���ح���اب ال�����ق�����وات األم���ي���رك���ي���ة م��ن
فيتنام .وفي األسبوع الماضي وفي
إطار الحديث عن انسحاب أميركي
م��ب��ك��ر م���ن ال���ع���راق ،ق���ال ال��س��ي��ن��ات��ور
ج����ون م����اك ك��ي��ن ال��دي��م��وق��راط��ي عن
والية أريزونا ،وهو مقاتل قديم في
حرب فيتنام ومرشح رئاسي« ،سبق
ً
ً
لي أن رأيت جيشا مهزوما ،ورأيت كم
من الوقت يحتاج الجيش لكي يشفى
ً
مجددا من جراح الهزيمة».
ك���ذل���ك ،وج���د ال��س��ي��ن��ات��ور ج���وزف
ب����ي����دن ،ال����دي����م����وق����راط����ي ع����ن والي����ة
ديالوير والمرشح الرئاسي رسالة
مختلفة من االنسحاب من فيتنام.
وب����ع����د ق����ول����ه إن ب�����غ�����داد س��ت��ص��ب��ح
«نسخة أخرى عن سايغون» ،حذر من
«أننا سنرفع أطقم القوات األميركية
من على أسطح المباني في المنطقة
ال���خ���ض���راء ،م���ا ل���م ن��غ ِّ��ي��ر سياستنا
وبشكل جذري».

مراسم جنازة جندي أميركي قتل
في العراق
(اي بي ايه)

تهديد «القاعدة»

سنرفع
أطقم القوات
األميركية
من على أسطح
المباني
في المنطقة
الخضراء
ما لم نغير
سياستنا
بشكل جذري

انسحابات من الماضي

جنديان أميركيان يقومان بدورية
في بغداد أمس
(أ ف ب)

التاريخ مملوء بالنتائج السلبية المتأتية من عمليات االنسحاب
ً
السيئة .وأكثرها رعبا تمثل في انسحاب البريطانيين من أفغانستان
ً
ً
في العام  ،1842عندما غادر  16500محاربا ومدنيا كابول معتقدين
أن الطريق سالك أمامهم للوصول إلى الهند .وبعد أسبوعين ،وصل
ً
أوروب���ي واح��د حيا إل��ى ج�لال آب��اد ،بالقرب من ال��ح��دود األفغانية
الهندية .أما انسحاب االتحاد السوفييتي من أفغانستان والذي
بدأ في مايو من العام  1988بعد عقد من االحتالل ،فهو يكشف عن
أخطاء أخرى ينبغي تجنبها.
وعلى غرار القوات األميركية التي وصلت إلى العراق عام ،2003
كانت القوات السوفييتية في أفغانستان نظامية ومزودة بالدبابات
وبآليات مدرعة أخرى.
وما إن أعلنت موسكو رغبتها في المغادرة ،انكشف الوضعان
السياسي واألمني بشكل أس��رع من المتوقع .درس الرائد دانييل
مورغان ،وهو محارب قديم شارك مرتين في حرب العراق ،االنسحاب
السوفييتي في قاعدة فورت ليفنوورث ،في والية كنساس ،وحاول
استخالص العبر ليطبقها على الوضع في العراق .فقال «كان على
الجيش السوفييتي المحاربة بغية االنسحاب من بعض المناطق.
ً
في الواقع ،كان عليهم أن ينسحبوا جوا من قندهار ،فالقتال كان
ً
محتدما».

ً
ما يدعو للدهشة فعال في خطط
ال��ج��ي��ش ل��ف��ت��رة م���ا ب��ع��د ال��ت��خ��ف��ي��ف
م�����ن ع�������دد ال�������ق�������وات ،ه�����و ت���رك���ي���زه���ا
ع��ل��ى ال���ح���رب األه��ل��ي��ة وت���دخ���ل دول
المنطقة واالن���ق�ل�اب���ات ول��ي��س على
ق��ي��ام م��رت��ع ل��ـ«ال��ق��اع��دة» ف��ي ال��ع��راق.
ّأما بالنسبة إلى بوش ،فهنا يكمن
الخطر االكبر في االنسحاب .فخالل
م���ؤت���م���ر ص���ح���ف���ي ع����ق����ده األس����ب����وع
ال���م���اض���ي ،ص ّ�����رح أن ذل����ك يقتضي
«تسليم مستقبل العراق إلى القاعدة.
ّ
أي أن��ن��ا سنخاطر ب��ح��دوث م��ج��ازر
ره��ي��ب��ة ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع .أي أننا
سنسمح لإلرهابيين بإنشاء مرتع
لهم في العراق الستبدال ما فقدوه
في أفغانستان» .كما أن��ه يعتبر أن
انسحاب ال��ق��وات ف��ي وق��ت مبكر قد
ي ّ
���ؤدي إل��ى «ال��ع��ودة ف��ي وق��ت الحق
إلى محاربة عدو أكثر ضراوة».
كما أعلن الرئيس أن االنسحاب
ّ
سيسبب «ارتباك األصدقاء والحلفاء
في المنطقة وإخافتهم ،إضافة إلى
ت��ش��ج��ي��ع س�����وري�����ة ،وب���ش���ك���ل أخ���ص
إي��������ران ال����ت����ي ق����د ت����ف����رض س��ل��ط��ت��ه��ا
عندئذ على الشرق األوسط» .وليس
الوحيد ال��ذي يخشى الخطر
ب��وش ّ
ال����ذي ي��م��ث��ل��ه تنظيم «ال���ق���اع���دة» في
ً
العراق في حال انسحابه باكرا .فقد
أعلن م��س��ؤول عسكري كبير سابق
ً
أصبح اليوم جزءا من مختبر فكري
ّ
ف��ي واش��ن��ط��ن أن���ه «ال ش���ك ل���دي ب��أن
ال��ه��دف األس��اس��ي ال���ذي يسعى إليه
اس��ام��ة ب��ن الدن ه��و ال��س��ي��ط��رة على
مملكة الحرمين الشريفين وإع��ادة
إرساء الخليفة» التي انتهت مع زوال
المملكة العثمانية .وقال «سيسهل
ع��ل��ي��ه��م إق���ام���ة م��خ ّ��ي��م��ات وإدارت���ه���ا
في محافظتي األن��ب��ار والنجف في
العراق».
ّ
وت�����خ�����ت�����ل�����ف ن�������ظ�������رة م����ح����ل����ل����ي
االستخبارات األميركية حيال وجود
«القاعدة» في ال��ع��راق ،مشيرين إلى
يستوحي أفكاره
أن الفرع المحلي
ّ
من بن الدن ولكن ال يتلقى األوام��ر
م��ن��هّ .أم����ا أع���داؤه���ا ،ومعظمهم من
ال���ع���راق ّ���ي���ي���ن ،ف��ي��س��ك��ن��ون ف���ي ب��غ��داد

ّ
ّ
الشيعية،
بأغلبيتها
ومناطق العراق
وليس في المملكة العربية السعودية
وال��والي��ات المتحدة .بينما وصف
م��س��ؤول��و االس��ت��خ��ب��ارات األميركية
ّ
ّ
السنية التي
المتمر دين
مجموعة
تطلق على نفسها اسم «القاعدة في
ال��ع��راق» على أنها تزيد من العنف،
واعتبروا أن االنقسامات الطائفية
ال��م��ح��ل��ي��ة ه����ي ال���ع���ائ���ق ّ األك����ب����ر ف��ي
وج�����ه ال����س��ل�ام .ك���م���ا ح������ذر أن��ط��ون��ي
ك���وردس���م���ان م���ن «م���رك���ز ال����دراس����ات
االستراتيجية والدولية» ،في تقرير
ص���در ع��ن��ه ي���وم األح����د ال��م��اض��ي أن
ّ
تنظيم «القاعدة» ال يشكل سوى جزء
ّ
م��ن مجموعات المتطرفين السنة،
وليس األكبر وال األنشط من بينها.
ّ
العسكريون أن
واعتبر المسؤولون
هذا التنظيم غير مسؤول سوى عن
ن��س��ب��ة  %15م���ن ال��ّه��ج��م��ات .بينما
اعتبر كوردسمان أنه «على الرغم من
ً
ّ
ويؤدي
كون التنظيم نشيطا للغاية
ً
ً
دورا م��ه ّ��م��ا «ف���ي دف���ع ّ ال���ع���راق نحو
ّ
الحرب األهلية ،غير ّأنه من األفضل
م��راق��ب��ة نشاطاته ب��دق��ة ،ول��و أن��ه ال
يسيطر ع��ل��ى مجمل ح��رك��ة ال��ت��م ّ��رد
ّ
السنية».

عواقب وخيمة
خ��ل��ص ال���م���ش ّ���رع���ون ال��م��ع��ت��دل��ون
أمثال السيناتور ريتشارد ج .لوغار،
وه��و ج��م��ه��وري ع��ن والي���ة إن��دي��ان��ا،
إلى أن قيام حكومة عراقية وطنية
أم���ر مستبعد ع��ل��ى ال��م��دى ال��ق��ري��ب،
ودعا إلى إعادة نشر القوات وتغيير
ال���م���ه���م���ة وإل�������ى ان���س���ح���اب م��رح��ل��ي
ً
للقوات األميركية .وبعيدا عن حماية
المصالح األميركية ،قال لوغار في
خطاب حديث له إن استمرار بوش
في سياسته يشكل «تهديدات خطيرة
على األمن القومي األميركي».
ف����ي ال���م���ق���اب���ل ،ف������إن االن����ت����ق����ادات
ال��م��وج��ه��ة ض���د االن���س���ح���اب ال��ك��ام��ل
ً
غ����ال����ب����ا م����ا ت���ش���ي���ر إل������ى أن «أول����ئ����ك
المؤيدين هذا االنسحاب ال يدركون
ال���ع���واق���ب ال���وخ���ي���م���ة ال���ت���ي س��ت��ن��ت��ج
ع���ن���ه» ،ب��ح��س��ب م���ا ورد ع��ل��ى ل��س��ان
واين واي��ت ،وهو نائب مدير سابق

االنقسام اإلعالمي الحقيقي
ماركس بريور
«واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» ب��االت��ف��اق
مع ةديرجلا

قلما تكون السياسة
الدافع وراء مشاهدة
التلفاز أو دخول
اإلنترنت

ً
ص��ار عالم اإلع�ل�ام ال��ي��وم مدمنا
على األخبار السياسية ،على شاشة
التلفاز تشاهد فضائيات مثل «سي
ان ان»« ،فوكس نيوز»« ،ام اس ان بي
سي» ،و«سي سبان» .أما «واشنطن
ب��وس��ت» ،و«ب���ي ب��ي س��ي أون�لاي��ن»،
و«ذي ن��وت» ،وغيرها وغيرها من
ال����م����واق����ع اإلخ����ب����اري����ة ف��ي��م��ك��ن ألي
إنسان أن يطلع عليها بنقرة واحدة.
ل���ك���ن ك��ث��ي��ري��ن م����ن األم���ي���رك���ي���ي���ن ال
يتكبدون عناء حتى االط�لاع على
هذه األخبار .فرغم مرور عقود على
«عصر المعلومات» ،اليزال الشعب
غ��ي��ر م��ط��ل��ع ع��ل��ى م���ا ي�����دور ح��ول��ه،
ً
تماما كما كان قبل عهد الفضائيات
واالنترنت.
وال����م����ف����ارق����ة أن ت����زاي����د وس���ائ���ل
اإلع���ل��ام خ��ف��ض ع����دد األم��ي��رك��ي��ي��ن
المطلعين على مجريات السياسة.
ف��ال��ت��أث��ي��ر األب�������رز ل���ت���زاي���د وس���ائ���ل
اإلع�����ل�����ام ل����ي����س ت������وزي������ع األخ�����ب�����ار
ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى ن���ط���اق أوس�����ع بل
تزايد عدم المساواة في المشاركة
السياسية .صحيح أن بعض الناس
ص��اروا يتابعون األخ��ب��ار أكثر من
ً
قبل ،لكن كثيرين توقفوا كليا عن
متابعتها.

بما أن األميركيين يستطيعون
ال�����ي�����وم االخ�����ت�����ي�����ار ب����ي����ن م���ح���ط���ات
تلفزيونية وم��واق��ع إل��ك��ت��رون��ي��ة ال
تعد وال تحصى ،صار دور تحفيز
ً
ال��م��ش��اه��د أس���اس���ي���ا .ف��ق��ل��م��ا ت��ك��ون
ال���س���ي���اس���ة ال����داف����ع وراء م��ش��اه��دة
ك����ث����ي����ري����ن ال����ت����ل����ف����از أو دخ����ول����ه����م
اإلن����ت����رن����ت .ف��م��س��ت��خ��دم��و وس���ائ���ل
اإلعالم يسعون اليوم وراء االكتفاء
ّ
الذي يرغبون فيه .لكن المؤسف أن
قلة قليلة من الناس يحبون االطالع
ع��ل��ى األخ���ب���ار ،م���ع أن��ه��م يعيشون
في ظل نظام سياسي يعتمد على
مواطنيه المطلعين على ما يدور
حولهم.
لنتأمل في الصراع الشرس الذي
ي������دور ب���ي���ن ش���ب���ك���ات ال���ب���ث ل��ج��ذب
المشاهدين الذين ينخفض عددهم
ً
ي��وم��ا بعد ي���وم .ال تكمن المشكلة
ف��ي أن تغطية األ خ��ب��ار السياسية
ب��ط��ري��ق��ة س��ط��ح��ي��ة وس��ل��ب��ي��ة وغ��ي��ر
م��ت��ق��ن��ة ت��ن��ف��ر ال��م��ش��اه��دي��ن ،ب���ل في
أن ك��ث��ي��ري��ن ي���ج���دون ف���ي التسلية
وال�����ت�����رف�����ي�����ه ال���س���ط���ح���ي���ي���ن وغ���ي���ر
ً
اكتفاء أكبر .ولطالما كانت
المتقنين
الحال كذلك .واليوم ،بات هذا النوع
من التسلية والترفيه متوافرين على
م��دار الساعة وبتنوع لم يسبق له
َّ
ً
مثيل .إذا ،لم يتخل مشاهدو التلفاز
عن نشرة األخبار المسائية بسبب
استيائهم .فقد وجدوا فقط برامج

ف��ي ق��س��م ال��ش��رق األدن����ى ف��ي مكتب
االس����ت����خ����ب����ارات وال����ب����ح����وث ال��ت��اب��ع
ل��وزارة الخارجية .وأض��اف« :لسوء
الحظ ،فإن العديد منا ،أي ممن كانوا
ً
يضطلعون قديما ب��دور في الشرق
ً
األوس��������ط ،ي����درك����ون ج����ي����دا خ���ط���ورة
بعض هذه العواقب».
وي������ع������د واي������������ت أح����������د ال�����خ�����ب�����راء
العديدين في قضايا الشرق االوسط
ال���ذي���ن ي��ع��ت��ق��دون أن����ه ي��ت��ع��ي��ن على
ال��والي��ات المتحدة م��غ��ادرة ال��ع��راق
ً
ً
ع��اج�لا ال آج�ل�ا ،ولكنهم يختلفون
حول التوقيت ،وكيفية القيام بهذا
ً
األمر ،وما سيحصل الحقا .ويوافق
معظم هؤالء على أن تولي «القاعدة»
أو إي������ران ل��ل��س��ل��ط��ة أم����ر م��س��ت��ب��ع��د،
ويقولون إن على الواليات المتحدة
االع��ت��م��اد أك��ث��ر على دبلوماسيتها
في المنطقة وممارسة ضغوط أكبر
على الفاعلين اإلقليميين كالمملكة
العربية السعودية من أج��ل تحمل
مسؤولية ما يحصل في ساحاتهم
الخلفية.
وي����ش����ي����ر ال����ع����دي����د م�����ن ال����خ����ب����راء
اال ق����ل����ي����م����ي����ي����ن م������ن دا خ����������ل اإلدارة
وخ��ارج��ه��ا إل��ى أن��ه م��ن المستحيل
ال��ت��ن��ب��ؤ ب��م��ا س��ي��ح��ص��ل ف���ي ال��ع��راق
ب������وج������ود ال�������ق�������وات األم����ي����رك����ي����ة أو
م���ن دون����ه����ا ،وذل�����ك ع��ل��ى ال���رغ���م من
االحتماالت المرعبة المطروحة.
وق��������ال أح������د ال����خ����ب����راء ف�����ي ش���أن
س����ي����ن����اري����و ال������ح������رب ال����������ذي أع������ده
اندرسون« :يقال إن الشيعة يدفعون
ال���س���ن���ة ن���ح���و األن�������ب�������ار» .وأض������اف
ً
متسائال حول مدى تقبل األميركيين
المؤيدين لالنسحاب تلك النتيجة:
ً
«حسنا ،م��اذا يعني ذل��ك بالضبط؟
كم مئات من اآلالف سيقتلون قبل أن
يصل ُّ
السنة الناجون إلى األنبار؟».
وف��������ي ن����������دوة ح����دي����ث����ة ل������ه ح����ول
ال�����ع�����راق ،ت���ح���دث واي������ت ع����ن إم���ك���ان
ح�������دوث ع����واق����ب غ���ي���ر س�������ارة ج����راء
االنسحاب من خالل إعادة صياغته
لبيان وينستون تشرشل الشهير
ح���ول ال��دي��م��وق��راط��ي��ة« :أف���ت���رض أن
االن���س���ح���اب م����ن ال����ع����راق ه����و أس����وأ
خيار محتمل ،باستثناء الخيارات
األخرى».

محطة ا ل �ـ « س��ي ان ان» مستضيفة
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ال�س��اب��ق
آل غ� � ��ور أوائ � � � ��ل ال� �ش� �ه ��ر ال � �ج� ��اري
(رويترز)

أكثر متعة ليشاهدوها .حتى كاتي
كوريك تعجز عن الوقوف أمام هذه
الموجة.
ومقابل محبي التسلية والترفيه
ال�����ذي�����ن ي���م���ت���ن���ع���ون ع�����ن م���ش���اه���دة
األخبار ،نجد مدمني األخبار الذين
يتابعونها باستمرار فئة صغيرة
ً
ن��س��ب��ي��ا م���ن ال����ن����اس ،وق����د أظ��ه��رت
أب��� ُح���اث���ي ال���خ���اص���ة أن����ه����ا أق�����ل م��ن
الخمس ،صارت متخصصة في ما
يرد في نشرات األخبار .لكن هؤالء
األش���خ���اص ي��ن��ك��ب��ون ع��ل��ى وس��ائ��ل
اإلع�لام اإلخ��ب��اري��ة ،حتى أن الوقت
ً
ال���ذي يمضيه األم��ي��رك��ي��ون عموما
في مشاهدة األخبار أو قراءتها أو
االستماع إليها لم ينخفض ،مع أن
كثيرين ما عادوا يكترثون بها.
ً
إذا ،إن الحد الفاصل للمشاركة
األه��ل��ي��ة ي��ق��ع ب��ي��ن م��دم��ن��ي األخ��ب��ار
وم��ح��ب��ي ال��ت��س��ل��ي��ة .ي��ت��خ��ل��ى ه���واة
التسلية عن االخ��ب��ار والسياسة ال
ألن ال��م��ش��ارك��ة ص���ارت أص��ع��ب ،بل
ألنهم ق��رروا أن يخصصوا وقتهم
لنيل االكتفاء الذي يعد بمتعة أكبر.
نتيجة لذلك ،ما عادوا مطلعين على
األخبار السياسية وقلما يصوتون،
في حين أن مشاركة مدمني االخبار
ً
ت������زداد ي���وم���ا ب��ع��د ي�����وم .وب��خ�لاف
م��ع��ظ��م أن����واع ع���دم ال���م���س���اواة ،ه��ذا
ال��ت��ب��اع��د ال��م��ت��زاي��د ف���ي ال��م��ش��ارك��ة
ال���س���ي���اس���ي���ة ج�����اء ن��ت��ي��ج��ة ق�������رارات

واع����ي����ة ات���خ���ذه���ا ال����ن����اس .ف��ت��وف��ي��ر
إمكان االستفادة من وسائل اإلعالم
للجميع لن يحل المشكلة ،ال بل هي
أساسها.
ع��ن��دم��ا ي��ح��ص��ل ال��ن��اس ع��ل��ى ما
ً
يريدونه دوم��ا من وسائل اإلع�لام،
فهل يسيء ذلك إلى أحد؟ نعم ،فإن
توسع وتنوع وسائل اإلع�لام دفع
البعض إلى القلق حيال االنحياز.
ل��ك��ن ه����ذه ال���م���خ���اوف م��ب��ال��غ ب��ه��ا.
ف��ال��م��ق��دم ب��ي��ل أوراي���ل���ي ف��ي محطة
«فوكس نيوز» يتوجه فقط إلى من
يشاركونه آراءه .لطالما كان هنالك
أش��خ��اص م��ح��اف��ظ��ون متعصبون،
ومشاهدتهم وسائل إعالم متحيزة
ً
لجهة ما لن يجعلهم أكثر تعصبا.
ً
عالوة على ذلك ،االطالع على أفكار
ً
أوراي��ل��ي ال ي���ؤذي أح����دا .وال يكمن
ال��خ��ط��ر ف���ي إط��ل��اع ع����دد ك��ب��ي��ر من
الناس على وسائل إعالم إخبارية
متحيزة ،ب��ل ف��ي أن تكون ك��ل هذه
ا ل��و س��ا ئ��ل متحيزة للجهة نفسها.
لكن كثيرين ممن يشاهدون «فوكس
ً
نيوز» يشاهدون ايضا «سي ان ان»
و«ام اس ان بي سي».
ً
والمقلق أيضا أن هواة التسلية
ي��ق��ل��ل��ون م����ن ال��ت��م��ث��ي��ل ال��س��ي��اس��ي
ل��م��ص��ال��ح��ه��م ع���ن���دم���ا ال ي���ع���ودون
ي��ك��ت��رث��ون ب��األخ��ب��ار وي��ق��ل��ل��ون من
مشاركتهم السياسية .فالسياسيون
يركزون اهتمامهم على الناخبين

ويتجاهلون غير الناخبين .وهكذا،
ف��إن وج��ه��ات نظر محبي التسلية
المهتمين أق��ل ف��ي السياسة ق��د ال
تظهر من خالل النتائج السياسية
ب�����ق�����در م������ا ك��������ان ي�����ح�����دث ذل��������ك ف��ي
الماضي.
يعد تزايد وسائل اإلع�لام نعمة
وأداة سياسية مهمة ف��ي نظر من
يقرؤون االفتتاحيات ثم ينتقلون

إل���ى مختلف ال��م��ح��ط��ات وال��م��واق��ع
ً
اإلخ���ب���اري���ة .لكنها ق��د ت��ش��ك��ل فخا
ل��ه��واة التسلية والترفيه .صحيح
أن����ه����م ي����ف����رح����ون ح���ي���ن ي��م��س��ك��ون
بجهاز التحكم عن بعد بيد وبفأرة
الكمبيوتر ب��ال��ي��د األخ����رى ،لكنهم
قلما ي��وازن��ون بين متعة التسلية
ال�����دائ�����م�����ة وك����ل����ف����ة ت�������رك ال���س���ي���اس���ة
لمدمني األخ��ب��ار والسياسيين .ال

يكمن الخطر في أنهم ينجذبون إلى
آراء آن كولتر وأريانا هافينغتون،
بل في أنهم ال يعرفون َمن تكونان
ه��ات��ي��ن ال��س��ي��دت��ي��ن ،وال ف���ي أن��ه��م
ً
يصوتون لسياسات أكثر تطرفا ،بل
في أنهم ال يصوتون البتة.
• أستاذ في السياسة والشؤون
العامة في جامعة «برينستون»
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مصير الخليج بين السعودية والبحرين
تتجه األنظار اليوم إلى مدينة
بالمبانغ اإلندونيسية التي تشهد
موقعة خليجية مصيرية بين
السعودية والبحرين ،بينما تشهد
العاصمة جاكرتا مباراة ال تقل
أهمية لكوريا الجنوبية مع أصحاب
األرض في الجولة الثالثة األخيرة
من منافسات المجموعة الرابعة
ضمن الدور األول لكأس آسيا
الرابعة عشرة في كرة القدم.

ت������ت������ص������در ال������س������ع������ودي������ة ت����رت����ي����ب
المجموعة الرابعة برصيد اربع نقاط،
تليها اندونيسيا ( )3والبحرين (،)3
وتأتي كوريا الجنوبية رابعة واخيرة
بنقطة واحدة فقط.
وح���س���ب ل���وائ���ح ال���ب���ط���ول���ة ،ي��ت��أه��ل
ال��ى ال���دور المقبل المنتخبان ال��ل��ذان
يجمعان اكبر عدد من النقاط ،اما في
حال تساوي منتخبين او اكثر بنفس
الرصيد فينظر الى نتائج المواجهات
المباشرة وليس الى فارق االهداف.
وفشل اي منتخب في حجز مقعده
في رب��ع النهائي قبل الجولة الثالثة
كما ف��ي المجموعات ال��ث�لاث االخ��رى
في فيتنام وتايالند وماليزيا.
ال�����ح�����س�����اب�����ات واض������ح������ة ف������ي ه����ذه
المجموعة ،ففي حال انتهاء المباراتين
بالتعادل ،تحتفظ السعودية بصدارة
ال��م��ج��م��وع��ة وت��ت��أه��ل م��ع ان��دون��ي��س��ي��ا
الى ربع النهائي ،الن االخيرة سبق ان
فازت على البحرين .1-2
وس����ي����ت����أه����ل ال�����ف�����ائ�����ز م������ن م�����ب�����اراة
ال��س��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن م��ب��اش��رة ال��ى
الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة
المباراة الثانية.
ولكن في ح��ال ف��وز السعودية فان
البحرين ستودع من ال��دور االول ،اما
في حال فوز البحرين ،فان السعودية
ستكون امام ثالثة احتماالت.
اال ح������ت������م������ال االول و ه��������و ت����ع����ادل
اندونيسيا وك��وري��ا الجنوبية اي ان
السعودية واندونيسيا ستتساويان

ب��رص��ي��د ارب����ع ن��ق��اط ل��ك��ل منهما لكن
االول���ى تملك االفضلية كونها ف��ازت
على الثانية  1-2في الجولة الثانية،
والثاني ف��وز اندونيسيا على كوريا
م��ا سيؤهل صاحبة االرض مباشرة
وي����خ����رج االخ����ض����ر م����ن ال�������دور االول،
واالح��ت��م��ال ال��ث��ال��ث وه���و ف���وز ك��وري��ا
م��ا س��ي��رف��ع رص��ي��ده��ا ال���ى ارب���ع نقاط
ب��ال��ت��س��اوي م���ع ال��س��ع��ودي��ة وع��ن��ده��ا
تدخل حسابات فارق االهداف كونهما
تعادلتا  1-1في الجولة االولى.
اما في حال انتهاء مباراة السعودية
وال��ب��ح��ري��ن ب��ال��ت��ع��ادل واالخ����رى بفوز
اح�����د ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن ع���ل���ى االخ�������ر ،ف���ان
السعودية ستضمن تأهلها مباشرة،
واذا ك���ان ال��ف��وز ف��ي ال��م��ب��اراة الثانية
من نصيب اندونيسيا فانها سترافق
السعودية الى ربع النهائي ،اما اذا كان
الفوز لمصلحة كوريا الجنوبية فانها
ستتساوى مع البحرين برصيد اربع
نقاط لكل منهما ،وستتأهل البحرين
ف���ي ه����ذه ال���ح���ال ك��ون��ه��ا ت��غ��ل��ب��ت على
كوريا  1-2في الجولة الثانية.

تفوق سعودي
ت�����اري�����خ�����ي�����ا ،ي�����ت�����ف�����وق ال���م���ن���ت���خ���ب
ال���س���ع���ودي ع���ل���ى ن���ظ���ي���ره ال��ب��ح��ري��ن��ي
كونه احرز اللقب ثالث مرات في ست
م��ش��ارك��ات ،بينما ش��ارك��ت البحرين
م���رت���ي���ن ف����ي ال���س���اب���ق واب��������رز ن��ت��ي��ج��ة
لها ك��ان بلوغها نصف النهائي في

النسخة السابقة قبل ان تحل ثالثة.
وقع المنتخبان في مجموعة واحدة
في ك��أس الخليج وك��ان الفوز حينها
سعوديا بنتيجة  1-2في مباراة غريبة
شهدت ركلتي جزاء واحدة لكل منهما
وط��رد فيها مدافعان بحرينيان هما
محمد سيد عدنان ومحمد حسين.
وس��ج��ل ح��ي��ن��ه��ا ي��اس��ر ال��ق��ح��ط��ان��ي
ه��دف��ي ال��س��ع��ودي��ة ،والمخضرم طالل
يوسف هدف البحرين.
مباريات السعودية والبحرين تكون
قوية ومثيرة لكنها هذه المرة تقام في
اكبر محفل ق��اري وق��در لها ان تكون
مصيرية في سعي كل منهما الى بلوغ
ربع النهائي.
في المقابل ،يعتمد ماتشاال الذي
س���ب���ق ان ق�����اد ال��م��ن��ت��خ��ب ال���س���ع���ودي
ل��ف��ت��رة ع��ل��ى االخ����وي����ن ع��ل�اء وم��ح��م��د
ح���ب���ي���ل وط����ل���ال ي����وس����ف (ش����������ارك ف��ي
الشوط الثاني في المباراتين االوليين)
وس���ل���م���ان ع��ي��س��ى وراش�������د ال����دوس����ري
ومحمد حسين وحسين علي.

معركة البقاء بين الصين
وأوزبكستان
وف��ي منافسات المجموعة الثالثة
ي��م��ك��ن إط��ل�اق ت��س��م��ي��ة م��ع��رك��ة ال��ب��ق��اء
ع����ل����ى ال�����م�����واج�����ه�����ة ال����ح����اس����م����ة ب��ي��ن
الصين واوزبكستان عندما يلتقيان
ال���ي���وم ع��ل��ى م��ل��ع��ب ب��خ��ي��ت ج��ل��ي��ل في
ك���واالل���م���ب���ور ض��م��ن ال���ج���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة
االخ����ي����رة م���ن م��ن��اف��س��ات ال��م��ج��م��وع��ة
الثالثة ،ألن أحدهما سيتأهل الى الدور
ربع النهائي ،في حين سيحزم اآلخر
حقائبه ويعود إلى بالده.
وت��ق��ام ف��ي ال��م��ج��م��وع��ة ذات��ه��ا وف��ي
التوقيت نفسه مباراة ايران وماليزيا
حيث تبدو االولى مرشحة فوق العادة
لتحقيق ا ل��ف��وز ور ب��م��ا بنسبة عالية
من االهداف علما بان التعادل يكفيها
لبلوغ ربع النهائي.
وتملك كل من الصين واي��ران اربع
نقاط واوزبكستان  3نقاط في حين ال
تملك ماليزيا اي نقطة.

الصين واوزبكستان
ال���م���ع���ادل���ة واض���ح���ة ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى
المنتخب االوزب��ك��ي ال���ذي ال ب��دي��ل له
سوى الفوز اذا ما اراد اكمال مشواره
في البطولة وتكرار انجازه في النسخة
االخ��ي��رة ع��ام  2004بالتأهل ال��ى ربع
ال���ن���ه���ائ���ي ،وح��ي��ن��ه��ا ك�����ان ال��م��ن��ت��خ��ب
الوحيد ال���ذي حقق ث�لاث��ة انتصارات

ج����ان����ب م����ن ت����دري����ب����ات ال��م��ن��ت��خ��ب
السعودي

ترتيب المجموعة الرابعة
المنتخب
السعودية
اندونيسيا
البحرين
كوريا الجنبية

لعب
2
2
2
2

ترتيب المجموعة الثالثة
فاز
1
1
1
--

تعادل خسر
-1
1
-1
-1
1

له
3
3
3
2

عليه
2
3
3
3

نقاطه
4
3
3
1

المنتخب
الصين
ايران
أوزبكستان
ماليزيا

لعب
2
2
2
2

فاز
1
1
1
--

تعادل خسر
-1
-1
1
-1
2

له
7
4
6
0

عليه
3
3
2
1

نقاطه
4
4
3
0

تونس إلى الدور قبل النهائي
بتعادلها مع غانا

أصحاب األرض ودعوا مسابقة كرة القدم في دورة األلعاب األفريقية التاسعة بالجزائر
خمس ذهبيات لجنوب أفريقيا،
وأرقام قياسية جديدة في
منافسات السباحة بدورة األلعاب
األفريقية التاسعة المقامة في
الجزائر.
ت���أه���ل ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ت��ون��س��ي إل��ى
ال�������دور ق���ب���ل ال���ن���ه���ائ���ي م����ن م��س��اب��ق��ة
ك��رة القدم ب��دورة األلعاب األفريقية
ال��ت��اس��ع��ة ب��ال��ج��زائ��ر ،ب��ع��د تعادلها
م���ع غ���ان���ا  1-1ف���ي خ���ت���ام م��ب��اري��ات
المجموعة األولى.
وف�����ي ال����م����ب����اراة ال���ث���ان���ي���ة ب��ن��ف��س
ال��م��ج��م��وع��ة ف����ازت ال��ك��ام��ي��رون على
جنوب افريقيا ،1-2
وودع�����������ت ال�����ج�����زائ�����ر ال���م���س���اب���ق���ة
باحتاللها المركز الثالث بالمجموعة
الثانية في الدور االول اثر تعادلها
مع زامبيا .1-1
وفي المباراة الثانية بالمجموعة
ف���������ازت غ���ي���ن���ي���ا ع����ل����ى م����ص����ر ،2-3
لتصعد غينيا إل��ى ال��دور الثاني.
وكانت مصر قد ودع��ت المسابقة
ً
مبكرا بعد خسارتها لمباراتيها
األوليين.

محمود الحداد من مصر

جنوب افريقيا تسيطر
على السباحة
وأضافت جنوب افريقيا ذهبيتين
ج��دي��دت��ي��ن ل��رص��ي��ده��ا ف���ي م��ن��اف��س��ات
السباحة ،حيث فاز برينسلو ترايدين
بسباق  800م مسجال ثماني دقائق
و 02.84ثانية ،ومتفوقا على مواطنيه
شومان رايان ومحمد جاب الله اللذين
احتال المركزين الثاني والثالث على
الترتيب .وفي سباق  100×4متر حرة
رج����ال ف����ازت ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا وس��ج��ل
فريقها ث�ل�اث دق��ائ��ق و 22.52ثانية،
وجاءت الجزائر ومصر في المركزين
الثاني والثالث على الترتيب
وحطم الجنوب أفريقي فاندربيرج
الرقم القياسي األفريقي لسباق  50م
ظهر قاطعا المسافة في  25.68ثانية،
ومتفوقا على المصري حسن أحمد
ال����ذي س��ج��ل  26.13ث��ان��ي��ة ،وال��ك��ي��ن��ي
دانفر جيسن  26.31ثانية.
وح���ق���ق���ت ال���زي���م���ب���اب���وي���ة ك��ري��س��ت��ي
ك��وف��ن��ت��ري ال��ذه��ب��ي��ة ال���راب���ع���ة ل��ه��ا في
ال��ب��ط��ول��ة ب��ف��وزه��ا ب��س��ب��اق  50م ظهر
في  28.89ثانية (رق��م جديد لأللعاب
االف��ري��ق��ي��ة) .وأح���رز الجنوب أفريقي
ل���وي���س أم����ون����دا ذه��ب��ي��ة 100م ف��راش��ة

مسجلة دقيقة واحدة و 00.09ثانية.
وأهدى دايد سفيان ذهبية للجزائر
في سباق  200م صدر وسجل دقيقتين
و 14.27ث��ان��ي��ة (رق����م ج��دي��د ل�لأل��ع��اب
االفريقية) .وتوجت الجنوب أفريقية
فاندل جون سوزان من جنوب افريقيا
ب��س��ب��اق 100م ص����در م��س��ج��ل��ة دق��ي��ق��ة
واحدة و 09.74ثوان.

