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العدد  - 46السنة األولى
 36صفحة
السعر  100فلس

دوللي شاهين:
أعطتني مصر
النجومية

استنكار نيابي لالرتباك الحكومي بشأن ًالوحدات السكنية

محليات

رد العوضي لـ ةديرجلا يؤكد التناقضات َوي ِعد بـ 20ألف وحدة سنويا
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بدر المشعان وجاسم القامس وبشار الصايغ وعيد الرميزان

استمرت التناقضات «اإلسكانية»
بشأن أعداد الوحدات المزمع
إنشاؤها ،إذ لم تكن إجابات وزير
اإلسكان كافية لفك طالسم
هذه التناقضات في األرقام بين
تصريحات المسؤولين وإنجازات
«السكنية» خالل  15عامًا!

جاسم القامس
«م ��ن ه��و ال�م�س�ت�ث�م��ر األج �ن �ب��ي؟»
 ...س��ؤال شغل ن��واب مجلس األم��ة
ّ
ً
ً
ل��درج��ة أن ع��ل��ق ق��ان��ون��ا مهما حول
ض ��ري � �ب ��ة األج � � ��ان � � ��ب .ف� �ع� �ل ��ى م ��دى
ً
 64اج �ت �م��اع��ا خ �ل�ال دور االن �ع �ق��اد
ال � �م ��اض� ��ي ،ك ��ان ��ت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال�م��ال�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة البرلمانية
إح��دى الجبهات الرئيسية للصراع
ً
الحكومي  -النيابي ،وتحديدا تلك
ال� �ق ��وان� �ي ��ن م �ح��ل ال � �خ �ل�اف م� ��ا ب�ي��ن

الحكومة وتكتل العمل الشعبي .إذ
شهدت اجتماعات اللجنة مشادات
وخ �ل��اف � ��ات وت � �ج � ��اذب � ��ات ،م� ��ن دون
أن ت �خ �ل��و ك��ذل��ك م ��ن ال �ت ��واف ��ق بين
الطرفين ،وكان مهندس التوافق في
العادة رئيس اللجنة النائب أحمد
باقر ،الذي لم يسلم من إدخاله طرفا
في تلك «النزاعات».
وم��ادام��ت ال�ق�ض��اي��ا االق�ت�ص��ادي��ة
ت �ت �م �ت��ع ب ��أول ��وي ��ة ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات
ً
الوزراء وغالبية النواب ،فإنها حتما
س �ت��رى ط��ري�ق�ه��ا م ��ن خ�ل�ال ال�ل�ج�ن��ة

مجلس الوزراء لـ«الصحة» :أوقفوا
نزيف األموال على العالج بالخارج
ضيف الله الشمري
ع �ل �م��ت «ال� � �ج � ��ري � ��دة» ان م�ج�ل��س
الوزراء طلب من وزارة الصحة ضبط
واعتماد آلية ثابتة ومحددة من أجل
وق��ف ن��زي��ف األم ��وال المستمر على
العالج بالخارج من دون وجه حق،
البتعاث مرضى ال يعانون امراضا
تستحق ابتعاثهم.
وك � �ش � �ف ��ت م� � �ص � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ان
المجلس طلب من الوزارة التنسيق
وال �ت��رت �ي��ب م ��ع وزارت � � ��ي ال��داخ �ل �ي��ة
وال ��دف ��اع ل�ض�ب��ط اب �ت �ع��اث ال�م��رض��ى
ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج ،ل�ح�ص��ر ال�خ��دم��ة
على المستحقين وليس
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م��ن ن ��واب ك�ث��ر ت�ه��دد ب�ع��دم إق��راره��ا
في دور االنعقاد المقبل ،رغم موافقة
اللجنة عليها.
ومع بدء «الهدنة» الصيفية ،تبقى
س��اح��ة ال�م�ع��رك��ة خ��اوي��ة ،ف��ي ه��دوء
يسبق عاصفة معارك دور االنعقاد
المقبل بين «الشعبي» والحكومة،
ف�ه��ل ي�ح�ص��ل ال �ت��واف��ق وت �ق��ر بعض
القوانين المعلقة ،أم تستمر رحى
الصراعات بالدوران؟
06

ف� � ��ي وق� � � ��ت أك� � � � ��دت ف � �ي� ��ه ك� � ��ل م��ن
الواليات المتحدة وإيران استئناف
المفاوضات بشأن االستقرار األمني
ف ��ي ال� �ع ��راق ص� ��رح رئ �ي��س ال� � ��وزراء
ال �ب��ري �ط��ان��ي غ� � ��وردن ب� � ��راون أن� ��ه ال
ً
ً
يستبعد عمال عسكريا ضد طهران.
الى ذلك ،أعلنت الدائرة االعالمية

«وحش حولي» يعترف
بارتكابه  18جريمة أمام النيابة

استمعت أمس لجنة التحقيق في «إعالن األهرام»
إل��ى إف ��ادة م��دي��ر ال�م�ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي ال�ك��وي�ت��ي في
القاهرة محمد القضاع .وكشفت مصادر مطلعة
لـ«الجريدة» أن القضاع نفى وجود أي عالقة او علم
للمكتب بهذا اإلعالن.
كما استمعت اللجنة ،التي تجتمع بشكل شبه
يومي منذ تشكيلها في إدارة الفتوى والتشريع،
الى إفادات مسؤولين وموظفين من وزارة اإلعالم
وآخرين من خارجها ،لمعرفة ما إذا كان للوزارة
أي عالقة بهذا اإلعالن.

وت ��وق� �ع ��ت ال� �م� �ص ��ادر أن ت �ن �ت �ه��ي ال �ل �ج �ن��ة م��ن
االستماع الى إفادات جميع األشخاص الذين طلبت
حضورهم خالل األسبوع الجاري ،حتى تستطيع
تقديم تقريرها النهائي الى وزير اإلعالم عبدالله
المحيلبي مع مطلع األسبوع المقبل.
ال��ى ذل��ك ،علمت «ال�ج��ري��دة» أن لجنة التحقيق
طلبت من أعضائها وممن استمعت الى إفاداتهم
عدم اإلدالء بأي تصريحات للصحافة ،لدرجة أنها
جعلتهم يقسمون على ذلك.

كشفت مصادر رفيعة المستوى
ف��ي النيابة ال�ع��ام��ة ل�ـ «ال�ج��ري��دة» أن
ال �م �ت �ه��م ح �ج ��اج ال �س �ع��دي ال�م�ل�ق��ب
بـ«وحش حولي» اعترف أمام النيابة
ال �ع��ام��ة م �س��اء أم ��س ب��ارت �ك��اب��ه 18
ً
قضية بحق األطفال القصر ،ساردا
جميع التفاصيل الخاصة بارتكابه
الجرائم ،وأرجع أسباب إقدامه على
ذلك -أثناء التحقيقات -إلى تعرضه
وه � ��و ف� ��ي ط �ف��ول �ت��ه إل � ��ى «اع� �ت� �ـ� �ـ ��داء
جنسي» وأنه
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أزمة الرهائن الكوريين:
«طالبان» تريد محادثات مباشرة مع سيول
االي ��ران ��ي ف��ي ب �غ��داد ح�س��ن كاظمي
قمي تمنى خالل لقائه المالكي ،ان
تساعد هذه الجولة من المباحثات
على تخفيف آالم وم�ع��ان��اة الشعب
العراقي وتوفير األمن واالستقرار في
العراق من خالل آليات مناسبة.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ت��وج��ه رئيس
المكتب الخاص لشؤون العراق في
الخارجية االيرانية
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رأت حركة «طالبان» أن المحادثات مع الحكومة األفغانية في شأن الرهائن
الكوريين الجنوبيين ،الذين تحتجزهم ،ال تقود إل��ى ش��يء ،معلنة تمديد
المهلة المحددة لإلفراج عنهم ،وذلك للسماح للحكومة الكورية الجنوبية
بإجراء محادثات مباشرة معها.
وأع��رب��ت «طالبان» أم��س عن «ع��دم رض��اه��ا» عن الطريقة التي تسير بها
المفاوضات بشأن الرهائن الكوريين الجنوبيين الـ  ،23إال أنها مددت مجددا
المهلة حتى الساعة  14:30بتوقيت غرينتش اليوم ،مهددة بإعدامهم اذا لم
تلب مطالبها قبل نهاية المهلة.
وصرح المتحدث باسم «طالبان» يوسف احمدي ،في اتصال هاتفي مع
وكالة «فرانس برس» ،ان «المفاوضات متواصلة لكنها ال تجري بشكل جيد.
فإذا استمرت هكذا فان الرهائن سيعدمون» .واضاف «طلبنا االفراج عن 23
سجينا ،لكن الوفد الذي يمثل الحكومة االفغانية
18
02

ً
«المندوب السامي البريطاني» يستعيد دور بالده معكوسا كي مون طلب من هولندا
بلير في مهمة بناء مؤسسات «فلسطين» بعد نحو  60سنة على بناء مؤسسات «إسرائيل» استضافة محكمة الحريري
القدس  -

ت � ��رك � ��زت ل � � �ق� � ��اءات ط� ��ون� ��ي ب �ل �ي��ر
ف ��ي ال� �ق ��دس ،ال � ��ذي ي � ��زور إس��رائ �ي��ل
واألرا ض � ��ي الفلسطينية ألول م��رة
ً
م��وف��دا للجنة ال��رب��اع�ي��ة ،م��ع وزي��رة
الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني
ووزي � ��ر ال ��دف ��اع إي �ه ��ود ب � ��اراك على
درس كيفية بناء مؤسسات الدولة
الفلسطينية المستقبلية .فـتل أبيب
ت�ق��ارب مهمة بلير م��ن ه��ذه ال��زاوي��ة
الضيقة وال�م�ح��ددة وع�ل��ى ضوئها
ت�ب��دي االس�ت�ع��داد لتقديم ك��ل الدعم
للزائر البريطاني معتبرة أن نجاحه
هو نجاح للجميع .وقد سمع بلير
ً
ً
ً
ك�لام��ا إس��رائ�ي�ل�ي��ا واض �ح��ا ف��ي ه��ذا
االت �ج��اه ول��م يبخل عليه م �ح��اوراه
اإلسرائيليان بإيضاحات مباشرة
بشأن عدم
19
02
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المتهم :السبب نفسي يعود إلى اعتداء جنسي في طفولتي

خالد الدوسري

في وزارة الخارجية اإليرانية أمس
أن الجولة الثانية من المباحثات مع
الواليات المتحدة ستستأنف اليوم
في بغداد وأن الهدف االستراتيجي
م�ن�ه��ا دع ��م ح�ك��وم��ة رئ �ي��س ال� ��وزراء
ن� � � ��وري ال� �م ��ال� �ك ��ي وت� ��وف � �ي� ��ر األم � ��ن
واالستقرار للشعب العراقي.
وج � ��اء ف ��ي ال �ب �ي��ان ال � ��ذي ن�ش��رت��ه
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االي ��ران � �ي ��ة ان ال�س�ف�ي��ر

أكاديميا

حسين العبدالله وعمر الراشد

طهران وواشنطن تستأنفان اليوم الحوار بشأن العراق
اعتبر المستشار األعلى للرئيس
اإليراني مجتبى ثمره هاشمي أن
المؤشرات تدل على أن هناك
اتجاها إلى االعتراف بحق إيران
النووي.

ل � ��م ي �ت �م �ك ��ن ال � �ف� ��ري � �ق� ��ان األم� �ن ��ي
وال�ص�ح��ي ال�ك��وي�ت�ي��ان م��ن التعامل
مع ح��ادث اشتباه في احتواء ثالثة
طرود على «الجمرة الخبيثة» ،لعدم
استعدادهما للتعامل مع مثل هذه
الحوادث ،االمر الذي تطلب استدعاء
فريق من الجيش االميركي لفحص
هذه الطرود المشتبه.
وك� � ��ان ال� �ع ��ام� �ل ��ون ف� ��ي ال �س �ف ��ارة
األم �ي��رك �ي��ة ل ��دى ال �ك��وي��ت اش�ت�ب�ه��وا

«التحقيق» في إعالن «األهرام»
تنهي تقريرها األسبوع الجاري

ً
ً
براون ال يستبعد عمال عسكريا ضد ُإيران...
وصفوي يرى أن أميركا وبريطانيا هزمتا
حسن خامه يار

خالد الدوسري وعمر الراشد

باحتواء طردين وصال الى السفارة
صباح أمس على «الجمرة الخبيثة»،
بعد أن قام أحد العاملين في السفارة
ب �ف �ت��ح أح� ��د ال� �ط ��ردي ��ن ل �ي �ج��د م ��ادة
ب�ي�ض��اء «ب � ��ودرة» ف��ي داخ ��ل ال �ط��رد،
األم��ر ال��ذي دف��ع ال��ى إب�ل�اغ الجهات
األمنية المختصة التي هرعت الى
مبنى ال�س�ف��ارة لمعاينة ال�ط��ردي��ن،
وبينما حضر مختصون من الجيش
األم �ي ��رك ��ي ت �ب �ي��ن وج � ��ود ط� ��رد آخ��ر
ي�ح�ت��وي ع�ل��ى م ��ادة م�ش��اب�ه��ة.وق��ال
الملحق اإلعالمي
02

ً
اشترك مجانا

اشتباه بـ«الجمرة الخبيثة» في السفارة األميركية
واألمن الكويتي لم يستطع التعامل معها