الجزائر جمعت ذهبيات التنس
ت��وج��ت ال��ج��زائ��ر بجميع ذه��ب��ي��ات
ال��ت��ن��س ،ح��ي��ث ف����ازت ب��ن��ه��ائ��ي زوج��ي
ال�����رج�����ال ال����م����ك����ون م�����ن ل���م���ي���ن وه�����اب
وس���ل���ي���م���ان س����ع����ودي ب��ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى
ال���ث���ن���ائ���ي ال����م����ص����ري ك����ري����م وم��ح��م��د
م��أم��ون  7'5و 5'7و .1'6وف���ي نهائي
زوجي السيدات تفوق الثنائي سامية
م��ج��اه��دي وأس���ي���ا ح��ال��و ع��ل��ى ثنائي
جنوب أفريقيا كيلي أندرسون وليزين
دوبلسيس  3'6و 7'6و.4'6
وك��ان لمين وه��اب ق��د ف��از بنهائي
م��س��اب��ق��ة ف����ردي ال���رج���ال ع��ل��ى ح��س��اب
ال����م����ص����ري م���ح���م���د م�����أم�����ون وت���وج���ت
الجزائرية سامية مجاهدي بذهبية
فردي السيدات.

كرم جابر بطل المصارعة
أح�����رز ال��ب��ط��ل ال��ع��ال��م��ي ك����رم ج��اب��ر
ذهبية وزن  87كيلوغراما في مسابقة
ال���م���ص���ارع���ة ال��ي��ون��ان��ي��ة ب���ف���وزه على
ال��ج��زائ��ري س��م��ي��ر ب���وق���رة ،بينما ف��از
ال��ن��ي��ج��ي��ري ب���ول اي��ك��ب��وم ب��ال��م��ي��دال��ي��ة
البرونزية.
وأضاف عبد الصادق احمد ذهبية
ثانية لمصر في وزن  74كيلوغراما
بفوزه على التونسي زياد ايت أكرم،
وح����ل ال��ن��ي��ج��ي��ري اوالك������ا ق���وق���وري
ثالثا .وتوج الجزائري محمد زغبي
بذهبية وزن  60كيلوغراما ،وذ ل��ك
بعد تغلبه على فرانكلين ايزيم من
نيجيريا.

تونس تتقدم بالمبارزة
ك����رس����ت ت����ون����س س���ي���ط���رت���ه���ا ع��ل��ى
مسابقات المبارزة وف��ازت بذهبيتي
ال���ف���رق ف���ي ال���ح���س���ام رج�����ال وال��س��ي��ف
سيدات ،وتقدمت تونس في مسابقة
ال���ح���س���ام رج�����ال ع��ل��ى م��ص��ر وج��ن��وب
افريقيا ،وفي اختصاص سيف سيدات
فازت على السنغال ومصر.

الرباعة عصمت أحرزت
لمصر ثالث ذهبيات
انتزعت الرباعة المصرية عصمت
أحمد لبالدها ثالث ميداليات ذهبية
ف����ي وزن  63ك���ي���ل���وغ���رام���ا ،وذل������ك ف��ي
رف�������ع األث������ق������ال ورف�����ع�����ت ع���ص���م���ت 93
ك��ي��ل��وغ��رام��ا ف���ي ح��رك��ة ال��خ��ط��ف وف��ي
ح����رك����ت ال���ن���ط���ر رف����ع����ت ع���ص���م���ت 115
ك���ي���ل���وغ���رام���ا ،وج��م��ع��ت ع��ص��م��ت 208
كيلوغرامات مقابل  203إليكوتيثي
و 197للورثلي.
وك����������ررت ال���ن���ي���ج���ي���ري���ة م����ارغ����ري����ت
أوا ن����ف����س إن�����ج�����از ع���ص���م���ت ون����ال����ت
الذهبيات الثالث لوزن  58كيلوغراما،
متقدمة على التونسية أح�لام عربي
وك���ل���ي���م���ن���ت���ي���ن���ا أج�����ري�����ك�����ول م�����ن ج����زر
سيشيل.
ورف����ع����ت أوا  90ك���ي���ل���وغ���رام���ا ف��ي
ا ل����خ����ط����ف و 107ف������ي ا ل����ن����ط����ر (197
كيلوغراما ف��ي المجموع) مقابل 78
ك���ي���ل���وغ���رام���ا ف����ي ال���خ���ط���ف و 101ف��ي
ال���ن���ط���ر و 179ف����ي ال���م���ج���م���وع ألح��ل�ام
و 77كيلوغراما ف��ي الخطف و 97في
النطر و 174كيلوغراما في المجموع
ألجريكول.
(د ب أ)

في الدور االول قبل ان يخرج على يد
ال��ب��ح��ري��ن ب��رك�لات ال��ت��رج��ي��ح ف��ي دور
الثمانية.
وك�����ان ال��م��ن��ت��خ��ب االوزب����ك����ي خسر
مباراته االولى امام ايران  2-1بعد ان
تقدم عليه-1صفر في الشوط االول ،ثم
فاز في الثانية على ماليزيا بخماسية
نظيفة .في المقابل اسكت المنتخب
ال��ص��ي��ن��ي االن���ت���ق���ادات ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي
سبقت انطالق البطولة الحالية وقدم
عرضين كبيرين تمكن خاللهما من
س��ح��ق م��ال��ي��زي��ا ف���ي ال���م���ب���اراة االول����ى
 ،1-5ث��م ت��ع��ادل م��ع اي���ران  2-2بعد ان
ت��ق��دم ع��ل��ي��ه��ا -2ص���ف���ر ح��ت��ى ال��دق��ائ��ق
الـ 33االخيرة.
وتكمن قوة المنتخب الصيني في
ا ن��ه يستطيع المحافظة على وتيرة
عالية طوال الدقائق التسعين.
ويعتبر مدرب الصين زهو غوانغ
هو ان عامل اللياقة البدنية سيكون
حاسما ف��ي بطولة تقام وس��ط اج��واء
مناخية صعبة حيث درجات الحرارة
مرتفعة جدا والرطوبة عالية.
وي��م��ل��ك ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ص��ي��ن��ي ثالثة
م��ه��اج��م��ي��ن ج��ي��دي��ن ن��ج��ح ك���ل منهما
ف����ي ت��س��ج��ي��ل ه���دف���ي���ن ح���ت���ى االن ف��ي
البطولة وهم هان بينغ ووان��غ دونغ
وتشاو جياي.

إيران وماليزيا
يخوض المنتخب االيراني مباراته
مع ماليزيا الجريحة باعصاب هادئة
النه شبه واثق من الحصول على ثالث
نقاط في مواجهة منتخب ال حول له
وال قوة حيث استقبلت شباكه عشرة
اهداف في مباراتين ولم يسجل سوى
هدف واحد.
وق���د ي��ل��ج��أ ال���م���درب االي���ران���ي امير
غ��ال��ي��ن��وي ال����ى اراح������ة ب��ع��ض الع��ب��ي��ه
الدخ���ار جهدهم ل��ل��دور رب��ع النهائي
وخ���وف���ا م���ن ح���ص���ول ال��ب��ع��ض االخ���ر

مباريات اليوم
م���ال���ي���زي���ا  -إي��������ران (12.35
بتوقيت غرينيتش)
ال�����ص�����ي�����ن  -أوزب�����ك�����س�����ت�����ان
()12.35
إ ن������دو ن������ي������س������ي������ا  -ك������ور ي������ا
الجنوبية ()10.20
ال�����س�����ع�����ودي�����ة  -ال����ب����ح����ري����ن
()10.20

ميالن ماتشاال يوجه العبيه

على بطاقة ص��ف��راء ثانية تعني عدم
مشاركته في ال��دور التالي علما بان
ال����ت����ع����ادل ي���ك���ف���ي إلي��������ران ك����ي ت��ح��ج��ز
بطاقتها.
وي��م��ك��ن ال��ق��ول اي��ض��ا ان المنتخب
االي��ران��ي ل��م يستفد كثيرا اق��ل��ه حتى
االن من جهود ابرز العبين في صفوفه
وهما وحيد هاشميان مهاجم هانوفر
االلماني وصانع ألعابه علي كريمي
المنتقل من بايرن ميونيخ االلماني
الى قطر القطري اخيرا.
ف��ي المقابل أدت نتائج المنتخب
الماليزي السيئة ا ل��ى استقالة نائب
رئيس االتحاد المحلي عبدالله احمد
شاه تانكو موجها اعتذاره الى انصار
ال��ف��ري��ق ع��ل��ى ال���ع���روض ال��س��ي��ئ��ة التي
ق��دم��ه��ا ال��م��ن��ت��خ��ب ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي
يستضيفها مع ثالث دول أخرى.
(أ ف ب)

القحطاني :مباراة البحرين
امتحان صعب
أكد مهاجم المنتخب السعودي ياسر القحطاني أن فريقه يسعى
إل��ى استعادة مكانته اآلسيوية في ه��ذه البطولة وتعويض خيبة
األمل التي تعرض لها في النسخة األخيرة في الصين عندما خرج
«األخضر» من الدور األول.
يؤكد مهاجم المنتخب السعودي ياسر القحطاني ان منتخب
بالده يريد الذهاب بعيدا في البطولة ليؤكد تفوق الكرة السعودية
في هذا المحفل القاري الكبير .وقال القحطاني «هدفنا األول الفوز
في المسابقة وتأكيد تفوق ك��رة القدم السعودية في ه��ذا المحفل
اآلسيوي الكبير».
وكشف «فازت السعودية من قبل بكأس آسيا ثالث مرات وخسرت
النهائي مرتين ،لذلك يجب أن نستعيد تفوقنا وأن نعوض خيبة
األمل في كأس آسيا السابقة».
واعرب القحطاني عن ثقته بقدرة فريقه على بلوغ ربع النهائي
حيث تنتظره مباراة صعبة ضد نظيره البحريني اليوم «أعتقد أنه
يمكننا التأهل من المجموعة والوصول إلى مرحلة خروج المغلوب
حيث اننا استعددنا للمسابقة ع��ن طريق المعسكرات التدريبية
والمباريات الودية».
وقال «المباراة ضد البحرين تشكل امتحانا صعبا بالنسبة لنا
ألنهم يلعبون كرة قدم متطورة وحققوا نتائج جيدة في تصفيات
كأس العالم .»2006
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رجاالت «القادسية» يطالبون بعودة دوره المؤسسي

التضامن ينهي
صفقة البرازيليين

حازم ماهر

شهد المهرجان الخطابي في
افتتاح مقر قائمة أبناء القادسية
عدة كلمات لرجاالت النادي
ومؤسسيه تمحورت في عمل
االدارة الحالية والسياسات المتبعة
في محاربة الكفاءات.

بحضور أكثر من  200شخصية
من رجاالت القادسية وأبنائه وعدد
م��ن أع��ض��اء الجمعيات العمومية
ألندية أخرى افتتح يوم أمس االول
ال��م��ق��ر ال���دائ���م ل��ق��ائ��م��ة اب��ن��اء ن��ادي
ال��ق��ادس��ي��ة ال�����ذي ق����ال ع��ن��ه ع��ري��ف
الحفل عبدالله الحمد إن مجموعة
م����ن ش����ب����اب ال�����ن�����ادي أخ�������ذت ع��ل��ى
ً
عاتقها إنشاء مقر القائمة أمال فى
العمل على شفاء الرياضة الكويتية
التي استشرى المرض في جسدها،
وكان القادسية هو أول المتسببين
فيهّ .
وبين أن أه��داف قائمة أبناء
ن�������ادي ال���ق���ادس���ي���ة ه����ي ال���ن���ه���وض
م����ن ج���دي���د ب���ال���ح���رك���ة ال��ري��اض��ي��ة
الكويتية وعودة الدور المؤسسي
ال الفردي في اتخاذ القرار إلنقاذ
الرياضة داخل الكويت بشكل عام،
والقادسية بشكل خ��اص ،وطالب
أع����ض����اء ال����ن����ادي ب���ال���ح���رص ع��ل��ى
إع����ادة ت��ح��دي��ث بياناتهم وإع���ادة
قيد المشطوبين منهم.

جانب من الحضور الخطابي

الشركة المختلطة
ث����م ب�����دء أول ال���م���ت���ح���دث���ي���ن ف��ي
المهرجان الخطابي عبد العزيز
ال��م��خ��ل��د رئ���ي���س ال����ن����ادي االس���ب���ق
ق��ائ�لا «ع��ل��ى ك��ل مخلص م��ن أبناء
ا ل��ق��اد س��ي��ة تعضيد القائمة ألنها
ن��ج��ح��ت ب���وق���ت ق��ص��ي��ر ف���ي إع����ادة
ال��روح من جديد إلى النادي الذي
ي��ع��د ال����راف����د ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��ري��اض��ة
الكويتية التي أدارها في الماضي
رجال مخلصون وضعوا مصلحة
ال����ب����ل����د ام���������ام أع����ي����ن����ه����م ،أم�������ا اآلن
ف���ال���ري���اض���ة ي���دي���ره���ا َم�����ن ال ع��ل��م
ل���ه وال خ���ب���رة ،واض���ع���ا مصلحته
الشخصية ف��ي المقام األول ،آتيا
على األخ��ض��ر وال��ي��اب��س ،فتذيلت
الكويت دول الخليج رياضيا ،علما
أن الرياضة هي التي ترفع أعالم
البالد عاليا».
أم��ا عبدالمحسن ال��ف��ارس فقال
«إن ال��ق��ادس��ي��ة ك����ان ف���ي ال��م��اض��ي
بال رئيس ،والرئيس الحقيقي هو
أعضاء الجمعية العمومية الذين
لهم ال��ح��ق ف��ي تقويم الرئيس إذا
أخطأ ،ولكن جاء طالل الفهد الذي
ي��ت��ح��ك��م ف���ي أن���دي���ة ال��ت��ك��ت��ل كيفما
يشاء ،ليتسبب هو وشركته التي
أس���م���ي���ه���ا ب���ال���ش���رك���ة ال��م��خ��ت��ل��ط��ة،
ليدهور الرياضة دون ان يحاسبه
أح�����د ،م���ؤك���دا ان����ه ل���ن ي��ض��ي��ع حق
وراء ه م�����ط�����ا ل�����ب ،وأن ر ج��������االت
القادسية المخلصين لن ينحنوا
ً
ألح����د أي�����ا ك�����ان ،وه����م م��س��ت��ع��دون
ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة ب���ال���غ���ال���ي وال��ن��ف��ي��س
لعودة القادسية كما كان».
من جانبه قال جاسم السعدون
«إن البلد ل��ن يتقدم ف��ي أي مجال
إال بعد إصالح حال الرياضة التي
يتبعها القطاع األكبر من الشعب
واإلصالح لن يأتي من فوق ،لذلك
أن���اش���د ال��ج��م��ي��ع ب���ال���وق���وف خلف

محمد الفضلي

ال��م��ت��ح��دث��ون ف���ي ال���ن���دوة :المخلد
وال����ف����ارس وال���س���ع���دون وال��ف��ض��ال��ة
والغربللي

أبناء قائمة نادي القادسية الذين
ي��س��ع��ون ب��ك��ل ق����وة إلص��ل��اح ح��ال
الرياضة ،فيجب علينا جميعا أن
نقاتل من أجل هذا الهدف ليتقدم
هذا الوطن الغالي ،فمن الصعوبة
ب��م��ك��ان ف��ص��ل ال��ري��اض��ة ع��ن باقي
ال���م���ج���االت ألن ال���ري���اض���ة ش��ع��ور
حسي ووطني».

أعضاء فاشلون لالتحادات
وق���ال س��ام��ي الغربلي إل��ى أننا
ال نتكلم ع��ن النتائج فالقادسية
حقق في السنوات العشرة االخيرة
بطوالت بالجملة ولكن ما يهمنا
ه����ي س���ي���اس���ة ال����ن����ادي ودوره ف��ي

البطولة العربية لالسكواش تنطلق اليوم
بمشاركة القادسية والسالمية
يشارك ناديا القادسية والسالمية
في البطولة العربية لألندية أبطال
الدوري في لعبة االسكواش التي
تنطلق اليوم في نادي هليوبوليس
المصري.

خ��دم��ة ال��ري��اض��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ،فبدال
من أن يودي دوره على أكمل وجه
نجده يصدر أعضاء فاشلين إلى
االتحادات الرياضية ،فمثال خالد
ال��ف��ه��د ال����ذي دم���ر ات���ح���اد ال��ط��ائ��رة
تم ترشيحه إلى اتحاد كرة القدم
على حساب عبد الوهاب البناي،
واض��اف انه ال يعلم لمصلحة َمن
ي��ت��ق��اع��س ال��ش��ي��خ ص���ب���اح ال��خ��ال��د
الشؤون عن تنفيذ القوانين
وزير ّ
ال��ت��ي س��ن��ه��ا مجلس االم���ة وواف���ق
ع��ل��ي��ه��ا س��م��و أم��ي��ر ال���ب�ل�اد؟ أل��ي��س
من االفضل أن يناقش األمر برمته
في مجلس األمة ويخضع الخالد
ً
لالستجواب؟! واختتم كالمه مؤكدا
أنه لالسف الشديد في الوقت الذي

ق���������ال رئ������ي������س وف���������د ال����ق����ادس����ي����ة
ع��ل��ي ال����رن����دي ان الع���ب���ي ال��ق��ادس��ي��ة
س��ي��ش��ارك��ون ب��ف��ئ��ت��ي ت��ح��ت  13و15
س���ن���ة وه�����م م���ح���ت���اج���ون ال�����ى ال���دع���م
وال����ت����ش����ج����ي����ع واالع�������ل������ام ع����ل����ى ك��ل
ال���م���س���ت���وي���ات م����ؤك����دا ان ال��ن��ت��ي��ج��ة
التي سيحققها الفريقان هي لدولة
الكويت اوال واخيرا.
ورأى ان فريق القادسية تحت 13

سنة مرشح لنيل البطولة ال سيما
انه احرز البطولة في العام الماضي،
مضيفا ان الفريق يشارك هذا العام
بفئة  15سنة متوقعا تحقيق نتائج
جيدة في البطولة.
وتوقع ان تكون المنافسة قوية مع
الفرق المصرية اضافة ال��ى الفريق
القطري تحت  13سنة.
وذكر الرندي ان الالعبين خضعوا

وال�����س�����ع�����ودي�����ة وق�����ط�����ر وف���ل���س���ط���ي���ن
وال��ع��راق وليبيا ولبنان من مجمل
 11دولة اعضاء في االتحاد العربي
ل���ل���ع���ب���ة اض������اف������ة ال�������ى ع�����م�����ان ال���ت���ي
س���ت���ش���ارك ب����ص����ورة رم����زي����ة ك��ون��ه��ا
ليست عضوا.

أحرز فريق «سوبر شوب» الكويتي
المركز األول في بطولة المملكة
العربية السعودية في سباق فئة
الربع ميل للسرعة.

أجواء أخوية
ومنافسة بين األشقاء
الخليجيين سادت
البطولة

العازمي لـ ةديرجلا :تأخير ميزانية االستعداد أكبر العوائق
العازمي ثالث الترتيب العالمي في
 800م عدو يراوده حلم الحصول
على بطولة العالم باليابان وذهبية
أولمبياد بكين ليكمل مسيرة العرب
في سباقات العدو العالمية.

محمد عبد العزيز
ح����ق����ق ال������ع������ازم������ي ال����ك����ث����ي����ر م��ن
االن�����ج�����ازات ف���ي ال��م��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة
ورفع اسم الكويت عاليا .ورغم ذلك
تواجهة ببعض المشاكل مع هيئة
الشباب بخصوص ميزانيته ت��ارة
وم�����ح�����اوالت ال���ب���ع���ض ال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن
انجازه العالمي تارة اخرى.
وق�������ال ال�����ع�����داء ال���ع���ال���م���ي م��ح��م��د
العازمي في حوار خاص لـ«الجريدة»
ان «البيروقراطية وسوء اإلدارة هما
اكبر مشكلة تواجهني ،وصلت إلى
المركز الثالث في الترتيب العالمي
و ما زالت مشكلة الميزانية وتأخير
ص���رف���ه���ا ع���ائ���ق���ا ل�����ي ف�����ي م���واص���ل���ة
م���س���ي���رت���ي ن����ح����و ب����ط����ول����ة ال����ع����ال����م.
برغم اعتماد الهيئة للميزانية في
م���وع���ده���ا ي���ت���أخ���ر ال����ص����رف ب��س��ب��ب
الروتين وانهاء االج���راء ات .والمدة
م��ن ش��ه��ر ي��ن��اي��ر وح��ت��ى ش��ه��ر مايو
ال��م��اض��ي ه���ي م����دة ال���ص���رف .ب��رغ��م
ت��ع��ه��دي ب��ان��ن��ي س����وف أرد ال��م��ب��ل��غ
في حالة ع��دم توفيقي في البطولة
وت��ع��ل��م��ت ال���ج���ري ف���ي اروق������ة هيئة
الشباب النهاء االج��راء ات المكتبية
ول���م أرك����ز ف���ي ت��دري��ب��ي وم��ع��س��ك��ري
الخارجي .لذلك ارجو من القائمين

ع��ل��ى ال���ري���اض���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ض����رورة
وض����ع خ��ط��ة م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة للنهوض
بالرياضة الكويتية والوصول بها
إلى العالمية».

العادات والتقاليد
وح��������ول ال����م����س����ي����رة االح����ت����راف����ي����ة
ورع����اي����ة ال���ش���رك���ات اف������اد ال���ع���ازم���ي
«نحن في الكويت لنا عادات وتقاليد
وظروف خاصة ال تتماشى مع عقود
ه��ذه الشركات وشروطها الجزائية
ال���ك���ب���ي���رة ل���ذل���ك ف��ض��ل��ت ع�����دم ق��ب��ول
ع��ق��ود االح��ت��ك��ار م��ن ه���ذه ال��ش��رك��ات
وإن���م���ا ل����دي ع��ق��د ب��س��ي��ط م���ع ش��رك��ة
«نايك العالمية» وهو مجرد ارت��داء
م�لاب��س تحمل ش��ع��ار ال��ش��رك��ة وقت
المنافسات فقط واعتقد أنة مناسب
لي في هذه المرحلة على االقل على
الرغم من النصائح التي يقدمها لي
مدير اعمالي االيطالي.

حضر عويطة إل��ى الكويت وشاهد
بنفسه ع���دم وج����ود اي اه��ت��م��ام بي
س���واء م��ن االت��ح��اد أو اإلع�ل�ام واخ��ذ
ان���ط���ب���اع���ا ب���أن���ه ي��ك��م��ن اس��ت��ث��م��اري
وتحقيق مكاسب مادية من خاللي
وأن�������ا ال ام����ل����ك ال���ح���م���اي���ة ال����ت����ي م��ن
ال���م���م���ك���ن أن ت����واج����ه����ه .واس���ت���م���رت
ع�لاق��ت��ي ب����ه ،وف����ي أث���ن���اء معسكري
في عمان حدثني عن االستغناء عن
مدربي «جامع ادم» والجهاز الفني،
ليقوم هو باإلشراف على برنامجي

عويطة وأسباب الحقد
وك���ش���ف ال���ع���ازم���ي ال����ج����دل ك��ب��ي��ر
حول العداء المغربي سعيد عويطة
ومشكلته معه واصل هذه المشكلة
ق���ائ�ل�ا «ان ب���داي���ة ال��م��ش��ك��ل��ة ع��ن��دم��ا

العازمي يطالع الـ «جريدة» اثناء اللقاء

كان فيه القادسية يحترم القوانين
نجد شيوخ الرياضة يضربون بها
عرض الحائط وبدال من أن يكون
والء الالعب للوطن والنادي أصبح
للشيوخ!!
وف�����ي م���داخ���ل���ة ل����ه أش������ار ع��ض��و
مجلس األم��ة صالح الفضالة إلى
أن ق��ائ��م��ة أب���ن���اء ن����ادي ال��ق��ادس��ي��ة
ت���ح���ت���اج إل������ى ال���دع���م���ي���ن ال����م����ادي
والمعنوي ،وال��دع��م ال��م��ادي يأتي
ف���ي ا ل��م��ق��ام األول ب��ع��د أن سيطر
ال����م����ال ال���س���ي���اس���ي ع���ل���ى ال����ن����ادي،
والمطلوب من الجميع أن يقف وراء
القائمة حتى يعود النادي الذي تم
اختطافه بفعل فاعل!

القادم .وعندما رفضت التخلي عن
مدربي قال عويطه سأدمر مشوارك
الرياضي كله ،ويومها تأكدت أني
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق الصحيح وك���ان أبلغ
رد ع��ل��ي��ه ه��و تحقيقي البطولتين
ف��ي أوس��ل��و وأث��ي��ن��ا .رغ���م م��ح��اوالت
عويطه التقليل من هذين االنجازين
العالميين.

أش���اد ق��ائ��د ف��ري��ق «س��وب��ر ش��وب»
ال��ك��وي��ت��ي ج��اب��ر ال��ص��راف بمستوى
ال��م��ن��اف��س��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م ف��ي «ب��رن��ام��ج
أمير المنطقة الشرقية األمير محمد
ب���ن ف��ه��د ل��س��ي��ارات ال��م��ع��دل» وال��ت��ي
احرز فيها فريقه المركز االول.
وق����ال ال���ص���راف ان ف��ري��ق «س��وب��ر
ش��وب» الكويتي أح��رز المركز االول
ف����ي ال���ب���ط���ول���ة ال���ت���ي اخ��ت��ت��م��ت ي���وم
الجمعة الماضي في المملكة العربية
السعودية في سباق فئة الربع ميل
للسرعة إث��ر منافسة قوية ومفيدة
شهدت مشاركة خليجية كبيرة.
وق�����ال ال����ص����راف إن ف��ري��ق��ه أح���رز
ال���م���رك���ز األول ف���ي ف��ئ��ة ال���رب���ع ميل
م���ن اص���ل س���ت ف��ئ��ات ش���ارك���ت فيها
 250س�����ي�����ارة ،م����ؤك����دا أن ال��ب��ط��ول��ة
شهدت منافسات كبيرة بين جميع
المشاركين ب��ش��ه��ادة الجميع وفي
مقدمتهم لجنة التحكيم التي كانت
تتكون من طاقم كندي واجه صعوبة
في اعالن النتائج النهائية لتقارب
األزمان بين المتنافسين.

وأض������اف ال����ص����راف «ل���ق���د س��ع��دن��ا
بمشاركة اخواننا السعوديين في
ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي س��ت��س��اه��م في
دع���م ال��ت��ط��ور ال���ذي ت��ش��ه��ده ري��اض��ة
المحركات ف��ي المملكة» ،الفتا الى
ان مشاركة فريقه ل��م تكن اال دعما
وت��ش��ج��ي��ع��ا ل��ري��اض��ة ال��س��ي��ارات في
ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ش��ق��ي��ق وم��س��اه��م��ة في
تطويرها.
وأشار الصراف الى أنه على الرغم
م���ن االج�������واء االخ����وي����ة ال���ت���ي س���ادت
البطولة فإن المنافسة بين األشقاء
الخليجيين ا ل��م��ش��ار ك��ي��ن ف��ي��ه��ا من
االم��������ارات وال���ب���ح���ري���ن وق���ط���ر ك��ان��ت
ح���اض���رة وب���ق���وة وب������روح ري��اض��ي��ة
عالية.
وأش���اد ب��ال��ق��درة التنظيمية لدى
ال���س���ع���ودي���ي���ن «ال�����ذي�����ن س����خ����روا ك��ل
االمكانات وذللوا جميع الصعوبات
ال��ت��ي واج��ه��ت ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ه��ذه
ال��ب��ط��ول��ة ون��ج��ح��وا ف��ي ال��ت��ح��ك��م في
ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي االداري������ة وال��ف��ن��ي��ة
بصورة رائعة».

غيرت إدارة نادي
القادسية وجهة معسكر
الفريق االول لكرة القدم
التي كانت مقررة إلىسويسرا خالل الفترة
من  15أغسطس إلى
 4سبتمبر المقبلين-
الى البرتغال ،وسيبدأ
«األصفر» تمريناته
في  4أغسطس القادم
مع مدربه الجديد
البرتغالي غاريدو الذي
كان السبب األول في
اختيار دولة البرتغال
إلقامة المعسكر
التدريبي بها.

«قدم» الشرطة
تشارك في بطولة
العالم بالتشيك
صرح العقيد الدكتور
عبدالله الطريجي
أمين سر اتحاد
الشرطة الرياضي بأن
االستعدادات تسير
على قدم وساق بشأن
مشاركة منتخب
الشرطة لكرة القدم في
بطولة العالم للشرطة
في جمهورية التشيك
وذلك من  8-22الى
.2007-8-31
وسوف يغادر فريق
كرة القدم للشرطة الى
التشيك يوم 2007-8-8
قبل البطولة.
ويدرب الفريق المدرب
الوطني السابق
ومساعد مدرب
السالمية الكابتن محمد
أحمد.

اإلمارات تستضيف
البطولة الخليجية
للجودو

سيارة الفريق وفي االطار جابر الصراف

إيقاف حارس المبرة مهدي درويش
ثالث سنوات
بسبب إثارته النزاع بين ناديي
االنصار والمبرة ولتسببه بإلحاق
الضرر البالغ بسمعة كرة القدم في
لبنان اوقف االتحاد اللبناني لكرة
ال��ق��دم ح���ارس م��رم��ى ال��م��ب��رة مهدي
دروي������ش ع���ن ال��ل��ع��ب ث��ل�اث س��ن��وات
ب��ح��س��ب م��ا ج���اء ف��ي التعميم ال��ذي
اص���دره ام���س ال��ث�لاث��اء عقب جلسة
ع��ق��دت��ه��ا لجنته ال��ع��ل��ي��ا أم���س األول
االثنين.
وك��ان ال��ح��ارس دروي��ش قد ادعى
ان�������ه ح����ص����ل ع����ل����ى رش��������وة م�����ن ق��ب��ل
ث��م��ان��ي��ة اش���خ���اص ح����دد اس��م��اء ه��م
ول���ه���م ص��ل��ة اداري�������ة وف��ن��ي��ة ب��ن��ادي
االنصار ،وذلك من اجل تسهيل فوز
االخير على فريقه المبرة في المباراة
التي جمعتهما ضمن ال��دور نصف
النهائي لمسابقة كأس لبنان في 27
يونيو الماضي والتي فاز فيها االول
 3-2في طريقه الى االحتفاظ بلقبه
على حساب العهد (.)3-1
وس����ارع ال��م��ب��رة ال���ى ع��ق��د مؤتمر
صحفي عارضا فيه وقائع ما افاد
به حارس مرماه ،ومطالبا االتحاد
اللبناني بفتح تحقيق في القضية،
م���ا دف����ع االخ���ي���ر ال����ى ت��ش��ك��ي��ل لجنة
ت��ح��ق��ي��ق خ���اص���ة م���ؤل���ف���ة م����ن ن��ائ��ب
رئيس االتحاد ريمون سمعان وامين

علمت «ةديرجلا» ان إدارة
نادي التضامن قد
انهت صفقة التعاقد مع
الالعبين البرازيليين
لفريق كرة القدم وهما
المهاجم زانتي  23عاما
والعب الوسط المتقدم
فابيوتادا  23عاما
وبلغت قيمة الصفقتين
 200الف دوالر وذلك
تدعيما لصفوف الفريق
في الموسم المقبل،
يذكر ان اإلدارة قد
ارسلت العب المنتخب
الوطني السابق
والمدرب للمراحل
السنية في النادي خالد
شبيب الى البرازيل
الختيار الالعبين
وجلبهم الى النادي،
وسينضم المحترفان
الجديدان الى الفريق
في تمارينه استعدادا
للذهاب الى المعسكر
في سويسرا منتصف
الشهر المقبل.

إلى
القادسية ً
البرتغال بدال
من سويسرا

فريق سوبر شوب الكويتي
يحرز المركز األول في السعودية

ف����ري����ق ال����ق����ادس����ي����ة ال����م����ش����ارك ف��ي
البطولة

لتدريبات مشتركة ولعبوا مباريات
تجريبية م��ع الالعبين المصريين
طبقا لبرنامج يحدده الجهاز الفني
من المدربين احمد عبدالعال وشاه
زاده.
وم�����ن ال���م���ق���رر ان ي����ش����ارك ن����ادى
السالمية ف��ي مسابقة ا ل��س��ن ا ل��ع��ام
وي�������ش�������ارك ف������ي ال����ب����ط����ول����ة ث���م���ان���ي
دول ع���رب���ي���ة ه����ي ال���ك���وي���ت وم��ص��ر

سلة أخبار

الصندوق محمود الربعة واعضاء
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا س��م��ع��ان ال��دوي��ه��ي
ورفيق عرموني وموسى مكي.
وبعد اصراره على اقواله في بادئ
االمر تجاه ناديه السابق الذي يلعب
له شقيقه حسن ،تراجع درويش عن
اقواله معترفا بأن ما قاله امام ناديه
ول��ج��ن��ة التحقيق ف��ي م��رح��ل��ة اول��ى
كان لتغطية سوء ادائه في المباراة
المذكورة ،علما ان اللجنة استمعت
ضمن تحقيقاتها الى اداريي المبرة
حسين فضل الله وبسام شويكاني،
اض����اف����ة ال�����ى ش��ق��ي��ق ال��ل�اع����ب ح��س��ن
ووال�����دت�����ه ،وس���ل���ي���م ح���م���زة وم��ح��م��د
شريف من الجهاز الفني لالنصار.
(أ ف ب)

يستضيف اتحاد
اإلمارات للمصارعة
والجودو البطولة
الخليجية للجودو
للرجال والشباب
واألشبال وذلك
بأبوظبي وفي الفترة
من  25الى  27يوليو
الجاري.
وأشاد رئيس مجلس
إدارة االتحاد محمد
الدرعي في مؤتمر
صحفي بالدعم المالي
والمعنوي الذي توفر
التحاد االمارات
للمصارعة والجودو
الستضافة البطولة
الخليجية الحادية
عشرة للجودو للرجال
والشباب واألشبال
لتخرج بالصورة
التنظيمية المثالية
التي عرفت بها
االمارات في مختلف
المجاالت .وكانت
البطولة الماضية قد
استضافتها دولة
الكويت بمشاركة
منتخبات اإلمارات
والبحرين والسعودية
وقطر والكويت.
(كونا)
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كرة قدم

باختصار

ميالن يحلم بإيتو ومورينيو
يريد كانافارو
أك�����دت ص��ح��ي��ف��ة «م����ارك����ا» اإلس��ب��ان��ي��ة
ال��ري��اض��ي��ة ان ن���ادي م��ي�لان االي��ط��ال��ي
ب��ط��ل م��س��اب��ق��ة دوري اب���ط���ال اوروب�����ا
ل��ك��رة ال���ق���دم ي��ت��ح��ض��ر ل��ت��ق��دي��م ع��رض
ال��ى برشلونة االسباني من اج��ل ضم
مهاجمه الدولي الكاميروني صامويل
ايتو الى صفوفه.
وذكرت الصحيفة من دون ان تذكر
مصدر المعلومات التي حصلت عليها
«م��ن المؤكد وص��ول موفد م��ن ميالن
في االيام القليلة المقبلة حامال عرضا
من اجل ايتو الى مكاتب برشلونة في
نو كامب».
وبحسب «ماركا» فإن عرضا مماثال
«سينزع مسمارا من رج��ل برشلونة»
الذي يملك اربعة مهاجمين مميزين هم
اضافة الى ايتو الفرنسي تييري هنري
القادم من ارسنال االنكليزي ،والنجم
البرازيلي رونالدينيو واالرجنتيني
الموهوب ليونيل ميسي.
ورغ����م ام��ك��ان ت��ق��دم م��ي�لان بعرض
لضم اي��ت��و ،ف��ان ال��ه��دف االول للفريق
ال�����ل�����وم�����ب�����اردي ك�������ان رون����ال����دي����ن����ي����و،
وخصوصا لو نجح ريال مدريد بطل
الدوري االسباني في خطف نجم بطل
اوروبا البرازيلي االخر كاكا.
من جهته ،اكد مدير ميالن ادريانو
غ��ال��ي��ان��ي أخ��ي��را ان ف��ري��ق��ه يبحث عن
«بطل كبير» ،مشيرا الى خمسة اسماء
ه����ي :اي���ت���و ورون���ال���دي���ن���ي���و وال��ع��اج��ي
دي��دي��ي��ه دروغ���ب���ا واالوك����ران����ي ان���دري
ش��ي��ف��ت��ش��ن��ك��و (ت��ش��ل��س��ي االن���ك���ل���ي���زي)
وال��ب��رازي��ل��ي ال��ن��اش��ئ ال��ك��س��ن��در ب��ات��و
(انترناسيونال البرازيلي).

جيولي في طريقه إلى روما
ذكر راديو «كادينا سير» اإلسباني
ان الع���ب ال��وس��ط ال��ف��رن��س��ي ل��ودوف��ي��ك
جيولي في طريقه إلى ترك برشلونة

ث��ان��ي ال�����دوري االس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم
واالنتقال الى فريق العاصمة االيطالية
روما.
واك���������������دت االذاع������������������ة ال�������ت�������ي ت����أخ����ذ
معلوماتها من مصادر موثوقة كما
كانت الحال عندما كانت اول من اشاع
خبر ا ن��ت��ق��ال الفرنسي تييري هنري
من ارس��ن��ال االنكليزي ال��ى برشلونة،
ان الفريقين اتفقا على صفقة االنتقال
ال��ت��ي تبلغ قيمتها ح��وال��ي  4ماليين
يورو.

مورينيو يريد
ضم كانافارو
 كشفت صحيفة «آس» اإلسبانية
أم��س أن البرتغالي جوزيه مورينيو
المدير الفني لفريق تشلسي اإلنكليزي
لكرة القدم يسعى إلى الحصول على
خ���دم���ات م���داف���ع ري�����ال م���دري���د ف��اب��ي��و
ك����ان����اف����ارو ل��ت��دع��ي��م ص���ف���وف ال��ف��ري��ق
اللندني.
وكانت الصحف االنكليزية قد ذكرت
أن مورينيو أبلغ مالك نادي تشلسي
روم�����ان إب��رام��وف��ي��ت��ش ن��ي��ت��ه ال��ت��ع��اق��د
م���ع ال���م���داف���ع اإلي���ط���ال���ي ال�����ذي ت��ح��دث
إل��ي��ه إلق��ن��اع��ه ب��االن��ت��ق��ال إل���ى ال���دوري
اإلنكليزي.
وأش���ارت الصحيفة اإلسبانية إلى
أن ك��ان��اف��ارو ( 33ع��ام��ا) أص��ب��ح محط
أنظار الفرق األوروبية بما فيها ناديه
القديم يوفنتوس رغم تذبذب مستواه
م���ع ال���ف���ري���ق األب���ي���ض خ��ل�ال ال��م��وس��م
الماضي.
ويسعى مورينيو حاليا إلى تدعيم
خط دفاع فريقه بالتعاقد مع كانافارو
ليشكل ثنائيا مع جون تيري في قلب
الدفاع رغم تعاقده فعليا مع المدافع
االسرائيلي طال بن حائيم.
في الوقت نفسه أضافت الصحيفة

أن ال��ع��ق��ب��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه
ت��ش��ل��س��ي ه����ي ال����رف����ض ال���م���ت���وق���ع م��ن
ج��ان��ب بيرند شوستر ال��م��دي��ر الفني
ال���ج���دي���د ل����ري����ال م����دري����د ال������ذي أب����دى
تمسكه بقائد المنتخب اإليطالي رغم
تعاقد الفريق مع األلماني ميتزيلدر و
البرازيلي بيبي.
ولكن من المحتمل أن يوافق ريال
م��دري��د على انتقال مدافعه ف��ي حالة
تلقيه عرضا مناسبا يعوض المبلغ
ال�����ذي دف���ع���ه ف��ي��ه ع��ن��د اس��ت��ق��دام��ه من
ي��وف��ن��ت��وس ال���ع���ام ال��م��اض��ي م��ق��اب��ل 7
ماليين يورو.

باالسيو يقترب من أرسنال
كشفت تقارير صحفية بريطانية
أن ف���ري���ق أرس����ن����ال اإلن���ك���ي���ل���زي ل��ك��رة
القدم على وشك التعاقد مع المهاجم
األرج��ن��ت��ي��ن��ي رودري���غ���و ب��االس��ي��و من
فريق بوكا جونيورز لتعويض انتقال
الفرنسي تييري ه��ن��ري إل��ى صفوف
برشلونة اإلسباني.
وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية
إن أرس������ن������ال ت�����ق�����دم ب�����ع�����رض ل���ب���وك���ا
جونيورز تبلغ قيمته  15مليون جنيه
استرليني ( 22مليون ي��ورو) وهو ما
سيجعل باالسيو في ح��ال انضمامه
ل��ل��ف��ري��ق ال��ل��ن��دن��ي ال�لاع��ب األغ��ل��ى في
ً
محطما قيمة صفقة
ت��اري��خ ال��ن��ادي��ن
الفرنسي سيلفان ويلتورد التي تكلفت
 18مليون يورو.
وكان أرسنال قد أبرم صفقتين حتى
اآلن بضم المهاجم الكرواتي من أصل
ب��راز ي��ل��ي إدواردو دا سيلفا بجانب
ال���م���داف���ع ال��ف��رن��س��ي ب����اك����اري س��ان��ي��ا،
ً
مستفيدا من االنتعاشة المادية التي
سببها بيع ه��ن��ري لبرشلونة مقابل
 24مليون يورو.

صحف األرجنتين تهاجم منتخبها
ت��ه��ج��م��ت ال��ص��ح��ف االرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة
ع��ل��ى م��ن��ت��خ��ب ب�ل�اده���ا ال�����ذي مني
ب���خ���س���ارة ث��ق��ي��ل��ة (ص���ف���ر )3 -ام���ام
غ���ري���م���ه ال����ب����رازي����ل����ي ف�����ي امل�����ب�����اراة
النهائية لكأس اميركا الجنوبية
(ك���وب���ا ام���ي���رك���ا) ل���ك���رة ال���ق���دم ال��ت��ي
استضافتها فنزويال.
وعنونت صحيفة «اولي»« :ليرقد
حولت
بسالم» ،معتبرة ان الهزيمة ّ
ح��ل��م ج��ي��ل ب��ال��ت��ت��وي��ج ال���ى ك��اب��وس،

مضيفة «فريق الفيو بازيلي (املدرب)
هو الذي قدم افضل كرة في «كوبا»
لكنه مات في النهاية».
وع��ن��ون��ت ت��ح��ت ص�����ورة ل��ي��ون��ي��ل
م���ي���س���ي ل���ح���ظ���ة ت���س���ل���م���ه امل���ي���دال���ي���ة
الفضية« :ميدالية ال��دم��وع .نحن ال
نستحق نهائي من هذا النوع ،كنا
جميعا مولعني ب��ه��ذا ال��ف��ري��ق لكنه
خذلنا امام البرازيل».
أم����ا ص��ح��ي��ف��ة «ك��ل�اري����ن» فكتبت

«امل��ن��ت��خ��ب ك���ان ب��ع��ي��دا ع��ن م��س��ت��واه،
كان ضعيفا جدا في الخلف ،وقليل
ال��ف��ع��ال��ي��ة ف���ي ال���ه���ج���وم .االرج��ن��ت�ين
سقطت واملهرجان هو للبرازيل».
أما «ناسيونال» فلم تكن بقساوة
ال��ص��ح��ف االخ������رى ،اذ اع��ت��ب��رت «ان
ه�����ذا ال���ك���اب���وس س��ي��ن��ت��ه��ي ف����ي ي���وم
من االي��ام» ،مضيفة «خيبة النهائي
ال ي��ج��ب ان تنسينا االداء الجميل
لفريق بازيلي».

طرح تذاكر مباراة
السوبر األوروبية

أتليتكو يرغب في ًحارس
مرمى عمره  13عاما
أك��دت صحيفة «آس» اإلسبانية أن
فريق أتليتكو مدريد اإلسباني لكرة
ال��ق��دم ي��رغ��ب ف��ي ال��ت��ع��اق��د م��ع ح��ارس
برتغالي صاعد عمره  13عاما يدعى
رافائيل فيلوسو ويلعب في صفوف
فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
وقالت الصحيفة أن فيلوسو رغم
صغر سنه يملك مؤهالت عالية حيث
ي��ب��ل��غ ط���ول���ه  187س���م وه����و م���ا جعل
أن��ظ��ار م��س��ؤول��ي أتليتكو تتجه إل��ى
ض��م��ه خ���اص���ة ف���ي ظ���ل ع����دم ارت��ب��اط��ه
بعقد رسمي مع سبورتنغ.
واشتهرت أكاديمية الشباب بفريق
سبورتينغ بتخريجها مجموعة كبيرة
من أبرز نجوم الكرة البرتغالية على
م����دار ال��ع��ق��دي��ن األخ��ي��ري��ن م���ن بينهم
ل��وي��س فيغو وكريستيانو رون��ال��دو
وناني.
(د ب أ،إ في  -أ ف ب)

داه��م��ت ال��ش��رط��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة االث��ن��ي��ن
م��ق��ر  3ان��دي��ة محلية ل��ك��رة ال��ق��دم ،في
اط��ار التحقيقات التي تجريها حول
قضية االشتباه بتورط بعض اطراف
الدوري المحلي بالفساد ،وذلك حسب
ما اعلن متحدث باسم الشرطة الذي لم
يفصح عن هوية ه��ذه االن��دي��ة او الى
اي درج���ة تنتمي ،ل��ك��ن متحدثا آخ��ر
أك���د ان ملعب «س��ان��ت جيمس ب���ارك»
الخاص بنيوكاسل يونايتد كان بين
هذه المقرات.
وح��ص��ل��ت ال��م��داه��م��ات ف��ي الساعة
السابعة والنصف والتاسعة صباحا
ب��ال��ت��وق��ي��ت ال���م���ح���ل���ي ،وه�����و م����ا أك����ده
المتحدث باسم الشرطة ،قائال «يمكننا
ان نؤكد ان��ه ص��درت م��ذك��رات تفتيش

والد روبن يؤكد
رغبة ابنه في
«مدريد»

بحق  3اندية وهي تشمل ايضا منزلي
شخصين متورطين بقضية الفساد
في كرة القدم».
وأكد متحدث باسم شرطة لندن انه
لم يتم توقيف اي شخص حتى االن،
م��ش��ي ً
��را ال���ى ان ه���ذه ال��م��داه��م��ات غير
مرتبطة بقضية التحقيقات المتعلقة
ب��االن��ت��ق��االت المشبوهة ال��ت��ي يحقق
ب��ه��ا االت���ح���اد االن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم
والسلطات المختصة.
وك���������ان ال�����ق�����ض�����اء ال����م����ح����ل����ي اط���ل���ق
ف���ي ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ال���م���اض���ي تحقيقا
يتعلق ب����ـ 17ان��ت��ق��اال م��ش��ب��وه��ا ،منها
ص���ف���ق���ة ان�����ت�����ق�����ال ال�����ع�����اج�����ي دي���دي���ي���ه
دروغ��ب��ا ال��ى تشلسي ،ب��االض��اف��ة الى
االش���ت���ب���اه ب����ت����ورط م������درب ن��ي��وك��اس��ل

س��اب��ق��ا س���ام االرداي�����س واح���د ال��وك�لاء
المعروفين واسمه بيني زاهافي وهو
اسرائيلي ،وهما يواجهان المزيد من
التحقيقات.
وشملت التحقيقات التي استمرت
فترة  15ش��ه��را 5 ،ان��دي��ة ه��ي تشلسي
ون���ي���وك���اس���ل وب���ول���ت���ون وم���ي���دل���زب���ره
وب���ورت���س���م���وث ،ال��م��ش��ت��ب��ه��ة ب��ال��ق��ي��ام
ب��ب��ع��ض ال��ص��ف��ق��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ر غير
قانونية.
وأظ����ه����رت ه����ذه ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي
تناولت  362صفقة انتقال ،ان االندية
ال���م���ع���ن���ي���ة ل�����م ت���ق���م ب����دف����ع اي م��ب��ال��غ
«م��ش��ب��وه��ة» ال��ى مسؤولين ف��ي اندية
اخ���رى او الع��ب��ي��ن ،ك��م��ا ان��ه��ا تعاونت
بشكل كامل مع التحقيقات.

أكد هانز روبن وكيل أعمال ووالد الجناح الهولندي آريين
روب��ن أن الالعب يرغب في االنتقال إل��ى فريق ري��ال مدريد
اإلسباني بداية من الموسم المقبل بسبب ندرة مشاركاته
مع فريق تشلسي اإلنكليزي .وقال روبن األب في تصريحات
نشرتها صحيفة «ماركا» اإلسبانية «ريال مدريد واحد من
أفضل األندية في العالم .من ال يريد اللعب لريال مدريد؟!
ابني يريد اللعب ف��ي فريق يستطيع ال�ف��وز ب��دوري أبطال
أوروبا وريال مدريد لديه القدرة على ذلك.
(د ب أ ،إ في)

فنزويال تريد
الترشح الستضافة
مونديال 2014

مورينيو في حديث
مع افرام غرانت

فالينسيا يعسكر في هولندا

خ���ي���ب���ة األم�������ل ع���ل���ى م���ح���ي���ا الع��ب��ي
األرجنتين وميسي على األرض

الشرطة اإلنكليزية تداهم مقر  3أندية
أحدها لنيوكاسل

بدأ االتحاد األوروبي لكرة
القدم «يويفا» االثنين طرح
 5700تذكرة لمباراة كأس
السوبر األوروبية التي
يحتضنها ملعب «لويس
الثاني» بإمارة موناكو
الفرنسية في  31أغسطس
المقبل ،حيث ستجمع فريق
ميالن اإليطالي بطل دوري
أبطال أوروبا مع اشبيلية
اإلسباني المحتفظ بلقب
كأس االتحاد األوروبي.
وحدد اليويفا سعر التذكرة
ً
مشيرا
بمبلغ  65يورو،
إلى أن بقية التذاكر والبالغ
نسبتها  %60من مجموع
تذاكر المباراة سيتم
تقسيمها على جماهير
الفريقين بالتساوي.
(د ب أ،إ في)

بابلو غارسيا
من ريال مدريد
الى مرسيا الوافد
الجديد

ي��ب��دأ ف��ر ي��ق فالينسيا اإل س��ب��ا ن��ي
ل��ك��رة ال���ق���دم م��ع��س��ك��ره ال��ت��دري��ب��ي
اس������ت������ع������دادا ل����ل����م����وس����م ال����ج����دي����د
بالسفر إلى هولندا حيث يخوض
مجموعة م��ب��ار ي��ات ود ي��ة أوال ه��ا
ل�����ق�����اء م�����ع ف�����ري�����ق ل���وك���وم���وت���ي���ف
صوفيا البلغاري يوم  24يوليو
ا ل��ج��اري وسيعمل ا ل��م��درب كيكي
س���ان���ش���ي���ز ف����ل����وري����س ع���ل���ى دم���ج
الع�����ب�����ي ف���ال���ي���ن���س���ي���ا ال�����ج�����دد م��ع
زم�ل�ائ���ه���م ل���ل���وص���ول إل����ى م��رح��ل��ة
ال���ت���أق���ل���م ب���ي���ن ج���م���ي���ع ال�لاع��ب��ي��ن
خ���اص���ة ب���ع���د ان���ت���ظ���ام ال���واف���دي���ن
ال���ج���دد وه����م ال���م���داف���ع أل��ك��س��ي��س
ال���ق���ادم م���ن خ��ي��ت��اف��ي وال��م��ه��اج��م
خ��اف��ي��ي��ر أري���زم���ن���دي ال����ق����ادم م��ن
ديبورتيفو والمدافع البرتغالي
ماركو كانيرا العائد بعد انتهاء
إع�����ارت�����ه إل������ى ف����ري����ق س���ب���ورت���ن���غ
لشبونة البرتغالي.
ويأمل فلوريس أيضا اكتمال
صفوف الفريق إذا نجحت إدارة
ال����ن����ادي ف���ي اس���ت���ق���دام ال�لاع��ب��ي��ن
الذين طلب التعاقد معهما وهما
األرجنتيني لوتشو غونزاليس
الع��ب ب��ورت��و ال��ب��رت��غ��ال��ي وإي��ف��ان
هيلغيرا العب ريال مدريد.

غارسيا من ريال إلى مرسيا
أعار ريال مدريد بطل الدوري
االس�����ب�����ان�����ي ل�����ك�����رة ال������ق������دم الع����ب
وس���ط���ه ال����دول����ي االوروغ����وي����ان����ي

بابلو غارسيا الى مرسيا الوافد
بعقد
ا ل��ى دوري اال ض���واء ،وذ ل��ك
ٍ
ً
ً
واحدا .
موسما
وك����ان غ���ارس���ي���ا ق���د ان���ض���م ال��ى
ر ي��ال مدريد عام  2005قادما من
اوس����اس����و ن����ا ،اال ا ن����ه ل���م ي��س��ت��ط��ع
اثبات جدارته مع الفريق الملكي
ال��������ذي اع���������اره ال������ى س���ل���ت���ا ف��ي��غ��و
ف����ي ال���م���وس���م ال���م���اض���ي ،ق���ب���ل ان
ي���ع���ود ال����ى ص��ف��وف��ه ب��ع��د ه��ب��وط
االخير الى مصاف اندية الدرجة
الثانية.

ريكرياتيفو يتعاقد
مع ألفاريز
أعلن نادي ريكرياتيفو هويلفا
اإلسباني لكرة القدم أنه تعاقد
م���ع ك��و ي��ك��ي ا ل���ف���ار ي���ز ( 32ع��ا م��ا)
م���داف���ع ف���ري���ق ف���ي���اري���ال م���ن دون
مقابل مادي لناديه.
وي��ع��د ال��ف��اري��ز ال����ذي ل��ع��ب في
ص��ف��وف ف��ي��ار ي��ال ستة أع���وام هو
ا ل��ص��ف��ق��ة ا ل��س��اد س��ة ا ل��ت��ي يبرمها
ريكرياتيفو في فترة االنتقاالت
ال���ص���ي���ف���ي���ة ال���ح���ال���ي���ة اس����ت����ع����دادا
للموسم الجديد.

كيبا من أشبيلية
إلى خيتافي
ان��ت��ق��ل ال��م��ه��اج��م ك��ي��ب��ا ب�لان��ك��و
غ���ون���زال���ي���ز «ك���ي���ب���ا» م���ن اش��ب��ي��ل��ي��ة

ً
كابيللو يدرس عروضا أميركية
أع����ل����ن امل����������درب اإلي�����ط�����ال�����ي ف���اب���ي���و
ك��اب��ي��ل��ل��و ،أن���ه ي��ع��ك��ف ح��ال��ي��ا على
دراسة مجموعة عروض من أندية
أميركيةن ترغب في التعاقد معه
ك���م���دي���ر ف���ن���ي ب�����داي�����ة م�����ن امل���وس���م
املقبل.
وق�����ال ك��اب��ي��ل��ل��و ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
نشرتها صحيفة «الغازيتا ديللو
سبورت» اإليطالية الرياضية «أفكر
ح��ال��ي��ا ف���ي ال����ع����روض األم��ي��رك��ي��ة،
ستكون خ��ب��رة ج��دي��دة ول��ي��س لها
عالقة بالدوافع امل��ادي��ة ،بل تنمية
كرة القدم في الواليات املتحدة،
وأع����ل����ن ك��اب��ي��ل��ل��و امل����دي����ر ال��ف��ن��ي
ال�����س�����اب�����ق ل����ف����ري����ق ري����������ال م����دري����د
اإلس�����ب�����ان�����ي ع�����ن رف�����ض�����ه ع���رض�ي�ن
ل���ت���دري���ب ف���ري���ق���ي دي���ن���ام���و ك��ي��ي��ف
األوك��������ران��������ي ،وس���ي���س���ك���ا م��وس��ك��و
الروسي.
وع������ل������ق ك����اب����ي����ل����ل����و ع�����ل�����ى س�����وق
االن��ت��ق��االت الصيفية ف��ي إيطاليا،
حيث أشاد بالصفقات التي أبرمها
ف��ري��ق ي��وف��ن��ت��وس ال��ع��ائ��د ل����دوري
ال���درج���ة األول�����ى ب��إي��ط��ال��ي��ا ،بينما
تعجب من عدم تعاقد ميالن بطل
أوروب�����ا م��ع أي الع���ب ج��دي��د حتى
اآلن.
واخ���ت���ت���م ك��اب��ي��ل��ل��و ت��ص��ري��ح��ات��ه

ب�����دع�����وة م����س����ؤول����ي ف�����ري�����ق روم�����ا
والعبيه ،للعمل على ال��ف��وز بلقب
ال����دوري اإلي��ط��ال��ي ب���دال م��ن مجرد
التفكير في تقديم كرة قدم ممتعة،
مؤكدًا أن فريق العاصمة اإليطالية
يملك ما يؤهله للتتويج.
وكان كابيللو قد قاد روما آلخر
ل��ق��ب أح������رزه ال���ف���ري���ق ف���ي ال�����دوري
وحققه الفريق عام .2001
(د ب أ ،إ في)

االس����ب����ان����ي ب���ط���ل م���س���اب���ق���ة ك���أس
االت���ح���اد االوروب������ي ال���ى م��واط��ن��ه
خيتافي ،حسب ما اعلنه االخير
امس األول االثنين.
وو ق�����ع ك��ي��ب��ا ( 23ع���ا م���ا) ا ل���ذي
اعاره اشبيلية في يناير الماضي
ال���ى وس���ت ه���ام االن��ك��ل��ي��زي ،عقدا
م��د ت��ه  4ا ع���وام م��ع خيتافي ا ل��ذي
سيشرف على تدريبه الدانمركي
ميكايل الودروب.
(د ب أ ،إ في  -أ ف ب)

أعلن وزير الرياضة
الفنزويلي ادواردو الفاريز،
ان بالده في صدد التحضير
لملف ترشيح تقدمه الى
االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» من اجل الحصول على
شرف استضافة نهائيات
كأس العالم لكرة القدم عام
.2014
رغم ان باب تلقي طلبات
الترشح لمونديال  2014قد
اقفل في  16ابريل الماضي.
وفي حال اقر االتحاد الدولي
استثناء من اجل افساح
المجال امام فنزويال للترشح،
فان االخيرة ستواجه البرازيل
المرشحة الوحيدة الستضافة
اكبر تظاهرة كروية.
وتتطلع فنزويال لالستفادة
من نجاحها في استضافة
كأس امم اميركا الجنوبية
«كوبا اميركا»  ،وقد صرفت
فنزويال لهذه الغاية نحو 725
مليون يورو من اجل تشييد
مالعب وتحديث اخرى قديمة
في المدن المضيفة.
يذكر ان «فيفا» سيعلن عن
اسم البلد الذي سيمنح شرف
استضافة مونديال  2014في
نوفمبر المقبل.
(أ ف ب)

قميص توريس
بسبعة آالف

قام رجل أعمال أيرلندي
بشراء القميص الذي ارتداه
المهاجم اإلسباني فرناندو
توريس أثناء تقديمه
لوسائل اإلعالم ،باعتباره
ً
ً
جديدا بصفوف نادي
العبا
ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
مقابل  4900جنيه إسترليني
( 7300يورو) في مزاد
خصصت عائداته لمكافحة
مرض السرطان.
وكان قد جرى تقديم توريس
مهاجم أتليتكو مدريد
السابق كالعب جديد في
صفوف ليفربول في الرابع
من يوليو الجاري ،وطرح
القميص الذي ارتداه ذلك
اليوم للبيع في المزاد.
(د ب أ،إفي)

ريتشاردسون
من مانشستر
إلى سندرالند
انتقل العب الوسط كيرون
ً
رسميا من
ريتشاردسون
مانشستر يونايتد الى
سندرالند العائد مجددا الى
دوري االضواء لمدة  4اعوام،
من دون أن يكشف عن قيمة
هذه الصفقة.
وسيلعب ريتشاردسون
( 22عاما) تحت اشراف قائد
مانشستر يونايتد السابق
االيرلندي روي كين الذي يعزز
صفوف فريقه للموسم المقبل
كابيليو يوقع لبعض المعجبين الصينيين
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رياضة

تصدر عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
رئيس التحرير خالد هالل املطيري

سلة أخبار

«سولير» بطل المرحلة التاسعة
و«راسموسن» يحتفظ بالقميص األصفر

رجبي
أفادت تقارير إخبارية
استرالية بأن العب الرجبي
االسترالي بين تشيسلوفسكي
ظل ثالثة أشهر من دون أن
يدرك أن سن العب في فريق
منافس غائرة في جبهته.
واكتشف الالعب وجود السن
وجرى استخراجها عندما
زار طبيبه مشتكيا من مرض
في عينيه وصداع مزمن يؤثر
على نظره.
يذكر أن تشيسلوفسكي ليس
أول العب رجبي يغادر الملعب
دون أن يدرك أن سنا ضلت
طريقها وغارت في جسده
ففي عام  2001كان الالعب
جيمي أينسكاف على وشك
فقد ذراعه بعد أن غارت سن
لخصمه فيها.

غولف

من سباق المرحلة التاسعة
(د ب أ)

تحت أنظار الرئيس الفرنسي
نيكوال ساراكوزي أحرز الدراج
الكولومبي موريسيو سولير أمس
الثالثاء المركز األول في المرحلة
التاسعة من دورة فرنسا الدولية
الرابعة والتسعين للدراجات
الهوائية بين فان ديزير وبريانسون
على مسافة 5.951كم.

قطع الدراج الكولومبي موريسيو
سولير ( 24عاما) المرحلة التاسعة
م���ن دورة ف��رن��س��ا ال���دول���ي���ة ال��راب��ع��ة
والتسعين للدراجات الهوائية بين
فان ديزير وبريانسون على مسافة
159.5ك���������م ب���زم���ن  4.14.24س���اع���ات
وبمعدل سرعة وسطي بلغ 37.618
ً
ك��م/س��اع��ة ،متقدما ب��ف��ارق  38ثانية
عن االسباني اليخاندرو فالفيردي
واالسترالي كادل ايفانز وبفارق 40
ثانية عن االسباني البرتو كونتادور
و 42ثانية عن االسباني اآلخ��ر ايبا
مايو.
وبات سولير ثامن دراج كولومبي
يحرز المركز االول في احدى مراحل
دورة ف��رن��س��ا ،واالول م��ن��ذ حصول
مواطنه سانتياغو بوتيرو عام 2000
عليه .واحتفظ الدانمركي ميكايل
راس���م���وس���ن ( 33ع���ام���ا) ب��ال��ق��م��ي��ص
االصفر بحلوله سادسا في مرحلة
اليوم بفارق  42ثانية عن البطل.

االتحاد الدولي يرفض انتقادات
بيستوريوس ...وإصابة سديري خطيرة
انتقد العداء الجنوب أفريقي
المعاق أوسكار بيستوريوس
االتحاد الدولي أللعاب القوى،
حيث إن األخير رفض انتقاداته.
وفي موضوع آخر صرح العداء
الفرنسي سليم سديري أن إصابته
أخطر مما كانت تبدو عليه.
رف����ض االت����ح����اد ال����دول����ي ألل��ع��اب
ال��ق��وى االن��ت��ق��ادات الموجهة ل��ه من
ال����ع����داء ال���ج���ن���وب أف���ري���ق���ي ال��م��ع��اق
أوسكار بيستوريوس الذي جاء في
المركز االخير لسباق  400متر في
بطولة الجائزة الكبرى البريطانية
بشيفيلد.
وأن������ه������ى ب����ي����س����ت����وري����وس ال������ذي
ي��ت��ح��رك ف����وق س��اق��ي��ن ص��ن��اع��ي��ت��ي��ن
ع���ب���ارة ع���ن ش��ف��رت��ي��ن م��ل��وي��ت��ي��ن من
االل��ي��اف الكربونية واللتين تحالن
م��ح��ل قصبتي ا ل��س��ا ق��ي��ن والقدمين
السباق متأخرا بفارق  25مترا عن
االميركي أنجلو تايلور الذي أحرز
لقب السباق.
واالكثر من ذلك أن بيستوريوس
تم تجريده الحقا من نتيجة السباق
ل��خ��روج��ه ع���ن ح�����دود ح���ارت���ه خ�لال
السباق نفسه.
وكان اتحاد ألعاب القوى الدولي
قد أصدر الئحة في مارس الماضي
تستبعد أي عداء يبدو أنه يستفيد
من المساعدة الصناعية من بطوالت
االتحاد.
ول���ك���ن االت����ح����اد ت���راج���ع ع���ن ه��ذه
الالئحة قبل أر ب��ع��ة أسابيع عندما
ق���ال إ ن���ه سيستغل س��ب��اق شيفيلد
إلى جانب عدد من السباقات االخرى
ك����ج����زء م����ن ب���ح���ث���ه ح������ول اس���ت���ف���ادة
بيستوريوس م��ن شيفراته بدرجة
ت��ج��ع��ل��ه م��م��ي��زا ع���ن ب��ق��ي��ة ال��ع��دائ��ي��ن
العاديين من عدمها.
ول��ك��ن ب��ي��س��ت��وري��وس أش����ار إل��ى
عدم وجود أي اتصاالت بينه وبين
ات��ح��اد ال��ق��وى ال��دول��ي ح���ول م��ا إذا

ك��ان��ت شيفراته ق��د خ��رق��ت الالئحة
ال��ت��ي تمنع أي ع���داء م��ن المنافسة
إذا ك������ان ي���ح���ص���ل ع���ل���ى م���س���اع���دة
صناعية.

إصابة سديري خطيرة
م��ن جانب اخ��ر ،تبين ان اصابة
ال�����ع�����داء ال���ف���رن���س���ي س���ل���ي���م س���دي���ري
ال���ذي اص��ي��ب الجمعة الماضية عن
طريق الخطأ برمح الفنلندي تيرو
بيتكاماكي خالل لقاء روما الدولي
الل���ع���اب ال���ق���وى ،اخ��ط��ر م��م��ا اظ��ه��ره
ال��ت��ش��خ��ي��ص االول�����ي ،ح��س��ب م��ا اك��د
بنفسه لوكالة «فرانس برس».
وق����ال س���دي���ري ال����ذي ي���ش���ارك في
مسابقة الوثب الطويل ،قبل دخوله
ا ح���دى المستشفيات ف��ي العاصمة
االيطالية «لقد اص��اب الرمح الكلية
ال���ي���م���ن���ى وت���س���ب���ب ب����ج����رح ص��غ��ي��ر
ف���ي ال���ج���زء االع���ل���ى م��ن��ه��ا ك��م��ا ثقب
كبدي».
(د ب أ ،أ ف ب)

وي���ت���ص���در راس���م���وس���ن ال��ت��رت��ي��ب
بتوقيت  43.52.48ساعة بفارق 2.35
دق��ي��ق��ة ام����ام ف��ال��ف��ي��ردي ال����ذي صعد
الى المركز الثاني و 2.39دقيقة امام
االسباني اآلخ��ر مايو ال��ذي احتفظ
بمركزه.
وارتقى ايفانز الى المركز الرابع
بفارق  2.41دقيقة خلف راسموسن،
وح����ذا ح����ذوه ك��ون��ت��ادور ال����ذي ب��ات
خ��ام��س��ا ب���ف���ارق  3.08دق���ائ���ق خلف
المتصدر .وتابع الرئيس الفرنسي
نيكوال ساركوزي المرحلة التاسعة
ح��ي��ث ل��ح��ق ب��ال��م��ت��س��اب��ق��ي��ن بجبل
غ��ال��ي��ب��ي��ي��ه ع��ل��ى م��ت��ن س���ي���ارة م��دي��ر
دورة ف��رن��س��ا ك��ري��س��ت��ي��ان ب�����رودوم
حتى خط النهاية حيث هنأ سولير
بطل المرحلة وراس��م��وس��ن صاحب
ال����ق����م����ي����ص االص������ف������ر ع����ل����ى م��ن��ص��ة
التتويج.
وفي معرض رده عن سؤال للبطل
الفرنسي السابق لوران جاالبير حول

شغفه برياضة سباقات ال��دراج��ات
قال ساركوزي «تابعت دورة فرنسا
ل��ل��م��رة االول������ى ع����ام  ...1969وم��ن��ذ
ً
ذلك الحين تابعت ال��دورة متفرجا،
ً
وأح���ي���ان���ا اخ������رى م������دع������وا ...ل��ك��ن��ه��ا
ال��م��رة االول���ى ال��ت��ي اتابعها رئيسا
للجمهورية».
وت�����اب�����ع «اع���������رف ان (ال���ف���رن���س���ي)
كريستوف مورو يقوم بسباق رائع
ه���ذا ال��ع��ام وأت��م��ن��ى ان ي��ك��ون االم��ر
ك���ذل���ك ال����ي����وم .ان����ه م��رش��ح��ي ل��ل��ف��وز
بالدورة هذا العام» .يذكر ان مورو
يحتل المركز السادس في الترتيب
ال����ع����ام ب����ف����ارق  3.18دق����ائ����ق خ��ل��ف
راس���م���وس���ن ال���م���ت���ص���در ،وق����د أن��ه��ى
م��رح��ل��ة ال���ي���وم ف���ي ال��م��رك��ز ال��ح��ادي
عشر بفارق  54ثانية خلف سولير
البطل.

اقبال كبير من الدانمركيين

ذك���ر اح���د ال��ت��ق��اري��ر أن���ه ي��ب��دو أن

التحقيقات الجارية بشأن تعاطي
ب����ع����ض ال�����دراج�����ي�����ن ال���دان���م���رك���ي���ي���ن
ل���ل���م���ن���ش���ط���ات ل�����م ت���م���ن���ع م���ش���اه���دي
التليفزيون الدانمركي من متابعة
سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور
دي فرانس).
وت����اب����ع م��ح��ط��ة ت���ل���ي���ف���زي���ون «ت���ي
ف���ي  »2ق��ب��ل ي��وم��ي��ن ن��ح��و  818أل��ف
شخص اثناء فوز الدراج الدانمركي
مايكل راسموسين بالمرحلة الثامنة
للسباق.
وذك��رت صحيفة «بوليتيكن» في
نسختها اإلل��ك��ت��رون��ي��ة أن  521ألف
م��ش��اه��د أو ن��ح��و  75ف���ي ال��م��ئ��ة من
جميع من كانوا يشاهدون التلفزيون
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ت��اب��ع��وا محطة «تي
في .»2
وص��رح مايكل هانسن المسؤول
ف���ي م��ح��ط��ة « ت����ي ف���ي  »2للصحيفة
قائال «نحن نعلم أن هناك اهتماما
كبيرا بتور دي فرانس.بصرف النظر

سينكيفيتز ينسحب
 م��ن ج��ه��ة اخ����رى ،أص��ب��ح ال����دراج
اال ل��م��ا ن��ي ب��ا ت��ر ي��ك سينكيفيتز هو
أح���دث خسائر ف��ري��ق «ت��ي موبايل»
للدراجات بسباق «تور دي فرانس»
الحالي حيث اضطر إلى االنسحاب
إثر وقوع حادث تصادم عنيف له مع
أحد المتفرجين.
وأع�������ل�������ن «ت������������ي م�������وب�������اي�������ل» أن
سينكيفيتز أصيب بكسر في عظمة
الوجنة كما أصيب إصابات بالغة
ف��ي ال��ك��ت��ف وال��رك��ب��ة خ�ل�ال ال��ح��ادث
الذي وقع عقب المرحلة الثامنة من
السباق الفرنسي.
وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ق��رر ف��ي��ه نقل
سينكيفيتز إ ل��ى مستشفى ألماني
الس��ك��ت��م��ال ع�ل�اج���ه ه���ن���اك ف���ي وق��ت

ّ
سلة

خروج كرايتشيك وروبريدو من باليرمو وشتوتغارت
انطلقت قبل يومين دورة دولية
في الواليات المتحدة ،وثانية في
إيطاليا وأخرى في ألمانيا ،وذلك
بمشاركة نجوم اللعبة ،وكان أبرز
مفاجآتها خروج اإلسباني تومي
روبريدو من دورة شتوتغارت.