«المالية البرلمانية»  ...هدنة صيف من سجاالت
«أمالك الدولة» والقروض وتوظيف الفوائض
المالية ،ا ب�ت��داء بالقانون المتعلق
بأسلوب المقابالت الشخصية في
ً
الوظائف القيادية ب��ال��دول��ة ،م��رورا
ب��زي��ادة روات��ب الموظفين خمسين
ً
دي � �ن� ��ارا ،وان �ت �ه��اء ب �ق��وان �ي��ن م�ه�م��ة،
كالخصخصة والضريبة وتحويل
ال�ك��وي��ت إل��ى م��رك��ز م��ال��ي وت�ج��اري.
إض ��اف ��ة ال� ��ى ق ��ان ��ون أم �ل��اك ال ��دول ��ة
ال� �ع� �ق ��اري ��ة وت �ن �ظ �ي��م أوج� � ��ه ال �ب �ن��اء
والتشغيل والتسليم ( ،)B.O.Tفي
ح�ي��ن ش �ه��دت ق��وان �ي��ن الخصخصة
وض��ري�ب��ة المستثمر األج�ن�ب��ي آراء

ّ
غريب لـ ةديرجلا :لم أفكر في
خوض غمار العمل السياسي
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ردود أفعال مستهجنة أثيرت بشأن ما نشرته «الجريدة» امس من تناقضات
في تصريحات قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،وما ذك��روه في
برنامج عملهم المقدم الى مجلس الوزراء ،خصوصا بعد إعالن الوزير عن
توزيع  20ألف وحدة في السنة ،ابتداء من عام  2010الى  2014وفق ما أعلنه
وزير الدولة لشؤون اإلسكان عبدالواحد العوضي ،أمس.
وفي حين أك��دت األرق��ام المعلنة أن المؤسسة وزع��ت خالل 15عاما (من
1992ال ��ى  15 )2006أل��ف وح��دة سكنية ف�ق��ط ،يصبح م��ن الصعب االقتناع
بتصريحات المسؤولين واإليمان بمصداقيتها ،في ظل هذا التناقض الصارخ
بين أرقام الوحدات السكنية على أرض الواقع ،والتصريحات الحكومية غير
الواقعية!
الوزير العوضي لم يقدم ما يكفي لحسم أمر التناقضات التي نشرتها
«ال �ج��ري��دة» أم��س ،ف��ي م��ا يخص ع��دد ال��وح��دات السكنية ف��ي ب��رن��ام��ج عمل

ال�ح�ك��وم��ة ،وأوض ��ح أن ال�ب��رن��ام��ج م��دت��ه ث�لاث س�ن��وات ف�ق��ط ،وه��ي السنوات
المتبقية من عمر الحكومة حتى عام  ،2010بينما الخطة اإلسكانية تمتد
حتى عام .2014
وقال لـ «الجريدة» ان برنامج عمل الحكومة سينجز  7600وحدة سكنية
حتى  ،2010أما في الخطة اإلسكانية الممتدة فترة أطول ،فإن عدد الوحدات
المنجزة سيصل إلى اإلجمالي الذي تطمح إليه الخطة وهو  70ألف وحدة
بحلول عام .2014
وع�ل��ى الصعيد ال�ن�ي��اب��ي ،أج�م��ع ال �ن��واب :فيصل ال�ش��اي��ع وح�س��ن جوهر
وجمعان الحربش وعلي الراشد في تصريحات لـ «الجريدة» على ان غياب
التخطيط والرؤية الواضحة ادى الى التناقض الواضح في االرقام الحقيقية
لألزمة االسكانية بين وزير وآخر .وتمنوا أن تكون الحكومة متوافقة مع ما
يصرح به وزراؤها المتعاقبون على اإلسكان.
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«طالبان» غير راضية
عن الطريقة التي تسير
بها المفاوضات بشأن
الرهائن الكوريين
الجنوبيين

تستمر االزمة السياسية في لبنان
بقنواتها الدولية واإلقليمية
مفتوحة على احتماالت عديدة.

بلير لحظة وصوله الى مقر إقامته
في القدس أمس
(أ ب)

ب �م��وازاة ج��ول��ة م��وف��د الخارجية
ال�ف��رن�س�ي��ة ال��ى ل�ب�ن��ان السفير ج��ان
كلود كوسران على قيادات لبنانية
امس ،والتي يستكملها اليوم بزيارة
قوى اخرى بينها مسؤول العالقات
العامة في حزب الله نواف الموسوي،
ك��ان الف�ت��ا ام��س ط�ل��ب االم �ي��ن ال�ع��ام
ل�ل�ام��م ال �م �ت �ح��دة ب ��ان ك ��ي م ��ون من
ال �ح �ك��وم��ة ال �ه��ول �ن��دي��ة اس �ت �ض��اف��ة
المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه
ف ��ي ت ��ورط �ه ��م ف ��ي ج��ري �م��ة اغ �ت �ي��ال
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق
الحريري.

خاص بـ ةديرجلا
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شيمون بيريز ...محارب قديم

دوليات

إسرائيل :كالم نصرالله األخير يعكس أزمة «حزب الله»
بيروت  -

تأكيدًا لما نشرته ةديرجلا
اليتامى أمينًا عامًا لجامعة
الكويت

وذك � � ��رت م ��اري ��ن اوك� ��اب� ��ي ن��ائ �ب��ة
ال �م�ت�ح��دث ب��اس��م ب ��ان ك��ي م ��ون في
مؤتمر صحفي امس ان االمين العام
ب �ع��ث ب��رس��ال��ة ال ��ى رئ �ي��س ال � ��وزراء
الهولندي يدعوه فيها الى «التفكير
في استضافة المحكمة الدولية».
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،اع �ت �ب��ر م�ص��در
ع�س�ك��ري إس��رائ �ي �ل��ي رف �ي��ع أم ��س أن
أق � ��وال األم �ي ��ن ال �ع ��ام ل� �ـ«ح ��زب ال �ل��ه»
ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��رال �ل��ه ع ��ن ق ��درة
ال� �ح ��زب ع �ل��ى ض� ��رب ك ��ل م� �ك ��ان ف��ي
إس��رائ�ي��ل بواسطة ال�ص��واري��خ التي
ب �ح��وزت��ه إن �م��ا ت�ع�ك��س «أزم� ��ة ح��زب
ً
الله ونصرالله نفسه» ،مشيرا إلى أن
«غطرسة نصر الله
02
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ً
الصبيح شكل فريقا لدراسة االتجاهات
في شوارع الشويخ الصناعية

الخالد طالب البلدية بتفعيل القانون
إزاء لوحات «ترشيد» :تحجب الرؤية في الطرق

عبدالله سالم
أص���������در ال����م����دي����ر ال������ع������ام ل���ل���ب���ل���دي���ة
ال���م���ه���ن���دس أح����م����د ال���ص���ب���ي���ح ،ق������رارا
بتشكيل ف��ري��ق ع��م��ل ل��دراس��ة تحديد
االت���ج���اه���ات ف���ي ب��ع��ض ال����ش����وارع في
منطقة ال��ش��وي��خ ال��ص��ن��اع��ي��ة ،تضمن
17ع������ض������وا ي����رأس����ه����م م����س����اع����د م���دي���ر
إدارة المخطط الهيكلي ف��ي البلدية
المهندس نزار الصايغ .وحدد القرار
ال���ذي أص����دره الصبيح اختصاصات
الفريق الذي انقسمت مهامه إلى أكثر

غير موضوعي معالجة خلل ما بخطأ جسيم قد يتسبب بقتل الناس
أعلن عضو المجلس البلدي خالد
الخالد تحفظه الشديد على انتشار
لوحات وإعالنات حملة «ترشيد»
الموجهة لتوفير الكهرباء بأسلوب
رأى فيه «مخالفة للقانون» ،ولم
يستبعد أن يؤدي حجبها للرؤية
في الطرق إلى حوادث تزهق
أرواح األبرياء.

طالب عضو المجلس البلدي خالد
ال��خ��ال��د ال��ب��ل��دي��ة ب��ـ «تفعيل وتطبيق
ال����ل����وائ����ح ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ع��م��ل��ي��ة وض���ع
ً
اإلعالنات في الطرق» ،مبديا اعتراضه
على انتشار لوحات وإعالنات حملة
«ترشيد» في الطرق «بأسلوب مخالف
للقانون ال يراعي السالمة المرورية
ً
وال ي���ض���ع اع����ت����ب����ارا ألرواح ال���ن���اس
وقائدي المركبات».
وق��ال الخالد في تصريح صحفي
«ان حملة ترشيد الموجهة لتوعية
الناس بطرق ووسائل المحافظة على
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واالق��ت��ص��اد في
استعمالها ،تستحق التشجيع ،ونحن
نؤمن بأهدافها النبيلة ،ومقاصدها
الوطنية ،والشك في أن حملة ترشيد
تصب في مصلحة الكويت».
وأض������اف ال���خ���ال���د «ل���ك���ن ل��ي��س من
المنطقي أن تنظم حملة ذات غايات
وأه���داف سليمة ،وتضر في المقابل

اشتباه بـ«الجمرة الخبيثة» في السفارة...
في السفارة األميركية جيمس فينال ان السفارة اتخذت اإلجراءات الروتينية
االحترازية من احتمال وقوع حادث أمني له عالقة بمادة مشبوهة ،مؤكدا عدم
تعرض أي شخص ألي أذى من جراء هذا الحادث.
وأكد فينال أن السفارة األميركية تعاونت مع الجهات األمنية المختصة في
الكويت في إج��راء التحقيقات ،مؤكدا أن السفارة لم تغلق أبوابها وأن وتيرة
العمل سارت كما يجب.

مجلس الوزراء لـ«الصحة»... :
المتمارضين .وأش���ارت إل��ى تكليف دي��وان المحاسبة بمراقبة ميزانية
العالج بالخارج ورصد اي تجاوزات او تعديات على المال العام.
وأفادت المصادر بأن مجلس الوزراء قرر ندب مراقبين ماليين من ديوان
المحاسبة في المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة بالخارج ،لمتابعة
اوجه الصرف ومراجعة الفواتير بالكامل.

«وحش حولي» يعترف بارتكابه...
أقدم على الجرائم بسبب نفسي.
وعلقت المصادر قائلة «من الواضح أن ارتكاب المتهم كل هذه الجرائم مصدره
الرغبة الحقيقية في ارتكابها ،وأن لديه نية إجرامية الرتكاب األفعال مع االطفال،
ً
ويعد شاذا عن المجتمع ،وإذا كان المتهم يعاني مسائل نفسية كما ذكر بسبب
حادثة وقعت له وهو صغير ،فهذا يساهم في إقدامه على ارتكابه هذه الجرائم،
لكنه ليس بالتأكيد السبب الرئيسي».
وأوضحت أن « المتهم لديه نية إجرامية ،فهو حسب ما يتضح من وقائع
القضية ،إنسان « يستلذ ويستمتع» بارتكابه الجريمة مع االطفال القصر ،وهذا
يتضح من أعمار المجني عليهم ،بدليل أن��ه لم يتجه إل��ى ارتكاب جرائمه مع
أشخاص أكبر ،وإنما كان حريصا على ارتكاب جرائمه بحق مسلوبي اإلرادة».
وأمرت المحكمة باستمرار حجز المتهم إلى حين االنتهاء من التحقيق.
من جهة أخ��رى ،أعلن مسؤول أمني لـ «الجريدة» أن وزارة الداخلية ستقوم
بتشغيل جهاز كشف البصمات الموجود داخل مطار الكويت الدولي ،الذي كان
يستخدم للخدم فقط ،وسيجرى تفعيله للكشف عن المطلوبين.

ً
ً
براون ال يستبعد عمال عسكريا ضد إيران...