سجل االل��م��ان��ي ن��ي��ك��والس كيفر
ال���ذي ي��ش��ارك ببطاقة دع���وة (واي��ل��د
ك��ارد) ،ع��ودة ناجحة ال��ى منافسات
المالعب الصلبة بعد ابتعاده عنها
منذ اكثر من عام بفوزه على الروسي
ت��ي��م��وراز غاباشفيلي  3-6و 3-6في
ال��دور االول من دورة لوس انجلس
االميركية الدولية لكرة المضرب.
وب����ل����غ ال�����روس�����ي م��������ارات س��اف��ي��ن
المصنف ثالثا الدور الثاني بفوزه
ال���ص���ع���ب ع���ل���ى االس����ت����رال����ي ك��ري��س
غ��وت��ش��ي��ون��ي  3-6و )7-4( 7-6و6-7
(.)2-7
ول����ح����ق ب�����ه م����واط����ن����ه دي���م���ي���ت���ري
ت�����ورس�����ون�����وف ال���م���ص���ن���ف خ���ام���س���ا
ب��ت��غ��ل��ب��ه ع���ل���ى ال���ت���اي���ل���ن���دي دان������اي
اودوم���ش���وك���ي  1-6و ،4-6وال��ك��وري
الجنوبي ل��ي هيونغ ت��ا ي��ك السابع
بتغلبه على االميركي كيفن كيم -6

 3و ،2-6فيما خ��رج االميركي عامر
ديليتش المصنف ثامنا بخسارته
ام����ام االل��م��ان��ي م��ي��ك��اي��ل ب��ي��ري��ر 6-4
و.6-4

ال��روس��ي م��ارات سافين في مباراة
االمس
(أ ف ب)

دورة باليرمو
خ������رج������ت ال�����ه�����ول�����ن�����دي�����ة م���ي���ك���اي�ل�ا
ك��راي��ت��ش��ي��ك المصنفة اول���ى ف��ي شكل
م��ب��ك��ر م���ن دورة ب��ال��ي��رم��و االي��ط��ال��ي��ة
ال��دول��ي��ة ل��ل��س��ي��دات ف��ي ك���رة المضرب
وال��ب��ال��غ��ة ق��ي��م��ة ج���وائ���زه���ا  541ال��ف
دوالر ،وذل������ك ب���ع���د خ���س���ارت���ه���ا ام����ام
التشيكية ا ي��ف��ا بيرنيروفا  6-2و6-4
في الدور االول.
وكانت كرايتشيك قد بلغت ال��دور
رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي ب��ط��ول��ة وي��م��ب��ل��دون
االن���ك���ل���ي���زي���ة ،ث���ال���ث ال���������دورات االرب�����ع
ال��ك��ب��رى ،وق���د ص��ن��ف��ت اول����ى ف���ي ه��ذه
ال�����������دورة ب���ع���د ان����س����ح����اب االي���ط���ال���ي���ة
ت���ات���ي���ان���ا غ���ارب���ي���ن .ول�����م ي���ك���ن م��ص��ي��ر
ال��ف��رن��س��ي��ة اراف�����ان رض��ائ��ي المصنفة
س���ادس���ة اف���ض���ل ،اذ س��ق��ط��ت ب���دوره���ا
امام االيطالية فالفيا بينيتا  6-3و-5
 ،7فيما بلغت االلمانية ساندرا كلوزل
ال��دور الثاني بفوزها على البلغارية
تسفيتانا بيرونكوفا  2-6و.3-6

دورة شتوتغارت
أط���اح ال��ف��رن��س��ي غ��اي��ي��ل مونفيس

لويس هاميلتون
وفرناندو ألونسو
معرضان لحسم نقاط
من رصيديهما عقوبة
لفريقهما

نفى فريق ماكالرين-مرسيدس
متصدر ترتيب الصانعين في بطولة
ال��ع��ال��م لسباقات س��ي��ارات ف��ورم��وال
واح������د ،اط��ل��اع اي م���ن اف�������راده على
الوثائق السرية الخاصة بمنافسه
فريق ف��ي��راري االي��ط��ال��ي ،وذل��ك بعد
ادعاء مايك كافلن المهندس السابق
ل��دي��ه وال���م���ط���رود م���ن م��ن��ص��ب��ه على
خلفية القضية أن��ه أط��ل��ع ع���ددا من
رفاقه في الفريق البريطاني-االلماني
على محتويات الملفات المذكورة.

أعرب العب كرة السلة
اإلسباني باو جاسول عن
سعادته بسفره إلى أنغوال،
للمشاركة في جهود منظمة
األمم المتحدة لرعاية الطفولة
«يونيسيف» لمكافحة مرض
نقص المناعة المكتسبة
«اإليدز».
وشارك جاسول ،الذي يلعب
لفريق ممفيس غريزليس
في دوري السلة االميركي
للمحترفين خالل نهاية
في افتتاح
األسبوع الماضيّ ،
بطولة أفريقية مصغرة
بمشاركة ألفي طفل ،حيث
دعا الى تكاتف جهود الشعب
األنغولي مع اليونيسيف
للحد من ظاهرة انتشار اإليدز.

مالكمة

باالسباني تومي روبريدو المصنف
ثانيا واخرجه من ال��دور االول لدورة
ش��ت��وت��غ��ارت االل��م��ان��ي��ة ال��دول��ي��ة لكرة
المضرب البالغة ج��وائ��زه��ا  545الف
يورو ،بالفوز عليه  )5-7( 6-7و.2-6
وب����ل����غ ال���������دور ال����ث����ان����ي االس���ب���ان���ي
ف����رن����ان����دو ف����ي����رداس����ك����و ب�����ف�����وزه ع��ل��ى
االل���م���ان���ي ف���ل���وري���ان م���اي���ر  3-6و،2-6

ّ
ماكالرين ينفي اطالعه على وثائق فيراري

الفرنسي سديري

ع����ن وج������ود أق����اوي����ل ح�����ول ت��ع��اط��ي
المنشطات».

الح���ق ،ي��رق��د ال��م��ت��ف��رج ال���ذي أصيب
في الحادث في غيبوبة في مستشفى
بالعاصمة الفرنسية باريس حيث
يعاني إصابات خطيرة في الرأس.
وك�������ان ح�������ادث س��ي��ن��ك��ي��ف��ي��ت��ز ه��و
أح������دث ض���رب���ة ي��ت��ل��ق��اه��ا ف���ري���ق ت��ي
موبايل بسباق تور دي فرانس حيث
فقد الفريق جهود قائده االسترالي
مايكل روجرز الذي أصيب في حادث
تصادم .وكذلك خسر جهود الدراج
البريطاني المبتدئ مارك كافينديش
بسبب اإلجهاد.
(د ب أ)

أعلن العب الغولف اإلسباني
سيبريانو باييستيروس
اعتزاله اللعب خالل مؤتمر
صحفي عقده في كارنوستي
ً
باسكتلندا مشيرا إلى أنه
ً
ً
كان قرارا صعبا .وقال
ً
باييستيروس ( 50عاما) «إنه
بالطبع القرار األصعب في
حياتي» ،على مدى شهور كان
هناك أمر مضطرب بداخلي،
صراع نفسيّ ...
على القول إن
الغولف أعطاني الكثير؛ قدم
لي متعة المنافسة والشعور
بمتعة الفوز».
ودخل باييستيروس عالم
المحترفين عام  1974عندما
ً
كان يبلغ من العمر  16عاما
ليصبح أفضل سفير للغولف
اإلسباني في العالم.

والتشيكي ي��ي��ري فانيك ب��ف��وزه على
االس��ب��ان��ي اي��ف��ان ن��اف��ارو باستور 1-6
و ،1-6وال���ك���روات���ي م���اري���و سيليتش
بفوزه على االلماني بنيامين بيكير -6
 3و ،2-6والصربي بوريس باشانسكي
بفوزه على االسباني غييرمو غارسيا
لوبيز  6-1و 2-6و.4-6
(أ ف ب)

وفي حال ادانته ،يواجه ماكالرين
خطر الطرد من بطولة فورموال واحد
بعد اعترافات كافلن االخيرة او على
االقل حسم نقاط من رصيده ورصيد
سائقيه البريطاني لويس هاميلتون
متصدر ترتيب السائقين ووصيفه
االس���ب���ان���ي ف���رن���ان���دو ال��ون��س��و بطل
العالم في العامين الماضيين.
(أ ف ب)
هاميلتون يأمل ان ينجح فريقه في الدفاع عن نفسه

أكد المالكم االوكراني فيتالي
كليتشكو أنه سيصبح مثل
شقيقه فالديمير بطال للعالم
في مالكمة الوزن الثقيل بعدما
يتراجع عن االعتزال يوم
السبت المقبل ليخوض أول
مباراة له منذ أكثر من ثالث
سنوات.
ومن المقرر أن يلتقي
كليتشكو االميركي جميل
ماكالين في مدينة ميونيخ
االلمانية كما أنه يستطيع أن
يخوض المواجهة على لقب
الوزن الثقيل في تصنيف
المجلس العالمي للمالكمة
والذي يحمله حاليا المالكم
الروسي أوليغ ماسكاييف.
وقال كليتشكو ( 35عاما) في
مؤتمر صحفي عقد اليوم
االثنين في ميونيخ «ستكون
معركة حقيقية .أستبعد
الهزيمة ...كنت بطال للعالم.
كنت على القمة».
ويحمل فالديمير كليتشكو
حاليا لقب بطل العالم
للوزن الثقيل أيضا ولكن
في تصنيف االتحاد الدولي
للمالكمة.
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مقاربة

متى تخرج

الكتب العربية

المأخوذ بالقمر
فوزية شويش السالم

من األضرحة؟

بيروت  -محمد الحجيري
اختيرت بيروت «عاصمة عالمية للكتاب»
من قبل منظمة االونيسكو .هذا الخبر
ورد في خضم االنقسام السياسي
واالجتماعي بل الثقافي بين اللبنانيين.
نبأ أشبه بالتحدي لواقع سياسي مرير
إنعكس على ّأي شيء حتى الكتاب ،تقام
المعارض الطائفية في بيروت على
المأل ومن دون خجل .بيروت عاصمة
عالمية للكتاب ،خبر سار ،ال يتلقفه
اهل السياسة ،ال يحبونه ربما ألنهم ال
يحيون اال على وقع االنقسامات.

خبر ورد قبيل ايام على الدراسة
ال� �ت ��ي اع ��دت� �ه ��ا ش ��رك ��ة «س �ي �ن��وف��ات»
ال�م�ت�ع��ددة الجنسيات وال�ت��ي اف��ادت
ف �ي �ه��ا ان أك� �ب ��ر ق � � ��راء ال� �ص� �ح ��ف ه��م
مصريون ومغاربة ف��ي حين يكرس
ً
اللبنانيون وقتا أكبر لقراء ة الكتب.
أل�م�ح��ت ال��دراس��ة ال��ى ان المصريين
وال�م�غ��ارب��ة ي�م�ض��ون ي��وم�ي��ا أربعين
دقيقة في قراء ة الصحف والمجالت
مقابل  35دقيقة في تونس و 34دقيقة
في السعودية و 31دقيقة في لبنان.
ح ��ل ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ف ��ي ط�ل�ي�ع��ة ق ��راءة
ال�ك�ت��ب اذ ي�ك��رس��ون ل�ه��ا  588دقيقة
شهريا مقابل  540في مصر و 506في
المغرب و 378في السعودية و 306في
تونس .أكثر الكتب التي يقبل عليها
القراء في البلدان المذكورة كافة هو
القرآن الكريم باستثناء لبنان ،حيث
ُي�ف�ض��ل ق ��راءة ال��رواي��ات ال�م�ع��اص��رة.
تأتي هذه الروايات في المقدمة بعد
المصحف تليها مباشرة كتب الطبخ
في المغرب والسعودية والشعر وكتب
التاريخ ف��ي ال��دول ال�م��ذك��ورة .تحتل
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال� �ص ��دارة ف ��ي مصر
( )% 99,6والسعودية ( )% 99,5مقابل
( )% 82,8ف��ي ت��ون��س و( )% 81في
المغرب و( )% 76,5في لبنان .ويقبل
عدد اكبر من القراء على الكتب باللغة
االنكليزية في لبنان وتونس مقارنة
بالبلدان الثالثة االخرى في حين يحل
ً
المغرب أوال اث��ر تعلق االم��ر بقراء ة
الكتب باللغة الفرنسية.

شارع المتنبي في بغداد

الموضوع يحتاج دراسات تبين الواقع
االجتماعي والثقافي في العالم العربي
م��ن ن ��واح م�خ�ت�ل�ف��ة ،ذل ��ك أن العينات
ً
�ورا ع��اب��رة ال ّ
تعبر بحق عن
تبقى أم �
واقع ما يحصل .تحدث ضجة وال تقدم
صورة الواقعية.
على هامش هذه الدراسة ال بد من
ان ن�س�ت�ط��رد ال ��ى م �ق��ال ل�ل�ن��اق��د ك�م��ال
ً
اب��و دي��ب وأي�ض��ا ال��ى كتاب الفرنسي
فرانك ميرمييه تحت عنوان « الكتاب
والمدينة» فيه يتعامل بتفاصيل كثيرة
ومهمة عن موضوع النشر في لبنان
في خمسة فصول تتجاوز محتوياتها
ع � �ن � ��وان ال � �ك � �ت ��اب ح� �ي ��ث ي �س �ت �ع��رض
ال �م��ؤل��ف أح � ��وال ال �ن �ش��ر وال �ك �ت��ب في
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي .ي�ق��ول اب��و دي ��ب« :ان��ه
رغم االفتقار إلى معلومات تفصيلية
عن س��وق كتاب اللغة العربية ،فث ّمـة
وسائل بديلة لمعرفة انتشار أي كتاب.
ّ
ً
ً
ً
يتطلب األم ��ر ج �ه��دا بحثيا ك�ب�ي��را ال
يتوافر إال في مؤسسات حقيقية أو في
وزارات الثقافة» .طرق
االستدالل تكشف
ال�ك�ث�ي��ر من

استطالع

ّ
حل اللبنانيون في
طليعة قراءة الكتب اذ
يكرسون لها  588دقيقة
شهريا مقابل  540في
مصر و 506في المغرب
و 378في السعودية
و 306في تونس

ّ
ي � �ق � ��ول ك � �ث� ��ر إن ال � ��ذي � ��ن ش �م �ل �ه��م
االستطالع «توقفوا او تراجعوا عن
ال � �ق� ��راءة» ب �ي��ن ال �ت��اس �ع��ة ع�ش��رة
وال �خ��ام �س��ة وال �ع �ش��ري��ن من
عمرهم .اعلن أق��ل م��ن 25%
م � ��ن ه � � ��ؤالء ان � �ه� ��م ع � � ��اودوا
ً
القراءة الحقا .يرى 55,6%
من المغاربة و 51,6%من
التونسيين ان الكتاب
اه � ��م م ��ن ال �ت �ل �ف��زي��ون.
ت�ب� ّ�ي��ن ال��دراس��ة ال��واق��ع
ال � �س ��اخ ��ر وال � �م� ��ري� ��ر ال � ��ذي
ي �ع �ي �ش��ه ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ف��ي
عالقته بالثقافة وال�ك�ت��ب وال �ق��راء ة،
دقائق قليلة من اجل الكتب هل علمتم
ّ
«يضيع» المرء
وذقتم؟ هل ينبغي ان
وقته في القراءة؟ كثر يعتبرون العالم
ال�ع��رب��ي غ��ال�ب��ة ف�ي��ه ال�ث�ق��اف��ة الشفوية
فال يحبذ القراءة وال يضيع وقته في
م�ت��اب�ع��ة اح �ل�ام م�س�ت�غ��ان�م��ي او ع�لاء
االسواني او نجيب محفوظ او ماركيز.
ً
ال ي� ��زال ح�م��ل ال �ك �ت��اب م�س�ت�غ��رب��ا في
كثير من المجتمعات العربية ويربط
بالدراسة الجامعية .ان يحمل المرء
ً
كتابا فهذا في عرفهم نوع من انواع
اللهو ومضيعة للوقت .األرجح ان هذا

اس�ت�ه�لاك البلد
ال �خ �ب��اي��ا ،كمثل
ّ
إجمالي ورق الطباعة وتوزيع الورق
بحسب دور النشر مقارنة بدول أخرى
وف��ق التعداد السكاني ال��ى مؤشرات
ال �ي��ون �س �ك��و وس ��واه ��ا م ��ا ت �ش �ي��ر إل��ى
استفتاء ات ع��ن ال��وق��ت ال��ذي يمضيه
الفرد في المطالعة ،وهو لدى العرب
ربما من األدن��ى بين الشعوب .يمكن
م ��راج� �ع ��ة دور ال �ن �ش��ر الس �ت �ف �ت��ائ �ه��ا
ً
ع ��ن ال �ك �ت��ب ال� �ع� �ش ��رة األك � �ث ��ر م�ب�ي�ع��ا

ّ
ال �ت��ي ن�ش��رت�ه��ا .ل �ك��ن إج� ��راء م�ث��ل ه��ذا
االستفتاء الدوري مع ألوف دور النشر
ف��ي ال��دول العربية يحتاج إل��ى فريق
ّ
ب�ح��ث واس�ت�ب�ي��ان م��ع أس�ئ�ل��ة مفصلة
وم � ��وازن � ��ة .ث �م��ة م � �ح� ��اوالت ل �ش��رك��ات
عربية تبيع الكتب على االنترنت في
ت�ق��دي��م م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال�ك�ت��ب األكثـــر
ً
مــــبيعا  .فموقع «ن�ي��ل وف ��رات» يغذي
الئحته بأحدث المبيعات .معلوماته
ح��دي�ث��ة ب��اس �ت �م��رار ،وي �ع��رض الكتب
ً
األكثر مبيعا لعام  .2006اثر مراجعة
ّ ّ
الئحة «نيل وفرات» تبين أن الروايات
والقصص احتلت المرتبة األولى (عام
 )2006حيث شغلت  46مرتبة من أصل
ً
مئة تليها الكتب الدينية ( 20كتابا من
ً
أصل مئة) وكتب السياسة ( 20كتابا
م��ن أص ��ل م �ئ��ة) ،وع �ل��ى ع�ك��س م��ا هو
رائج في السوق لم تحتل كتب األبراج
والطبخ أك�ث��ر م��ن  5كتب والجنس 5
عناوين والكتب التقنية (كومبيوتر)
ً
 4كتب .أم��ا الالئحة فليست مقياسا
على انتشار دواوين الشعر.
الكتاب والمدينة
أما ميرمييه ّ
فيقدم مقاربة علمية
وش��ام �ل��ة ل �ح��ال ال �ك �ت��اب ف ��ي ال�ع��ال��م
العربي ،إن على مستوى
ق ��راء ت ��ه أو ط �ب �ع��ه أو
ت� � ��وزي � � �ع� � ��ه .ال� �م� �ه� �م ��ة
ال� � �ت � ��ي اض � �ط � �ل� ��ع ب �ه��ا
ميرمييه بموضوعية
الف � � � �ت� � � ��ة وج � � ��ري � � �ئ � � ��ة،
ً
ن �ظ��را إل��ى ع��دم ت��واف��ر
معلومات دقيقة حول
ه��ذا ال �م��وض��وع .إل��ى
ش �م��ول دراس� �ت ��ه كل
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة بال
اس � �ت � �ث � �ن� ��اء .ت� �ب ��دو
دراس�ت��ه «فضيحة»
ل�ل�ن�س�ي��ج ال �ث �ق��اف��ي.
ت �ب �ي��ن ان ال �م��ؤل��ف
يعرف العالم العربي
وك �ت �ب��ه اك� �ث ��ر م �ن��ا ن�ح��ن
ابناء هذه البالد .يركز في شكل
خاص على دور بيروت كعاصمة
ل �ل �ن �ش��ر ال� �ع ��رب ��ي .رغ � ��م ال �ص �ع��وب��ات
ال �ك �ث �ي ��رة ال� �ت ��ي اع� �ت ��رض ��ت س �ب �ي �ل��ه،
ت� ّ
�وص��ل م��رم�ي�ي��ه إل ��ى ت�ح��دي��د معالم
م �ش �ه��د ال �ن �ش��ر ف ��ي ال �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
بخصوصياته ومشاكله وتوجهاته
القديمة والحديثة .الكتاب والمدينة
خالصة يجدها المؤلف ميرمييه من
البداية ،اذ الح��ظ ان« :الناشر لقمان
سليم سجى (ع��ام  ،)2000نعشا من
الجص في جناحه في معرض بيروت

للكتاب ناعيا بذلك القاريء العربي.
(ع� ��ام  .)2003ن �ع��ت اح ��د ال �ن��اش��ري��ن
االردن�ي�ي��ن الكتاب العربي «ع��رق في
ّ
ط��ور االن �ق��راض» بينما ع��ل��ق ري��اض
ال��ري��س الف�ت��ة «ال �ق ��اريء ال��دي�ن��اص��ور
األخ �ي��ر» .ي�ت��اب��ع ال�م��ؤل��ف« :ع�ل��ى رغ��م
ان ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ب �ع��دي��ده ال �ب��ال��غ
ً
ن �ح��و  280م� �ل� �ي ��ون ��ا ،ي �ش �ك��ل س��وق��ا
اق�ل�ي�م�ي��ة واس �ع��ة ت �ط��اول ف��ي بعض
ان�ح��ائ�ه��ا ال �ع��ال��م االس�ل�ام ��ي ب��أس��ره.
ب �ي��د ان ه ��ذه ال �س ��وق م �ص��اب��ة ب�ع��دم
االن �س �ج��ام ألن ن�س�ب��ة االم� �ي ��ة فيها
ً
( 70مليونا) .تفاوت السوق هذا انما
هو محصلة لتمايز االرث التاريخي
ناهيك بالتشكل االجتماعي الثقافي
ال � �خ� ��اص ب �ك ��ل م �ج �م��وع��ة وط �ن �ي ��ة».
يخضع هذا التفاوت لتقلب االحوال
االقتصادية والسياسية التي خلفت
ً
قيودا كثيرة ّ
تحد من تسويق الكتب
وت��وزي �ع �ه��ا ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي .من
ذل��ك تدني ال�ق��درة الشرائية في أكثر
ً
ال �ب �ل��دان اك�ت�ظ��اظ��ا ب��ال�س�ك��ان كمصر
والعراق وسورية والمغرب والجزائر
ً
وال �س��ودان ف�ض�لا ع��ن وط ��أة ال��رق��اب��ة
وارت� �ف ��اع م �ع��دل ال ��رس ��وم ال�ج�م��رك�ي��ة
وق� �ص ��ور ش �ب �ك��ات ال �ت ��وزي ��ع وت��دن��ي
ع� � ��دد ال� �م� �ك� �ت� �ب ��ات ال � �ع ��ام ��ة وت �ف �ش��ي
القرصنة ،ما أدى الى استحكام االزمة
المستبدة حاليا في قطاع النشر ،وما
يقلق الناشرين انما تقهقر الثقافة
المكتوبة وعزوف االجيال الصاعدة
عن ال�ق��راء ة .حقيقة األم��ر ان المشهد
االعالمي الجديد الذي نتج عن وصول
ا ل�ب��ث التلفزيوني وشبكة االنترنت
ق��د ّ
بين ان دور المطالعة ومكانتها
كوسيلة لنشر المعرفة باتت مهددة
ف��ي اوس ��اط االج �ي��ال ال�ش��اب��ة .ساهم
انتشار المطبوعة ،حتما ،في تشكيل
حدود الهويات العربية واالسالمية،
متجانسة
بيد ان ظهور ثقافة عربية
ّ
ّ
وتكون نخبة عربية لم ينجزا بحق اال
منذ السبعينات من القرن الفائت .اما
اليوم فان ازدهار الفضائيات ورواج
النماذج التلفزيونية العابرة للدول كل
من شأنه بناء ثقافة اعالمية جديدة.
كما ساهم في تشكيل احتكار الحدود
ال �م��وق��ت ف �ض�لا ع��ن غ �ي��اب ال��وس�ي��ط
االعالمي ،من اجل التأليف المعاصر
ونزعة التقيد الجامد بتعليم األدب.
الشفاهية
ال�ش�ف��اه�ي��ة اق� ��وى م��ن ال�ك�ل�م��ة في
الزمن الرديء .هذا ال يعني ان تاريخ
الثقافة دائ�م��ا على ه��ذا ال�ن�ح��و .هل
ينبغي التذكير بمرحلة تثمين الكتاب

في الحضارة االسالمية في العصر
الوسيط س��واء كوسيلة للمعرفة ام
ك�ع�لام��ة ب� ��ارزة ل �ع�لاق��ات اجتماعية
الم� �ع ��ة .ك ��ان ��ت ه ��واي ��ة ج �م��ع ال�ك�ت��ب
النفيسة ق��د نشطت على ح��د س��واء
ف��ي ص�ف��وف المثقفين وال�ح�ك��ام ،ما
ادى الى مضاعفة المكتبات الخاصة
وال �ع��ام��ة ف��ي مختلف ان �ح��اء العالم
االسالمي.أال يزال العالم العربي على
هذا النحو؟
الكتب الدينية
االرجح ان جماهير التلفزيون تبين
ال�خ�ل��ل االج �ت �م��اع��ي .ف��ي ح ��ال ك��ان��ت
ال��دراس��ة المذكورة اع�لاه قد المحت
ال��ى ان الكتب الدينية م�ق��روء ة على
نحو ملحوظ فميرمييه يسأل ما اذا
كانت كتب التراث االسالمي بخاصة
من الكتب االكثر مبيعا« ،توضع على
رفوف مكتبة ما لتشير الى شكل من
اشكال المعرفة وحيازتها بدال من ان
تلبي الحاجة الى القراءة» هي «كتب
اضرحة» كما تسمى في المغرب ألنها
ال تفتح على االط�لاق .انها ايقونات
لمعرفة مقدسة ترتكز على ا ل�ت��راث
وه ��ي ال �ض��ام �ن��ة ل�ل�أم��ان��ة ول�ل�اص��ل،
وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر ع � ��ن رب� � � ��اط م � ��ع ق ��اع ��دة
حضارية حيث تختلط اللغة بالدين
وال�ع��روب��ة ب��االس�لام .يشير مرمييه
إلى كثافة محيط النشر وتطوره ما
يسمح ب��إدراك قوة اإلشعاع الثقافي
ل �م��دي �ن��ة م� ��ا .ب� �ي ��روت وال� �ق ��اه ��رة من
أولى المدن التي تأسس فيها محيط
بشري حقيقي داخل العالم العربي،
تحولتا عاصمتين للكتاب العربي
اله �ت �م��ام �ه �م��ا ال �ب��اك��ر ب��االب �ت �ك��ارات
التقنية والثقافية وتمتعهما بحرية
نسبية مقارنة بباقي المدن العربية.
ً
ّ
س�ت�ش��ك��ل ال�م�ن��اف�س��ة بينهما ع��ام�لا
ً
م� �ه� �م ��ا ف� ��ي ت �ن �ظ �ي��م م �ش �ه��د ال �ن �ش��ر
ال �ع��رب��ي .ي �ع��ود ال� ��دور ال�ن�ش�ي��ط ال��ى
هاتين المدينتين في التبادل الفكري
واإلنتاج الثقافي إلى نمو التبادالت
بينهما وبين البلدان الغربية ،ورغبة
ه��ذه األخ�ي��رة ف��ي زي��ادة نفوذها في
المنطقة العربية عبر تشجيع إنشاء
ن �ظ��ام ت ��رب ��وي ح ��دي ��ث ،خ��اص��ة عبر
البعثات ال��دي�ن�ي��ة .ت��رى ه��ل ستاخذ
بيروت دوره��ا كعاصمة للنشر عام
 2009ام انها ستبقى ساحة مفتوحة
على الصراعات الدولية؟
السؤال هل تكون بيروت عاصمة
عالمية للكتاب (عام  )2009ام تبقى
ساحة الفراغ والصراعات والزواريب
الضيقة؟

ذاكرة

ً
ّ
يتبين أن ويليام بينكني رجل شجاع نظرا
َّ
إلى ما حل بالقبطان األصلي لسفينة
أميستاد .في القرن التاسع عشر مات
نظيره بشكل شنيع على يد عبيد كان
ّ
يقلهم على متن سفينته إثر تمردهم
محاولين العودة إلى ديارهم .في
ً
ّ
المقابل تولى الرجل ( 71عاما) المولود
في شيكاغو قيادة سفينة مطابقة
لألصلية أبحرت من الساحل الشرقي
للواليات المتحدة في مهمة تهدف
إلى إحياء الذكرى المئتين إللغاء تجارة
الرقيق.

مواعيد ثقافية
• السبت 2007/7/21
افتتاح االس�ب��وع السينمائي(افالم ش��ارل��ي شابلن) ،الساعة 8:30
مساء.
ال�م�ك��ان  :م�س��رح األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس ال��وط�ن��ي ،مقر المجلس
الوطني.
• األحد 2007/7/22
افتتاح معرض الطفل التشكيلي ،الساعة  7:30مساء.
المكان :قاعة الفنون وأحمد العدواني ،ضاحية عبدالله السالم.
• األثنين 2007/7/23
محاضرة تراثية :فن تحقيق النصوص ونقدها للدكتور محمد أحمد
الوالي ،الساعة  7:30مساء.
ال�م�ك��ان:م�س��رح األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس ال��وط �ن��ي ،م�ق��ر المجلس
الوطني.

إصدار

ّ
أميستاد تودع العبودية
عن إندبندنت

ال �ض �ب��اب امل�ت�ص��اع��د م��ن ال � ��وادي .ي�ت�ف�ش��ى ف ��وق ال�ن�ه��ر وامل �ب��ان��ي.
يتصاعد طبقات من كتل هشة سائرة يتراكم بعضها فوق بعضها.
تلف الجبال والغابات ،تحجب الرؤية عني .ينفلش البياض غطاء
على املشهد كله .يداهمني في شرفتي .يحط على السور .املقاعد.
الطاولة .وعلى تنورتي ويدي.
برودة قشدية تحيطني .تغلفني لفائف من دخان نقي محمل بعبق
األشجار وعرق النهر وانفاس الليل القادم .أمتلئ لحافتي بعذوبة
محالة بشجن يقطر في أعماقي أحاسيس مبهمة .نداءات سرية من
نسيج محاك في غموض .ماض .أمكنة .ناس .حكايات ذابت في نهري
الجارف .يبرق شيء منها على طرف لساني .اتحلب بريقي .أحاول
قطفه بسرعة .ي��روغ بشكل مبهم بني أوص��اف عديدة .ومعان غير
محددة .أحاول اصطياده بشحذ الذاكرة وإشعال االحساس.
ما هو يا ترى هذا الشيء املعذب؟ الذي تحسه بالروح وبالعقل
وبالجسد وجميع الحواس تستحضره ولكن ال تقبض عليه.
شيء قريب جدا وبعيد جدا .ربما غائر في بعده أكثر مما أتصور
اح �ف��ر واح �ف��ر ول��ن أص��ل إل��ى م��ائ��ي .س��وى ه��ذا ال�ض�ب��اب امل�ت��راك��م
طبقات أمامي وحولي وفوقي .أعوم في سديمية ال أرى نفسي .بريق
الحباحب املضيئة يحيط برأسي ويمرق كنجوم وسط حليب بارد.
أشعر بالبرودة وباضطهاد الغاز معتمة .انسحب إلى الداخل بحنني
ال يفرج عنه .استلقي على السرير .ومحاولة أخرى.
م��ا ه��ذا ال��ذي ل��ه ح�ض��ور وال نقبض عليه؟ يتملص ف��ي الغياب
واحساسه في فمي.
يا الله .لطاملا تداهمني هذه املشاعر الغامضة .تبرق واركض خلف
بريقها املتواري في دهاليزي السرية .اطاردها وتطاردني .تتركني
غير مقبوضة مني.
م�ث��ل خ�ي��ال ه��ذا ال�ق�م��ر ال��راش��ح م��ن ال�س�ت��ائ��ر ال�ش�ف��اف��ة .يداهمني
علي .تشدني اليها ،تجذبني من سريري .أنهض،
كفكرة تستولي ّ
تسحبني الى الباب .أخرج خلفها الى الشرفة الغارقة بضوء القمر.
البدر املكتمل .الفائض في حضوره .يسكب بهرجته على البيوت
والغابات وليل املدينة الساكن ،بعد ان بدد الضباب وأناب سلطته.
فردها وبسطها بقوة األسر.
علي .تأخذني مني.
قوة تستحوذ ّ
قمر رهيب.كامل في سطوته .قمر مغرور في زهوة .يتوارى بني
إكليال خلفه .ي��واص��ل اللعب .فن
الجبال وي�خ��رج .يسحب ال�ض��وء
ً
االحتجاب والحضور .لعبة العتمة والنور.
النور األخ��اذ الساطع .البارد يشدني نحوه .يناديني .يجذبني.
يأتيني صوت من الداخل .انه هو .ذاك املتملص .ما تبحثني عنه.
ما يناديك وتنادينه .املفقود الحاضر .الذي .من هو .من تريدين أن
تعرفيه .ان تكشفي وجهه وتلتحمي بمضمونه.
خطوة واحدة تصلك به .قفزة الى النور اتسلق بها حافة اإلفريز.
ويشدني مالكي الحارس من دماري املأخوذ بالقمر.

تستغرق الرحلة على متن سفينة
ً
أميستاد (الحديثة)  18شهرا لمسافة
 26000ك �ي �ل��وم �ت� ٍ�ر ب �غ �ي��ة اس �ت �ع��ادة
المسار ال��ذي اتبعته سفينة العبيد
م ��ن أوروب � � ��ا إل� ��ى غ� ��رب إف��ري �ق �ي��ا ث��م
إل ��ى أم �ي��رك��ا .ال �ج��زء األب� ��رز م��ن ه��ذه
الرحلة يكمن في رس��و السفينة في
سيراليون موطن عبيد أصليين كثر
وقعوا في األسر.
ق��ال القبطان بينكني ال��ذي يقود
ً
السفينة الحقا إلى ميناء فريتاون:
ّ
«ك��ل��ي ث�ق��ة ب��أن�ن��ي س��أت�ج�ن��ب مصير
أسالفي .األمر الوحيد الذي يقلقني
ه ��و ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ت��رح�ي��ب
ال � �ك � �ب � �ي ��ر ال� � � � ��ذي س� � �ن� � �ل� � �ق � ��اه» .ق �ص��ة
األم�ي�س�ت��اد ت�ع�ن��ي ال �ص��داق��ة باللغة
االسبانية ،ف��ي الفيلم ال��ذي أخرجه
ستيفن سبيلبيرغ ع��ام  1997وفيه
ت��م اخ �ت �ط��اف أرب �ع��ة أط �ف��ال وتسعة
ً
وأربعين رج�لا من الساحل الغربي
ألفريقيا مقيدين ب��األغ�لال ليباعوا
ف��ي س��وق العبيد عبر األطلسي في
 .1839ق �ب��ال��ة ش��واط��ئ ك��وب��ا تمكن
ال�ع�ب�ي��د م��ن ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال�م��رك��ب
ّ
ب�ق�ي��ادة م ��زارع رز م��ن غ��رب أفريقيا
ً
( 25ع � ��ام � ��ا) ب �ي �ن �م��ا ق� �ت ��ل ال �ط��اه��ي
والقبطان وأمر باقي الطاقم بالعودة
بالسفينة إل��ى أفريقيا .مع انحراف
مسار السفينة وجد العبيد أنفسهم
ق��رب لونغ أيالند .وقعوا في قبضة
سفينة حربية أميركية فاقتيدوا إلى
السجن بتهمة القتل والتمرد .تولى

«حياة صغيرة خالية من األحداث»

سفينة أميستاد القديمة

م �ن��اه �ض��ون ل �ل �ع �ب��ودي��ة أم �ي��رك �ي��ون
ال ��دف ��اع ع��ن ق�ض�ي�ت�ه��م ،وإث� ��ر ت��دخ��ل
الرئيس األميركي السابق جون أدامز
ً
شخصيا منحتهم المحكمة العليا
الحرية عام .1841
تظهرالرسالة التي ُ كتبها سينكي
بعيد صدور الحكم األمنية الوحيدة
التي كان ينشدها األفارقة المحررون.
ج� ��اء« :ب �ع��ض ال �ن��اس ي�س�خ��ر م �ن��ا...
ي �ق��ول إن �ن��ا ك��ال�ك�لاب ال �م �ش��ردة .لكن
إذا ما أرسلتمونا إلى ديارنا سوف
ً
ً
ت��رون ما إذا كنا كالبا فعال أو ال .ال
نريد رؤية المزيد من الثلج .ال نقول
إن ه��ذا ال�م�ك��ان سيئ لكننا نخشى

البرد .نريد الذهاب في أقرب وقت إلى
سيراليون ال إلى أي مكان آخر» .نجح
الثالثة والخمسون الذين بقوا على
قيد الحياة في الوصول إلى ديارهم
ف��ي ك��ان��ون الثاني/يناير  1842بعد
نحو ثالث سنوات من االعتقال.
م��ع م� �غ ��ادرة ال�س�ف�ي�ن��ة ال�م�ط��اب�ق��ة
لألصلية نيو هايفن ،كان المتحدرون
م��ن عبيد غ��رب أفريقيا يقفون على
ال��رص �ي��ف ل �ت��ودي �ع �ه��ا .ق ��ال دون��ال� ً�د
جورج المولود في فريتاون« :صراحة
ً
ك ��ان األم� ��ر م ��ؤث ��را .ت �ت �ح��در أم ��ي من
ّ
شعب سيراليون» .ثم اغرورقت عيناه
بالدموع.

ت��م ب�ن��اء ال�م��رك��ب ذي الساريتين
والمطابق للسفينة األصلية المعروف
بـ «فريدوم شونر أميستاد» ،من خالل
استخدام مهارات نجاري السفن في
القرن التاسع عشر ،رغم أن محركي
الديزل من نوع كاتيربيالر لم يكونا
في متناول اليد آنذاك.
ّ
ينضم إل��ى الطاقم عشرة ّتالمذة
ي � �ق� ��وم� ��ون ب � �ب ��ث ص � � ��ور ح � �ي� ��ة ع �ب��ر
شبكة االنترنت والمراسلة بالبريد
االل �ك �ت��رون��ي خ�ل�ال ج��ول��ة السفينة
ف ��ي «م �ث �ل��ث ال �ع �ب �ي��د» .م ��ن ال�م�ت��وق��ع
أن ت �ص��ل ال �س �ف �ي �ن��ة إل � ��ى ل� �ن ��دن ف��ي
األول من آب/أغسطس المقبل حيث

ت��رس��و ف��ي ل �ي �ف �ي��رب��ول وب��ري �س �ت��ول،
ً
ت��زام�ن��ا م��ع االح�ت�ف��االت البريطانية
ب��إح �ي��اء ال ��ذك ��رى ال�م �ئ �ت�ّي��ن ل �ق��ان��ون
إلغاء العبودية الذي سنه البرلمان.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ال �م �ش��ارك �ي��ن في
ً
الحدث فالرحلة تحضن في آن آماال
مستقبلية وذك��ري��ات قديمة« :المهم
ّ
َ
المستعبدين
بالنسبة إ ل�ي�ن��ا ت��ذك��ر
لم يكونوا ضحايا خاضعين ،ألنهم
ق ��اوم ��وا ح�ق�ي�ق��ة وض �ع �ه��م .أم ��ا اآلن
فيجب أن نكون على أهبة اإلستعداد
ً
ل�ل�ق�ت��ال ض��د ال�ظ�ل��م وال �م �ض��ي ق��دم��ا
وعدم االنزواء في مكان مظلم» .ختم
القبطان بينكني.

ً
ً
ت� �ب ��دو ال � �م� ��رأة م � �ح� ��ورا أس ��اس� �ي ��ا ف��ي
م �ج �م��وع��ة ب ��اس �م ��ة ال� �ع� �ن ��زي ال � �ص� ��ادرة
ً
ح��دي �ث��ا ت �ح��ت ع� �ن ��وان« :ح �ي��اة ص�غ�ي��رة
خالية من األحداث» تتمحور النصوص
القصصية بعامة حول أمور وحوادث
تميل إلى السوداوية والحزن :المرض
وال� �ف ��راق وف� �ق ��دان األح� �ب ��ة .ذل ��ك ج�ل� ّ�ي
ف��ي ق�ص��ة «رؤى م��وج�ع��ة» ال�ت��ي ت��دور
ف �ص��ول �ه��ا ح� � ��ول ال� �م ��رض ال�خ�ب�ي��ث
وال �ظ�ل�ال ال�ق��ات�م��ة ال �ت��ي ت �ت��رك أث��ره��ا
ف ��ي ذات ال �م��ري �ض��ة وم � ��ن ح��ول �ه��ا:
«تنكمش أطرافها ،تشعربالبشاعة
غيرالمعلنة للبناء الضخم ،الطفلة
التي ودع��ت الممرات وال�ج��دران والبياض
ا ل�م��ر ع��ب ل�ل�م�ك��ان ،عليها أن تعيد ص�ع��ودا ل�س�لا ل��م الخلفية للمرة
الثانية ،وفتح الباب الصغيرالمفضي إلى عوالم الوحشة بعد ربع
قرن من الغياب».
ً
ً
يبدو هذا المقطع مدخال تمهيديا لحوادث محاطة بالضبابية قبيل
االنتقال إلى تفاصيل المرض وعالقته الوراثية بأفراد األسرة
«تمشي بتثاقل ،تحتفظ برقم الغرفة في رسالة هاتفية ،صندوق
يفتح بصرير يزعجها ،تقذف صورة قديمة في وجهها ،شقيقتها التي
التهم السرطان أحشاء ها بقسوة دموية ،رحلت تاركة ستائرالحزن
الرمادية مسدلة على نوافذ المنزل الصغير.
ً ّ ً
لغويا ،إلى سرد الحوادث عبر تتابع الزمن
تميل الكاتبة ،اسلوبا
وت��وال��ي الفعل المضارع ال��ذي يمنح النص ديناميكية وح��رك��ة ،في
المقابل يؤدي األمر إلى تهميش المتلقي وإيقافه في خانة المستقبل،
ً
بال حميمية في الحوار أو تفاعل مع الحدث .عبر أسلوب خبري بعيدا
عن حميمية الجمل اإلنشائية القائمة على التأمل والسؤال والمحاورة
يؤدي سرد األفعال إلى الملل وربما اجتزاء طريق القراءة.
«في عيادة الطبيب تقدم بطاقتها ورسوم المراجعة للممرضة وراء
مكتب االستقبال ،تستفسرعن موعدها المرتقب ،تخبرها الممرضة
ً
أن أمامها الكثيرين ،واالزدح��ام يبدوغريبا هذه األي��ام ،تجلس على
المقعد الوحيد الشاغر وسط عشرات النسوة».

مزاج
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صح لسانك

قرصة
لقناة «فالش» التي ال تعرف للتنسيق
دربًا .كيف تعرض مسلسل «مدينة
ً
مساء رغم أن
الرياح» لألطفال العاشرة
فكرة عرض األعمال القديمة الجميلة
رائعة لكن أضاعها سوء التنسيق؟

زين

قال الفنان الكبير سعد الفرج« :ما
يقدمه تلفزيون الكويت للفنان عبد
الحسني عبد الرضا من مبلغ مالي
كمنتج منفذ هو قليل في حقه كفنان
قدير».

شين

برنامج «سيرة الحب «للدكتورة فوزية
الدريع التي استضافت املحامي خالد العبد
الجليل حول العالقة الجنسية واملحاكم
بني الزوجني .موضوع حساس يساهم في
تحسني العالقة بني الزوجني رغم طرافته.

ثرثرات

أن يخاطب املحامي العبد الجليل في
البرنامج نفسه د .فوزية من دون لقب
دكتورة بينما تخاطبه أستاذ خالد،
هل يعني ذلك أن «امليانة طايحة» من
جانب واحد؟.

ّ
كساب تغني «أحلى من الكالم»

دردشة

عبدالله بو شهري :أنقل في رمضان معاناة العراق
فادي عبدالله
برز عبدالله محمد علي بوشهري
ً
(22عاما) في عرض
«األكاديمية» أول أعماله
المسرحية مع برونو
ومحمد الشعيبي ّثم
اختاره محمد دحام الشمري
لمسلسالت «رحلة انتظار» و{اللقيطة»
ً
و{نجمة الخليج» ،وأيضا لرمضان المقبل
«عرس الدم» .شارك في كليب «تحرمني»
مع المطرب عبدالله الرويشد.
التقينا وكان معه هذا الحديث.
كيف ّ
تقوم تجربتك الحديثة في
ً
«نجمة الخليج»؟ لماذا أعمالك دائما
مع دحام؟
متكامل من النواحي
المسلسل
ّ
كافة لكنه لم ينل حقه لكونه يعرض
ً
حصريا على قناة جديدة ،وحاز له
دحام أفضل إخراج وافضل تصوير.
ّ
ثمة ع��روض كثيرة من المنتجين.
أهتم بداية بمن سيتولى االخ��راج
ثم بدوري .مشاركتي في «اللقيطة»
و{نجمة الخليج» و{رحلة انتظار»
أفضل بكثير من باقي األعمال .هذا
س��ب��ب ارت��ب��اط��ي ب��أع��م��ال ال��م��خ��رج
دحام.
هل تعتقد أن مشاركة الممثل في
الفيديو كليب ظاهرة صحية؟
ً
غ��ال��ب��ا م���ا ت��ك��ون ال��م��ش��ارك��ة في

كليب درام����ي م��ف��ي��دة .م��ا قدمته
في «تحرمني» عبارة عن درام��ا
ت��س��ت��ع��رض ع��ق��وق األب���ن���اء وم��ن
يهمل والديه .ال أمانع في خوض
تجربة الكليبات شرط ان تحمل
فكرة درامية.
تتابع المهرجانات المسرحية
المحلية لكنك ال ت��ش��ارك فيها.
لماذا؟
ل������م أدع ل����ل����م����ش����ارك����ة ،وأت�����اب�����ع
المهرجانات ألرى الممثلين وكيفية
أدائ��ه��م .أعجبني من الشباب علي
ك���اك���ول���ي ال�����ذي ح��ص��د ال��ك��ث��ي��ر من
جوائز التمثيل وحمد العماني.
ه��ل تختار ادوارك أم تقبل بما
يعرض عليك؟
أت���س ّ���ل���م ال����ن ّ
����ص ب����داي����ة وأت����اب����ع
الشخصية لمعرفة إن كانت تحمل
ً
ج����دي����دا أو ال���ع���ك���سُ .ع������رض ع��ل ّ��ي
أحد األدوار في مسلسل «شاهين»
فوجدت أن الشخصية ال تالئمني.
اعتذرت لدحام فقبل برحابة صدر
ً
مقتنعا برأيي.
هل تمتلك الخبرة لتقرر ما الذي
يناسبك؟
ك�ل�ا .أن���ا ف���ي ال��س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة من
عمري الفني لكنني استشير الكثير
من الناس ،ومنهم حسن البالم .حين

اعمل مع دحام أقوم باستشارته.
ً
من اكتشفك فنيا؟
ال�����م�����خ�����رج م����ح����م����د دح������������ام .ح��ي��ن
ش����اه����دن����ي ف����ي أح������د ال���م���ه���رج���ان���ات.
ً
تعرفت عليه وكنت معجبا بمسلسليه
«ال��دن��ي��ا لحظة» و«ي���ا خ���وي» .قلت له
أتمنى العمل معك .بعد ثالثة شهور
تم االتصال بي للمشاركة في «رحلة
انتظار».
هل ّ
تتدرب على أداء أدوارك؟
ّ
حين اتسلم ال��ن��ص أق���رأ المشاهد
ك���اف���ة .إث����ر ان��ت��ه��ائ��ي م���ن ق������راءة آخ��ر
حلقة أفرغ مشاهدي واقطع الحوارات
واتدرب لوحدي.
هل لديك صلة قرابة بالفنانين من
عائلة بوشهري؟
ب�����ل�����ى ،م����ح����م����ود ب����وش����ه����ري أخ����ي
األكبر.
هل تنافسه؟
ك�لا ،فهو نجم ،ثمة من يعتقد أنه
م��ن رشحني للمسلسالت .ه��ذا ليس
ً
صحيحا.
ما األعمال التي تستهويك؟
أتابع األفالم المصرية واألجنبية

شاشة

«بنت النور» في دبي...
أرض الحلم بنكهة خليجيةّ
بيروت  -ةديرجلا
ثمة مسلسالت خليجية كثيرة ،أبطالها
أهل الخليج أنفسهم بأحالمهم
وحياتهم وعاداتهم ولهجتهم .بتفرد
غير مسبوق يصور المسلسل الجديد
«بنت النور» رحلة أولئك الذين قصدوا
ً
الخليج سعيا وراء تحقيق أحالمهم،
ً
ليعيشوا حلما يزهر حقيقة ،أو ينكسر
ليموت أو يبعث من جديد .يبرهن «بنت
ً
النور» للمشاهد أن الغربة ليست دائما
وردية وأن الحلم قد يكون مرتفع الثمن
ً
أحيانا.

يجسد من خالل دراما
إنسانية كوميدية
رحلة حلم على طريق
الجد واالجتهاد

م���ن ت��أل��ي��ف س���وس���ن ال��ق ّ��اب��س��ي،
إخراج سامر البرقاوي ،يطل علينا
ع��ب��ر ش��اش��ة ق��ن��اة دب����ي مسلسل
«ب��ن��ت ال���ن���ور» ل��ي��ج��س��د م���ن خ�لال
درام����ا إن��س��ان��ي��ة ك��وم��ي��دي��ة رحلة
حلم على طريق الجد واالجتهاد
من خالل حوادث متنوعة وغنية.
ن������م������اذج ل���م���خ���ت���ل���ف ال���ش���خ���وص
م��ن وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي وب��ل�اد آسيا
وأوروبا وأميركا تتجسد في هذا
العمل الدرامي .يشارك في «بنت
ال���ن���ور» م��ج��م��وع��ة م��ن الممثلين:
م�����ن س�����ور ي�����ا واألردن و ل���ب���ن���ان
وم����ص����ر وال�����م�����غ�����رب وف��ل��س��ط��ي��ن
وال��ه��ن��د وال��ب��اك��س��ت��ان وأم��ي��رك��ا.
م���ن ال��م��م��ث��ل��ي��ن ال���س���وري���ي���ن :منى
واص���ف ،م��رح ج��ب��ر ،عبد ال��ه��ادي
ال���ص���ب���اغ ،م��ح��م��د خ��ي��ر ال���ج���راح،
نسرين فندي ،ديانا حيدر ،عبير
م��رع��ي ،رائ���د داالت����ي ،ليلى جبر،
سوسن ميخائيل ودانا جبر .ومن
الممثلين اللبنانيين بولين حداد،
بيار داغر وسميرة ب��ارودي ،إلى
جانب نجوم اإلمارات .كأنها ّ
قصة
الحلم الذي يفرض غربة في بعض
األحيان ّ
إنما العزاء في أن الغربة
في بلد عربي مسلم يعتبر األمن

الممثلة منى واصف

ً
واألمان حقا لكل مقيم على أرضه
وم���ن أب���رز أول���وي���ات حكومته أن
تحقق دبي المعادلة الصعبة في
جمع أفضل ما في الشرق وأحدث
ما ابتدعه الغرب ما يجعلها بلدا
مثاليا يستحق أن يكون حلما لكل
م��ن ل��دي��ه ح��ل��م .النجمة السورية
ال��ق��دي��رة م��ن��ى واص���ف ت��ؤك��د ذل��ك
بقولها« :دبي بالنسبة لي كانت
م��دي��ن��ة ال��ع��ط��اء وأن����ا دائ��م��ا أق��ول
إن دبي ومؤسسة الخليج كانتا
دائما مهمتين بالنسبة إ ل ّ��ي في
مسيرتي الفنية منذ ع��ام 1977
ت��ق��ري��ب��ا .ث��م��ة ق���ف���زة ف��ن��ي��ة ك��ب��ي��رة
ف���ي دب����ي اس��ت��ق��ط��ب��ت ال��ك��ث��ي��ر من
السوريين والمصريين
الفنانين
ً
وق��دم��ت أع��م��اال را ًئ��ع��ة .أحسست
بأنني شابة مجددا وبأن العطاء
م����وج����ود رغ�����م ك����ل ال���ص���ع���وب���ات.
أتصور أن هذا العمل الذي نقدمه
م��ش��ارك��ة م���ع ع����دد م���ن ال��ف��ن��ان��ي��ن
العرب :من العراق ،سوريا ،األردن،
الكويت ،اإلمارات ومصر سيكون
متميزا يضم ما تحتويه دبي من
مختلف األجناس».
أما النجمة السورية مرح جبر
فقالت« :مسلسل بنت النور عمل

الممثلة مرح جبر

يتابع حياة مجموعة من العائالت
التي تقطن دبي .عائالت سورية،
ع���راق���ي���ة وم���ص���ري���ة م����ن م��خ��ت��ل��ف
الجنسيات اآل س��ي��و ي��ة والغربية
وما تالقيه من صعوبات وحلول
لمشاكلها و ك��ي��ف تعيش بعامة
ي��س��ي��ط��ر ال���ط���اب���ع ال���واق���ع���ي على
المسلسل .أن��ا م��ن عائلة سورية
متوسطة ال��ح��ال ،ه��ن��اك ع��ائ�لات
غ��ن��ي��ة وأخ����رى ف��ق��ي��رة ّ وك��ث��ي��ر من
ال���م���ش���اك���ل .ف��ك��ي��ف ح��ل��ه��ا وك��ي��ف
يساعد بعضها بعضها اآل خ��ر؟
خ��ت��م��ت « :ي��م��ك��ن ل��م��ج��ت��م��ع دب��ي
أن ي��ك��ون توليفة ج��دي��دة للوطن
ال��ع��رب��ي ت��ت��ف��اع��ل ف��ي��ه ج��ن��س��ي��ات
ّ
متعددة بقوانين واح���دة وحياة
سعيدة».

ّ
الجراح
الممثل محمد خير

من خالل السينما واشتري األفالم
التي ال تعرض في الكويت .اشاهد
المسلسالت في رمضان واعجبني
«الفرية» ألنه عمل تراثي
مسلسل ِ
جميل والممثلون اجادوا ادوارهم
وم��ن��ه��ا {ش��ب��اب��ي��ك» ألن���ه ك��وم��ي��دي
ال����ح����ل����ق����ة ت���خ���ت���ل���ف ع������ن األخ��������رى
و«جنون الليل» و«خالد بن الوليد»
ألن��ه ت��اري��خ��ي .ف��ي األي���ام العادية
ً
أتابع مسلسال أو اثنين ،أعجبني
ً
حديثا مسلسل «االس��وار» لحسن
عسيري.
ألم تحاول التمثيل في االذاع��ة
أو المسرح؟
ُ
ُ
ل���م أط��ل��ب ك���ي أق���ب���ل أو أرف����ض.
أشارك في مسرح الطفل في العيد
م��ن ك��ل ع���ام .ال��م��س��رح��ي��ة األخ��ي��رة
ل��ي «دان���ة والحكيم» ،ان��ت��اج ط��ارق
ال��ع��ل��ي وع��ي��س��ى ال���ع���ل���وي ،تحمل
ً
ق��ي��م��ا أخ�ل�اق���ي���ة رائ����ع����ة ،ه���ي بعد
«األك�����ادي�����م�����ي�����ة» ث�����م «ال���ش���ج���ع���ان»
و{دري�������م الن�����د» م���ع م�����رام ون��اص��ر
م��ح��م��د .ع���رض���ت ع��ل��ي ال��م��ش��ارك��ة
في مسرحيات كثيرة لعيد الفطر
المقبل.
ً
في حال لم تكن ممثال؟
ً
أع����م����ل م���خ���رج���ا ألن����ن����ي اص����ور

ب���ك���ام���ي���رت���ي ال����خ����اص����ة ،ل���ك���ن ب��ي��ن
اصدقائي.
من يعجبك من جيلك؟
بدر الشرقاوي ،حمد العماني،
ف�����ؤاد ع��ل��ي وع���ل���ي ك���اك���ول���ي ال���ذي
أتمنى مشاهدته في التلفزيون.
هل خطوتك المقبلة االلتحاق
بالمعهد العالي للفنون
المسرحية؟
سألتحق في العام المقبل.

أعربت الفنانة المصرية مي كساب ًعن سعادتها إثر نجاح
ألبومها «أحلى من الكالم» فدعت عددا من أصدقائها النجوم
لمشاركتها فرحتها في النجاح ،منهم اإلعالمي طارق عالم
والفنانان :دنيا وخالد صالح .

حسني يرفع أجره
ّ
قرر الفنان المصري تامر
حسني رفع أجره  3أضعاف
م���ا ح��ص��ل ع��ل��ي��ه ف���ي فيلمه
«عمر وسلمى» بعد النجاح
ال���ج���م���اه���ي���ري ال��������ذي ح��ق��ق��ه
فأصيب السبكي منتج فيلمه
األخير بالصدمة ،خاصة أن
جهات إنتاج بدأت التفاوض
مع تامر على فيلمه وأعلنت
م���واف���ق���ت���ه���ا ال���م���ب���دئ���ي���ة ع��ل��ى
الزيادة التي طلبها.

َم��ن ِم��ن الفنانين تتمنى العمل
معهم؟

مارسيل خليفة في القاهرة للمرة األولى

عبد الحسين عبد الرضا ،سعاد
عبدالله ،حياة الفهد وحسن البالم
ال�����ذي ي��ن��ص��ح��ن��ي وي��وج��ه��ن��ي ل��ذا
أح���ب ال��ع��م��ل م��ع��ه وه���و اخ��ت��ارن��ي
ف����ي ح���ل���ق���ة ل���ب���رن���ام���ج «ش���ب���اب���ي���ك»
ل���ي���س���اع���دن���ي وي���ع���ل���م���ن���ي ك��ي��ف��ي��ة
التمثيل الكوميدي.

أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة «ال����م����ورد ال��ث��ق��اف��ي» أن األش���رط���ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة
والموسيقية للفنان اللبناني مارسيل خليفة ستطرح للبيع
للمرة األولى في القاهرة.
رغ��م وج ً��ود خليفة على الساحة الغنائية العربية منذ نحو
أشرطته غير متوافرة في مصر
ثالثين عاما وشهرته العربية فإن ً
حيث ال يعرفه الشارع المصري كثيرا شأنه في ذلك شأن الكثير
من األصوات المعروفة في األغنية الملتزمة.
كان لقاؤه األول مع الجمهور المصري في مهرجان الموسيقى
العربية قبل أكثر من سبعة أعوام حين قدم حفلة خاصة وثانية
أم���ام ج��م��ه��ور ل��م ي��ت��ج��اوز  300ش��خ��ص ،ع��ل��ى ع��ك��س م��ا يحدث
جمهور ضخم
في تونس أو في لبنان وسوريا ،حيث يحتشد
ّ
ل�لاس��ت��م��اع إل���ى أغ��ان��ي ً��ه وم��وس��ي��ق��اه .إل���ى ذل���ك س���ي���وزع لخليفة
في القاهرة  15شريطا بينها «على ال��ح��دود»« ،أحمد العربي»،
«كونشرتو األندلس»« ،ج��دل»« ،تصبحون على وطن»« ،يا محال
نورها»« ،فرح»« ،سالم عليك» و{وعود من العاصفة».

ما دورك في رمضان؟
في «عرس الدم» ألعب شخصية
يوسف وهو في العشرين من العمر
ً
ً
يعمل مراسال اعالميا .سافر الى
العراق لينقل معاناة شعب ليست
لديه يد في الحرب ال��دائ��رة عنده.
ً
الدور مختلف عما قدمته سابقا.

fitness
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التين

ّ
صحة

يحتوي على نسبة عالية من المواد
المعدنية كالحديد
والكلسيوم والنحاس
يغذي الدم.
غني بالفيتامينين A
و.B

المشي...

صحة ونشاط ولياقة

ً
يولي الناس لياقتهم الجسدية اهتماما
ً
زائدا ،ليس حفاظا على رشاقتهم
ومظهرهم الخارجي فحسب بل على
صحتهم التي تتخللها مشاكل معقدة.
لعل الطريقة األنسب لضمان هذه
اللياقة تكمن في ممارسة الرياضة وال
سيما منها المشي.
يصف األطباء المشي لكثير من مرضاهم
نظرا إلى فوائد هذه الرياضة المتالئمة
وجميع الحاالت واألعمار .رياضة مثالية
تسمح بتحريك أعضاء الجسم برفق
وتساعد على تقليل الوزن مانحة الجسم
نشاطا وحيوية ولياقة عالية.

رياضة المشي سهلة وبسيطة في
آن ،ي�ق��وى الجميع على ممارستها
بمتعة وسلوى ،خاصة في الطبيعة
ّ
ً
ومع األصدقاء وهي ال تتطلب جهدا
إذ ال ترهق ممارسها بل تساعد على
تحريك العضالت وتنشيط ال��دورة
ال��دم��وي��ة ب�ص��ورة منتظمة م��ن دون
ّ
التسبب بعوارض جانبية.

رادار

انتبه من دمل العين

فوائده
أج� �م ��ع األط � �ب � ��اء واخ �ت �ص��اص �ي��و
ال �ت �غ��ذي ��ة ع �ل ��ى ف� ��وائ� ��د ال �م �ش ��ي ف��ي
ت�ح�س�ي��ن وظ �ي �ف��ة ال �ق �ل��ب وال��رئ �ت �ي��ن
وح � ��رق ال� ��ده� ��ون وت �ص �ف �ي��ة ال� �م ��زاج
وخفض الكوليسترول وضغط الدم
واالس�ت�ف��ادة من العناصر الغذائية.
ً
ي� �س ��اع ��د أي� � �ض � ��ا ع �م �ل �ي ��ة ال �ت �ن �ف��س
ال�ط�ب�ي�ع��ي وي �ق��وي ع �ض�لات ال�ص��در
م��ا ي��زي��د س�ع��ة ال��رئ�ت�ي��ن وال�ت�ب��ادالت
ال�غ��ازي��ة ال��دم��وي��ة وتفعيل التنفس.
ي �ق� ّ�وي ال �ع �ظ��ام وع �ض�ل�ات ال��رج�ل�ي��ن
والبطن والظهر ويحافظ على صحة

ّ
المفاصل .ويقلل من أخطار السمنة
والسكري وسرطان الثدي وسرطان
ال �ق��ول��ون وأم� � ��راض ال �ق �ل��ب .ال�م�ش��ي
المنتظم ّ
يفعل ال��دورة الدموية ومن
الضروري ممارسته بطريقة مدروسة
بحيث يكون الظهر مستقيمة والعنق
م��رت�ف�ع��ة وال�ك�ت�ف�ي��ن إل ��ى ال � ��وراء .من
األفضل المشي بخطوات كبيرة.
لهذه الرياضة تأثير مباشر على
م ��زاج اإلن �س��ان ونفسيته إذ يخفف
م��ن ح��دة ال�ت��وت��ر ال�ن�ف�س��ي م��ن خ�لال
إف � ��راز ه ��ورم ��ون اإلن ��دروف� �ي ��ن م��ان��ح
اإلنسان الشعور بالراحة والسعادة.
يقضي على الشعور بالقلق ويمنح
ً
ث�ق��ة ب��ال�ن�ف��س وراح� ��ة وت�خ�ل�ص��ا من
ال� �ض� �غ ��وط ال �ن �ف �س �ي��ة ال �ن��اج �م��ة ع��ن
م �ش��اك��ل ح �ي��ات �ن��ا ،ك �م��ا ي �س��اع��د م��ن
يعانون األرق واضطرابات النوم على
ّ
ً
التخلص من مشكلتهم .يوفر أيضا
اللياقة البدنية وي��درأ عنا األمراض
الناتجة عن الكسل والجلوس الطويل
وق �ل��ة ال �ح ��رك ��ة .ه ��و م ��ن ال��ري��اض��ات
ال�م�ت��وس�ط��ة اإلج� �ه ��اد ال �ت��ي ت�ح��اف��ظ
ع� �ل ��ى ال � ��رش � ��اق � ��ة ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ح ��رق
الطاقة ال��زائ��دة وتحسين استخدام
األوكسجين والطاقة الجسدية .تجمع
بين ه��ذه ال��ري��اض��ة وتخفيف ال��وزن

ع�لا ق��ة ق��و ي��ة .يصفها اختصاصيو
التغذية لجميع مرضاهم الراغبين
بالتخلص من الوزن الزائد.
ي ��رت� �ب ��ط ت �خ �ف �ي��ف ال� � � � ��وزن ب �م��دة
المشي وسرعته ،فمن يمشي بمعدل
 4كم في الساعة يحرق ما بين 200
و  250س �ع��رة ح ��راري ��ة ،ل ��ذا ينصح
ً
بالمشي نصف ساعة يوميا .يوزع
ف�ق��دان السعرات ال�ح��راري��ة م��ن خالل
م��زاول��ة ه ��ذه ال��ري��اض��ة ع�ل��ى الشكل
اآلتي %60 :دهون و % 40سكريات
(كربوهيدرات) .نظرا إلى قلة فقدان
ال� �س� �ك ��ري ��ات م� ��ن ال� �ج� �س ��م ال ي�ش�ع��ر
م �م��ارس ال�م�ش��ي ب��ال �ج��وع وي�س��اه��م
ح� ��رق ك �م �ي��ة أك� �ب ��ر م ��ن ال� ��ده� ��ون ف��ي
إن �ق��اض ال � ��وزن .أث�ب�ت��ت دراس � ��ات ان
ً
المشي من أفضل الرياضات تأثيرا
على تقليل الوزن وممارستها قبيل
تناول الطعام تزيد من سرعة احتراق
الدهون الزائدة.
وألن المشي يحرق الدهون ينصح
للرجال الذين يعانون تراكم الشحم
ف��وق البطن أي ف��ي ال�ك��رش بالمشي
ي ��وم� �ي ��ا ل� �ت� �ق ��وي ��ة ع � �ض�ل��ات ال �ب �ط��ن
ّ
والتحرر من ترهالت الجلد وضعف
العضالت في هذه المنطقة ،إضافة
إل ��ى ت�ق��وي��ة ع �ض�لات ال�ف�خ��ذي��ن كما

يفيد في عالج المضاعفات المرافقة
ل �ل �ك��رش م �ث��ل ارت � �ف� ��اع ض �غ��ط ال� ��دم
والكوليسترول.
من األفضل ممارسة هذه الرياضة
وفق معايير محددة اذ يجب المشي
م��ن دون ت��وق��ف إال ح�ي��ن ال �ض��رورة
(اإلح �س��اس ب��ال�ت�ع��ب ال�ش��دي��د وع��دم
القدرة على مواصلة السير) على أن
يكون المشي بخطى واسعة كالجري
البطيء مع تحريك الذراعين بحركة
م�ع��اك�س��ة ل�ل�ق��دم�ي��ن م ��ع ض � ��رورة أن
ً
يكون الظهر مستقيما كي ال يسبب
ً
بروزا في منطقة البطن وأن يالمس
م �ش��ط ال �ق ��دم األرض ق �ب��ل األص��اب��ع
والكعب بصورة منتظمة ،مع زيادة
ً
ال� �م � ّ�دة ت��دري �ج �ي��ا .م ��ن المستحسن
أن تكون المعدة ف��ارغ��ة ،ألن ال��دورة
ال��دم��وي��ة تنشط ف��ي منطقة الجهاز
ال�ه�ض�م��ي خ�ل�ال ام�ت�لائ�ه��ا بالطعام
هنا يضر المشي وال يفيد .ينصح
بممارسة هذه الرياضة بعيد األكل
بثالث س��اع��ات .ام��ا ال��ذي��ن ت�ج��اوزوا
األربعين ويشكون بعض األم��راض
ف�ع�ل�ي�ه��م أن ي �ت��وق �ف��وا ف ��ور ال�ش�ع��ور
بالتعب.
المشي عالج فاعل يحارب تشنج
الكولون واإلمساك المزمن اذ يؤدي

أصوله
• شرب الماء بكميات مناسبة فالتمارين مرتبطة بفقدان
السوائل .لذا يجب استهالك الماء قبل ممارسة هذه
الرياضة وبعدها.
• ا خ�ت�ي��ار ا ل �ح��ذاء ا ل�م�ن��ا س��ب لتسهيل عملية المشي
والفائدة بما ال يتسبب بأي ألم أو مشاكل للقدم.
• يجب الحرص على التحمية قبل المشي للحد من ألم
العضلة أو تصلبها خالل التمرين.
• إب�ق��اء ال��رأس عاليا ف��ي موقع متوسط بين الكتفين
والصدر مشدودا بطريقة مريحة وطبيعية.
• يجب أن ت�ك��ون ال �ي��دان مطويتين ب��زاوي��ة  90درج��ة،

وتحريكهما أث�ن��اء المشي إل��ى األم ��ام وال�خ�ل��ف مع
مراعاة إبقائهما قريبتين من الجسم.
• من المستحسن أثناء المشي امتصاص المعدة إلى
الداخل لئال يتم الضغط على العمود الفقري.
• يجب التنفس بشكل ق��وي م��ع التركيز على إبقائه
ً
ً
ثابتا ومتساويا.
في ح��ال م��ور ّس��ت ه��ذه ال��ري��اض��ة ع�ل��ى ج�ه��از المشي
الكهربائي ُيفضل عدم اإلمساك ،قدر اإلمكان ،بمقابض
اليدين إال في حال عدم التوازن.

الى تخفيف اآلالم الكولونية والغازات
وال � �ش � �ع� ��ور ب ��االن� �ت� �ف ��اخ وال �غ �ث �ي ��ان
ويساهم في تنشيط عملية الهضم.
ً
أظ �ه��رت االب �ح��اث أي �ض��ا أن��ه يساعد
ال �م��دخ �ن �ي��ن ع �ل��ى اإلق �ل ��اع ع ��ن ه��ذه
ال �ع��ادة ال �ض��ارة وال�ت��وق��ف تدريجيا
ع � ��ن ال � �ت� ��دخ � �ي� ��ن .ل� ��وح� ��ظ أن رغ �ب ��ة
ال�م��دخ�ن�ي��ن ف��ي اس �ت �خ��دام السجائر
لتقليل شعورهم بالعوارض الناتجة
ع��ن التوقف ع��ن التدخين والشعور
ّ
بالراحة في تلبية هذه الحاجة قلت
كثيرا إثر ممارستهم رياضة المشي.
حتى ان ممارسة التمارين المعتدلة
ل �خ �م��س دق ��ائ ��ق ع �ل��ى األق� � ��ل ك��اف �ي��ة
لتخفيف حاجة المدخنين الماسة
إلى النيكوتين.
المشي والنساء
ت�ع��ان��ي ال �ن �س��اء أك �ث��ر م��ن ال��رج��ال
م� �ش ��اك ��ل ال �س �م �ن��ة وزي � � � ��ادة ال � � ��وزن.
األس � �ب� ��اب م �خ �ت �ل �ف��ة م �ن �ه��ا اخ �ت�ل�اف
ال�ه��ورم��ون��ات وال�ح�م��ل وس��وى ذل��ك.
وألن السيدات يهتممن أكثر بالمظهر
ال �خ��ارج��ي وال ��رش ��اق ��ة ال ب ��د م ��ن أن
ً
ي�ل�ج��أن ي��وم� ّ�ي��ا ال ��ى ري��اض��ة المشي
لمحاربة المشاكل الصحية والحفاظ
ع �ل��ى ل �ي��اق �ت �ه��ن ال �ج �س��دي��ة .ت��رت�ب��ط
السمنة بمشاكل نسائية كثيرة منها
اض �ط��راب��ات ال � ��دورة ال�ش�ه��ري��ة وف��ي
ّ
مقدمها هشاشة العظام وخلل الغدة
الدرقية أو خمولها.
ل� �ك ��ل ه � ��ذه ال� �م� �ش ��اك ��ل ال �ص �ح �ي��ة
ً
وس��واه��ا يشكل المشي ً
داء أس��اس��ا
ي�س��اه��م ف��ي ح ��رق ال��ده��ون وتنظيم
الدورة الشهرية وانتظام دقات القلب
ون�ش��اط��ه وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى العضالت
والسوائل في الجسم ما يجعل المرأة
أكثر حيوية ونشاطا ،ينقذها من آالم
المفاصل والضغوط النفسية التي
ت�ع��ان�ي�ه��ا ال �ن �س��اء م��ن ج ��راء مشاكل
مهنية او زوجية أو سوى ذلك.