امير عبد اللهيان إلى بغداد على رأس وفد رفيع من الوزارة لتدعيم السفير
االيراني في مباحثاته مع نظيره االميركي رايان كروكر.
ً
وتعقيبا على استئناف الجولة الثانية من المباحثات اإليرانية-األميركية

العـــمــــرة

ضمن آ ل��ي��ة تنظيمها س�لا م��ة الناس
في الطرق ،وليس من الموضوعية في
العمل أن تتم معالجة خلل ما بخطأ
جسيم ق��د يتسبب ف��ي إزه���اق أرواح
األبرياء من ركاب وقائدي السيارات
في الشوارع».
وأوض��������������ح ال������خ������ال������د أن «الئ�����ح�����ة
اإلع���ل���ان�������ات ف�����ي ال����ب����ل����دي����ة واض����ح����ة
وصريحة ،وما تحويه من اشتراطات
م��ن ش��أن��ه أن يضمن ق��واع��د السالمة
واألم������ان ع���ن ن��ص��ب أي اع�ل�ان���ات في
الطرق ،ولكن لألسف نرى أن اعالنات
حملة ترشيد تخترق هذه الالئحة وال
ً
تلتزم بشروطها وال تعيرها اهتماما،
وه��ذا واض��ح من خ�لال التعدي الذي
يلمسه الجميع في اع�لان��ات الحملة
التي تحجب الرؤية من جراء وضعها
بعشوائية ودون مراعاة لمدى البصر
في الطرق».
واستغرب الخالد م��ن «إق���دام أحد

علق عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمتحدث األسبق لمجلس االمن
القومي االيراني علي آقا محمدي ان هذه المباحثات تجري بطلب من الحكومة
ّ
ً
العراقية ،وهي الجهة الوحيدة المخولة لتحديد مدى نجاحها ،مشيرا إلى ان
نتائج مباحثات الجولة االول��ى ربما كانت إيجابية لهم ولهذا السبب أصروا
على استئناف الجولة الثانية.
وع��ن مصلحة اي��ران من المشاركة في الحوار مع ال��والي��ات المتحدة أك��د آقا
محمدي «ان المنطقة تعاني مشاكل متعددة بسبب التدخل االميركي ،وربما تزداد
ً
المشاكل الحقا ،ولذلك ارتأينا المشاركة من أجل تخفيف االضرار».
ويعتقد العضو االب��رز في مجمع تشخيص مصلحة النظام ان المباحثات
االيرانية-االميركية حول العراق تأتي على خلفية تقرير (بيكرـ هاميلتون) ألن
السياسة االميركية في العراق أثبتت فشلها ،وينبغي عليها العمل على دعم
وتعزيز قدرة السلطات العراقية وتقليص وجود القوات االميركية في هذا البلد.
وفي سياق متصل رأى عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى االسالمي حميد
رضا حاجي بابايي ان المباحثات الجارية مع الواليات المتحدة االميركية لن
تتمخض عن نتائج ملموسة ،وان جدول االعمال يتركز على موضوع سبل إعادة
االمن في العراق من خالل تعزيز حكومة المالكي وانسحاب القوات االميركية.
ومن جانبها اكدت السفارة االميركية في بغداد امس ان رئيس بعثتها سيعقد
مباحثات مباشرة مع نظيره االيراني في العاصمة العراقية حول الوضع االمني
في هذا البلد الذي مزقته الحرب .وقال فيليب ريكر المتحدث باسم السفارة ردا
على سؤال بخصوص إجراء هذا اللقاء «نعم ،اؤكد ان السفير ريان كروكر سيشارك
في محادثات ثالثية مع نظيره االيراني بضيافة وزير الخارجية العراقية».
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعلن االحد ان اللقاء الثاني
الرفيع المستوى بين ممثلي الواليات المتحدة وايران سيعقد اليوم في بغداد،
على ان يبحث الوضع االمني في العراق.
وكان ممثلو الواليات المتحدة وايران عقدوا في 28مايو اول اجتماع رسمي
لهم منذ قطع العالقات الدبلوماسية بين البلدين عام .1980
م��ن جهة اخ��رى ق��ال رئيس ال����وزراء البريطاني غ���وردون ب���راون ام��س إن��ه ال
يستبعد عمال عسكريا ضد إيران لكنه يعتقد أن سياسة العقوبات يمكن أن تقنع
طهران بالتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وق���ال ب���راون عندما سئل خ�لال مؤتمر صحفي إذا م��ا ك��ان يستبعد ضربة
عسكرية ضد إيران «لدي اعتقاد راسخ أن سياسة العقوبات التي نتبعها ستؤتي
ث��م��اره��ا لكنني ل��ن أذه���ب إل��ى ح��د ال��ق��ول إن��ن��ا نستبعد أي شكل م��ن العمليات
العسكرية» .وفي سياق متصل قال قائد ق��وات الحرس الثوري االيراني اللواء
يحيى رح��ي��م ص��ف��وي ام��س ان اميركا وبريطانيا منيتا بالهزيمة ف��ي الشرق
االوسط ،وان إيران هي القوة األمنية والسياسية األولى في المنطقة.
وجاءت تصريحات اللواء صفوي خالل لقائه قادة وأفراد الفرقة اآللية السابعة
ً
والعشرين لقوات حرس الثورة في طهران ملمحا إلى الخسائر الجسيمة التي
تتكبدها بريطانيا في أفغانستان وأميركا في العراق.
وأكد صفوي أن بالده آمنة ومستقرة وتعتبر اليوم قوة مؤثرة في الحفاظ
ع��ل��ى أم���ن ال��ش��رق األوس����ط وق��ض��اي��اه م��ق��اب��ل أم��ي��رك��ا واس��رائ��ي��ل ،معتبرا ان سر
اقتدار مجاهدي ح��رس الثورة االسالمية يعود ال��ى ما يتمتعون به من إيمان
بالله واليوم اآلخر وثقة بالنفس والتوكل على الله ،والمعنويات العالية وروح
التضحية والجهاد.
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صفر يقترح تنظيم الطرق
خلف مجمع مدارس «التربية الخاصة»
رأى ع����ض����و ال���م���ج���ل���س ال���ب���ل���دي
ال��دك��ت��ور ف��اض��ل صفر أن «المنطقة
الواقعة خلف مجمع م���دارس إدارة
التربية الخاصة في منطقة حولي
تحتاج إلى تنظيم لتخفيف االزدحام
ال��م��روري ،وذل��ك لوجود عدة ادارات

خالد الخالد

اعتبر المستشار األعلى للرئيس اإليراني مجتبى ثمره هاشمي أن المؤشرات
ً
تدل على أن هناك اتجاها لالعتراف بحق إيران النووي ،معتبرا أن ذلك ناتج عن
«صمود الشعب اإليراني وثباته».
(طهران ،بغداد ،لندن  -أ ف ب ،رويترز )

أزمة الرهائن الكوريين:
ق��ال لنا انهم معتقلون ف��ي السجون األميركية وان��ه غير ق��ادر على اإلف��راج
عنهم».
وأعلنت سيول أم��س إبقاء كل الخيارات مفتوحة إلط�لاق س��راح مواطنيها،
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السلطات األفغانية لن تقوم بأي عملية عسكرية
إلنقاذهم ،من دون موافقتها ،بينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية
زمراي بشاري انه يأمل في ان يتم االف��راج عن الرهائن «عبر التفاوض بدال من
عملية عسكرية».
في م��وازاة ذلك ،أعلنت «طالبان» أمس ان أحد الرهينتين األلمانيين اللذين
اختطفا االربعاء في افغانستان وزمالئه االربعة االفغان ما زالوا على قيد الحياة،
مطالبة بعملية تبادل أسرى ،من دون ان تحدد أي مهلة زمنية لذلك.
(أ ف ب ،رويترز)

«المندوب السامي البريطاني»...
الرغبة اإلسرائيلية في أن يتعدى دوره المساهمة في بناء المؤسسات المدنية
والرسمية لضمان نجاح فتح والسلطة في السيطرة على الضفة الغربية .وعلمت
«الجريدة» أن اسرائيل ستدرس طلبات بلير بجدية وستتعامل معها بايجابية،
ال سيما لجهة مطالبه بمنح المزيد من التسهيالت على المعابر وتسهيل حركة
الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.
ح��ك��وم��ة أول��م��رت ت���رى أن بلير ش��خ��ص م��ه��م وم��رغ��وب ف��ي��ه اذا س���ار ف��ي ه��ذا
الطريق ،ولكن اذا حاول التدخل في االفكار للحل النهائي ورسم الحدود فإسرائيل
ستعامله حينئذ ببرود ان لم نقل بفظاظة.
وال يخفي االسرائيليون رؤيتهم لمهمة بلير على أنها جعل الضفة الغربية
خالل السنتين المقبلتين جنة اقتصادية ومدنية وسياسية وإعمارية وسياحية،
مقابل جهنم قطاع غزة االمر الذي يجعل الفلسطينيين يعيدون غزة للسلطة ،من
هذا المنطلق يحاول الجانب االسرائيلي تقديم المساعدة لخلق هذة الظروف
ولكن ليس بدون ثمن .والثمن كالعادة ،امني إذ سيكون على اجهزة امن السلطة
الجديدة ف��ي الضفة تأمين حماية المستوطنات والجانب االسرائيلي ومنع
الهجمات على اسرائيل.
ومن مفارقات زيارة بلير الى إسرائيل اتخاذه مقر المندوب السامي البريطاني
في القدس مقرا له وكأنه يعود ليتخذ مركز االنتداب البريطاني .ففي عام ثمانية
واربعين غادر المندوب السامي البريطاني بعد ان ساهم في تشكيل مؤسسات
ال��دول��ة العبرية وه��ذه المرة ج��اء ليصحح ويساهم في بناء مؤسسات الدولة
الفلسطينية الى جانب اسرائيل.

القاهرة

�كن  +تذكرة  +ا إفطار

�رياتون القاهرة

حجز 14ليلة
حجز  13ليلة

 +ليلة جمانا  +ا إفطار

 314د.ك

حجز  13ليلة

 +ليلة جمانا  +ا إفطار  +غداء  +ع�شاء

 305د.ك

 4اأيام
ليلة

ا إقامة +ا إفطار
ا إقامة  +ا إفطار

 59د.ك
 12د.ك

 7اأيام

ا إقامة +ا إفطار

 74د.ك

برياميزا

�رم ال�يخ

 480د.ك

 4اأيام
 8اأيام

الجميع ،عن طريق فتح طرق فرعية
لكلية ال���دراس���ات ال��ت��ج��اري��ة للبنين
وا ل��ب��ن��ات ،وإلدارة مجمع المحاكم
في حولي مع فتح مخارج ومداخل
خ��ل��ف��ي��ة وج��ان��ب��ي��ة ل��م��ج��م��ع م����دارس
التربية الخاصة».

كي مون طلب من هولندا...
التي ظهرت في حديثه الى قناة «الجزيرة» التلفزيونية ليل امس االول هي
حرب نفسية على إسرائيل ،وناجمة عن أسباب تدل على أن حزب الله ونصر
الله نفسه لديه شكوك بخصوص الخطأ الذي ارتكبه العام الماضي وقاده
للحرب،وهو اآلن يقوم بدعاية ليس أكثر».
وأشار المصدر اإلسرائيلي عينه الى أن «من دفع ثمن الحرب هم المواطنون
اللبنانيون ،لكن على الرغم من ذلك فإن حزب الله يواصل التهديدات لزعزعة
االستقرار في لبنان والشرق األوس��ط» ،معتبرا أن «تهديدات نصرالله أمس
ال تخدم مصالح لبنان».
ً
وقال «نحن آسفون بسبب هذه األقوال ،لكننا نؤكد مجددا على أن نصرالله
يقود المواطنين اللبنانيين إلى مكان مجهول ،لذلك ندعوهم إلى الحذر من
ً
التصريحات التي يطلقها حزب الله» ،مضيفا «نصر الله يواصل ارتكاب الخطأ
الذي ارتكبه قبل الحرب في العام الماضي ،فهو ليس الجهة المسيطرة في
جنوب لبنان منذ انتهاء الحرب ،لكنه يحاول أن يظهر أن لديه سيطرة في
هذه المنطقة لعدم إظهار حجم الضربة التي تلقاها العام الماضي».
وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن لدى الحزب إمكانات
صاروخية يمكنها أن تصل إلى أي هدف في إسرائيل.
وكشف نصر الله في مقابلة مع قناة «الجزيرة» االخبارية القطرية بثت
مساء امس «أن سورية كانت مستعدة للدخول في حرب العام الماضي ،إال
أن الحزب لم ير مصلحة في ذلك» ،معتبرا «ان اإلسرائيليين أخذوا االستعداد
السوري في الحسبان  ،ولم يتحركوا عسكريا على المحور الذي قد يستوجب
تحرك سورية».
وأضاف «في يوليو وأغسطس من العام الماضي لم يكن هناك أي مكان أو
ركن أو نقطة في فلسطين المحتلة ال تستطيع صواريخ المقاومة الوصول
إليها ،سواء في تل أبيب أو أي مكان آخر».
(نيويورك ،أ ف ب)

وفيات

قاسم أفيوني
في ذمة الله

● عبدالحسين محمد علي
ً
غلوم 67 ،عاما ،شيع ،الرجال:
بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،ت:
 ،7331238النساء :الصليبخات،
ق  ،2ش  ،1م  ،36ت.4877235 :
● ب ��رج ��س ع ��اي ��ض ب��رج��س
ً
ال � �ه ��اج ��ري 76 ،ع�����ام�����ا ،ش��ي��ع،
ال���رج���ال :ض��اح��ي��ة ع��ل��ي ص��ب��اح
السالم (أم الهيمان) ،ق  ،1ش،7
م ( ،19ال��ع��زاء في الخيمة خلف
المنزل) ،ت،6136996-9820503 :
ال���ن���س���اء :ض��اح��ي��ة ع��ل��ي ص��ب��اح
ال��س��ال��م( ،أم ال��ه��ي��م��ان) ،ق  ،1ش
 ،33م .19
يوسف محمد علي العمر،
●
ً
 77عاما ،يشيع التاسعة صباح
ال��ي��وم ،ال��رج��ال :ال��دع��ي��ة ،دي��وان
العمر ،ق  ،4ش حمزة ،م  ،23ت:
 ،2516751النساء :كيفان ،ق ،6
ش  ،64م  ،8ت.4813909 :

مواعيد الصالة
الفجر :

03:32

الشروق :

05:03

الظهر :

11:54

العصر :

03:30

المغرب :

06:46

العشاء :

08:13

الطقس والبحر

املالديف

�كن  +ا إفطار وغداء وع�شاء  +موا�الت
�كن  +ا إفطار وغداء وع�شاء  +موا�الت

حكومية ف��ي المنطقة تتسبب في
اختناقات مرورية».
واق�����ت�����رح ص���ف���ر «إع����������ادة ت��ن��ظ��ي��م
المنطقة الواقعة خلف مجمع مدارس
إدارة ا ل��ت��ر ب��ي��ة ا ل���خ���ا ص���ة لتخفيف
االختناقات واالزدحام المروري أمام

رح��������ل ام��������س ال����زم����ي����ل
ق�����اس�����م أف�����ي�����ون�����ي م���دي���ر
تحرير صحيفة السياسة
إل�����ى ج�������وار رب�������ه ،ت���ارك���ا
وراء ه ذك����ر ي����ات ك��ث��ي��رة
ي���ت���ل���ق���ف���ه���ا م������ن راف�����ق�����وه
م��ن اخ���وة ال��ق��ل��م أو ممن
ت����ت����ل����م����ذوا ع����ل����ى ي����دي����ه.
حضر الفقيد من مدينة
ط�����راب�����ل�����س ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
ال����ى ال���ك���وي���ت ف���ي ب��داي��ة
الستينيات وت��راف��ق مع
رئ��ي��س ت��ح��ري��ر صحيفة
السياسة احمد الجارالله
م��ن��ذ ت��أس��ي��س ال��ج��ري��دة
والى مماته.
«ال���ج���ري���دة» إذ ت��ت��ق��دم
م��ن أس���رة ال��ف��ق��ي��د ال��ك��رام
ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي القلبية
والمواساة ،نسأل العلي
القدير أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته.

 221د.ك

 +ليلة جمانا

 73د.ك

البحرين
�كن  +ا إفطار
�كن  +ا إفطار

األط���������راف ال���ح���ك���وم���ي���ة ع���ل���ى اص��ل�اح
مشكلة م��ن خ�ل�ال ا ل��ت��س��ب��ب بمشكلة
أكبر منها ،فهذه االع�لان��ات التابعة
ل��ح��م��ل��ة ت��رش��ي��د وال���ت���ي ت��م�لأ ال��ط��رق
ً
وب����أح����ج����ام ك���ب���ي���رة ج������دا أح����ي����ان����ا ال
تحمل ترخيصا من البلدية ولم تتبع
ال��ق��ن��وات الرسمية ول��م تحصل على
التراخيص الحكومية المعنية ،قبل أن
تغطي األرصفة ،وتتسبب في حجب
الرؤية في بعض المداخل والمخارج
الحيوية».
وشدد الخالد على أن «على البلدية
أن تطبق نصوص القانون على هذه
ال��ل��وح��ات وأن ت��زي��ل��ه��ا ب���أس���رع وق��ت
ممكن».
ودع������ا ال���خ���ال���د «م�����ن ي��ت��ب��ن��ى ه���ذه
الحملة» إلى احترام القانون وصون
أرواح ال���ن���اس ب��ال��ح��رص ذات����ه ال���ذي
يبديه في موضوع توفير الكهرباء
والحد من استهالكها».

من مرحلة ،تشمل المرحلة االولى منها
تجهيز مخطط مساحي لكامل المنطقة
وي��ت��م ت��ح��دي��ث��ه وف���ق آخ���ر ال��ت��ط��ورات،
وعمل مسح ميداني ومكتبي لمنطقة
الشويخ الصناعية لبيان حالة المباني
والتجاوزات فيها.
وتتضمن المرحلة الثانية من مهام
الفريق ،حسب القرار ،وضع مقترحات
ل��رف��ع ك��ف��اءة شبكة ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة،
وت���ح���دي���د ح���ل���ول م��ن��اس��ب��ة م���ن خ�لال
ت��غ��ي��ي��ر ات���ج���اه ال��ح��رك��ة أو ال��ن��ظ��ر في
امكان استحداث طرق أخرى لمعالجة

المشاكل ال��م��روري��ة ف��ي المنطقة ،من
خ��ل�ال إدارة ال��ح��رك��ة ال���م���روري���ة على
شبكة الطرق الداخلية ،ثم عرضها على
المجلس البلدي إلقرارها.
ووزع القرار مدة عمل الفريق حسب
مراحل العمل ،على أن ينهي اجتماعاته
ودراس����ت����ه ف���ي أرب���ع���ة ش���ه���ور .وس��م��ح
القرار لفريق العمل باالستعانة بمن
ي��راه مناسبا ألداء مهامه ،من ادارات
ال��ب��ل��دي��ة أو م���ن خ��ارج��ه��ا ،وأن ي��رف��ع
تقريرا شامال حول نتيجة أعماله إلى
المدير العام للبلدية.

 99د.ك
 210د.ك

درجات الحرارة المتوقعة:

جميع الأ �ع ــار لل�شخ ــ�ص الواح ـ ــد فـي الغرفـ ـ ــة الـمزدوجـ ـ ــة
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محليات
الحكومة تتبنى مشروع تعديل قانون المطبوعات
لمزيد من الحريات وإعادة هيكلة األجهزة اإلعالمية
ضمن برنامجها للفصل التشريعي الثاني عشر
أكدت الحكومة في برنامج
عملها على ضرورة تعديل
بعض النصوص القانونية في
قانون المطبوعات والنشر رقم
 3لسنة  2006ليتناسب مع
منح اإلعالم الكويتي المزيد من
الحرية واإلبداع.

تضمن ب��رن��ام��ج ع��م��ل الحكومة
ل��وزارة اإلعالم للفصل التشريعي
ال���ث���ان���ي ع���ش���ر ال������ذي ق���دم���ه وزي����ر
اإلع�لام عبدالله املحيلبي ملجلس
ال������������وزراء ال����ع����دي����د م�����ن امل���ش���اري���ع
الحيوية والتنموية التي تهدف
ال����ى االرت����ق����اء ب����اإلع��ل�ام ال��ك��وي��ت��ي
ال��رس��م��ي خ�ل�ال ال��س��ن��وات املقبلة.
وأبرز ما جاء في البرنامج تعديل
بعض النصوص واملواد القانونية
في قانون املطبوعات والنشر رقم
 3لسنة  2006ملنح القانون املزيد
من الحرية واإلبداع ،والعمل على
إص�����دار ق���ان���ون والئ���ح���ة تنفيذية
لقانون اإلع�ل�ام امل��رئ��ي واملسموع
م���ع إج������راء ال���ب���ح���وث وال����دراس����ات
اإلعالمية بما يتواكب مع الدعوة
ل��ف��ت��ح امل���ج���ال مل���زي���د م���ن ال��ق��ن��وات
الفضائية.
وك��ش��ف ال��ب��رن��ام��ج ع��ن اس��ت��م��رار
في إعادة هيكلة األجهزة اإلعالمية

لتفعيل دوره��ا على أسس علمية
حديثة من أجل أداء رسالة اعالمية
متميزة وداعمة لتنفيذ السياسة
ال��خ��ارج��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة ل��دول��ة
ال���ك���وي���ت ،وذل�����ك م���ن خ��ل�ال إع����ادة
هيكلة اإلع�لام الخارجي وإبقائة
ضمن الوحدات التنظيمية للوزارة
نظرا لتوصيات اللجنة املشتركة
ب��ي��ن وزارة ا ل����خ����ار ج����ي����ة ووزارة
اإلعالم ليتم التوافق بني الخطاب
اإلع��ل�ام����ي وال���س���ي���اس���ي ،وال��ع��م��ل
على استقاللية قطاعي التلفزيون
واإلذاع�����������ة ،وخ��ص��خ��ص��ة م��ط��ب��ع��ة
الحكومة.
وأش�����ار ال��ب��رن��ام��ج إل����ى ض����رورة
وأه��م��ي��ة ال��ت��ح��دي��ث التكنولوجي
لألجهزة والخدمات ونظام األرشفة
والبث واالرتقاء بالخدمة اإلعالمية
وتحقيق قدر أعلى من املصداقية
ف��ي ع��رض ال��ح��ق��ائ��ق ،م��ع الـتأكيد
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ب���ن���اء ش��ب��ك��ة ح��دي��ث��ة

فهد التركي

عبدالله املحيلبي

التربية :الكويت خيار أخير للمعلمين الوافدين حملة االمتياز
لضعف الراتب األولوية لإلمارات والسعودية
تسابق وزارة التربية الزمن من أجل
سد النقص الحاصل في الهيئة
التعليمية من خالل التعاقدات
الداخلية والخارجية ،لكن غالبًا ما
تصطدم هذه الجهود إما بالراتب
القليل الذي يقدم الى المعلم وإما
بالمستوى المتواضع للمعلمين
الراغبين في العمل بالكويت.

فهد التركي
أص�����درت وزي�����رة ال��ت��رب��ي��ة وزي����رة
ً
قرارا
التعليم العالي نورية الصبييح
ً
وزاريا يقضي بفتح باب التعيينات
للمعلمين الخليجيين وا ل��وا ف��د ي��ن
طوال العام لسد النقص الحاصل في
ً
ً
خصوصا
حاليا،
الهيئة التعليمية
من جهة المعلمات.
وق����ال����ت ال����م����ص����ادر إن ال��ص��ب��ي��ح
ت���ه���دف م����ن خ��ل��ال ه�����ذا ال����ق����رار دع���م
الكادر التدريسي وفتح المجال أمام
ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال��ن��خ��ب��ة ل��ل��م��س��اه��م��ة في
تطوير التعليم والمخرجات.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن��ه على الرغم
م��ن ح��اج��ة ال�����وزارة إل���ى المعلمين،
خ������ص������وص������ا ف���������ي ال����ت����خ����ص����ص����ات
ال���ن���ادرة م��ث��ل ال��ع��ل��وم وال��ري��اض��ي��ات
وال��ل��غ��ت��ي��ن االن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ف��رن��س��ي��ة،
لكنها منعت تعيين اصحاب تقدير
ال��م��ق��ب��ول م���ن ال��م��ع��ل��م��ي��ن ال��واف��دي��ن
على ان يقتصر ذلك على المعلمين
خ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
ألن ال���دول���ة م��ج��ب��رة ع��ل��ى تعيينهم
ألنهم مواطنون ،لكن يتم ذل��ك بعد

االطفاء والبلدية تبحثان
سبل تعزيز التنسيق بينهما

اخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة.
أما الوافدون والخليجيون فال يمكن
قبول اصحاب تقدير المقبول منهم
في السلك التدريسي بعد التجارب
السابقة لتعيينهم ،والتي انعكست
س���ل���ب ً���ا ع���ل���ى م���س���ت���وى ال���ط���ل���ب���ة ف��ي
ً
خصوصا في المرحلتين
المدارس
االبتدائية والمتوسطة.
ول��ف��ت��ت ال���م���ص���ادر إل����ى أن أغ��ل��ب
التعاقدات الخارجية كانت تبحث
ع��ن اص��ح��اب تقدير االمتياز وجيد
ً
جدا من اجل التعاقد معهم وجلبهم
ل��ل��ك��وي��ت ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن خدماتهم
في التعليم والتدريس في المدارس
الحكومية.
ونوههت ال��م��ص��ادر ب��أن التربية
الت���زال تعاني مشكالت ف��ي معلمي
اللغة االنكليزية ،حيث اليزال النقص
يسيطر ع��ل��ى معلمي ه���ذه ال��م��ادة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم
تكتف حتى اآلن م��ن معلمي اللغة
االنكليزية ،وتوقعت ان يبدأ العام
المقبل بوجود نقص بين هذه الفئة،
فضال عن النقص النسبي في معلمي
الحاسب اآللي والرياضيات.
وأشارت المصادر إلى أن الرواتب

«الزراعة» :صرف الدعم السمكي
للسنة المالية 2008/2007
عادل سامي

جانب من اجتماع البلدية واالطفاء

بحثت االدارة العامة لالطفاء وبلدية الكويت في اجتماعهما المشترك
ال��ذي عقد ام��س ع��ددا من المسائل المتعلقة بسبل تعزيز اواص��ر التنسيق
بينهما .وج��رى خ�لال االجتماع مناقشة ع��دم اص���دار تراخيص البناء من
البلدية باضافة او توسعة او تعديل او تحديد او فرز المباني القائمة اضافة
الى عدم ايصال التيار الكهربائي او تقويته اال بعد الحصول على موافقة
كتابية من االدارة العامة لالطفاء.
كما تطرق المجتمعون الى الصعوبات والمعوقات التي تواجهها مركبات
االطفاء في حركة سيرها نتيجة لعدم االلتزام بمواقف السيارات داخل المباني
االستثمارية والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق عن طريق اشراك االطفاء
في اللجان التي تهم االط��ف��اء مثل لجنة م��زاول��ة المهنة للمقاولين ولجنة
ترخيص المكاتب الهندسية.
وم��ن ال��م��وض��وع��ات ال��ت��ي نوقشت اي��ض��ا خ�لال االج��ت��م��اع التنسيق حول
موضوع تحديد وبيع شقق التمليك وتراخيص خيام االفراح وسكن العمال
والسنادر وسكراب امغرة وامكان بناء سور من الطابوق بين القسائم والسكن
الخاص وتقسيم السكن الى شقق اضافة الى االتفاق على توحيد مدة تاريخ
صالحيات بعض الكتب الرسمية وااللتزام باسم المنتفع الجديد في كتب
االطفاء .وحضر االجتماع من االدارة العامة لالطفاء مديرها العام بالوكالة
العميد أمين عابدين ومدير ادارة التفتيش والمتابعة العقيد بدر المسباح
ومدير ادارة التراخيص العقيد تقي عباس ومدير وقاية الجهراء العقيد
عبدالعزيز الراشد ومدير ادارة وقاية االحمدي المقدم خالد الزيد والمقدم
خالد العجمي ،ومن بلدية الكويت حضر نائب المدير العام لشؤون التخطيط
والتطوير وليد الجاسم.
(كونا)

ال��ك��وي��ت��ي��ة ،ال��ت��ي ت��م��ن��ح��ه��ا ال��ت��رب��ي��ة
ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن ال�����واف�����دي�����ن م�����ن خ��ل�ال
ال���ت���ع���اق���دات ال���خ���ارج���ي���ة الي��م��ك��ن ان
يحصل من خاللها على المعلمين
المتمزين من حملة االمتياز ألنهم
م��ط��ل��وب��ون ب����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
ال�����ت�����ي ت���م���ن���ح���ه���م م����رت����ب����ات ع���ال���ي���ة
تصل ال��ى ضعف ال��رات��ب الكويتي،
ل��ذل��ك ت��ك��ون ال��ك��وي��ت ليست اول��وي��ة
بالنسبة للمعلمين الوافدين العرب
ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن روات������ب اع��ل��ى
وحوافز مادية اخرى ُتمنح لهم من
خ�ل�ال ال��ت��ع��اق��دات ال��خ��ارج��ي��ة ل���دول
المنطقة مثل االم���ارات والسعودية
وقطر والبحرين ،اذ تعتبر الكويت
ً
ونادرا
الخيار االخير للمعلم الوافد،
م���ات���ح���ص���ل ع���ل���ى م��ع��ل��م��ي��ن ب���درج���ة
امتياز.