سبب ظهور الدمل في جفن العين غير معروف .لكن بعض
المصادر الطبية يشير الى أن تكرار فرك الجفن ،خاصة في حال
عدم نظافة اليدين أو الجفن ذاته ،يتيح للبكتيريا بلوغ بصيالت
شعر الرموش .كذلك استخدام بعض أدوات التجميل كقلم تحديد
الجفن أو ملونات شعر الرمش (الماسكارا) وغيرها قد تبعث على
تهييج العين لدى بعض النساء.
تتمثل الوقاية في عدم لمس ّ
أي من مكونات أجزاء العين ،إال
ً
بعد تنظيف اليدين ج�ي��دا بالماء وال�ص��اب��ون ،وغسل الرموش
بأحد أنواع شامبو األطفال إلزالة تراكم اإلفرازات الدهنية ومنع
احتمال التهابات غددها.
ً
وفقا للنشرات الطبية للمكتبة القومية األميركية فإن مراجعة
الطبيب محتمة ف��ي ح��ال اإلص��اب��ة ب��دم��ل الجفن ،وم��ن ع��وارض
ذلك:
• شعور بقصور في اإلبصار.
• زيادة سوء الدمل وحجمها وعدم زوالها واستمرار األلم الناتج
عنها بعد أسبوع من العناية السليمة بها.
• ظهور تقرحات وحبوب على الجفن أو إف��رازات قشرية لزجة
أو جافة.
• احمرار كامل الجفن أو العين نفسها.
• نزيف الدمل الجفني.
• زيادة في إفراز الدمع والحساسية من الضوء.
• تكرار دمل الجفن.

طفلك
أضيفي األلياف إلى غذاء
ِ

تغذية

السلق...

أسلوب طهو مثالي

السمك واللحم والدجاج والبيض المقلي
وسواها أطعمة لذيذة ال غنى للناس
عنها حتى أثناء اتباعهم حمية .كيف لنا
أن نتناولها بال زيادة في الوزن؟

ّ
المتحركة
فقاعات الهواء
ّ
ّ
تشوه الطعام وتفتته في
حال بلوغ الماء درجة
الغليان

ّ
السلق حل أمثل ووسيلة فضلى
لتحضير طعام شهي وخفيف في
وق ��ت ق�ص�ي��ر .ل�ك��ن ح� ��ذار :ال�س�ل��ق ال
يعني الغلي ففي وقت قصير يتمكن
المرء من الحصول على أطعمة «ال
ً
ن�ي�ئ��ة» وال «م�ط�ب��وخ��ة ج ��دا» ناهيك
ً
بالفوائد الغذائية .فضال ع��ن ذل��ك،
وعلى عكس الطبخ والغلي ،يحفظ
السلق الفيتامينات وال�م�ع��ادن فال
يدمرها أو يفتتها.
السلق بالماء البارد؟
أألطعمة السريعة العطب يتغير
شكلها وتركيبتها الغذائية في حال
وضعها مباشرة في الماء المغلي.
ينطبق ذلك على أسماك الراقود أو
أس �م��اك م��وس��ى ال�ه�ش��ة ال �ت��ي تجف
وتقسو إث��ر تحضيرها على درجة
ح ��راري ��ة م��رت �ف �ع��ة .الت �س �م��ح ل�ل�م��اء
ببلوغ درجة الغليان ففقاعات الهواء
المتحركة تشوه الطعام وتفتته.
ف ��د ت��رغ��ب ف ��ي م��زج
ال � �ن � �ك � �ه� ��ات

ب�ي��ن ال�ط�ع��ام وال �م��اء ال�م�ت�ب�ق��ي بعد
ال �س �ل��ق م �ث��ال ال �ك �س �ك��س .ت�ت�ي��ح لك
هذه الطريقة فرصة الحصول على
لحوم سهلة المضغ ومليئة بالمرق
أو الصلصة .فلو وضعت اللحم في
ال �م��اء ال�م�غ�ل��ي م �ب��اش��رة أو طهوته
ً
على نار قوية ألضحى قاسيا صعب
المضغ.
الماء المتبقي بعد السلق
ّ
ي �ت �خ��ل��ص ال � �م ��رء ب��ال �ت��أك �ي��د ّم��ن
ال �م��اء ال ��ذي س�ل��ق ف�ي��ه ب�ي�ض��ة .إن�م��ا
عليه االستفادة من الماء إثر سلق
الخضار أو األسماك أو اللحوم ألنه
يحتوي على المعادن والفيتامينات:
 Cو B1و B6و B9والفينول المتوافر
ً
أس� ��اس� ��ا ف ��ي ال� �ط� �ع ��ام .ل � ��ذا ي�ن�ص��ح
ب��اس �ت �ع �م��ال ه � ��ذا ال � �م� ��اء ك� �م ��رق أو
ص � �ل � �ص ��ة .ف � ��ي ح � � ��ال ط � �ه ��و وج� �ب ��ة
كالكسكس على نار خفيفة ينصح
ً
أيضا بإضافة قليل من النشاء إلى
المرق ،لتقديمه مع األطباق األخرى.
ً
يمكن اس�ت�ع�م��ال ه��ذا ال �م��رق أي�ض��ا
ل�ت�ح�ض�ي��ر ال �م �ع �ك��رون��ة أو بمثابة
صلصة للريزوتو.
في الماء المغلي
ي � � ��وض � � ��ع ك� � � ��ل م ��ا
ي �س �ت �ع �م��ل م �ب��اش��رة
بعيد السلق واألطعمة
ال�ت��ي ال ت�ت�ض� ّ�رر م��ن ج��راء
ت �غ �ي �ي��ر ال� � �ح � ��رارة ك��ال �ف��اك �ه��ة
الكاملة غير المقطعة ،مع الحرص
ع�ل��ى اخ�ت�ي��اره��ا غ�ي��ر ن��اض�ج��ة لئال
تتفتت.

كذلك ينصح بإضافة الخل إلى
م � ��اء ال �س �ل��ق ألن األح � �م� ��اض ال �ت��ي
ي�ح��وي�ه��ا ت �س� ّ�رع ت�ج� ّ�م��د ب��روت�ي�ن��ات
ال �ب �ي��ض .ب��ال �ت��ال��ي ي�م�س��ك ال�ب�ي��اض
بالصفار بسرعة أكبر .لذا ضع ملعقة
كبيرة من الخل في كل ليتر ماء مع
البيض الطازج.
أنواعه
• ال�س�ل��ق ف��ي ال �م��اء ال �س��اخ��ن :طهو
ال�ط�ع��ام ب�ب��طء ف��ي ال �م��اء المغلي
على درجة حرارة تسبق الغليان
بقليل ،من غير غطاء على الطبق.
ه��ذه الطريقة تستعمل لألطعمة
الهشة والسريعة العطب والتفتت
كالفاكهة والسمك والبيض.
• ال �س �ل��ق ف ��ي ال �م ��اء ال� �ب ��ارد :وض��ع
ال� �ط� �ع ��ام ف ��ي ال� �م ��اء ال � �ب� ��ارد غ�ي��ر
المملح ثم جعله يغلي .الهدف من
ذلك تخفيف المذاق القوي (كمذاق
بعض أنواع اللحوم والملفوف)...
أو التخفيف من الملح الزائد في
بعض األطعمة (كبعض اللحوم
واألس � �م� ��اك ال �م �م �ل �ح��ة .)...ف ��ي ما
يتعلق بالخضار ،تسلق بسرعة
ف��ي ال �م��اء ال�م�غ�ل��ي بغية طهوها
ً
واس�ت�ع�م��ال�ه��ا الح �ق��ا الس�ت�ك�م��ال
تحضير طبق معين .على سبيل

المثال :سلق ورق الملفوف للفه
في وقت الحق.
• التحضير للطهو :ط�ه��و الطعام
بشكل جزئي في الماء المغلي قبل
استكمال تحضيره بطريقة أخرى.
م�ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك :دوائ ��ر الخضار
ك��ال �ب �ط��اط��ا وال� �ج ��زر وال �ب��ازي�ل�اء
واستعمالها في اليخنة.
وصفة سريعة
لالستفادة من المكونات الغذائية
المتوافرة في السمك أو الدجاج:
• المكونات:
ً
  25سنتيليترا من عصير العنباألبيض
 جزرتان بصلتان  2من الكرات رشة زعتر ورقة غار ليتر ونصف الليتر من الماء رشة من الفلفل أو البهارّ
• ط��ري�ق��ة ال�ت�ح�ض�ي��ر :ي�ق��ش��ر ال�ج��زر
ّ
ويقطع إلى دوائر صغيرة ،ثم يقشر
ال �ب �ص��ل وال � �ك ��رات وي �ق �س��م ج��زء ي��ن.
ت��وض��ع ال �م �ك��ون��ات ف��ي ق ��در إل ��ى أن

دقيقة على نار
تغلي ،ثم تترك لـ 30
ّ
خفيفة حتى تبرد ثم يصفى الطعام
من الماء قبل تقديم الطبق.
عصير الفاكهة بالزنجبيل
اإلج� � ��اص وال �م �ش �م��ش وال ��دراق ��ن
والكرز
• المكونات:
 نصف ليتر من الماء  100غرام من السكر غرفة من الفانيليا حامض• ط��ري �ق��ة ال �ت �ح �ض �ي��ر :وض� ��ع ال �م��اء
وال �س �ك��ر ف ��ي ق� ��در ك �ب �ي��ر ث ��م إض��اف��ة
الفانيليا وعصير الليمون وانتظارها
إلى أن تغلي .تصفية المزيج وتركه
بعدئذ
يغلي إل��ى أن ي��ذوب ال�س�ك��ر.
ٍ
و ض��ع الفاكهة ف��ي الخليط المغلي
وإضافة الزنجبيل الطازج المبروش
بحسب ال ��ذوق .رش��ة م��ن ال�ق��رف��ة و4
حبوب من الهال المطحون.
ال يتطلب السلق زي��ادة أي م��واد
دهنية كالزيت أو الزبدة .هو أسلوب
ط �ه� ٍ�و م �ث��ال��ي ل �م��ن ي �ت �ب �ع��ون حمية
غذائية.

تعد األلياف تركيبة كربوهيدرات صعبة الهضم وتتوافر في
أطعمة مثل الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسب ضئيلة
من السعرات الحرارية وتساعد في المحافظة على نظام الحركة
وعمل األمعاء وتمنع مشاكل الهضم و اإلمساك .لذا ينبغي اضافة
األلياف الى غذاء طفلك عبر اعتماد النصائح اآلتية:
 .1شجعيه ع�ل��ى ت �ن��اول ال�خ�ض��رة وال �ف��واك��ه م��ع ال�ق�ش��ر وش��رب
العصائر.
ّ
 .2أك�ث��ري م��ن ال�م��أك��والت الغنية بالخضار وال�ب�ق��ول�ي��ات وال��رز
والباستا والحنطة والحبوب.
w .3شجعي طفلك على اإلكثار من شرب الماء ليتجنب مشاكل
االنتفاخ والغازات.
 .4ال تزيدي استهالك طفلك لأللياف فوق الكميات المعتمدة فقد
يؤثر ذلك سلبيا على امتصاص جسمه للحديد و الكالسيوم
و الزنك ،أي المعادن األساسية لنمو العظام.
 .5ح��اول��ي أن ت��وف��ري ال�خ�ض��ار ال �ط��ازج��ة م�ث��ل ال �ج��زر وال�خ�ي��ار
والقرنبيط كوجبات خفيفة وسهلة.
 .6إمنعي طفلك من أكل الوجبات السريعة المتضمنة كميات عالية
جدا من السعرات الحرارية والشحوم.
 .7حاولي أن تقللي من تناول طفلك منتجات األلبان فهذه األطعمة
تضاعف اإلصابة باإلمساك وخاصة لدى األطفال.

واقع الحال

 %76إن� �خ� �ف ��اض خ� �ط ��ر اإلص� ��اب� ��ة
ب��األل��زه��اي�م��ر ل��دى األش �خ��اص ال��ذي��ن
يتناولون عصير الفاكهة الطبيعي
ً
ثالث مرات أسبوعيا.
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غابريال بو راشد:
			 أنا األذكى إلقناعي لجنة الحكم بأنني األجمل
ء

بيروت  -ميرا ّ
العر

الى الجمال والجاذبية تتمتع باألناقة والذكاء .بسحرها الالفت استمالت القلوب
ً .2005منذ السادسة عشرة
وخطفت العيون فتوجت على عرش جمال لبنان ملكة لعام ً
عملت غابريال بو راشد في مجال الجمال واألزياء فصورت عددا كبيرا من اإلعالنات
والفيديو كليب وتعاملت مع مصممي أزياء كثر .حصلت على لقب الوصيفة األولى (عام
 )2001في مسابقة ملكة جمال عارضات األزياء وتوجت ملكة جمال مدرسة الترجمة
الفورية في بيروت (عام  )2004وملكة جمال جامعة الروح القدس (عام .)2005
كذلك مثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال آسيا فنالت جائزة أفضل زي فولكلوري
ولقب ملكة الثقافة« .الجريدة» التقتها لتتعرف الى جوانب من حياتها وآرائها
وأحالمها.

كيف تصفين نفسك؟
أ ن��ا تلميذة جامعية ال أختلف عن
س� � ��واي م ��ن ف �ت �ي��ات ج �ي �ل��ي .أه ��وى
الرياضة وال��رس��م والكتابة والسفر
وال��رق��ص وال�ت�م�ث�ي��ل .أع�ت�ب��ر نفسي
ً
م �ت �ن��اس �ق��ة ال� �م�ل�ام ��ح أم� �ل ��ك ج �س ��دا
يالئم وجهي .متصالحة مع نفسي
ومقتنعة بما أنا عليه .أصف نفسي:
مجنونة  ،محبة للتسلية وصادقة.
أت �م �ي��ز ب �ق��رب��ي م ��ن ال� �ن ��اس وأب �ن��ي
الصداقات بسرعة فائقة.
كيف ب��دأت ف��ي حقل ع��رض األزي��اء.
من شجعك؟
شاركت مصادفة في مسابقة «بيوتي
نايت» في السادسة عشرة من عمري
ونلت لقب الوصيفة األولى فطلبني
ب�ع��ض وك� ��االت األزي � ��اء ل�ل�ع�م��ل .كل
م ��ن ح ��ول ��ي ش �ج �ع �ن��ي ل �ل �م �ش��ارك��ة
ف��ي م�س��اب�ق��ة م�ل�ك��ة ج �م��ال ل�ب�ن��ان.
حالفني ا ل�ح��ظ فحصدت اللقب.
ش ��ارك ��ت رغ� �ب ��ة م �ن��ي الك �ت �س��اب
ً
ال�خ�ب��رة ّوأم�ل�ا ب��ال �ف��وز .ق�ب��ل أن
أتقدم حضرت نفسي للمجاالت
كافة.
ال� � ��ى أي م� � ��دى ت �ه �م��ك ال �م��وض��ة
والتسوق والماركات؟
ه � ��ذه ال �ع �ن ��اص ��ر ال� �ث�ل�اث ��ة ال
ت�ه�م�ن��ي .ال �ت �س��وق بالنسبة
ال � � َّ�ي ض � � ��رورة .ال أح �ب ��ه ل �س��اع��ات
طويلة .أقصد المتاجر التي أدرك
أنني سأجد ما يناسبني لديها
ف��أب �ت��اع م ��ا أح �ت��اج��ه ف�ح�س��ب.
أم� � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ال� � ��ى ال �م ��وض ��ة
ف�لا يهمني م��وا ك�ب�ت�ه��ا البتة.
أرتدي ما يريحني ويناسب
ج�س��دي وي��رض��ي ذوق��ي
ً
حتى ولو لم يكن رائجا
أو غ �ي��ر الئ � ��ق ب�م�ل�ك��ة
جمال لبنان .ال أكترث
ل �ل��إن � � �ت � � �ق � ��ادات ال� �ت ��ي
أسمعها ح��ول ارت��داء
ال � �ج � �ي � �ن ��ز وال � �ث � �ي� ��اب
ال��ري��اض �ي��ة ال�م��ري�ح��ة
ف � ��ي أي � ��ام � ��ي ال� �ع ��ادي ��ة
التي تشير الى
وجوب ارتدائي
الثياب الرسمية
واألن �ي �ق��ة ك��ون��ي ملكة
جمال لبنان.
كيف ّ
تعرفين الجمال؟
ً
ي �ن �ب��ع م ��ن ال ��داخ ��ل م�ت�ج�ل�ي��ا
ب ��وض ��وح ف ��ي ح � ��ال ك � ��ان اإلن� �س ��ان
ً
م ��رت ��اح ��ا م ��ع ن �ف �س��ه غ �ي��ر م �ك �ت��رث
ب�ن�ظ��رة س ��واه ال �ي��ه .ال��ى ان اق�ت�ن��اع
الشخص بمظهره يؤثر في تعامله

مع اآلخرين مع انعكاس على مظهره
الخارجي.
ما مواصفات رجل أحالمك؟
لبناني ،أسمر السحنة ،طويل القامة،
متعلم ،مثقف ،قادر على النقاش في
ال�م��واض�ي��ع ك��اف��ة ،ذك ��ي ،يملك حس
ً
ال�ف�ك��اه��ة ،يحب التسلية ب�ع�ي��دا عن
الجدية.
كيف تصفين عالم عرض األزياء؟
ّ
ه � ��و ع � ��ال � ��م ي � �ض� ��م ك � � ��ل ال � �خ � �ي� ��ارات
ومختلف أن��واع ال�ن��اس .يمتاز هذا
المجال بكثرة الفرص التي يقدمها
ّ
وي��ت�س��ع لكل م��ن ي��رغ��ب ف��ي خوضه
م � ��ن م �ص �م �م��ي أزي � � � ��اء وع ��ارض� �ي ��ن
وعارضات .على من يدخل هذا العالم
ً
أن يعمل بجهد وجدية ساعيا الى
التقدم واإلستمرارية في محاولته
الدائمة لتطوير نفسه وشخصيته
وإب��راز كيانه ليلمع ويبرز في هذا
المجال.
كيف أثرت تجربة ملكة جمال لبنان
على حياتك وشخصيتك؟
م��ن ه��ذه التجربة الجميلة تعلمت
ّ
متحملة المسؤولية
الكثير .نضجت
م��ن خ�لال�ه��ا .أدرك ��ت م��ا أس�ع��ى اليه
و م ��ا أب �ت �غ��ي م ��ن ال �ح �ي��اة وال �ن��اس
والعمل .أصبحت قادرة على التركيز
على طموحاتي وم��ا أري��د تحقيقه
ً
م �خ �ت �ص��رة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال ��وق ��ت .لم
ً
يغير اللقب أيا من صفاتي رغم انه
ً
ف�ت��ح أم��ام��ي أب ��واب ��ا ك�ث�ي��رة أب��رزه��ا
التفاعل مع الناس .افتخر بأنني لم
اغير شخصيتي وطباعي لتتالء م
م��ع ال�ل�ق��ب فحسب ب��ل غ�ي��رت اللقب
ليتالءم مع نمط حياتي.
م��ا ردك ع�ل��ى ال�ش��ائ�ع��ات ح��ول لعب
ً
ً
الوساطة والمال دورا كبيرا لفوزك
باللقب؟
أص�ب�ح��ت ه��ذه ال�ش��ائ�ع��ات السنوية
ً
تقليدا يترافق مع اللقب .لن تحظى
أي م �ل �ك��ة ج� �م � ً�ال ف ��ي أي ع� ��ام ع�ل��ى
ال�ل�ق��ب م��رض�ي��ة ذوق ال�ج�م�ي��ع .ثمة
ً
معارضون يطلقون الشائعات دائما.
المهم انني راضية ومقتنعة بنفسي
ومصرة على إيصال رسالتي وإتمام
واجباتي على أكمل وجه.
ما حلمك؟
أح � � �ل� � ��م ب � ��اس� � �ت� � �ق � ��رار ل � �ب � �ن � ��ان ع �ل��ى
الصعيدين األمني والسياسي .أطمح
الى التخرج من الجامعة والعمل في
األمم المتحدة في مجال اختصاصي
أي الترجمة الفورية .آمل أال أضطر

للسفر والعيش خارج لبنان.
ه � � � ��ل خ� � �ض� � �ع � ��ت ألي ع� �م� �ل� �ي ��ة
تجميل؟
ك�لا .لكنني لست ضدها
لدى الضرورة ،غير أنني
ال أؤي��د تشويه ص��ورة
اإلن �س��ان ال�ت��ي ه��ي من
خ �ل��ق ال �ل ��ه وال �ت �م��ادي
واإلك � �ث ��ار م ��ن ع�م�ل�ي��ات
التجميل التي تتحول الى
تشويه.
كيف تحافظين على لياقتك الجسدية
ونضارة بشرتك؟
ال أم ��ارس ال�ت�م��اري��ن ال��ري��اض�ي��ة وال
أستعمل أي كريم لبشرتي .طبيعة
ج� �س ��دي ن �ح �ي �ف��ة وأح � � ��رق ال ��ده ��ون
ب � �س� ��رع� ��ة .ل � ��م أض � �ط� ��ر ف � ��ي ح �ي��ات��ي
ل �ل �خ �ض��وع ألي ح �م �ي��ة غ ��ذائ �ي ��ة أو
اإلن�ت�ب��اه ال��ى ن��وع�ي��ة األط�ع�م��ة التي
أت �ن ��اول �ه ��ا ،أم� ��ا ب �ش��رت��ي ف �ه��ي ذات
طبيعة نضرة وخالية من الشوائب
والعيوب.
هل لديك هواية خاصة؟
أحب كتابة الشعر .أعمل على إصدار
ك�ت��اب ش�ع��ر يتضمن األش �ع��ار التي
كتبتها في مختلف مراحل حياتي
ب ��ال� �ل� �غ ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلن �ك �ل �ي ��زي ��ة
واإلسبانية.
هل تعيشين حالة حب؟
أن� ��ا ف ��ي ح��ال��ة ح ��ب دائ� �م ��ة وال��وق��ت
كفيل إلظهر قوة هذا الحب وأبعاد
العالقة.
ل �م��اذا ك�ن��ت ترتجفين ح�ي��ن سلمت
التاج الى نادين نجيم؟
لم أعرف أي باب يؤدي الى المسرح.
ً
كنت أركض وراء الكواليس بحثا عن
م�خ��رج فوصلت متقطعة األنفاس
لذلك ظهرت كأنني أرتجف.
ه� ��ل ك� �ن ��ت ت �ت��وق �ع �ي��ن ف� � ��وز ن ��ادي ��ن
نجيم؟
بلى ،فهي لفتت نظري منذ البداية
ب� �ع� �ف ��وي� �ت� �ه ��ا وج � �س� ��ده� ��ا ال �ج �م �ي��ل
ووجهها الجذاب.
ّ
ً
ماذا تحضرين حاليا؟
أق��وم ببطولة مسلسل تحت عنوان
« ورود ممزقة» من اثنتين وثالثين
ح �ل �ق��ة .س ��وف ي �ع��رض ع �ل��ى ش��اش��ة
ّ
المؤسسة اللبنانية لإلرسال خالل

hairstyle

ما ردك على ناتالي فضل الله في
قولها إنك ال تملكين معايير
الجمال؟

في كل عام تتقدم عارضات من وكالة ناتالي فضل الله ولم تحصل
ً
َّ
ّ
يوما .ال ابالي برأيها وأحكامها المطلقة َّ
علي.
أي منهن على اللقب
لو كانت ناتالي فضل الله تملك الكفاءة الكافية لتنصيب ملكة جمال
لبنان لطلب إليها أن تكون ضمن لجنة الحكم.

الشهرين المقبلين.

يجعلها تستحق اللقب؟

هل ترغبين في تغيير أي شيء في
مظهرك؟

م�م�ك��ن أال اك ��ون ال �ف �ت��اة األج �م��ل في
المتسابقات اللواتي اشتركن العام
الفائت ،لكنني على ثقة أنني األذكى
إذ ا س�ت�ط�ع��ت أن أ ق�ن��ع لجنة الحكم
بأنني األجمل.

ً
ً
أح��ب أن أق��ص شعري قصيرا ج��دا.
س��أق��وم ب��ذل��ك ب�ع�ي��د ع ��ام او عامين
م ��ن اإلن� �ت� �ه ��اء م ��ن ح �ق �ب��ة ال�ت�م�ث�ي��ل
والتصوير.

أين يكمن جمال المراة؟

ما المميز لدى غابريال بوراشد الذي

في ثقتها بنفسها.

لم اغير
شخصيتي
لتتالءم مع اللقب
بل غيرت اللقب
ليتالءم مع نمط
حياتي

podium

هكذا تغسلين شعرك بطريقة سليمة
غسل الشعر بطريقة غير سليمة من أهم
األسباب الذي يؤدي إلى نشفانه وتقصفه
وفي بعض األحيان خسارة الكثير منه.
نغسل شعرنا طوال حياتنا فكيف نكون
على خطأ في هذا الشأن؟ قد تكون
طريقة غسلنا لشعرنا خاطئة ما يؤدي
إلى تضرره من دون التنبه إلى ذلك.

ي�ج��ب أن ن�ع��رف أن��ه مهما ب��دت
خصل شعرنا سميكة وقوية فهي
ً
حساسة ج��دا .ل��ذا ال يمكننا شده
بقوة وإال يتقصف.
ً
إذا ما الطريقة الصحيحة لغسل
الشعر؟
ً
أوال ،يجب إزال��ة تشابك الشعر
ّ
من خالل تمشيطه قبل بله بالماء
ل� �ي� �س� �ه ��ل غ� �س� �ل ��ه ف� �ل��ا ت �ت �ض��اع��ف
ّ
ً
ال �ت �ش��اب �ك��ات ،ث ��م ب��ل��ه ك �ل �ي��ا أث �ن��اء
االس� �ت� �ح� �م ��ام .ي �م �ك �ن��ك اس �ت �ع �م��ال
المياه الدافئة أو الباردة إذا أردت،
لكن للحصول على نتائج أفضل،
ّ
يمكنك ب��ل شعرك بالمياه الدافئة
لفتح ال�م�س� ّ
�ام ف��روة ال ��رأس وإزال��ة
ال � ��زي � ��وت واألوس � � � � � ��اخ .ب� �ع ��د ذل� ��ك،
تستطيعين شطفه بالماء ا ل�ب��ارد
إلغالق المسامات وإضافة اللمعان
إلى الشعر.
شطف الشعر
االستحمام
إشطفي شعرك اثناء
ّ
للتخلص من آثار البلسم ومثبتات
ً
التصفيف التي استخدمتها سابقا
ّ
ودلكيه بنعومة برؤوس أصابعك.
ضعي بعد ذل��ك كمية صغيرة من
ال �ش��ام �ب��و ف ��ي راح � ��ة ي � ��دك .إف��رك��ي
يديك وضعي الشامبو على جلدة

أزياء حنا توما...
رأس ��ك .إن�ت�ب�ه��ي ،ي�ج��ب أن تضعي
ال� �ش ��ام� �ب ��و ع� �ل ��ى ج � �ل� ��دة رأس� � � ��ك ال
على أط��راف الشعر فمن ش��أن ذلك
ت �ج �ف �ي��ف األط � � � ��راف وت �ق �ص �ي �ف �ه��ا.
كذلك لدى غسل الشعر بالشامبو،
ال تفركيه بعنف إذ يتشابك .بعد
ذلك ،أشطفيه.
ً
غالبا ما نحتاج إلى غسل شعرنا
ل �م��رة ث��ان �ي��ة .ف��ال �ه��دف م��ن الغسل
األول إزال� � ��ة ال� ��زي� ��وت واالوس � � ��اخ.
أم��ا ال�ث��ان��ي بالشامبو ف�م��ن شأنه
معالجة الشعر .ل��ذا ،أعيدي غسل
ش � �ع ��رك ،ل �ك��ن ه � ��ذه ال � �م ��رة ان �ق �ع��ي
الشعر بالشامبو لبضع دقائق ،ثم
أشطفيه بالكامل.
فائض المياه
إلزال ��ة ال�م�ي��اه الفائضة م��ن شعرك
ل�ي��س ع�ل�ي��ك س ��وى ع �ص��ره .ال تشدي
شعرك إذ يكون في منتهى الحساسية
لدى غسله .حين يخرج فائض المياه
ضعي كمية صغيرة من البلسم على
طول شعرك وأسفل الرقبة واألطراف،
ثم ضعي شعرك داخل قبعة االستحمام
وانقعيه بالبلسم لنحوعشر دقائق.
بعد ذلك ،أشطفيه بالكامل.
ق��د تبدو عملية غسل الشعر هذه
م �ض �ج��رة وم �س �ت �ه �ل �ك��ة ال� ��وق� ��ت .ل�ك��ن
ت��ذك��ري أن ال�ح�ص��ول على شعر رائ��ع
ً
ً
يتطلب وقتا وجهدا.

سحر وأناقة
ب � ��ال � ��وان ال �ب��اس �ت �ي��ل ال��روم��ان �س �ي��ة
وب� �م ��زي ��ج م� ��ن أق �م �ش ��ة ال �م��وس �ل �ي��ن
وال �س��ات��ان وال��دان �ت �ي��ل واألورغ ��ان ��زا
ق ��دم م�ص�م��م األزي � ��اء ال �ع��ال �م��ي حنا
توما مجموعة أزيائه لخريف  -شتاء
 .2008/2007تميزت تصاميمه ،كما
ع��ادت��ه ،برقي ال��ذوق وسحر االناقة
وفن التصميم.

عالقات
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أنت الحكم

مجتمع

كذبة بيضاء وشهادة زور وتحوير الواقع...

الكذب...

أسوأ ما في الوطن
العربي؟

ً
ّ
متى يتحول مرضا؟

دينا األشقر
بحسب كثيرين «الغاية ّ
تبرر الوسيلة»،
ً
ّ
هؤالء ال يوفرون جهدا في الحصول
على ما يبغون مهما بلغ الثمنّ .
ودرج
البعض موضة التغاضي عن قول
الحقيقة أو تحوير الواقع ،إجتزاء األمر
غاية في
أو الشهادة بالزور ،لتحقيق ً
الكذب جزءا ال يتجزأ
نفس يعقوب .بات ً
ً
ّ
من حياة الناس وعنصرا أساسيا للتهرب
من اآلخرين أو من ّعمل يرفض صاحبه
القيام به بغية التخلص من ورطة أو
الحصول على مطلب .للكذب درجات
وأنواع وأسباب مختلفة منها العابر
ومنها ّ
الممتد حتى حدود المرض.

ي��س��رد ال��م��رء ق ّ��ص��ة م��ن ح��ي��ات��ه.
ّ
ق��د يتعمد إ ض��ف��اء النكهة عليها،
ّ ً
م������ش������ددا ع���ل���ى ب���ع���ض األم��������ور أو
ً
م��ض��ي��ف��ا ب��ع��ض ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ي
ل�����م ت���ح���ص���ل ال����ب����ت����ة ،ب���غ���ي���ة ج��ع��ل
ً
الموضوع أكثر تشويقا أو مبالغة.
من جهة أخرى قد ُيسرع ،من حيث
ي�����دري أو ال ي������دري ،إل����ى إخ��ت�لاق
قصص من محط الخيال لدحض
الواقع األليم الذي يتبرأ منه .هذا
ّ
نتيجة أن الكذب إبن البيئة ،يولد
ً
م��ع اإلن���س���ان وي��ن��م��و م��ع��ه مشكال
طريقة دفاعية عن النفس وتبريرية
ً
ً
ً
حينا  ،ت��ارة يلعب دورا هجوميا
ً
ً
م���ش���ي���را ب��إص��ب��ع اإلت����ه����ام وط�����ورا
ً
ً
ي����ورط اآلخ���ر زارع����ا ال��ش��ك بعيدا

عن صاحب العالقة الذي يلجأ إلى
ال���ك���ذب .ت��ق��ول اإلخ��ت��ص��اص ّ��ي��ة في
علم النفس لمى ش��د ي��د« :النقص
ف���ي اإلن��ت��ب��اه واإله���ت���م���ام وض��ع��ف
العالقات اإلنسانية والعاطفية بين
الناس من أبرز دوافع الكذب بحيث
ي��ح��اول اإلن���س���ان ال��ت��ع��وي��ض ّ
عما
عاناه خاصة في الطفولة فيعمد
إلى تغيير الحقيقة ُ
الم ّرة .من جهة
أخ�����رى ق���د ي���ك���ون ال��س��ب��ب نتيجة
ّ
ترسبات من ّ
جراء إضطرابات في
تأسيس الشخصية التي تؤدي إلى
حاجة عدم قول الحقيقة!»
ّ
ي����ب����ق����ى أن م�����ر ج�����ع ش��خ��ص��ي��ة
االن���س���ان ال��ن��اض��ج م��رت��ب��ط بشكل
وثيق بتكوين شخصيته المستقلة
م��ن��ذ ال�������والدة وح���ت���ى ال��ث��ال��ث��ة من
ع��م��ره ،إث��ر ب��داي��ة الطفل بالتفاعل
ّ
لتتكون شخصيته
م��ع اآلخ��ري��ن،
ّ
اإلج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وق�����ي�����م�����ه وح�����س�����ه
ً
اإلدراك ّ
�������ي ،م��ا ي��خ��ل��ق ع��ن��ده داف��ع��ا
ً
داخليا للتفريق ما بين الصواب
وال��خ��ط��أ وال��خ��ي��ر وال���ش���ر .ه���ذا ما
ً
ّ
ت���ؤك���ده ش���دي���د« :أح���ي���ان���ا ال ي��ك��ون
ً
ّ
الكذب نابعا من خبث أو أذي��ة أو
مشكلة نفسية ،ب��ل ي��ك��ون طريقة
بسيطة لتفادي العواقب الوخيمة،
ً
أو خوفا من إكتشاف الحقيقة».
كذبة بيضاء
م���ن م��ن��ا ل���م ي��ط��ل��ق ول����و «ك��ذب��ة
ّ
بيضاء»؟ أال تخفي كل إمرأة بعض
َ
جوانب حياتها عن شريكها؟ من
م��ن ال��رج��ال ال ي��ك��ذب على زوجته
ل��ت��ف��ادي ال���ع���راك وال��م��س��اء ل��ة؟ من
م��ن األوالد ال ي��ك��ذب على أه��ل��ه أو
ّ
في المدرسة أو على ال��رف��اق؟ ...إن
ّ
كل هذه األكاذيب تصنف بسيطة
ً
وال ت��ؤذي مبدئيا ،ب��ل م��ن شأنها
تلطيف األجواء وتسهيل العالقات
ً
ّ
للتهرب
اليومية .ال مجال أحيانا
م���ن م��ن��اس��ب��ة أو م���ن ع��م��ل أو من
زي�������ارة س�����وى ب��ت��ل��ف��ي��ق «أك����ذوب����ة»
صغيرة بمثابة ذريعة واهية لنجاة
صاحبها من المأزق .ترى شديد
ّ
ان« :المجتمع الذي نعيش فيه يؤثر
على الناس ،وخاصة على األطفال.

فقبل السابعة من العمر ،ال ّ
يميز
الطفل بين الحقيقة والكذب .وقد
ينشر أ ك��اذ ي��ب بسيطة ،بتشجيع
ً
من األهل الذين يعتبرونه ناضجا
ّ
ً
ً
وذك��ي��ا وق����ادرا على التخلص من
ال��ورط��ة! م��ا م��ن محاسبة ب��ل دعم
وت��ش��ج��ي��ع .ت��ظ��ه��ر ال��م��ش��ك��ل��ة ف��ور
تفاقم األمور واتساع الخلل
ّ
التصرف».
في
ّ
ي��ق��ل��د الطفل
ً
ما يراه متمثال
ب����أه����ل����ه .ح��ي��ن
يكذبون أمامه
م���ت���س���اه���ل���ي���ن ف��ي
العقاب تكون النتيجة تلبية غرائز
ورغبات تتماشى إل��ى ح ّ��د ما مع
حدود المسموح والمرغوب التي
ً
تكون مطاطة نظرا إل��ى موضوع
ّ
ال��ك��ذب .ل��ذا م��ن ش��أن ع��دم التشدد
ف��ي ق���ول الحقيقة واالم��ت��ن��اع عن
ّ
يتعدى الكذبة
التلفيق والكذب أن
البيضاء إلى شهادة الزور!

هشام سيد

(مهندس 43 ،عامًا)
عدم الوحدة أسوأ ما
في الوطن العربي .خير
دليل ما يحصل في لبنان
وفلسطين .فالعدو ظاهر
وعدم وحدتنا أدى إلى
هزيمتنا.

عواقبه
ت���ن ّ���وع���ت األس�����ب�����اب واألش����ك����ال
ّ
وال��ن��ت��ي��ج��ة واح������دة :ي���ول���د ال��ك��ذب
ع���ل��اق������ات اج����ت����م����اع����ي����ة ون���ف���س���ي���ة
م��ض��ط��رب��ة وس��ي��ئ��ة .ف���ي ك��ث��ي��ر من
األحيان يشعر الكاذب برغبة ّ
ملحة
ّ
وحاجة دفينة إلى غض النظر عن
الواقع فينشر األكاذيب ،غير مدرك
مدى البحث عن صورة ُيقبل فيها
ّ
في محيطه .تشير شديد الى« :ان
األشخاص القليلي الثقة بنفوسهم
ي��ح��ت��اج��ون إل���ى ه ّ
��وي��ة اجتماعية
ً
ف ُ��ي��ق��دم��ون غ��ال��ب��ا ع��ل��ى ال��ك��ذب .قد
ي��ص��ل األم���ر إل���ى ال��ك��ذب ال��م��رض ّ��ي
ال���ذي ي��ش ّ��وه ال��ع�لاق��ات اإلنسانية
والمهنية والعائلية واإلجتماعية،
إذ ي���ف���ق���د ال���ش���خ���ص م��ص��داق ّ��ي��ت��ه
واحترامه ُ
ويفضح أمره فتتزعزع
عالقاته».
أنواعه
ي��ع��ن��ي ال��ك��ذب ب��ع ّ
��ام��ة ع���دم ق��ول
الحقيقة! لكن تختلف أنواع الكذب

ويمكن تصنيفها في فئات ثالث:
• الكذب الذي يحقق غاية ويهدف
إلى تفادي مشكلة أو الهروب من
عقاب أو الحصول على مطلب.
هذا النوع منتشر بين الجميع
ً
ّ
وال ي���ش���ك���ل ع���ائ���ق���ا ،ي����ح ّ����ور ف��ي
التفاصيل أو يتغاضى عن قسم
منها من دون اإلس��اء ة وإلحاق
األذية.
ّ
االجتماعي ال��ذي ينتج
• ال��ك��ذب
من حاجة إلى إختراع شيء ما
ّ
والتكيف
للتأقلم داخل المجتمع
مع اآلخرين .منتشر بكثرة بين
ً
المراهقين الذي يبحثون دوما
عن ّ
هوية اجتماعية فينسجون
ب��ع��ض األك���اذي���ب لتتناسب مع
ّ
الجو ليندمجوا فيه.
ّ
المرضي الذي هو أخطر
• الكذب
أنواع الكذب ويكون «المريض»
ً
مصابا بهاجس اختراع وتركيب
رواي�������ات ال ص��ل��ة ل��ه��ا ب��ال��واق��ع
لصنع ص���ورة مثالية يريدها،
ّ
تنتج م��ن ن��ق��ص ع��اط��ف��ي مبكر

وخطير .في مرحلة ما ال يعود
ً
ق���������ادرا ع���ل���ى ال��ت��م��ي��ي��ز م����ا ب��ي��ن
ال��ح��ق��ي��ق��ة وأك���اذي���ب���ه ال��خ��اص��ة،
ف�����ي�����ص ّ�����دق م������ا أل�����ف�����ه وي���ع���ي���ش
ً
مضطربا في حالة ضياع.

ص���غ���ره���م ،ع���ل���ى اخ����ت��ل�اق األم�����ور
وطمس الحقيقة وتأليف األكاذيب،
ً
ب�����ل م����واج����ه����ة ال����ص����ع����اب دائ�����م�����ا،
بالطريقة الفضلى :الصدق واألمانة
والحقيقة...

عالجه
م��ن يعش ف��ي بيئة بائسة يمل
الى الكذب أكثر من سواه فيعاني
ِّ
اض�����ط�����راب�����ات ف�����ي ال�����ع��ل��اق�����ات .إن
محاولة قول الحقيقة مهما كانت
ع��واق��ب��ه��ا ت��ب��دأ ب��ج��رع��ات بسيطة
واق����ع����ي����ة .ت���خ���ت���م ش����دي����د« :ي������ؤدي
ً
الكذب المرضي أحيانا إلى ارتكاب
جنح أخ��رى كالتزوير واالحتيال
ً
وال���ن���ص���ب وال����ش����ه����ادة زورا ،وال
يتوقف الشخص من تلقاء نفسه
بل يحتاج الى مساعدة .لذلك يكون
ال��ع�لاج عبر التحليل واالس��ت��م��اع
والمشاركة والعالج النفسي ،وهذا
ّ
ً
ً
يتطلب جهدا ووقتا ومثابرة».
ّ
ي��ج��ب أال ن��ش��ج��ع االوالد منذ

النقص في
اإلنتباه
واإلهتمام
وضعف
العالقات
اإلنسانية
والعاطفية بين
الناس من أبرز
دوافع الكذب

محمد عبد الفتاح

(موظف 28 ،عامًا)

التفكك ،عدم الترابط وعدم
االتفاق على رأي واحد.
المصلحة الشخصية التي
تطمح إليها األطراف كافة
تؤدي إلى تفككنا من دون
مراعاة لوحدتنا العربية.

محمد حسن

(موظف 33 ،عامًا)

اختبار

البطالة أسوأ ما في
الوطن العربي .تؤدي إلى
االنحراف والتفكك العائلي
نتيجة هجرة األبناء
ً
سعيا للرزق .جراء هذه
العوامل ال يشعر العربي
باالنتمتاء لوطنه

ابنك ليصبح أقوى؟
هل تساعدين ِ
ّ
قسم علم اإلجتماع أنواع المواجهة التي
نعتمدها في المواقف الصعبة إلى أربعة:
فلسفة العبي السومو ،الكارتيه ،الجودو
ً
أو المصارعين .األم تتبع أيضا إحدى هذه
الطرائق في تربية ابنها أو تمزج بين
اثنتين منها أو أكثر.

كيف تهيئين إبنك لالختبارات التي
سيواجهها خالل حياته؟ وأي فلسفة
من األربعة تعتمدين؟ لمعرفة ذلك،
أجيبي عن أسئلة االختبار اآلتية:
 .1ف��ي مفهومك ،األم���ان ه��و قبل كل
شيء:
أ 		-الحصول على عمل ثابت.
ب -أن تكوني محبوبة.
ج -أن تكوني متزوجة.
د -أن تكوني نفسك.
 .2ما تعريفك للقوة؟
أّ 		-
تحمل المعاناة من دون تذمر.
ب -االنصياع لكن عدم التذلل.
ج -الصراخ للمواجهة بشكل أفضل.
د -االح������ت������ي������اط م�������ن أج���������ل ت���ج���ن���ب
المشاكل.

الحكم المسبق على
قدرتك ضعف إذ تكمن
قوة المرء في معرفة
حدوده ومساعدة نفسه
عند الضرورة

معرفة الذات والسيطرة
على القوى عامالن
مهمان من أجل الدفاع
عن النفس بفاعلية لدى
الحاجة وضروريان
لمواجهة أي صعوبة

 .3تحلمين في أن تكون حياة طفلك
المستقبلية:
أ 		-خالية من العوائق.
ب -مؤججة بالعواطف.
ج -ذات مسار غير اعتيادي.
دّ -
ميالة إلى الخير.
 .4تحكمين على نفسك ّ
عامة:
أ 		-بقليل من القساوة.
ب -بكثير من النعومة.
ً
ً
ج -ب��ط��ري��ق��ة ق���اس���ي���ة ج������دا أح���ي���ان���ا،
ً
ً
وناعمة جدا أحيانا أخرى.
د -ب��ط��ري��ق��ة ت���ت���راوح ب��ي��ن ال��ق��س��اوة
والنعومة.
 .5بالنسبة إ ل��ي��ك ف���إن تهيئة طفلك
لمواجهة ت��ج��ارب الحياة تكون من
خالل:

إحسبي النقاط

أ

ب

ج

د

1

+

-

/

*
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*

/

+
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/
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-
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/
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*
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/

*

+
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/

*

-

+
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/
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*

10

*

-

/
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أ 		-حمايته ألطول وقت ممكن.
ً
ب -تعزيز سلطته الذاتية سريعا.
ج -تعزيز ثقته بقدراته.
د -زيادة متطلباتك حياله.
إبنك:
 .6ضرب أحد األوالد
ِ
أ 		-تخبرينه ب��أن ه��ذا االم��ر يحصل
ً
عادة بين االوالد.
ب -تتدخلين لتسوية المشكلة.
ج -تحثينه على رد الصاع صاعين.
د -تدفعينه للرد ولكن من دون عنف.

محمد عبد الرحيم

(موظف 33 ،عامًا)

 .7الفروض المنزلية بالنسبة إليك:
أ 		-قصيرة ومسلية.
ب -تطبيقية وصعبة.
ج -قديمة المنهاج.
د -ف����������روض ي����ج����ب إن������ج������ازه������ا ف��ي
الصف.
�������ك ف�������ي ال����م����ه����ام
 .8ت�����ش ّ�����رك�����ي�����ن إب�������ن ِ
المنزلية:
أ 		-منذ العاشرة من العمر.
ب -ف������ي س������ن ص����غ����ي����رة أي م������ا إن
ً
يصبحوا متمكنين جسديا.
ج -ل���ي���س ع���ل���ي���ه���م س������وى ت��وض��ي��ب
أغراضهم.
ً
د -أب����دا ،ي��ج��ب ال��ع��ن��اي��ة ب��ه��م ألط��ول
فترة ممكنة.
أغلبية ()+
حكمة العب الجودو
ب���ال���ن���س���ب���ة ال�����ي�����ك ،ح����ي����ن ي���ك���ون
ً
ال��م��رء م��دع��وم��ا يتمكن م��ن اجتياز
اختبارات الحياة .مثلما يستخدم
الع��ب ال��ج��ودو ق��وة اآلخ���ر م��ن أجل
ال����ف����وز ف���أن���ت ت��س��ت��ن��دي��ن إل�����ى ق���وة
ال��م��ح��ي��ط��ي��ن ب����ك م����ن أج�����ل ال���ت���ق���دم.
الحكم المسبق على قدرتك ضعف إذ
تكمن قوة المرء في معرفة حدوده
ومساعدة نفسه عند الضرورة .في
ً
حال كان ضروريا مساندة ولدك إثر
تخطيه المصاعب ،فمن الضروري
ً
أ ي��ض��ا السماح ل��ه بالتعامل معها
ً
منفردا.

عدم الوحدة .للسفر الى
الدول العربية الشقيقة
تحتاج الى « فيزا} .أتمنى
أن يكون ثمة ترابط بيننا
لنعزز قوتنا في مواجهة
أعدائنا.
 .9أي تصرف مفرط تفضلين القيام
به:
أ 		-االفراط في مدح ولدك.
ب -ت��ل��ب��ي��ة ج��م��ي��ع ح��اج��ات��ه إل���ى حد
االفراط في تدليله.
ج -االفراط في حمايته.
د -أن تكوني متطلبة بشكل قاس.

أغلبية ()-
مشاكسة العب الكاراتيه
أن��������ت ت����ف����ك����ري����ن ب���ع���ق���ل���ي���ة الع����ب
ال����ك����ارات����ي����ه ذل������ك أن م���ع���رف���ة ال������ذات
والسيطرة على القوى عامالن مهمان
من أجل الدفاع عن النفس بفاعلية
ل��دى الحاجة وض��روري��ان لمواجهة
أي صعوبة .هذا الفن القتالي يشيد
ب������ض������رورة ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ال������ذات
والتيقظ م��ن اآلخ��ر والتمتع بحس
ً
ً
القتال .يتطلب أيضا جهدا وقسوة.
تلك هي الفلسفة التي تؤمنين بها
ً
وتسعين إلى تلقينها إلى ولدك يوما
إث��ر ي��وم .ال ش��ك ف��ي أن النظام بناء
ً
ً
جدا بشرط أال يكون مفرطا.

 .10أي مثل يعني لك أكثر؟
أ 		-اإلرادة تصنع المعجزات.
ب -في التأني السالمة وفي العجلة
الندامة.
ج -في االتحاد قوة.
د -القناعة كنز ال يفنى.

أغلبية ()/
فلسفة العب السومو
ت��ت��م��ن��ي��ن أن ي���ك���ون ول������دك ،كما
ً
الع������ب ال����س����وم����و ،واث�����ق�����ا ب��ن��ف��س��ه
وب��������ق��������وت��������ه ف������ي������رت������ب������ط س�����ل�����وك�����ه
ً
ال���ح���ي���ات���ي وث���ي���ق���ا ب��ق��ي��م ت��س��اع��ده
ً
ع���ل���ى ت��خ��ط��ي االخ����ت����ب����ارات وف���ق���ا
لهذه الفلسفة المتفائلة .بحسب
بعض االختبارات يفرض التمتع
ب���ح ّ���س ق��ت��ال��ي ح��ق��ي��ق��ي يستطيع
ول�����دك ب��ل��وغ��ه م���ن خ��ل�ال م��واج��ه��ة
ال��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ي��وم��ي��ة ال��ص��غ��ي��رة.
تكمن الحياة الفضلى في مواجهة
الضغوط الصغيرة التي تفرضها
تجارب الحياة الكبيرة.

أغلبية (*)
حس المواجهة
ع��ل��ى غ���رار ال��م��ص��ارع ،تدافعين
عن نفسك مهما كان الوضع وكانت
الظروف .تتمنين أال يخاف طفلك
من مواجهة اآلخرين .تحثينه على
ً
ال��دف��اع ع��ن نفسه وال��م��ض��ي ق��دم��ا.
في ح��ال كانت القوة المستخدمة
ف��ي وج��ه االخ��ت��ب��ارات مستقاة من
الحوار فألنها مبنية خاصة على
ق��واع��د أكثر متانة :الثقة بالنفس
واالس���ت���ح���ص���ال ال���ت���دري���ج���ي ع��ل��ى
ال��س��ل��ط��ة ال���ذات���ي���ة واالع���ت���ي���اد على
بذل الجهود.

نبيل العلي

(موظف 25 ،عامًا)
يبدو أن كل األطراف قرروا
عدم الوحدة واالتفاق على
رأي واحد. .سياسة الكبار،
لألسف ،يدفع ثمنها
الشعب .توالت الحروب
واحدة إثر اخرى فراح
ضحيتها األبرياء .أناشد
بصحوة عربية تضمن
لكل عربي حياة كريمة.

تسالي
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الرقم املطلوب
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أفقيا
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 1ـ قاعدة بحرية أميركية اشتهرت بتدمير الطيران
الياباني ألسطولها
 2ـ يغلق  -أعلى قمة في البيرينه بإسبانيا
 3ـ عنفوان الشباب  -غاية
 4ـ ضد برد  -ذل
 5ـ ماشى  -متشابهان
 6ـ يدرب  -توجب عليه األمر
 7ـ سرير الطفل  -سكب  -حرف عطف
 8ـ هواء  -أساسي
قاض ومؤرخ أندلسي كبير
9ـ
ٍ

2

3

 =4+3+2+1صديق
 =4+3+2ضد نهار
 =8+3+1+6صوت لين ورقيق
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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 ممثل كوميدي أميركي.
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برتقال

منارة

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
ً
إبتداء من نقطة االنطالق عند
ً
النجمة وصوال إلى األسفل بحيث
تحصل على مجموع  .55بإمكانك
ً
التحرك أفقيا أو إلى األسفل.
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مرفأ
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 =5+3+6غزال أبيض
 =2+3+4+7مرشد
 =8+3+5+7قبيح
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ّلون عشرة من المربعات غير المرقمة في الشبكة أعاله ،على أن يالصق
المربع المرقم عدد من المربعات الملونة يوازي الرقم الموجود في
داخله.

درج األرقام
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شاعر وناقد مجدد سوري ترأس المجمع العلمي العربي.
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 1ـ م��وض��ع ف��ي ليبيا صمد فيه ال��ق��ائ��د الفرنسي
كوينغ ضد األلماني رومل
 2ـ يمشي  -مفر
 3ـ منع  -من األسماك
 4ـ أذل  -ود
 5ـ عاصمة آسيوية
 6ـ حرف شرط  -اختالط األمر
 7ـ ضد عطشان  -متشابهان
 8ـ قطع  -تتابع
 9ـ كيميائي إيرلندي اكتشف دور األكسجين في
االحتراق
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ما الرقم الذي ينبغي أن يحل
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مربعات كبيرة ،يقسم كل مربع إلى  9خاليا صغيرة .إمأل الخاليا الصغيرة
تتألف شبكة  sudokuهذه من  9لاّ
باألرقام المناسبة من  1إلى  .9يجب أ يتكرر الرقم أكثر من مرة في كل صف أفقي أو عمودي.

الكلمة الضائعة :جيم كاري
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الكلمات المتقاطعة:
ً
أفقيا  1 :ـ بير حكيم  .2يسير
 مهرب  .3ردع  -سردين  .4أهان حب  .5هانوي  .6إن  -ارتباك .7ريان  -و و  .8بتر  -تتالى .9
روبرت بويل
ً
عموديا  1 :ـ بيرل هاربر  .2يسد
 أنيتو  .3ريعان  -أرب  .4حر هوان  .5ساير  -ت ت  .6يمرن ترتب  .7مهد  -صب  -أو  .8ريح -أولي  .9ابن بشكوال
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من هو :خليل مردم
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ضع األرقام الظاهرة إلى يمين كل شبكة في أماكنها الصحيحة بحيث
تحصل على المجموع المدون عند نهاية كل صف أو عمود.
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 سأل املالكم املحترف زميله املبتدئ« :هل لديك أي خبرة سابقةباملالكمة؟»
فأجابه املبتدئ« :أنا أفضل من يتلقى الضربات في الحي كله».
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نوادر
ّ
 رن جرس الهاتف بعد منتصف الليل فاستيقظ الشاب مضطربًاورفع السماعة فسمع صوت أمه يقول« :اليوم عيد ميالدك!»
االبن« :شكرًا ..ولكن ملاذا توقظيني في الثالثة صباحًا؟»
األم« :لقد أيقظتني من فراشي في مثل هذا الوقت قبل ثالثني عامًا!»
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ِأنر الزاوية التي أنت فيها.
( ) ....
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أن تكون إنسانا أمر سهل ،أما أن تكون رجال فهذا صعب.
( مثل روسي )
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حكمة اليوم
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حكم ونوادر

hitori

الحلول

مجتمع
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ا ق�������ا م�������ت دور ا ل�����ر ع�����ا ي�����ة
االج���ت���م���اع���ي���ة اح��ت��ف��ال��ه��ا
السنوي برعاية وحضور
رئيسة اللجنة العليا لالم
المثالية الشيخة فريحة
االح���م���د .ت��م��ي��ز االح��ت��ف��ال
ب���م���ش���ارك���ة ف���رق���ة م��ي��ام��ي
الكويتية والفنان الشعبي
بالل الشامي والمطربين
اح����م����د ح���س���ي���ن وف��ي��ص��ل
الخرجي اضافة الى عدد
من الممثلين .مما اضفى
ً
ع��ل��ى االح��ت��ف��ال ج���وا من
ال��م��ت��ع��ة وال��س��ع��ادة شعر
بهما جميع الحضور.

المناسبة
حفل لذوي
االحتياجات الخاصة
المكان
دور الرعاية
االجتماعية
ولقطة مع فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة

فريحة االحمد تتحدث الى الفنان شعبان عباس

ووصلة غنائية من بالل الشامي

المطرب احمد حسين

 ...وحديث ودي مع شاب من ذوي االحتياجات الخاصة

وتحنو على أحد المسنين

ولفتة كريمة من فريحة االحمد لسفير المعاقين عبدالكريم العنزي

فريحة االحمد تتوسط الفنانتين هيا الشعيبي وهند البلوشي

بحضور أكثر من  1000موظف
م��ن البنك ال��وط��ن��ي ،أقيم اليوم
ال���م���ف���ت���وح ال�����خ�����اص ب��م��وظ��ف��ي
ال���ب���ن���ك وع���ائ�ل�ات���ه���م ف���ي االك����وا
ب��ارك ،ش��ارك في فعالياته عدد
من مديري وموظفي البنك من
مختلف إداراته و فروعه.
وق�������������د اس������ت������م������ت������ع ال������ح������ض������ور
ب��أج��واء المسابقات الترفيهية
وال����������ري����������اض����������ي����������ة ال�����م�����س�����ل�����ي�����ة
والسحوبات القيمة التي قدمت
حول أحواض السباحة بمشاركة
الموظفين وأسرهم.

المناسبة
يوم مفتوح لموظفي
البنك الوطني
المكان
االكوا بارك

جانب من المسابقات داخل حوض السباحة

استمتاع بالماء لنسيان الحر

متابعة دقيقة لطفلة غير آبهة بالجو الحار

عدد من موظفي البنك

لقطة عامة لليوم المفتوح

مجتمع

 IXتوابل

العدد  / 41االربعاء  18يوليو 2007م  4 /رجب 1428هـ

اقامت السفيرة الفرنسية
ل���������دى ال������ك������وي������ت ك�����وري�����ن
بروزيه حفل استقبال في
م��ن��زل��ه��ا ب��م��ن��اس��ب��ة ذك���رى
العيد الوطني لجمهورية
ف�����رن�����س�����ا ح������ض������ره وزي�������ر
ال�������ش�������ؤون االج����ت����م����اع����ي����ة
وال����ع����م����ل ال���ش���ي���خ ص���ب���اح
ال�����خ�����ال�����د وم������دي������ر م��ك��ت��ب
رئ������ي������س ال�����������������وزراء وزي�������ر
الخارجية د .احمد الناصر
الصباح وعدد من السفراء
وال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن ورج���ال
االعمال.

المناسبة
العيد الوطني لفرنسا
المكان
منزل السفيرة
الفرنسية

السفيرة بروزيه والشيخ صباح الخالد يستمعان والحضور الى النشيد الوطني الفرنسي

السفيرة الفرنسية تتوسط عددا من رجال االعمال

بروزيه تصافح الشيخ احمد ناصر المحمد

 ...وتستقبل كبار الشخصيات

بروزيه تستقبل احد المهنئين

حضور للملحقين العسكريين

تتوسط سيدتين من الحضور

وتهنئة من السكرتير االول في السفارة العمانية خالد المعولي

االب يوسف فخري والسفيرة الفرنسية وبينهما عدد من الحضور

السفيرة الفرنسية تستقبل د .هيلة المكيمي

عدد من المهنئين

زار وفد من مركز «االرتقاء»
للصم المركز العلمي وذلك
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���م���راف���ق
الحيوية ا ل��م��و ج��ودة فيه،
واب�����دى ال������زوار اع��ج��اب��ه��م
ب��م��ا ي��ح��ت��وي��ه ال��م��رك��ز من
م�����ع�����دات ب����ح����ري����ة ق���دي���م���ة
وادوات ل��ل��غ��وص ا ض��ا ف��ة
ال��������ى ال�����ك�����ائ�����ن�����ات ال����ب����ري����ة
ال��������ص��������ح��������راوي��������ة ،ف���ض�ل�ا
ع�����ن االس������م������اك ال���ب���ح���ري���ة
ف����ي االك�������واري�������وم ،وش����رح
ت��ف��اص��ي��ل ال���زي���ارة مشرف
الرحلة اسامة راشد.

المناسبة
زيارة وفد
من مركز الصم
المكان
النادي العلمي

بعض الصم وهم يقرؤون البيانات

احد الزوار يتأمل االسماك في االكواريوم

خدمات

 Xتوابل ةديرجلا
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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
األردن
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
00962
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)
• استشاري باطني وهضمي •
5737329
د .إياد الرويح
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 األربعاء
الشركة
الخطوط الهندية
الطيران الهندي
الباكستانية
لوفتهانزا
طيران الجزيرة
التركية
السنغافورية للشحن
اإلمارات
طيران اإلتحاد
القطرية
التشيكيه
طيران الجزيرة
طيران الخليج
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
البريطانية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
كارجولكس
اإلمارات
القطرية
الكويتية
العربية للطيران
الطيران االيراني
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الكويتية
آسمان
طيران الخليج
الكويتية
الكويتية
الكويتية
المصرية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
االسكندرية
السورية
طيران الجزيرة
طيران الخليج
الماليزية
السعودية
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الملكية األردنيه
الكويتية
الشرق االوسط
القطرية
طيران الجزيرة
اإلمارات
الشرق االوسط
العربية للطيران
السعودية
الطيران االيراني
التايلنديه
السيرالنكيه
اليمنية
لوفتهانزا
طيران الجزيرة
المصرية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
السيرالنكيه
طيران اإلتحاد
الكويتية
طيران الخليج
دي اتش ال
الكويتية
الكويتية
القطرية
اإلمارات
الكويتية
فالكن
الكويتية
الكويتية
الطيران الهندي
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
يونايتد
المصرية

رقم الرحلة
994
860
206
637
0502
1173
7377
854
0306
0139
295
0406
221
0402
0432
0156
551
171
117
561
543
792
856
0133
783
0122
602
0438
0416
0418
671
6792
212
547
103
501
611
785
545
541
118
342
0486
214
7091
505
0644
617
673
771
801
613
403
0135
0458
858
405
0128
511
606
520
228
868
628
0426
619
1805
331
351
230
0304
281
216
171
675
343
0137
860
381
101
203
301
854
0528
411
0526
981
613

متجهة إلى
الفجيرة  /تروتشربالي  /تشناي
َ
أحمداباد  /مومبي
الهـ ــور
فرانكفورت
األقصر
إسطنبول
بانكوك  /سنغافورة
دب ــي
أبوظبي
الدوحة
براغ
البحرين
البحرين
دب ــي
مشهد
لندن
دمشق
فرانكفورت
نيويورك
ّ
عمـان
القاهرة
هونغ كونغ
دب ــي
الدوحة
جدة
الشارقة
شيراز
طهران
ّ
عمـان
بيروت
دب ــي
مشهد
البحرين
شرم الشيخ  /األقصر
لندن
بيروت
القاهرة
جدة
ّ
اإلسكندرية
القاهرة
األقصر
دمشق
البحرين  /دب ــي  /مسقط
البحرين
دب ــي  /كوااللمبور
جدة
دب ــي  /مسقط
الدوحة
دب ــي
الرياض
ّ
عمـان
البحرين
بيروت
الدوحة
دمشق
دب ــي
بيروت
الشارقة
الرياض
مشهد
دب ــي  /بانكوك
دب ــي  /كولومبو
دب ــي  /صنعاء
الدمام
مومبي
دب ــي ّ /
اإلسكندرية
القاهرة
تروفنانثابرام
كوتشي
كولومبو
أبوظبي
دكا
البحرين
البحرين
دب ــي
تشناي
الدوحة
دب ــي
دلهي
البحرين
الهـ ــور
مومبي
دب ــي  /غوا  /مومبي
أسيوط
بانكوك ّ /مانيال
اإلسكندرية
واشنطن دسي دالس
القاهرة

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

مواعيد وصول الرحالت لليوم األربعاء
الشركة
السنغافورية للشحن
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الخليج
التركية
القطرية
اإلمارات
طيران اإلتحاد
دي اتش ال
الكويتية
التشيكيه
فالكن
الكويتية
البريطانية
طيران الجزيرة
كارجولكس
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
اإلمارات
القطرية
العربية للطيران
الطيران االيراني
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الكويتية
آسمان
طيران الخليج
المصرية
االسكندرية
الماليزية
طيران الجزيرة
الكويتية
السورية
السعودية
الكويتية
طيران الخليج
طيران الجزيرة
القطرية
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الملكية األردنيه
طيران الجزيرة
الشرق االوسط
طيران الجزيرة
اإلمارات
طيران الجزيرة
يونايتد
السعودية
الشرق االوسط
الطيران االيراني
التايلنديه
العربية للطيران
السيرالنكيه
الكويتية
السيرالنكيه
اليمنية
الكويتية
الكويتية
لوفتهانزا
المصرية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران اإلتحاد
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
اإلمارات
الكويتية
القطرية
اوكرانيا انترناشيونا
الطيران الهندي
الهولنديه
طيران الجزيرة
المصرية
الطيران الهندي
لوفتهانزا

رقم الرحلة
7377
0487
1804
220
1172
0138
853
0305
170
1806
294
202
412
0157
0527
792
382
0503
352
302
0607
676
284
344
855
0132
0121
603
0407
0423
362
6791
211
610
117
7090
0433
562
341
500
552
213
0439
0134
0643
672
784
544
800
0417
402
0419
857
0403
982
510
404
605
519
0127
227
502
229
868
786
102
628
618
618
614
772
548
0303
162
542
546
674
215
859
172
0136
353
855
0457
0459
612
853
629

قادمة من
أمستردام
مسقط  /دب ــي
القاهرة
البحرين
إسطنبول
الدوحة
دب ــي
أبوظبي
البحرين
القاهرة
براغ
البحرين
مانيال  /بانكوك
لندن
ّ
اإلسكندرية
لكسمبورغ  /إسطنبول
دلهي
األقصر
كوتشي
مومبي
مومبي
دب ــي
دكا
تشناي
دب ــي
الدوحة
الشارقة
شيراز
البحرين
دلهي  /دب ــي
كولومبو
مشهد
البحرين
القاهرة
األقصر
كوااللمبور  /دب ــي
مشهد
ّ
عمـان
دمشق
جدة
دمشق
البحرين
طهران
الدوحة
مسقط  /دب ــي
دب ــي
جدة
القاهرة
ّ
عمـان
ّ
عمـان
بيروت
بيروت
دب ــي
دب ــي  /البحرين
واشنطن دسي دالس
الرياض
بيروت
إصفهان
بانكوك  /دب ــي
الشارقة
كولومبو  /دب ــي
بيروت
كولومبو
صنعاء
جدة
نيويورك  /لندن
فرانكفورت
ّ
اإلسكندرية
الدوحة
البحرين
الرياض
شرم الشيخ  /األقصر
أبوظبي
الدار البيضاء  /رومــا
القاهرة ّ
اإلسكندرية
دب ــي
البحرين
دب ــي
فرانكفورت
الدوحة
كييف
مومبي  /غوا  /دب ــي
أمستردام
دمشق
القاهرة
مومبي
الدمام

الوقت
00:30
00:30
00:50
01:00
01:10
02:15
02:25
02:55
03:25
03:40
03:55
06:10
06:15
06:30
06:40
07:00
07:20
07:25
07:45
07:50
07:55
08:00
08:15
08:20
08:25
08:45
09:25
09:35
09:55
10:00
10:10
10:30
10:50
12:20
13:30
13:45
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
15:00
15:05
15:15
15:35
15:50
16:00
16:05
16:10
16:40
16:55
17:00
17:05
17:20
17:35
17:40
17:45
17:50
18:15
18:50
18:55
19:00
19:10
19:25
19:35
19:40
19:50
20:00
20:05
20:10
20:20
20:25
20:50
20:55
21:00
21:05
21:15
21:30
21:35
21:40
22:00
22:20
23:00
23:05
23:30
23:50
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الرفاعي :نصوصنا المسرحية
ّ
ستوثق في كتب

فلك
السرطان
 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :أن��ت قلق بسبب عثرات
قد تواجهها وتؤخر عملك ،أنت
ً
دق��ي��ق دائ��م��ا ف��ي عملك ال تحب
التأخير.
ً
عاطفيا :رغم صدقك ووضوحك
ً
ي���خ���ف���ي ال����ش����ري����ك ع����ن����ك أم��������ورا
كثيرة.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ت��رغ��ب ف���ي م�لازم��ة
ً
المنزل واالسترخاء وحيدا من
غير إزعاج.
رقم الحظ.5 :

ً
أكد عدم توقف الحركة الثقافية صيفا
فادي عبد الله

في حوار مفتوح مع الصحافة
الفنية بعد انتهاء عرض
«الكبوة» ،أشار األمين العام
للمجلس الوطني للثقافة
والفنون بدر الرفاعي إلى نية
المجلس توثيق النصوص
المسرحية المحلية المتميزة
في كتب ،ونسخ الليالي الغنائية
للجمهور بمبلغ رمزي ،والحرص
على استقدام المسرحيات
العربية القيمة.

أش�������اد ب������در ال����رف����اع����ي ب��اه��ت��م��ام
ال��ص��ح��اف��ة ب���م���وض���وع م��ح��اض��رت��ي
نتائج االكتشافات األثرية وافتتاح
ال��م��ع��رض ب��م��وق��ع ال��خ��ض��ر وت��ح��دث
ع�����ن ال�����م�����واق�����ع األث������ري������ة ب��ال��ص��ب��ي��ة
واألخ����ط����ار ال���ت���ي ت���ه���دده���ا ،ل���زي���ادة
الوعي عند المواطنين والمقيمين
ب��ع��دم ال��ع��ب��ث ب��ه��ذه ال��ك��ن��وز األث��ري��ة
ال���ت���ي ي���ع���ود ب��ع��ض��ه��ا إل�����ى ال��ع��ص��ر
الحجري وتتعرض النتهاكات الناس
والحيوانات السائبة،
ثم تحدث عن سبب إقامة مهرجان
ً
«صيفي ثقافي» قائال :إنه دليل على
أن الحركة الثقافية ليست متوقفة في
ً
الكويت صيفا ،ومثل هذه األنشطة
ً
تخلق جوا من المتابعة ،والمساهمة
في خلق جيل يحترم خشبة المسرح
ً
وال��ف��ن��ان ال���ذي ي���ؤدي دوره ،مشيرا
إل��ى أن نتائج العام الماضي كانت
مشجعة م��ن حيث ارت��ي��اد االنشطة
ال���م���خ���ت���ل���ف���ة ،ف����ت����م رص�������د م���ي���زان���ي���ة

للمهرجان قبل  6أ ش��ه��ر ،ووضعت
اإلدارات المختلفة تصوراتها منذ
ً
فترة كافية استعدادا له.
وأك���د ت��واص��ل الجمهور وإقباله
على شراء الكتب ،فقد بيع  700كتاب
خ�ل�ال  4أي���ام ف��ق��ط ،يعني ف��ي ك��ل 4
دقائق يباع كتاب واحد ،وهذا بحد
ذاته انجاز.
وف����ي ح��دي��ث��ه م���ع ال��ص��ح��اف��ة أك��د
ال���رف���اع���ي ع����زم ال��م��ج��ل��س اس��ت��ق��دام
المسرحيات العربية المتميزة رغم
ع���راق���ي���ل االت����ص����االت ب���ه���م ،وت��ت��ج��ه
ً
ال��ن��ي��ة أي��ض��ا ل��ط��ب��اع��ة م��ج��م��وع��ة من
النصوص المسرحية المحلية التي
ش��ك��ل��ت ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ف����ي ال��م��س��رح
ال��ك��وي��ت��ي ،وأب�����دى ح��م��اس��ت��ه لنسخ
األم��س��ي��ات ال��م��وس��ي��ق��ي��ة وال��غ��ن��ائ��ي��ة
وخ���اص���ة ل��ي��ال��ي ال��م��ط��رب��ي��ن ال��ك��ب��ار
م���ث���ل ل��ي��ل��ة ي��ح��ي��ى أح���م���د وح��س��ي��ن
جاسم على  CDتوزع على الجمهور
بأسعار رمزية.