أص��������در رئ����ي����س م���ج���ل���س اإلدارة
المدير العام للهيئة العامة للزراعة
وال��ث��روة السمكية المهندس جاسم
ال�����ب�����در ق���������رارا ب����ش����أن ص������رف ال���دع���م
السمكي للسنة المالية 2008/2007
يقضي في مادته األولى بصرف دعم
نقدي ألصحاب سفن وق��وارب صيد
األسماك وأعالف األسماك وذلك وفقا
لشروط عامة ،بينما جاء في المادة
الثانية من القرار أن يكون ترخيص
الصيد ساري المفع ــول خالل الفت ــرة
م ـ ــن  2007 /1/1ح��ت��ى 2007/12/31
وأن يكون في حيازة المالك الحالي
ل��م��دة ش��ه��ري��ن ع��ل��ى األق����ل ،وق���د منح
القرار مهلة ثالثة أشهر كحد أقصى
ل��ت��ج��دي��د ال��ت��رخ��ي��ص ال��م��ن��ت��ه��ي من
تاريخ انتهاء الترخيص وذلك حتى
يصرف الدعم.

الصيد في المياه الكويتية
وج���اء ف��ي ال��ق��رار أن��ه ك��ي تحصل
ال��س��ف��ن ع��ل��ى ال��دع��م ،ي��ج��ب أن تكون
س��ف��ن وزوارق ال��ص��ي��د مستمرة في
م��م��ارس��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ص��ي��د بالمياه
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ع��ل��ى أال يقل
خ���روج السفينة أو ال���ط���راد ألع��م��ال
الصيد عن عدد  3مرات خالل الشهر
وبحد ادنى  25طلعة في السنة.

شروط الصرف للسفن
وقد نص القرار أيضا على شروط
خاصة لصرف الدعم للسفن الحديدية
والخشبية منها توفير كل األجهزة
المالحية األس��اس��ي��ة وم��ع��دات األم��ن
وال��س�لام��ة واإلن���ق���اذ ،وت���واف���ر أم��اك��ن
مبردة لتخزين األس��م��اك ،وان تكون

ال���م���واص���ف���ات ال���خ���اص���ة ب��ال��ع�لام��ات
واألرق���������ام ال���م���م���ي���زة ل��س��ف��ن وق������وارب
ال���ص���ي���د واض�����ح�����ة ،وك����ذل����ك اج���ت���ي���از
اختبارات الفحص الفني بالهيئة.
وأشار القرار في مادته الثانية الى
شروط خاصة بصرف الدعم السمكي
لشركة بوبيان لألسماك ،منها أن يتم
صرف الدعم نقدا ،وان تقوم الشركة
بتزويد قطاع الثروة السمكية بصفة
دورية من خالل تقرير شامل وموثق
كل ثالثة أشهر.
واشترط القرار لصرف دعم أعالف
المزارع السمكية أن تكون المزرعة
م��س��ت��م��رة ف���ي م���م���ارس���ة االس����ت����زراع
ال��س��م��ك��ي ،ح��ي��ث ي��ت��م ت��ق��دي��ر ال��دع��م
السمكي حسب إنتاجية المزرعة من
األحياء المائية.
ودع��ا القرار إلى ض��رورة االلتزام
بشروط منح ترخيص مزاولة نشاط
االس�����ت�����زراع ال��س��م��ك��ي ف���ي ال��ق��س��ائ��م
الزراعية ،وأي ق��رارات أخ��رى تصدر
في هذا الشأن ،وان يتم صرف الدعم
ف����ي ص������ورة أع���ل��اف م��ج��ان��ي��ة وف��ق��ا
لتصنيف ا ل��م��زر ع��ة السمكية (أ) أو
(ب) وذل���ك ح��س��ب م��س��اح��ة ال��م��زرع��ة
وإن���ت���اج���ي���ت���ه���ا ون����ظ����ام االس�����ت�����زراع
المتبع.
ون��ص ال��ق��رار ف��ي مادتيه الثالثة
والرابعة على أن يكون صرف قيمة
الدعم لمرة واحدة تصرف قبل نهاية
السنة المالية .2008/2007

توجه إلى زيادة رسوم معامالت الوافدين واالنتهاء من هيكلة «التعاون»
تقوم وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل بإجراءات جديدة للحد من
انتهاك حقوق العمالة الوافدة،
للعمل على منحهم كل حقوقهم
وتحريرهم من غطرسة كفالئهم.

خالد الدوسري
لألخبار تعتمد على االسطوانات
املمغنطة ،وإنشاء محطات جديدة
لإلرسال التلفزيوني في منطقتي
العبدلي والساملي.
ورك�������ز ال���ب���رن���ام���ج ع���ل���ى أه��م��ي��ة
تطوير البنية األساسية للمنظومة
ال��ث��ق��اف��ي��ة واإلع�لام��ي��ة واس��ت��ك��م��ال
امل���ش���روع���ات وآل����ي����ات ال��ع��م��ل بما
ي��ض��م��ن ال��ت��ط��ور امل��س��ت��م��ر للعمل
اإلعالمي والثقافي ،وذلك من خالل
تكثيف وتنويع البرامج الثقافية
واإلذاعية والتلفزيونية مع توسيع
ال����ت����ي ي��غ��ط��ي��ه��ا اإلع����ل����ام ع���امل���ي���ا،
وتفعيل شبكة املراسلني واالهتمام
بانتشارها عامليا و ف��ق مستوى
رف��ي��ع م���ن ال���ك���ف���اءة وال��ت��خ��ص��ص،
مع نشر الثقافة بني املواطنني من
خالل مصادر املعرفة املتاحة عن
ط���ري���ق ت��ط��وي��ر امل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ي
تصدرها الوزارة.

«الشؤون» تحظر حجز جوازات سفر العمال
والخالد يحيل المخالفات المالية إلى النيابة

نقص شديد في معلمي
اللغة اإلنكليزية
والحاسوب والرياضيات
ً
خصوصا اإلناث

أصدر وزير الشؤون االجتماعية
وال����ع����م����ل ال���ش���ي���خ ص����ب����اح ال���خ���ال���د
ق����رارا وزاري�����ا ي��ق��ض��ي ب��ح��ظ��ر حجز
وث��ائ��ق السفر وال��ج��وازات الخاصة
ب��ال��ع��ام��ل��ي��ن ل���دى أرب����اب وأص��ح��اب
العمل والكفالء ومنحها اياهم بشكل
دائم كحق من حقوق العاملين.
وي��أت��ي ه��ذا ال��ق��رار بعد ان كشف
التقرير االميركي الخاص بالعمالة
أن الكويت تأتي ضمن ال��دول التي
تتاجر بالبشر على صعيد العمالة
ال�����واف�����دة ،ح���ي���ث ق���ام���ت «ال����ش����ؤون»
ب����اص����دار ال����ق����رار ل���دح���ض ادع������اءات
ال��ت��ق��ري��ر االم���ي���رك���ي ول��ب��ي��ان حسن
معاملة ال��ك��وي��ت للعمالة ال��واف��دة،
وان��ه��ا ت��ق��ف ض��د ان��ت��ه��اك حقوقهم
ال��ب��ش��ري��ة وال��ع��م��ال��ي��ة ،وان��ه��ا قامت
ب��اج��راء ات فعلية على ارض الواقع
م�����ن اج������ل ال���ت���أك���ي���د ع���ل���ى ال���ح���ق���وق
االن����س����ان����ي����ة وال������م������ادي������ة ل���ل���ع���م���ال���ة
الوافدة
وأشارت المصادر الى ان الكويت
ممثلة ب��وزارة الشؤون االجتماعية
ستقوم ب��اج��راء ات ج��دي��دة للتأكيد
على محافظة الكويت على الحقوق
االنسانية الوافدة ،خاصة من خالل
القانون الجديد الذي يقف في مواد
كثيرة م��ع العمالة ال��واف��دة كما انه
سيحررها من سيطرة الكفيل.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى ك��ش��ف��ت م��ص��ادر

اخ������رى ان ال�����وزي�����ر ال���ش���ي���خ ص��ب��اح
ال��خ��ال��د ط��ل��ب م��ن ق���ي���ادات ال��ش��ؤون
وال����ش����ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ف���ي ال�����وزارة
احالة المخالفات المالية واالداري��ة
وال�����ت�����ج�����اوزات وال����ق����ط����اع����ات ال���ت���ي
تعاني من الفساد الى النيابة ووقف
العاملين المشتبه فيهم عن عملهم،
خ���اص���ة ف����ي ادارات ال���ع���م���ل ل��ح��ي��ن
الفصل في قضاياهم في المحكمة.
وقالت المصادر ان الوزير الخالد
ط���ل���ب ت����ق����اري����ر دوري��������ة ع����ن ج��ه��ود
ال���ق���ط���اع���ات ف����ي م���ك���اف���ح���ة ال���ف���س���اد
ال��ح��اص��ل ف���ي ال������وزارة ل��ل��ع��م��ل على
متابعة العمل وكشف المتالعبين
وال��م��ت��س��ب��ب��ي��ن ف���ي ال��م��خ��ال��ف��ات من
داخل وخارج الوزارة.
ع����ل����ى ص����ع����ي����د م����ت����ص����ل ك��ش��ف��ت
ال���م���ص���ادر ع����ن وج������ود ت���وج���ه ل���دى
وزارة الشؤون لزيادة الرسوم على
ال���م���ع���ام�ل�ات ال���خ���اص���ة ب���ال���واف���دي���ن
مشيرة ال��ى ان ه��ذا التوجه يتزامن
م���ع خ��ط��ة وزارة ال���ش���ؤون لتطوير
ت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات للعمالة ال��واف��دة
واس������ت������خ������دام ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا ف��ي
ان��ج��ازه��ا ،خ��اص��ة فيما يتعلق في
مشروع ميكنة الخدمة في قطاعات
الوزارة.
من جانب اخر اكدت المصادر ان
ق��ط��اع ال��ت��ع��اون ف��ي وزارة ال��ش��ؤون
انتهى من الهي ــكلة الج ــديدة الدارات
ال��ت��ع��اون ،ال��ت��ي تصب ف��ي مصلحة
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اون��ي وت��م��ن��ح ال�����وزارة
ال��س��ي��ط��رة ال��ك��ب��ي��رة ع��ل��ى م��ج��ال��س
االدارات.
واشارت المصادر الى ان الهيكلة
ال���ج���دي���دة س��ت��ق��س��م ق��ط��اع ال��ت��ع��اون
الى اربعة قطاعات جيديدة لضمان
ال���م���راق���ب���ة ال���ص���ارم���ة ع���ل���ى م��ج��ل��س
االدارات وال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة،
فضال عن الحد من التالعب الحاصل
في هذا القطاع.

صباح الخالد
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األمير يستقبل ولي العهد والصقر والنجار والعدساني
اس��ت��ق��ب��ل س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد في
ق��ص��ر ال��س��ي��ف ص��ب��اح أم���س سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
واستقبل سموه رئيس البرلمان
ال��ع��رب��ي االن��ت��ق��ال��ي ال��ن��ائ��ب محمد
جاسم الصقر والدكتور غانم حمد
النجار.
كما استقبل ا م��ي��ن ع��ام منظمة
ال�������م�������دن ال�����ع�����رب�����ي�����ة ع����ب����دال����ع����زي����ز
ي���وس���ف ال���ع���دس���ان���ي ،ح��ي��ث اه���دى
لسموه لوحة تمثل ب��واب��ة دخ��ول
ح����������ارة ق����دي����م����ة ت����س����م����ى «االم����������ل»
وذ ل����ك بمناسبة ا ف��ت��ت��اح مؤسسة
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ت���راث وال��م��دن
القديمة في الجمهورية التونسية
الشقيقة.
وق�������د ح����ض����ر ال���م���ق���اب���ل���ة م���دي���ر
م��ك��ت��ب س���م���و ام���ي���ر ال����ب��ل�اد أح��م��د
فهد الفهد.