شهر رمضان المقبل من إنتاج شركة
روتانا.
وعادت إليسا قبل أيام من باريس
ب����ع����د ح�����ض�����ور أس������ب������وع ال���م���وض���ة
ك���ع���ادت���ه���ا س���ن���وي���ا ،ح���ي���ث ح��رص��ت
على حضور ع��رض أزي���اء المصمم
اللبناني العالمي إيلي صعب ،كما
حضرت افتتاح متجره الجديد الذي
افتتحه في شارع «أفونتو مونتان»
أشهر شوارع التسوق بباريس.
ً
وت�����غ�����ادر إل���ي���س���ا ل���ب���ن���ان م���ج���ددا
م��ت��ج��ه��ة إل���ى م��ون��اك��و ،ل��ك��ي ت��ص��ور
الصور اإلعالنية الخاصة بساعات
«كوروم» التي تمثل الوجه اإلعالمي
ل��ه��ا ع��ل��ى م�����دار أرب���ع���ة أي������ام ،تتجه
بعدها إلى مصر إلحياء حفالت بها
في أوائل شهر أغسطس المقبل.
(القاهرة  -د ب أ)

س��ي��ع��ود الممثل اي��زي��ا واشنطن
إلى التمثيل في مسلسل تلفزيوني
ع��ل��ى م��ح��ط��ة «ان .ب����ي .س������ي ،».بعد
أن ك���ان أب��ع��د م��ن مسلسل «تشريح
غ�������راي» ب��س��ب��ب إدالئ�������ه ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات
مسيئة للمثليين الجنسيين .وذكر
موقع «زاب تو اي��ت» االلكتروني أن
واشنطن سيشارك في الحلقات الـ 6
األولى من مسلسل «المرأة الخارقة».
وق�������ال ب���ي���ن س���ي���ل���ف���رم���ان ،ال���رئ���ي���س
الجديد لمحطة «ان .بي .سي« ،».إنه
ممثل رائ�����ع ...ح��اول��ت ف��ي الماضي
ً
التعاقد معه ولكنه ك��ان مشغوال ».
وتابع سيلفرمان ان واشنطن اعتذر
ً
علنا عن تعليقاته ،وأن الموضوع
صار من الماضي.
(لوس أنجلس  -يو بي أي)

ً
مهنيا :تضع خطة جديدة تفتح
ً
ً
لك آفاقا وآماال جديدة.
ً
عاطفيا :تخشى االرت��ب��اط ألنك
ال تملك الوقت الكافي لالهتمام
بمن ترتبط به.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ت��ق��ص��د الطبيعة أو
ال��ب��ح��ر ل���ت���رت���اح م���ن ال��ض��وض��اء
وض�������غ�������وط ال�����ع�����م�����ل وم����ش����اك����ل
العائلة.
رقم الحظ.9 :

الحمل

العذراء

الجدي

 21مارس  19 -ابريل

 23اغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تواجه بعض المشاكل اليوم
لكنك ترفض مساعدة زمالئك.
ً
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ت��م��ض��ي ق���دم���ا ف���ي عالقتك
م��ع الحبيب غير مكترث بما يقوله
اآلخرون.
ً
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ال تعير ان��ت��ب��اه��ا إل���ى ما
ينصحك ب��ه األص��دق��اء ،إح��ذر الكالم
القاسي .قد يؤدي إلى مناقشة حادة
مع شخص يهمك أمره.
رقم الحظ.9 :

الثور

إليسا تصور األغنية الثالثة من ألبومها األخير «بستناك»
ق���ررت المغنية اللبنانية إليسا
تصوير أغنية «كرمالك» من ألبومها
األخير «بستناك» بعد النجاح الذي
نالته األغنية في الوطن العربي عقب
استخدامها في حملة دعائية خاصة
ب��ـ«م��ج��ل��س ال���ذه���ب ال��ع��ال��م��ي» ال���ذي
تعاقد مع إليسا كوجه إعالني.
وق�����ال ب���ي���ان ص�����ادر ع���ن ال��م��ك��ت��ب
اإلعالمي إلليسا امس «إن (كرمالك)
التي كتب كلماتها ولحنها م��روان
خ����وري ت��ع��د األغ��ن��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي
تقوم اليسا بتصويرها من ألبومها
األخير وسيتم التصوير في لبنان
خالل الشهر المقبل».
وم������ازال������ت ال���م���غ���ن���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
ب��ح��س��ب ال���ب���ي���ان ت��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ه��اء
ألبومها الجديد ،حيث لم تنته بعد
م���ن اخ��ت��ي��ار األغ���ان���ى أو تسجيلها
رغم أن األلبوم مقرر أن يصدر بعد

ً
مهنيا  :عليك التقليل من عنادك
واع����ت����م����اد ال���دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة ف��ي
محيط عملك.
ً
ع���اط���ف���ي���ا :اب���ت���س���ام���ك وح���دي���ث���ك
الجميل والشيق يساعدانك في
نيل إعجاب الجنس اآلخر.
ً
اجتماعيا :يفاجئك صديق بخبر
عنه لم يكن في الحسبان.
رقم الحظ.12 :

ً
تتابع أ ع��م��ا ل��ك ع��ن كثب
مهنيا :
ّ
ً
ً
مهتما ب���أدق التفاصيل .قريبا
تحصد النجاح الذي تتمناه.
ً
عاطفيا :أسئلة كثيرة تطرحها
ع��ل��ى ال��ش��ري��ك ل��ك��ن��ه ل���ن يعطيك
أي وعود ولن يجيب عن أي من
أسئلتك.
ً
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ت��ق��وم ق��ري��ب��ا برحلة
ً
م���م���ت���ع���ة ت����م����ض����ي ف����ي����ه����ا وق����ت����ا
ً
جميال.
رقم الحظ.7 :

ً
مهنيا :ال تجازف في أي مشروع
أو صفقة بال دراسة سابقة ألنك
ال تعرف عواقبها.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ال ت��دع ال��ك�لام الجميل
والمعسول يغير رأيك.
ً
اجتماعيا :اجتماع عائلي توضح
ف��ي��ه س���وء ت��ف��اه��م م��ع أح���د أف���راد
العائلة.
رقم الحظ.11 :

الدلو
 20يناير  18 -فبراير

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

ً
م����ه����ن����ي����ا :ان�������ت ق���������ادر ع����ل����ى ت��ح��م��ل
المسؤوليات واألع��م��ال الملقاة على
عاتقك.
ً
عاطفيا :تفقد األمل بالمحاوالت لنيل
ً
إعجاب الحبيب .كن صبورا فسيعبر
ً
لك قريبا عن مشاعره.
ً
ً
اجتماعيا :تقدر كثيرا وقوف صديق
إلى جانبك في وقت عصيب.
رقم الحظ.8 :

الجوزاء
 21مايو  21 -يونيو

ً
م��ه��ن��ي��ا :ت��ش��ع��ر ب��ارت��ي��اح أك��ب��ر في
م��ح��ي��ط ع��م��ل��ك .ف���ي إم��ك��ان��ك ال��ث��ق��ة
بزمالئك واالعتماد عليهم.
ً
عاطفيا :تزعجك بعض تصرفات
ال��ح��ب��ي��ب ف��ت��ش��ع��ر ب��ع��دم اح��ت��رام��ه
لمشاعرك.
ً
اج����ت����م����اع����ي����ا :ت�����دع�����ى ال�������ى ح��ف��ل��ة
اج���ت���م���اع���ي���ة ك���ب���ي���رة ت��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا
ً
ً
أشخاصا كثرا يثيرون إعجابك.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 20ابريل  20 -مايو

ايزيا واشنطن
يعود إلى التمثيل

 23يوليو  22 -اغسطس

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :لن تتراجع عن قرار اتخذته
بشأن حياتك المهنية فأنت عنيد
ومتصلب.
ً
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ت��س��ع��ى ج���اه���دا ل��ت��ك��ون
في أحسن مظهر وتجذب انتباه
من تحب.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ي���وم م��ن��اس��ب للقيام
ببعض الواجبات العائلية .بعض
األقارب يتذمر من انشغالك عنه.
رقم الحظ.6 :

بدر الرفاعي

االسد

القوس
 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م���ه���ن���ي���ا :ت��ش��ع��ر ب��م��ل��ل ف����ي ال��ع��م��ل
ً
بسبب ال��روت��ي��ن .ترغب كثيرا في
بعض التغييرات.
ً
عاطفيا :عليك احترام وجهة نظر
الحبيب ومنحه بعض الحرية في
التصرف.
ً
ً
اجتماعيا  :ال تكن عنيدا  .استمع
إل��ى م��ا يقوله اآلخ���رون .ال يمكنك
ً
دائما فرض وجهة نظرك.
رقم الحظ.12 :

العقرب

الحوت

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :الحظ حليفك واألع��م��ال التي
تقوم بها تؤول إلى النجاح والتقدم.
ً
عاطفيا :ابتعاد الشريك عنك في هذه
الفترة بسبب عمله يشعرك بالحزن
والوحدةّ ً .
اجتماعيا :ن��ف��ذ ال��وع��د ال���ذي قطعته
لشخص عزيز .ال تخيب أمله.
رقم الحظ.3 :

ً
مهنيا :تشعر بضيق مالي وبتراكم
الديون والدفعات .ال تقلق فأمورك
ً
المادية سوف تنفرج قريبا.
ً
ً
ً
عاطفيا :تسمع كالما ج��ارح��ا من
الحبيب بسبب تجاهلك مطالبه
وعدم احترامك مشاعره.
ً
ً
اجتماعيا :تبقى هادئا طوال اليوم
وال ترغب في لقاء أحد.
رقم الحظ.8 :

تلفزيون
تلفزيون الكويت
6.00
7.00
7.30
9.10
9.30
10.00
11.00
11.20
12.00
1.00
1.30
2.30
3.00
3.30
4.00

انذار بالعاصفة
العالم هذا الصباح
الفيلم العربي
المسلسل الكرتوني
برنامج وثائقي
مبروك جالك قلق
أهم األنباء
أسرار األعماق
الرحيل إلى الوجه اآلخر
روائع القصص
مهرجان المسرح
األخبار المتخصصة
األخبار العربية
ألف سؤال
برنامج الكويت درة

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

11:00
13:00
15:00
16:30
18:30
20:30
21:00
23:00
01:00

مقلب دوت كوم
ستوديو األبطال
رايكم شباب
غزالن في غابة الذئاب
رجال يبيعون الوهم
حبيب الروح
دعوة للتعايش
الرجل
موجز األخبار
ستوديو األبطال
النشرة االقتصادية
القناص
موجز األخبار
رايكم  شباب
موجز األخبار

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

موجز األخبار
مع أسامة أطيب
موجز األخبار
القرار األخير
أخبار الثالثة
مسلسل كرتون
مسلسل كرتون
وثائقي
أوالد الشوارع
نجمة الخليج
النبع الصافي
أخبار اإلمارات
لحظات حرجة
أخبار العاشرة
أنت أجمل

Failure To Launch
Good Night
And Good Luck
The Shaggy Dog
First Descent
Little Treasure
Hunters
Good Night
And Good Luck
First Descent
Hollywood
One On One
The Weather Man
Basic Instinct 2
The Calcium Kid

سما دبي
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:40
21:00
22:00
22:30
23:00

 Irisيعرض الساعة 23.00

12:45
13:00
15:00
16:45
17:00
18:45
19:00
21:00
23:00

SHOWMOVIES 2
04:00
06:00
09:00
10:45
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00

When Saturday
Comes
Days Of Thunder
Darkman
City Of Joy
Final Fantasy Vii
Advent Children
The Story Lady
Darkman
Tiger And
The Snow
Adaptation
The Weather Man
Eddie Murphy Raw

MBC 2
Return To Oz
07:30
A Saintly Switch
09:00
John Carpenter’s
11:00
     Vampires: Los Muertos
The Jerk
13:00
The Wings
15:00
Of The Dove
Nothing but
17:00
Trouble
Mansfield Park
19:00
The Last Supper
21:00
The Collectors
23:00
The Art Of War
01:00

يعرض الساعة 01.00

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

MBC
ألبوم األفالم
المواجهة
الليالي الدافئة
ألبوم األفالم
لمن تشرق الشمس
ألبوم األفالم
للرجال فقط
شهد الملكة
شجيع السيما

MBC 4
12:00
12:45
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
00:00

LBC

غناوي
صيف مدهش
راس غليص
مراسي
تداول
سما سينما
صيف المفاجآت
الملتقى
حظ ونصيب
كسر الخواطر
أخبار اإلمارات
أحوال
ليالي دبي

سينما 1

بو قلبين
البحر أيوب
لقاء عالهواء
سنابل الحب
الشراقي
الوصية
حب تحت الحراسة
بو قلبين
البحر أيوب
لقاء عالهواء

SHOWMOVIES 1
07:00
09:00

الراي
07.00
07.30
08.45
09.45
10.35
11.30
12.30
13.30
15.00
15.05
16.30
17.00
18.00
18.05
19.00

تلفزيون دبي

The Art Of War

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

دعوة فرح
خالد بن الوليد
الحقيقة والسراب
بصراحة أحلى
اكليل الورد
سارة خاتون
دعوة فرح
غشمشم
كاش تاكسي
سيلبرتي فيت كلوب
األخبار
آدم
الفن وأهله
صدى المالعب
األخبار

MBC Action
Rachel Ray
Oprah
Brat Camp
Dr Phil
Inside Edition
The Insider
Days of Our Lives
Popular
Bones
Rachel Ray
Dr Phil
North Shore
Oprah
How to Live Longer
Monk
Malcolm in The

09:00
09:45
10:30
11:30
12:00
13:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00

Nash Bridges
Marital Law
Alias
Automotive Vision
Las Vegas
The Posidon
Prison Break
Most Shocking
Marital Law
Nash Bridges
liasِA
Top Gear
NCIS
Nick Fury
Las Vegas

سفرة دايمة
الحريم
أوالد الشوارع
موجز األخبار
جوليانا
سوق الخضار
عيشوا معنا
حارة العوانس
perfect Bride
ابو شالخ
قصة عيلة:
حقوق الطفل
العالم الليلة

اليوم

سينما 2
10:00
12:00
14:10
16:00
17:31
18:00
20:00
21:32
22:00

المستقبل

لعبة األشرار
من أجل حبي
اه يا بلد
الطيب افندي
ألبوم األفالم
الناس اللي تحت
األستاذ
ألبوم األفالم
عبود على الحدود

10:30
13:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30

 The Weather Manيعرض الساعة 21.00

12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
17:00
17:50
18:00
19:00
20:30
22:30
23:30
00:30

صفحات خليجية
عالم سمسم
شربات
عائلتي
أصحاب
المقام الرفيع
نشرة األخبار
ادم وحوا
العرين
ميشو شو
االستحقاق
أصحاب
المقام الرفيع
صفحات خليجية
شربات

Supermovies
القاهرة اليوم
عيون بيروت
الفصول األربعة
سأظل أحبك
ً
لن أنساك أبدا
ّ
السلم والثعبان
أبو المفهومية
ميوزك بوكس
المنزل
القاهرة اليوم

Warriors Of Terra
03:00
Stephanie Daley
05:00
Tara Road
07:00
the Moon & Stars
09:00
Unknown
11:00
Zodiac
13:00
Pinocchio
15:00
Johnny English
17:00
Confessions Of A
19:00
Sociopathic Social Climber
TBA
21:00
Iris
23:00
Barely Legal
01:00

Dubai One
Hope And Faith
12:30
Laguna Beach
13:00
Laguna Beach
13:30
According To Jim
14:00
Tyre
14:30
Emirates News
15:30
Alias
16:00
Jack And Bobby
17:00
Reservoir Dogs
18:00
Nutcracker: Money
20:00
           Madness & Murder
Alias
00:00
Emirates News
02:00

 ...وعنبر
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 256ألف دوالر لمحامي مايكل جاكسون السابقين
ق���ب���ل ال��م��غ��ن��ي االم���ي���رك���ي م��اي��ك��ل
ج����ا ك����س����ون د ف�������ع  256ا ل�������ف دوالر
ل��م��ح��ام��ي��ه ال���س���اب���ق���ي���ن ب���ع���د خ�ل�اف
استمر عاما ونصف العام ،وفق ما
علم امس األول من مصادر قضائية
في لوس انجلس.
وكان جاكسون مالحقا منذ فبراير
 2006من قبل مكتب محامين طالبه
ب��دف��ع  216ال��ف��ا و 837دوالرا وذل��ك
لقاء الترافع عنه في قضايا تحرش
جنسي في  .2005وقبل جاكسون في
نهاية المطاف دفع المبلغ المطلوب

ال������ذي اض���ي���ف���ت ال���ي���ه ف����وائ����د ب��ل��غ��ت
قيمتها  39177دوالرا.
واعتمد االتفاق الجمعة الماضي
م����ن ق���ب���ل ق�����اض ف����ي ل�����وس ان��ج��ل��س
(كاليفورنيا-غرب).
وك��������ان م���اي���ك���ل ج����اك����س����ون ال�����ذي
سيحتفل بعيد م��ي�لاده ا ل���ـ  49ه��ذا
الصيفُ ،ب ِّ���رئ ف��ي يونيو  2005من
قضية تحرش جنسي.
وع���اش اث��ر ذل��ك ف��ت��رة ع��ام خ��ارج
الواليات المتحدة قضى معظمه في
البحرين قبل ان يعود الى الواليات

المتحدة وتحديدا الى الس فيغاس
(نيفادا-غرب) العداد البوم جديد.
(لوس أنجلس  -ا ف ب)

تصميم بزة جديدة
للفضاء الخارجي

أول زبائن مديرة دفن ...والدها
بعد أيام قليلة فقط على توليها
م��ن��ص��ب م���دي���رة ش�����ؤون ال���دف���ن في
شركة متخصصة في إقامة مراسم
الجنازات ،فوجئت ام��رأة في مدينة
م���ي���ام���ي ب����والي����ة ف���ل���وري���دا ب�����أن أول
زبائنها ،رجل توفي نتيجة تعرضه
لطعنات ع��دي��دة ،وه���و ل��ي��س س��وى
وال����ده����ا .وذك������رت ص��ح��ي��ف��ة م��ي��ام��ي
ه���ي���رال���د أن ل������وري داف����ي����س م���دي���رة
ش��ؤون ال��دف��ن ف��ي شركة «روك أوف
آيجز» في كنيسة أوبا لوكا في والية
ف��ل��وري��دا ،ق��ال��ت إن��ه��ا ل��م ت��ك��ن تحلم
ي��وم��ا أن ي��ت��م ج��ل��ب وال��ده��ا أمامها

ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة .وق��ال��ت ال��ش��رط��ة إن
أيموري هادلي جونيور ( 68عاما)
وج����د م��ي��ت��ا ب��ع��د ت��ع��رض��ه لطعنات
عديدة في منزله ،عقب جدال خاضه
م��ع اب���ن شقيقه ال���ذي ي��واج��ه ال��ي��وم
تهمة ال��ق��ت��ل ال��ع��م��د .وق��ال��ت داف��ي��س
للصحيفة «لقد مضى علي في هذه
المهنة فترة طويلة ،لكني لم أتخيل
يوما أني سأدفن والدي .ال يمكن ألي
كلمات أن تبرر ما أشعر به في هذه
اللحظة» .وأضافت دافيس أنها أثناء
عملها على جثة وا ل��د ه��ا تحضيرا
لدفنه تغلبت عليها عواطفها في

جاءها المخاض
فوضعت مولودها
أمام متجر

سفينة لإلبحار ...من عيدان المثلجات

أفادت تقارير صحفية بأن امرأة
من زيمبابوي وضعت مولودا أثناء
وقوفها في طابور أمام متجر بقالة
في مدينة بوالوايو.
وذك�������ر ش����ه����ود ع����ي����ان ل��ص��ح��ي��ف��ة
هيرالد الحكومية أن المرأة التي لم
يكشف عن عمرها جاءها المخاض
أثناء وقوفها في طابور أمام متجر
ج��ا ج��رز للبيع بالجملة للحصول
على سلع بأسعار مخفضة في إطار
الحملة التي يشنها الرئيس روبرت
موجابي لخفض األسعار.
واحتشد المواطنون أمام المتجر
أمال في الحصول على السلع بأسعار
منخفضة ب��ع��د أن أ م����رت الحكومة
بخفض األسعار بصورة كبيرة.
وذك�������ر ش����اه����د ع����ي����ان أن ال����م����رأة
ال���ت���ي ي���ب���دو أن���ه���ا ل���م ت��ك��ن ت���ري���د أن
ت��ف��ق��د م��ك��ان��ه��ا ف����ي ال���ط���اب���ور ب����دأت
ت���ل���ه���ث وت���ت���ص���ب���ب ع����رق����ا م�����ن آالم
المخاض ولكن لم يقدم لها أحد يد
المساعدة.
وقالت الصحيفة إن حراس األمن
ن��ق��ل��وا ال����م����رأة ف���ي ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف
إل����ى داخ�����ل ال��م��ت��ج��ر ح��ي��ث وض��ع��ت
مولودها .ولم تذكر الصحيفة جنس
المولود.
(زيمبابوي  -د ب أ)

ا ل � �م � �م � �ث � �ل� ��ة أ م� � � ��ا ن� � � ��دا ب � ��ا ي � �ن � ��ز ل � � � ��دى و ص � ��و ل� � �ه � ��ا إ ل � � � ��ى ح� � �ف � ��ل ا ف� � �ت� � �ت � ��اح ف � �ي � �ل� ��م  HairSprayأ م � � � ��س األول ف � � ��ي ن � � �ي� � ��و ي� � ��ورك (أ ب)

ّ
امرأة سلمت طفلها للشيطان
اعتقلت الشرطة في مدينة لبنان
بوالية أوهايو امرأة وأدخلتها إلى
المستشفى للخضوع لتقييم نفسي
بعد أن زعمت أنها ح��اول��ت تسليم
طفلها إ ل��ى الشيطان تلبية لطلبه.
وذكرت شبكة  WLWT-TVأن شاوتي
ً
عاما) وجدت وهي تهيم
ميتشل (29
عارية السبت الماضي على الطريق
السريع بالقرب من مدينة لبنان في
والية أوهايو بعد أن وضعت طفلها
ال���ب���ال���غ م���ن ال��ع��م��ر  7أس���اب���ي���ع على
الخط األصفر في منتصف الطريق.
وتمكنت الشرطة من استعادة الطفل
واع��ت��ق��ال م��ي��ت��ش��ل ب��ع��د أن اع��ت��رف��ت
أن����ه����ا أض����رم����ت ال����ن����ار ف����ي م��ن��زل��ه��ا
وأن ا ل��ش��ي��ط��ان ط��ل��ب منها تسليمه

طفلها .وذكرت الشبكة التلفزيونية
أن ميتشل أدخلت إلى مستشفى في
مدينة سينسيناتي للخضوع لتقييم
ن��ف��س��ي وق���د وج��ه��ت إل��ي��ه��ا ال��ش��رط��ة
تهمة تعريض طفل للخطر وإضرام
عمدا ومقاومة االعتقالّ .
ً
وسلم
حريق
الطفل إلى والدة ميتشل لرعايته.
(أوهايو  -يو بي أي)

أصبحت سفينة الفايكنغ ،التي
ص��ن��ع��ه��ا  5االف ط����ال����ب ه���ول���ن���دي
ب��واس��ط��ة  5م�لاي��ي��ن ع���ود تستعمل
ل��ل�إم����س����اك ب���ال���م���ث���ل���ج���ات ،ج����اه����زة
لإلبحار في مياه المحيط األطلسي.
وذك����ر م��وق��ع م��ح��ط��ة «أي .ت���ي .ف��ي».
االلكتروني ،أن السفينة التي صنعت
كنسخة مطابقة لسفينة الفايكنغ
«ث����ور» ،ق��ام��ت ب��إب��ح��ار تجريبي في
م���ي���اه ب���ح���ي���رة ،وأص���ب���ح���ت ج���اه���زة
لإلبحار خ�لال الخريف المقبل في
م��ي��اه ال��م��ح��ي��ط األط��ل��س��ي ،ب����دءا من
م��ر ف��أ مدينة ليليستاد الهولندية.
وق�������ال روب��������رت م����اك����دون����ال����د ،ب��ان��ي
ال��س��ف��ن ال���ذي أم��ض��ى  4س��ن��وات في
ال��ع��م��ل ب��ه��ذا ال��م��ش��روع« ،ال��م��ه��م في
هذا المشروع هو تعليم األوالد أنهم
قادرون على القيام بكل ما يرغبون
ف����ي����ه ،ول����ي����س م����ا ي����ف����رض ع��ل��ي��ه��م».
وأض����اف م��اك��دون��ال��د ،ال���ذي توفيت
عائلته كلها بانفجار حين كان عمره

بعض اللحظات ،لكنها كانت تعلم
أنه ليس مناسبا أن يتولى شخص
آخر مهمة تحنيط جثة والدها.
(ميامي -يو بي أي)

 9سنوات وأمضى حينئذ  5سنوات
للعالج في المستشفى« ،أنا نجوت
وأستطيع أن أحقق الكثير ...ال يتعلق
األم��ر بمجرد سفينة مصنوعة من
عيدان المثلجات ،إنها أكبر مشروع
إعادة تدوير خاص في العالم».
(هولندا  -يو بي أي)

أكل  3.5كلغ من اللحم
في  12دقيقة
أك��ل ج��وي ش��س��ن��ات ،بطل العالم
ف����ي م���س���اب���ق���ات األك�������ل وال���م���ل���ق���ب ب��ـ
«ال���ف���ك» 3.5 ،ك��ل��غ م��ن ل��ح��م الخنزير
خالل  12دقيقة في مسابقة أجريت
في مدينة لينكولن بوالية اوريغون.
وذكرت صحيفة «بورتالند» الصادرة
ف��ي اوري���غ���ون ،أن ش��س��ن��ات ف���از في
م��ب��ارات��ه األخ���ي���رة ب��ع��د  10أي����ام من
ف���وزه بمسابقة أك��ل ال��ن��ق��ان��ق ،حين
التهم  66قطعة نقانق بـ  12دقيقة.
وقال شسنات،الذي فاز بمبلغ 1500
دوالر أميركي كجائزة في المباراة،
إنه لم يصل إلى المستوى الذي طمح
إليه ،أي أكل  4كلغ من اللحم .وأضاف
شسنات «لم أكن في أحسن حال ،فأنا

ً
أحيانا  65قطعة نقانق وأشعر
آكل
أن معدتي ما تزال فارغة وقادرة على
الهضم بكل سهولة».
(لينكولن  -يو بي أي)

آن هاثاوي تفوز ببطولة فيلم بفضل كلبها
قالت الممثلة النيويوركية آن هاثاواي إن كلبها
ال �م��ري��ض س��اع��ده��ا ع ��ن غ �ي��ر ق �ص��د ع �ل��ى ال �ف��وز
ببطولة فيلم المخرج جوليان ج��ارول��د الجديد
«أن تصبح جاين» .وقالت هاثاواي ليونايتد برس
انترناشونال ف��ي ن�ي��وي��ورك «ل��م يعجب جوليان
بتجربتي األولى وكنت أرجوه أن يمنحني فرصة
ثانية .لقد كنت عصبية فوق العادة قبل التجربة
األول��ى ول��م أك��ن باستطاعتي ق��راء ة ال��دور بشكل
جيد» .وقالت ه��اث��اواي التي تقوم ب��دور الكاتبة
البريطانية جاين أوستن في الفيلم إن في الليلة
التي سبقت تجربتها الثانية ،أ ق��دم كلبها على

تمزيق مداسها واب�ت�لاع بعض أج��زائ��ه فأمضت
ال�ل�ي��ل ك�ل��ه وه ��ي ت �ح��اول االع �ت �ن��اء ب ��ه .وأض��اف��ت
«عندما يبتلع كلب يبلغ وزنه حوالي  31كيلوغراما
مداسا فهذا ليس ج�ي� ً
ً
�دا ...لقد بقيت طيلة الليل
مستيقظة لتنظيف معدة كلبي وبالتالي حضرت
في اليوم التالي إلى التجربة منهكة ً
جدا بشكل
ح��ال دون ان أك��ون عصبية» ،مشيرة ال��ى ان ذلك
دفعها الى «القيام بأي شيء» لالنتهاء من التجربة
التي افضت الى تكليفها بالدور .وقالت «أعتقد أن
هذا األمر أفادني وجعلني أفوز بالدور».
(نيويورك  -يو بي أي)

بالت كانت تتجادل مع والد طفلها
الذي كان يقود سيارته ،حين قذفت
ال��ط��ف��ل إل���ى ن���اف���ذة ال���س���ي���ارة ،ف��ارت��د
ُ
ع��ن��ه��ا ووق������ع ع���ل���ى األرض .وأخ�����ذ
الطفل إلى المستشفى للعالج ،بعد
تعرضه لكسر في الجمجمة ونزيف

ُ
في الدماغ .وألقي القبض على بالت
مع إمكان اإلفراج عنها بكفالة مالية
بقيمة  100ألف دوالر أميركي.
(فلوريدا  -يو بي أي)

بدلت رقم هاتفها...
فاجتاحتها االتصاالت الجنسية

ت � � � � � ��وأ م � � � � � ��ان م � � �ل � � �ت � � �ص � � �ق� � ��ان ي� � � �ن� � � �ت� � � �ظ � � ��ران ع� � �م� � �ل� � �ي � ��ة ا ل� � � �ف� � � �ص � � ��ل أ م � � � � � � ��س االول ش� � � � �م � � � ��ال ا ل� � � �ص� � � �ي � � ��ن (أ ب)

بدلت ام���رأة م��ن مدينة باليماوث
البريطانية رقم هاتفها ،فاجتاحتها
االت������ص������االت ال���ج���ن���س���ي���ة ل��ت��ك��ت��ش��ف
أن��ه ك��ان يستعمل ك��ـ «خ��ط س��اخ��ن».
وذك��رت صحيفة «صن» البريطانية
أنه منذ أن بدلت رايتشل كوليك رقم
هاتفها ،ب��دأ يردها ما ال يقل عن 6
اتصاالت هاتفية ذات طابع جنسي

يحاول العلماء األميركيون
تطوير نمط جديد من البزات
الفضائية مصممة بطريقة
توفر لرائد الفضاء قدرة أكبر
على الحركة .وأشار العلماء
في معهد ماساشوستس
ّ
التقني إلى أنه خالل األعوام
األربعين الماضية ،كان
البشر يسافرون إلى الفضاء
الخارجي بالبزات نفسها
ً
ّ
قليال.
تتغير سوى
التي لم
وتوفر البزات الحالية
الضخمة حماية كبيرة
لرواد الفضاء غير أنها تحد
بشكل كبير من قدرتهم على
التحرك .وتقوم دافا نيومان
أستاذة علوم هندسة الطيران
في جامعة ماساشوستس
التقنية بتطوير بزة جديدة
يطلق عليها اسم «بيو سوت»
ً
مزيجا من خيوط
تتضمن
السباندكس والنايلون تقول
إنها ليست «بزات أجدادكم
ً
قليال
بل عليكم التفكير
ببزات سبايدر مان (الرجل
العنكبوت)» .وتعمل نيومان
وزميلها جيف هوفمان
وفريق من العلماء إلى جانب
شركة «تروتي» لتصميم
األزياء في بوستن ،على
المشروع منذ حوالي سبع
سنوات ،وتمكنوا من تصميم
البزة األولية غير أنها ليست
جاهزة لالختبار في الفضاء
الخارجي بعد .وتقول
نيومان إن ما تحاول إنجازه
بزة تتيح لرواد الفضاء أن
يصبحوا ً
حقا من مستكشفي
القمر والمريخ .وتتوقع
نيومان أن تكون البزة
الجديدة جاهزة مع وصول
وكالة الفضاء األميركية إلى
مرحلة االستعداد إلطالق
بعثات استكشافية إلى القمر
والمريخ في غضون عشر
ً
تقريبا.
سنوات
(كامبريدج  -يو بي أي)

ربحت مليون دوالر
وبقيت نادلة
لم تترك امرأة من مدينة
كليرزفيل في والية اوهايو
األميركية عملها كنادلة
في مطعم ،على الرغم من
فوزها بمليون دوالر أميركي
في برنامج المسابقات
التلفزيوني «سندات بمليون
دوالر» على محطة «سي ان
بي سي» .وقالت ماري سو
ً
عاما) في مقابلة
ويليامز (46
على محطة «سي ان بي سي»
إنها لن تستثمر أموالها في
مضاربات «األسهم الخيالية».
وأضافت ويليامز «لن أترك
عملي كنادلة ،فأنا أعرف
مخاطر المضاربة باألسهم».
وقالت ويليامز ،التي تفوقت
متبار آخر،
على  375ألف
ٍ
من ضمنهم زوجها ،إنها
ً
كبيرا من
ستستخدم جزء
هذه األموال لدفع تكاليف
دراسة ابنتيها.
(نيويورك  -يو بي أي)

القبض على حابس
ابنتيه في «صندوق»

ّأم تقذف بطفلها إلى السيارة
أوقفت شرطة اورالندو في والية
فلوريدا األميركية ً
أما بعد اتهامها
بقذف طفلها البالغ شهرين من عمره
ّ
متسببة ل��ه بإصابات
إل��ى س��ي��ارة،
خطيرة .وذكرت محطة «دبليو .كي.
إم .ج��ي» التلفزيونية أن اي��ف��ا جين

خبريات

من أشخاص ي��ري��دون التحدث إلى
«الحورية الشابة» .وقالت كوليك (34
ع��ام��ًا) ،أم لثالثة أوالد« ،منذ لحظة
حصولي على ال��رق��م ال��ج��دي��د ب��دأت
تصلني اتصاالت من رجال يريدون
التحدث في أمور إباحية ...أخبرهم
أن الرقم خطأ ،فيعتذرون وينهون
االتصال» .وعرضت شركة االتصاالت

«فيرجني» على كوليك تبديل رقمها
الجديد ،لكنها رفضت ذلك.
(لندن  -يو بي أي)

ألقي القبض على رجل
في والية ماساشوست
األميركية بعد اتهامه بحبس
ابنتيه في صندوق سيارته.
وذكرت محطة «دبليو .سي.
في .بي ».التلفزيونية في
بوسطن ،أن مايكل فيكيت
ً
عاما) اتهم في محكمة
(48
مقاطعة رينتهام بوضع
ً
عاما) في
ابنتيه ( 9و 11
صندوق السيارة وإقفالها،
أثناء زيارته ألمه في مركز
فوكسبوروغ للرعاية ،في
وقت بلغت فيه الحرارة نحو
 32درجة مئوية .وقال فيكيت
إنه لم يترك ابنتيه سوى 30
ثانية ،لكن شاهد عيان أخبر
الشرطة أنه تركهما في داخل
صندوق السيارة دقائق عدة.
وقالت الطفلتان للمحكمة
إنهما تسلقتا بإرادتهما إلى
داخل الصندوق للعب ،لكن
محاكمة الوالد ستستأنف في
الشهر القادم ،كما سيتحرى
عاملون اجتماعيون عن نمط
حياة العائلة.
(رينتهام  -يو بي أي)