األمير مستقبال ولي العهد

 ...ومستقبال محمد الصقر وغانم النجار

استقباالت ولي العهد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه في قصر السيف
أمس سفير جمهورية اريتريا لدى دولة الكويت محمود عمر طروم واشاد
س��م��وه بعمق ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن الشقيقين ،وج���رى خ�ل�ال االستقبال
استعراض اوضاع وتطورات المنطقة.
وحضر المقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.
كما استقبل سموه االمين العام لمنظمة المدن العربية عبدالعزيز يوسف
العدساني ،حيث قدم لسموه لوحة تذكارية تمثل رم��زا لألمل والمستقبل
وقد شكره سموه على ذلك وتمنى لمنظمة المدن العربية مزيدا من التقدم
واالزده�����ار .واستقبل س��م��وه رئ��ي��س تحرير ج��ري��دة الشاهد الشيخ صباح
المحمد .واستقبل وزير المالية االسبق محمود النوري ،كما استقبل سموه
عددا من المواطنين.

 ...ومستقبال العدساني

ولي العهد مستقبال السفير االريتري

الكويت تهنئ سلطان ُعمان بذكرى الجلوس
ومصر بالعيد القومي وتعزي الرئيس السنغالي في وفاة شقيقه
ب��ع��ث س��م��و أم��ي��ر ال���ب�ل�اد ب��ب��رق��ي��ة ت��ه��ن��ئ��ة ال��ى
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة
عبر فيها ع��ن خ��ا ل��ص تهانيه بمناسبة ذ ك��رى
عيد الجلوس متمنيا له دوام الصحة والعافية
ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم العزة
والرفعة واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة.
وبعث سموه ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد
حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية
الشقيقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة
العيد القومي لجمهورية مصر العربية الشقيقة
متمنيا له دوام الصحة والعافية ولجمهورية
مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة.
كما بعث سمو امير البالد ببرقية تهنئة الى
براتيبها باتيل رئيسة جمهورية الهند الصديقة
عبر فيها ع��ن خالص تهانيه بمناسبة فوزها

بمنصب الرئاسة متمنيا سموه لها كل التوفيق
والسداد.
وب���ع���ث س���م���وه ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة ال����ى ال��رئ��ي��س
عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال الصديقة
عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة اخيه الحاج مصطفى واد سائال المولى
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ورئ��ي��س م��ج��ل��س االم����ة ج��اس��م ال��خ��راف��ي وسمو
رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ ن��اص��ر المحمد
ببرقيات تعزية مماثلة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس األعلى للبترول
ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد بقصر السيف
أم������س اج����ت����م����اع ال���م���ج���ل���س األع���ل���ى
ل��ل��ب��ت��رول .ون���اق���ش ال��م��ج��ل��س خ�لال
االج����ت����م����اع ت���ق���ري���ر ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون
المالية المنبثقة عن المجلس األعلى

للبترول حول الحسابات الختامية
للمؤسسة والشركات التابعة للسنة
المالية المنتهية في  31مارس .2007
واستعرض المجلس تقرير اللجنة
ال��م��ش��ت��رك��ة ب���ي���ن ل��ج��ن��ت��ي ال���ش���ؤون
المالية واالستراتيجيات والهيكلة

ح�������ول م�����ش�����روع ان�����ش�����اء ال���م���ص���ف���اة
الجديدة .كما بحث المجلس تقرير
لجنة الشؤون المالية عن الميزانية
ال���ت���ق���دي���ري���ة ال���م���ج���م���ع���ة ل��م��ؤس��س��ة
البترول الكويتية والشركات التابعة
للسنة المالية  .2008/2007وناقش

المجلس في اجتماعه مقترح انشاء
محطات وق��ود ج��دي��دة ف��ي مختلف
المحافظات.

محمد الصباح يستقبل وزير اإلعالم اللبناني
اس���ت���ق���ب���ل ن����ائ����ب رئ����ي����س م��ج��ل��س
ال���������وزراء وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ش��ي��خ
الدكتور محمد الصباح وبحضور
وزير االعالم عبدالله المحيلبي وزير
االع��ل�ام ف��ي ال��ج��م��ه��وري��ة اللبنانية
غ�����ازي ال��ع��ري��ض��ي وذل�����ك ب��م��ن��اس��ب��ة
زيارته الى البالد.
ح�����ض�����ر ا ل�����ل�����ق�����اء و ك������ي������ل وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة خ��ال��د ال��ج��ارال��ل��ه وم��دي��ر

إدارة ال��ب��ح��وث واالع��ل��ام ف��ي وزارة
ا ل��خ��ار ج��ي��ة السفير محمد المجرن
ال���روم���ي وم��دي��ر إدارة م��ك��ت��ب نائب
رئ������ي������س م����ج����ل����س ال�����������������وزراء وزي�������ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ش��ي��خ ال���دك���ت���ور أح��م��د
ناصر المحمد الصباح.
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى ت���ل���ق���ى ال��ش��ي��خ
م��ح��م��د ال��ص��ب��اح رس���ال���ة خ��ط��ي��ة من
وزي��ر خارجية جمهورية هنغاريا

ال����دك����ت����ورة ك��ي��ن��ج��ا ج����ون����ز ت��ت��ص��ل
ب��ت��وط��ي��د ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بين
البلدين الصديقين.
كما تلقى رسالة مماثلة من وزير
خ���ارج���ي���ة ج��م��ه��وري��ة ك���وب���ا فيليب
بيريز رو ك���ا تتصل بالقضايا ذات
االهتمام المشترك.

تلقى رسالتين
من نظيريه
الهنغاري والكوبي

برلمانيات
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«المالية البرلمانية» ...ميدان معارك «الشعبي» والحكومة
جاسم القامس

مادامت القضايا االقتصادية
تتمتع بأولوية في تصريحات ً
الوزراء وغالبية النواب ،فإنها حتما
سترى طريقها من خالل اللجنة
المالية ،ابتداء بالقانون المتعلق
في
بأسلوب المقابالت الشخصية ً
الوظائف القيادية بالدولة ،مرورا
بزيادة رواتب الموظفين خمسين
ً
دينارا ،وانتهاء بقوانين مهمة،
كالخصخصة والضريبة وتحويل
الكويت إلى مركز مالي.

ل��ت��ل��ت��زم ال���ش���رك���ات ب���دف���ع  %1م��ن
ص���اف���ي أرب���اح���ه���ا ل���ل���دول���ة ك���زك���اة
ع����ن أم����وال����ه����ا ول����ل����دول����ة ال���ح���ق أن
تستخدمها فيما يفيد مشاريعها
التنموية كالصحة والتعليم ،كذلك
أق��ر المجلس ق��ان��ون إن��ش��اء شركة
االتصاالت الثالثة وهو الذي خرج
من رحم «المالية» ومن المفترض
أن ي���رى ال��م��واط��ن��ون أول����ى لبنات
ه���ذا ال��ق��ان��ون م��ع ب��داي��ة االك��ت��ت��اب
ال���ع���ام ب���داي���ة ال���ع���ام ال��م��ق��ب��ل .وأق���ر
ال��م��ج��ل��س ق���وان���ي���ن خ���اص���ة ل��دع��م
البنك الصناعي بتوفير تسهيالت
ائتمانية له وإنشاء محفظة لدعم
الصناعة لدى البنك.

معارك اللجنة

ً
ع��ل��ى م����دى  64اج���ت���م���اع���ا خ�لال
دور االنعقاد الماضي ،كانت لجنة
ال����ش����ؤون ال���م���ال���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة
ال����ب����رل����م����ان����ي����ة إح���������دى ال���ج���ب���ه���ات
ال���رئ���ي���س���ي���ة ل���ل���ص���راع ال���ح���ك���وم���ي-
ً
ال��ن��ي��اب��ي ،وت��ح��دي��دا تلك القوانين
م��ح��ل ال���خ�ل�اف م���ا ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة
وت��ك��ت��ل ال��ع��م��ل ال��ش��ع��ب��ي .فشهدت
اج�����ت�����م�����اع�����ات ال����ل����ج����ن����ة م�����ش�����ادات
واخ���ت�ل�اف���ات وش�����دا وج����ذب����ا ،دون
أن ت��خ��ل��و ك��ذل��ك م���ن ال��ت��واف��ق بين
ال��ط��رف��ي��ن ،ك����ان ب��ط��ل ال���ت���واف���ق في
العادة رئيس اللجنة المالية النائب
أحمد باقر ،الذي لم يسلم كذلك من
إدخاله كطرف في تلك «النزاعات».
وت���ع���د ال��ل��ج��ن��ة ال���م���ال���ي���ة ض��م��ن
ال�����ل�����ج�����ان ال�����ت�����ي ت����س����م����ى «م���ط���ب���خ
ال����م����ج����ل����س» ،وه�������ي ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة
ً
والمالية والميزانيات ،التي غالبا
م����ا ت���ق���ر م����ش����اري����ع ال���ق���وان���ي���ن م��ن
خاللها .وق��د بحثت اللجنة خالل
اجتماعاتها ل��ه��ذا ا ل��ع��ام مشاريع
واق���ت���راح���ات ب��ق��وان��ي��ن ان��ت��ه��ت إل��ى
إق����رار ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا ،فيما ال ي��زال
ه��ن��اك ع���دد م���ن ال��ق��وان��ي��ن المهمة
م��ح��ل ال��ب��ح��ث ف��ي ال��ل��ج��ن��ة أو على
جدول أعمال مجلس األمة بانتظار
إقرارها.

القوانين المقرة
وق�����د اس��ت��ه��ل��ت ال��ل��ج��ن��ة ع��م��ل��ه��ا
ف��ي دور االن��ع��ق��اد ال��م��اض��ي بأحد
إن����ج����ازات ال��م��ج��ل��س وه����و إس��ق��اط
ف���وائ���د ال��م��ت��ق��اع��دي��ن ،ال���ت���ي ك��ان��ت
ت��ف��رض عليهم م��دى ال��ح��ي��اة حتى
بعد سداد مديونياتهم للتأمينات،
كما أقر المجلس قانون الزكاة على
ال���ش���رك���ات وال������ذي أق�����ره ال��م��ج��ل��س

«الكويتية»:
نتعامل بشفافية
مع جميع
لجان التحقيق

وإذا ما استذكر المتابع ألعمال
ال��ل��ج��ن��ة ص����راع����ات دور االن��ع��ق��اد
الماضي ،فال بد له من ذكر الخالف
الشهير بين رئيسها أ ح��م��د باقر
ورئيس كتلة العمل الشعبي النائب
أحمد السعدون ،على خلفية قانون
أم��ل��اك ال����دول����ة ال��ع��ق��اري��ة وق���ان���ون
ت��ن��ظ��ي��م أوج�����ه ال���ب���ن���اء وال��ت��ش��غ��ي��ل
وا ل��ت��ح��و ي��ل ( )B.O.Tإذ ت��ب��ا ي��ن��ت
وجهات النظر بين النائبين حول
مواد القانونين ،فرأى السعدون أن
القانون الجديد يجب أن ينسحب
على مشاريع الـ ( )B.O.Tالتي أقرت،
ك���م���ا رأى ض�������رورة أن ي��ف��ص��ل ك��ل
قانون عن اآلخر ،بينما رأت اللجنة
دم��ج القانونين ف��ي ق��ان��ون واح��د.
واس��ت��ط��اع باقر أن يقود تحركات
توفيقية بين «الشعبي» والحكومة
ليصل للصيغة األمثل التي وافقت
عليها اللجنة وأحالتها لمجلس
ً
األمة ،إال أن الحكومة قدمت مؤخرا
ً
عددا من التعديالت على القانون،
ورأت ا ل��ل��ج��ن��ة أن ت��ت��م مناقشتها
بعد موافقة المجلس على المداولة
األول��ى للقانون .وعكست الجلسة
الختامية ل��دور االنعقاد مخاوف
نيابية من أن تمرر الحكومة قانون
أم�لاك ال��دول��ة خ�لال فترة الصيف،
بيد أنها تعهدت بعدم إقراره بدون
م��واف��ق��ة المجلس ع��ل��ي��ه ،ال���ذي من
المرجح أن يتم خالل دور االنعقاد
المقبل ،ويرى بعض المراقبين أن
القانون سيشهد خالله المزيد من
ال��ت��ج��اذب��ات ع��ل��ى ض���وء ت��ع��دي�لات
الحكومة األخيرة.
ول����م ت��م��ض ف��ت��رة ك��ب��ي��رة ،حتى
ن����ش����ب����ت م�����ع�����رك�����ة ج�������دي�������دة ح�����ول
ق���ان���ون زي������ادة روات������ب ال��م��وظ��ف��ي��ن
ً
ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن  50دي������ن������ارا ،إذ رأت
ال��ل��ج��ن��ة أن تنحصر ه���ذه ال��زي��ادة
ف��ي أص��ح��اب األج���ور المتدنية ما
دون ال��ـ  700دينار ،على أن يعطى
من يصل راتبه إل��ى  700دينار أو

أع��ل��ى فتتم زي���ادة رات��ب��ه بالمقدار
الذي يوصله إلى  ،750ووجد هذا
ً
ً
الحل اعتراضا نيابيا ،خاصة من
كتلة العمل الشعبي ر غ��م موافقة
ال����ح����ك����وم����ة ع����ل����ي����ه .وق�������د ح����اول����ت
اللجنة ،خالل مناقشتها للقانون،
طرح البدائل الحكومية ودراستها
باستثمار الفوائض المالية بإنشاء
ش���رك���ات ل��ت��ط��وي��ر ج���زي���رة ب��وب��ي��ان
وأخ����������رى ب�����اس�����م ش�����رك�����ة ت��ش��ي��ي��د
وت���ط���وي���ر ال���ك���وي���ت وم����ن����ح أس��ه��م
هذه الشركات للمواطنين ،إال أنه،
ً
ون��ظ��را ل��ع��دم اس��ت��ع��ج��ال الحكومة
لهذه القوانين ،لم تبحثها اللجنة
بشكل مستفيض ،لوجود أولويات
أخرى .ويبقى قانون زيادة الرواتب
م�����ع�����روض�����ا ع����ل����ى ج���������دول أع����م����ال
المجلس ومن المرجح أن يتم النظر
فيه خالل دور االنعقاد المقبل.
ولعل أشهر معارك اللجنة التي
خاضها المجلس برمته هي تلك
الخاصة بقانون إسقاط القروض
االس��ت��ه�لاك��ي��ة ع���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ،إذ
واج�������ه ال����رف����ض م����ن ق���ب���ل ال��ل��ج��ن��ة
ب��س��ب��ب وج����ود ش��ب��ه��ات دس��ت��وري��ة
وأم���ور أخ���رى اق��ت��ص��ادي��ة ومالية.
وق��درت اللجنة تكلفة القانون بـ 7
إلى  10مليارات دينار .وقد سقط
ال��م��ش��روع ب��ع��د رف��ض��ه م��ن غالبية
أعضاء المجلس.
وم��������ن م�����ش�����اري�����ع ك���ت���ل���ة ال���ع���م���ل
ال��ش��ع��ب��ي ال��ت��ي رف��ض��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة،
ق����ان����ون خ�����اص ب���إن���ش���اء ص���ن���دوق
جابر لألجيال الحاضرة وقانون
آخ��ر بإنشاء بنك جابر اإلسالمي،
ع��ل��ى أن ي��ت��م ت���وزي���ع أس��ه��م��ه على
شكل منحة للمواطنين .ولم ينظر
ال��م��ج��ل��س ح��ت��ى اآلن ف���ي ص��ن��دوق
جابر ،إال أنه أقر بنك جابر وردته
ً
الحكومة م��ؤخ��را .وم��ن المقرر أن
ي��ن��ظ��ر ال��م��ج��ل��س ف���ي ال��م��ش��روع��ي��ن
ف���ي دور االن���ع���ق���اد ال��م��ق��ب��ل ،حيث
يحتاج بنك ج��ا ب��ر لموافقة ثلثي
أعضاء المجلس ،حتى يتم توزيع
أس��ه��م��ه ع��ل��ى ش��ك��ل م��ن��ح��ة ،بينما
ترفض الحكومة وعدد من النواب
م��وض��وع ص��ن��دوق جابر لألجيال
ً
ال�����ح�����اض�����رة ،ال��������ذي واج��������ه أي����ض����ا
بعض االعتراضات من قبل ديوان
المحاسبة.
ول����������م ت�����ك�����ن ع���ل���اق�������ة ال����ش����ع����ب����ي
ب��ـ«ال��م��ال��ي��ة» ع�لاق��ة ص����راع دائ��م��ة،
ً
خاصة أن ل��ه ممثال داخ��ل اللجنة
وهو النائب مرزوق الحبيني ،فقد
أقرت اللجنة قانون المستودعات
والمنافذ الحدودية بالتوافق مع
الشعبي الذي طرح الموضوع ،بعد
اكتشاف تجاوزات في عقد أبرمته
الحكومة مع إحدى الشركات .وقد
واف����ق ال��م��ج��ل��س ع��ل��ى ال��ق��ان��ون في
مداولته األولى بانتظار إقراره في

أك����دت م��ؤس��س��ة ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة اس��ت��م��راره��ا ف���ي ال��ع��ط��اء
واالسترشاد بنهج االصالح والتطوير الذي تنتهجه الحكومة وعلى متابعة
المسيرة لتقديم خدماتها االمنة.
وأع���رب���ت ال��م��ؤس��س��ة ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي ح���ول «ت��ق��ري��ر لجنة التحقيق
البرلمانية» عن تقديرها لمجلس األمة ،مؤكدة احترامها لدوره الرقابي
الذي تتعامل معه بكل جدية.
وأش�����ارت ال���ى اص�����رار ادارت���ه���ا ع��ل��ى ت��ق��دي��م ك���ل ال��وث��ائ��ق وال��م��س��ت��ن��دات
واالثباتات للرد على ما جاء في التقرير ومستعدة للتعامل بكل شفافية
مع أي جهة تحقيق قضائية أو ادارية ،لتبيان الحقائق واظهار مصداقية
األعمال الدوؤبة التي يقوم بها جميع المعنيين.
وكانت جلسة مجلس األمة التي عقدت في التاسع من يوليو الجاري
أثارت أثناء مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية
 2008/2007نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالتجاوزات
المنسوبة اليها.
ومن أهم التوصيات الواردة في التقرير احالة بعض مسؤولي المؤسسة
للنيابة العامة للتحقيق معهم ،اضافة الى احالة بعض التوصيات لديوان
المحاسبة للتدقيق فيها.
وقالت المؤسسة في بيانها انه على الرغم من أنها لم تستلم التقرير
بصفة رسمية حتى تاريخه ولم يطلب منها رسميا الرد وتفنيد االدعاءات،
فإنها تسعى الى تبيان الحقائق العامة المتعلقة بأهم ما جاء فيه.
وأ ك���دت حرصها على سمعتها كناقل وطني يحمل علم الكويت بكل

باقر قاد
تحركات
توفيقية
على أمالك
الدولة
بين «الشعبي»
والحكومة
أحمد باقر

بدر الحميضي

مداولته الثانية في دور االنعقاد
المقبل.

صراع الخصخصة

«ضريبة
األجنبي»
مرشحة
للتجميد
حتى االستقرار
على تعريف
«األجنبي»

أمالك الدولة
وإسقاط
القروض
من أشهر
«معارك» اللجنة

وي���ب���ق���ى ال������ص������راع األك�����ب�����ر ب��ي��ن
ً
«ال����ش����ع����ب����ي» وال����ح����ك����وم����ة م��ت��م��ث�لا
ب��ق��ان��ون ال��خ��ص��خ��ص��ة ،وق���د أخ��ذت
ا ل��ل��ج��ن��ة ا ل��م��ا ل��ي��ة بصفتها اللجنة
المختصة ع��ل��ى ع��ا ت��ق��ه��ا أن تكون
جبهة هذا الصراع .ورغم معارضة
الشعبي وعدد من النواب للقانون
ب��غ��ي��ة وج����ود ض��م��ان��ات أك��ب��ر ،فقد
أقرته اللجنة وأدرجته على جدول
أعمال المجلس .وتتلخص وجهة
نظر «ال��ش��ع��ب��ي» وال��ن��واب اآلخ��ري��ن
ب����ض����رورة وج������ود ق���وان���ي���ن ت��س��ب��ق
ق��ان��ون الخصخصة وه��ي قوانين
حماية المستهلك وقانون الضريبة
ال��ش��ام��ل وم��ن��ع االح��ت��ك��ار ،وه���و ما
سعت اللجنة إلن��ج��ازه إذ تم إق��رار
ق����ان����ون ح���م���اي���ة ال���م���ن���اف���س���ة (م��ن��ع
االح���ت���ك���ار) وال�����ذي أق�����ره ال��م��ج��ل��س
ب����دوره ،إال أن المعضلة تبقى في
ق��ان��ون ال��ض��ري��ب��ة ال��ش��ام��ل ال���ذي لم
يتقدم ب��ه أح���د ،س���واء الحكومة أو
ً
ال��ن��واب ،مما يبقي القانون معلقا
بنظر «ال��ش��ع��ب��ي» .وذك���رت مصادر
ف��ي اللجنة المالية صعوبة إ ق��رار
ق����ان����ون ال���ض���ري���ب���ة ال���ش���ام���ل ال����ذي
س��ي��م��س ال���ع���دي���د م����ن ال��م��واط��ن��ي��ن
وسيستغرق إقراره سنوات طويلة،
ف��ي��م��ا رأت أط����راف أن ت��ت��م صياغة
ال���ق���ان���ون ل��ي��ف��رض ال��ض��ري��ب��ة على
ال���ش���رك���ات ال��ك��ب��ي��رة إال أن����ه وح��ت��ى
هذه اللحظة لم يتقدم أحد بقانون
ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل .وق���د ط��ل��ب��ت اللجنة
م��ن الحكومة إبالغها بالقطاعات
المرشحة للخصخصة وكان منها
بعض القطاعات البترولية ،إضافة
إلى بعض الشركات التابعة للهيئة
ال��ع��ام��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار وش��رك��ة النقل
العام وشركة المشروعات السياحية
وقطاعات عدة أخرى.

فخر ويحظى بثقة الكويتيين ووالء عمالئها ح��ول العالم مشددة على
استمرارها في الحفاظ على نهج ادارت��ه��ا بالعمل لتقدم ه��ذه المؤسسة
الوطنية ورفعتها.
وأعربت المؤسسة عن أملها بأعضاء لجنة التحقيق في مجلس األمة
التحقيق في األسباب الواقعية والحاكمة التي تؤثر على مستوى الخدمة
مثال أو قضية تقادم األسطول وغيرها من القضايا الجوهرية في مسعى
من اللجنة للرفع من شأن المؤسسة بدل التركيز على السلبيات .
ورأت أن لها كامل الحرية بالتصرف بالدراسات التي تطلبها وتستفيد
منها حسب مرئياتها ومعرفتها بوضعها وعملها وس��وق الكويت وأن
مسعاها لتحديث أسطولها هو حق مخول لها وفق قانون انشائها كما
هو الجال في طلب سداد حساباتها كمؤسسة حكومية.
وأضافت أنها دائما تنادي بتحويلها الى شركة تدار بأسلوب تجاري
وهي ذاتها توجهات الحكومة منذ صدور المرسوم بالقانون لتحويلها
الى شركة.
يذكر أن المؤسسة تقوم بتنفيذ خطة الربحية المذكورة وق��د حققت
تقلصا للخسائر بنسبة  61في المئة كما ورد في اقفال السنة المالية
.2007-2006
وق��ال��ت ال��م��ؤس��س��ة ان��ه��ا ال ت��ت��ج��اه��ل دي����وان ال��م��ح��اس��ب��ة ال����ذي تحترمه
وتتعامل معه كسلطة رقابية جادة ،موضحة أنها أخذت بعين االعتبار كافة
المالحظات الواردة بتقرير الديوان وشكلت لجان تحقيق وأحالت بعض
المخالفات الى النيابة العامة وتحويلها للقضاء للفصل فيها.

اعتراضات نيابية
كما واجهت اللجنة اعتراضات
نيابية م��ن قبل «الشعبي» ون��واب
آخرين ،كالنائب عادل الصرعاوي،
فيما يخص قانون تخفيض قيمة
ال��ض��ري��ب��ة ع��ل��ى األج��ن��ب��ي م��ن %55
إل�����ى  .%15ورغ�������م ع�����دم اع����ت����راض
النواب – بمن فيهم نواب «الشعبي»
 ع��ل��ى تخفيض ال��ض��ري��ب��ة ،إال أناالع��ت��راض يكمن ف��ي نقطة واح��دة
وهي تعريف المستثمر األجنبي.
وكانت الحكومة طبقت هذا القانون
ع���ل���ى وك���ل��اء ال����ش����رك����ات األج��ن��ب��ي��ة
ب��ع��د ال��ت��ح��ري��ر ،وت���ج���اوب بعضهم
م����ع ال���ق���ان���ون ودف����ع����وا م����ا ع��ل��ي��ه��م
م���ن ض���رائ���ب ،ف��ي��م��ا رف����ض آخ����رون
االس��ت��ج��اب��ة ،وق���د ل��ج��أت الحكومة
ل���ل���ق���ض���اء ب���ح���ق ال��م��ت��خ��ل��ف��ي��ن ع��ن
ال���س���داد وص����درت أح��ك��ام متفاوتة
ب��ع��ض��ه��ا ح���ك���م ب����ض����رورة ال���س���داد
وبعضها اآلخ��ر رأى بعدم وجوب
ً
ال���س���داد ،ن��ظ��را ألن ال��ت��اج��ر كويتي

أحمد السعدون

ول��ي��س أج��ن��ب��ي��ا .ووص��ل��ت ك��ل ه��ذه
ال��ق��ض��اي��ا ل��م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ت��ي
م��ن ا ل��م��ن��ت��ظ��ر أن تجمعها لتحكم
ً
ً
بحكم وا ح���د عليهم جميعا نظرا
لتضارب األحكام .ولفك االلتباس،
عدلت اللجنة المالية في القانون
الجديد نص القانون ليطبق على
التاجر األجنبي ومندوبه الكويتي،
ويقصد بذلك التاجر الكويتي الذي
يبيع لحساب األجنبي ويعني بذلك
ال��ش��رك��ات األج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي تتحمل
مخاطر النقل ،فيما يكتفي الكويتي
بالتوقيع لحسابه ،فيما رأت اللجنة
أن ال���ت���اج���ر ال������ذي ي��س��ت��غ��ل االس����م
التجاري لشركة أجنبية ويعمل وفق
العمولة فهو تاجر كويتي ال تنطبق
عليه الضريبة .وهذا التعديل هو ما
أث��ار حفيظة ال��ن��واب الذين رأوا أن
في ذلك إعطاء لصك البراءة لمن لم
يلتزم بدفع الضريبة للحكومة في
وق���ت س��اب��ق ،فيما ي���رى ال��س��ع��دون
أن الموضوع يجب أن يؤجل حتى
النظر في قانون الضريبة الشامل،

أما النائب مسلم البراك فإنه يرى
ً
أن القانون يفتح بابا للتالعب من
منطلق أن التجار مهما كان القانون
سيتالعبون للهروب من الضريبة.
وق���د ح��اول��ت ال��ح��ك��وم��ة استعجال
ً
القانون ،الموجود أصال على جدول
األعمال ،إال أنها قوبلت باعتراضات
نيابية أرجأت النظر فيه حتى دور
االنعقاد المقبل.

هدنة صيفية
ومع بدء «الهدنة» الصيفية ،تبقى
س��اح��ة ال��م��ع��رك��ة خ��اوي��ة ف��ي ه��دوء
يسبق عاصفة معارك دور االنعقاد
المقبل بين «الشعبي» والحكومة،
فهل يحصل ال��ت��واف��ق وتقر بعض
القوانين المعلقة ،أم تستمر رحى
الصراعات بالدوران؟

االقتراحات والمشاريع بقوانين التي نظرتها اللجنة
إسقاط فوائد المتقاعدين

أقره المجلس

قانون الزكاة

أقره المجلس

إسقاط قروض المواطنين

رفضه المجلس

شركة االتصاالت الثالثة

أقره المجلس

هيئة سوق المال
ً
زيادة رواتب الموظفين  50دينارا

بدأت اللجنة بمناقشته
أقرته اللجنة بصيغة مختلفة وعلى جدول أعمال المجلس
أقرته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس وقدمت عليه
الحكومة بعض التعديالت

أمالك الدولة العقارية والـ ()B.O.T
صندوق جابر لألجيال الحاضرة

رفضته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس
ً
وافق عليه المجلس وردته الحكومة اعتراضا على منحة
األسهم

قانون حماية المنافسة (منع االحتكار)

أقره المجلس

قانون الخصخصة

أقرته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس

تخفيض قيمة الضريبة على المستثمر األجنبي

أقرته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس ويواجه اعتراضات
نيابية

المستودعات والمنافذ الحدودية

أقره المجلس في مداولته األولى فقط

المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغاللها

تم تأجيله لدور االنعقاد المقبل

أسلوب المقابلة الشخصية

أقرته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس

منح الحكومة اإلذن بالقرض العام لعشر سنوات

أقرته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس

السماح للبنوك وشركات االستثمار اإلسالمية بطرح صكوك

ناقشته اللجنة وصدر به قرار بعد ذلك من وزير التجارة

تعديل قانون الشركات التجارية بإضافة مادة حول
االستحواذ بحيث يتم تقديم نفس العرض للمساهمين
اآلخرين

نظرته اللجنة وذكرت الحكومة أنه سيكون في قانون هيئة
سوق المال

شأن تنظيم اسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في
الوظائف العامة

أقرته اللجنة وعلى جدول أعمال المجلس

تسهيالت ائتمانية لبنك الكويت الصناعي

أقره المجلس

إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي

أقره المجلس

كشف الذمة المالية

أقرته اللجنة وناقشه المجلس دون أن يصوت على المداولة
األولى

تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة

أقرته اللجنة وأجله المجلس لدور االنعقاد المقبل

بنك جابر اإلسالمي

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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العوضي لـ ةديرجلا :سننجز  60ألف وحدة سكنية
ألربع سنوات بعد 2010
برنامج عمل الحكومة وخطة المؤسسة غير مرتبطين بوزير إسكان
بدر المشعان وجاسم القامس وبشار الصايغ وعيد الرميزان

تفاعلت األوساط النيابية مع ما
أثارته ةديرجلا عن تضارب برنامج
عمل الحكومة المتعلق بالمؤسسة
العامة للرعاية السكنية وتصريحات
الوزراء المتعاقبين.
اثار ما نشرته «الجريدة» امس من
ت��ن��اق��ض��ات ف���ي ت��ص��ري��ح��ات ق��ي��ادي��ي
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة السكنية
وماذكروه في برنامج عملهم المقدم
الى مجلس الوزراء ردات فعل شعبية
ون���ي���اب���ي���ة ،خ���ص���وص���ا ب���ع���د اإلع���ل��ان
ع��ن ت��وزي��ع  20أل���ف وح���دة ف��ي السنة
م���ن ال���ع���ام  2010ال���ى 2014؟ ك��م��ا ق��ال
وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون اإلس���ك���ان وزي��ر
ال����م����واص��ل�ات وزي������ر ال����دول����ة ل���ش���ؤون
م��ج��ل��س األم����ة ب��ال��وك��ال��ة ع��ب��دال��واح��د
ال����ع����وض����ي ،ف����ي ح���ي���ن أن ال��م��ؤس��س��ة
وزع�����ت خ��ل�ال 15ع���ام���ا (م����ن 1992ال�����ى
15 )2006أل�������ف وح������دة س��ك��ن��ي��ة ف��ق��ط،
ف��ك��ي��ف ي��م��ك��ن االق���ت���ن���اع ب��ت��ص��ري��ح��ات
المسؤولين واإليمان بصدقيتها في
ظل هذا التناقض الصارخ بين أرقام
الوحدات السكنية على أرض الواقع،
والتصريحات غير الواقعية.
ال���وزي���ر ال��ع��وض��ي أك����د ص��ح��ة ما
ن��ش��رت��ه «ال���ج���ري���دة» أم����س ،ح���ول ع��دد
ال���وح���دات السكنية ف��ي ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة ،واوضح أن البرنامج مدته
ث��ل�اث س���ن���وات ف���ق���ط ،وه����ي ال��س��ن��وات
المتبقية من عمر الحكومة حتى عام
 ،2010بينما الخطة اإلسكانية تمتد
حتى عام .2014

برنامج الحكومة
وقال في تصريح الى «الجريدة» ان
برنامج عمل الحكومة سينجز 7600
وح�����دة س��ك��ن��ي��ة ح��ت��ى  ،2010أم����ا في
الخطة اإلسكانية الممتدة لفترة أطول،
فإن عدد الوحدات المنجزة سيصل إلى
اإلجمالي الذي تطمح له الخطة وهو
 70ألف وحدة بحلول العام .2014
وأوض����������ح أن ال����م����ؤس����س����ة ال���ع���ام���ة
ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة اس��ت��ل��م��ت م��دي��ن��ة
ً
ال��م��ط�لاع م���ؤخ���را ،إض��اف��ة إل���ى مدينة
صباح األحمد ،فيما يعمل المخططون
ف��ي ال��خ��ي��ران على التصاميم ،وعقب
ذلك سيبدأ العمل في المدن في وقت
واحد ،ما يسهل علينا إنجاز نحو 60
ألف وحدة سكنية في الثالث سنوات
المتبقية من زمن الخطة ،الممتد من
ً
 2010حتى  ،2014مضيفا« :ألن لدينا
ث��ل��اث م�����دن ك���ب���ي���رة وخ���ط���ة ط��م��وح��ة،
سننجز  20ألف وحدة سكنية كل سنة
بعد ثالث سنوات».
وه���ل م��ن ال��م��ع��ق��ول إن��ج��از  20أل��ف
ً
وحدة سكنية سنويا بعد عام 2010؟
أجاب العوضي« :في إحدى السنوات
ّ
تمكنا من إنجاز  13ألف وحدة سكنية
في ع��ام واح��د ،وأن��ا على ثقة بوجود
إم���ك���ان���ي���ة أن ت��ن��ج��ز ال���م���ؤس���س���ة ه���ذه
الوحدات».

زيادة مالية
وأض��اف أن الميزانية ،التي أقرها
ً
مجلس األم���ة م���ؤخ���را ،اش��ت��م��ل��ت على
زيادات مالية ّ
تمكن الوزارة من تعيين
ً
مهندسين في كل القطاعات ،مبينا أن
الوزارة تسعى لزيادة كادر المهندسين
ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اإلش������راف ع��ل��ى أع��م��ال
المؤسسة المقبلة.
وك��ش��ف ال��ع��وض��ي ع��ن ت��وج��ه لديه،
بالتعاون مع رئيس اللجنة اإلسكانية
البرلمانية ال��ن��ائ��ب أح��م��د ال��س��ع��دون،

ت��ص��ري��ح��ات��ه ب��إن��ش��اء  70أل����ف وح���دة
سكنية في نهاية  2014لالسف يواصل
الخط ال��ذي سار عليه الوزير السابق
بدر الحميدي من بيع األحالم الوردية
للمواطنين وللحميدي تصريح شهير
أن ه����ذه ال��م��ش��ك��ل��ة س��ت��ن��ت��ه��ي ف���ي ع��ام
 2011بإنشاء  70أل��ف وح��دة سكنية.
وأضاف أن الوزير الحالي وفي برنامج
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ي��ق��ول أن ح��ت��ى 2011
سننشئ  7600وح��دة سكنية ،مؤكدا
أن هذا التناقض سيفقد المسؤولين
مصداقية.

إبرة تخدير

أتمنى أن تكون
الحكومة متوافقة
مع تصريحات
وزرائها
الراشد
ب���أن ت��ع��ط��ى ب��ع��ض م��ش��اري��ع ال��رع��اي��ة
السكنية للقطاع الخاص ،عبر قوانين
ً
ي���ق���ره���ا ال���م���ج���ل���س ،م���ب���ي���ن���ا أن ه���ذه
المشاريع تحتاج لوجود رافد لزيادة
أرقام الخطة ،ويمكن لذلك أن يتحقق
بمساندة القطاع الخاص .وق��ال «في
ال��واق��ع ال يوجد حل سحري للقضية
اإلس��ك��ان��ي��ة ،وم���ع خ��ط��ط��ن��ا ال��ط��م��وح��ة
إلن��ش��اء  70أل���ف وح����دة سكنية حتى
عام  2014فإننا في ذلك العام سنواجه
ً
 60أل��ف طلبا آخ��ر علينا ال��وف��اء بها
وهي الطلبات المقدمة من اآلن وحتى
 2014ل���ذل���ك ،ودون م��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع
ال��خ��اص ،فلن نستطيع ال��ق��ض��اء على
ً
المشكلة اإلس��ك��ان��ي��ة» ،م��ش��ي��را إل��ى أن
مشروع المنازل المنخفضة التكاليف
(الشعبيات) كانت تتبع للمؤسسة ،إال
أن���ه ،وبفضل ال��ت��ع��اون بين المجلس
والحكومة ،صدر قانون لتطرح للقطاع
ً
ال��خ��اص ،آم�ل�ا أن ت��ك��ون ب��داي��ة إش��راك
القطاع الخاص في «الشعبيات» على
أن يمتد بمساندة مجلس األمة ليشمل
المزيد من المشاريع في دور االنعقاد
المقبل.

اجتماع
وك����ش����ف ال����ع����وض����ي ع�����ن اج���ت���م���اع
سيعقد بين رئيس الوزراء ومسؤولي
«السكنية» ،الذين سيطلعونه على آخر
الخطط ومراحل التنفيذ التي وعدت
بها المؤسسة .وأوضح ان المسؤولين
في السكنية ،وعلى رأسهم المدير العام
علي الفوزان ،سيكونون ملتزمين بما
يفصحون ع��ن��ه أم���ام رئ��ي��س ال����وزراء،
مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد نقلة
نوعية في عمل المؤسسات الحكومية،
تحسب للشيخ ناصر المحمد.
وقال« :نعمل بشفافية وال يوجد ما
نخفيه عن المواطنين» ،مشددا على ان
هناك التزاما ويجب الوفاء به .وأضاف
ان هناك جدية ف��ي العمل على انهاء
المشكلة االسكانية ،تسير بالتوازي
م����ع م���ح���اس���ب���ة أي ت��ق��ص��ي��ر ق����د ي��خ��ل
باستراتيجية انهاء المشكلة.
وأك��������د ال����ع����وض����ي ان�������ه ل�����ن ي��س��م��ح
ب���أي ت��أ خ��ي��ر ف��ي تنفيذ استراتيجية
ال���رع���اي���ة ال��س��ك��ن��ي��ة ،خ��ص��وص��ا فيما
يتعلق بالمدن االسكانية المتكاملة
التي أعلنت عنها ،حيث تعد المرتكز
االس���اس���ي ل��ح��ل ال��م��ش��ك��ل��ة االس��ك��ان��ي��ة
المتفاقمة.

األراضي
الصالحة للسكن
ضائعة بين «البلدية»
و«النفط» و«الدفاع»
وجهات أخرى

موضو

ع ةديرجلا

أمس ا
لذي أثا

رر

دات فعل

واسعة

القضية االسكانية
ال تحل بالطريقة
العشوائية المتبعة
منذ سنوات
الشايع
ال للطرق العشوائية
وعلى الصعيد النيابي ،اكد النائب
فيصل الشايع ان القضية االسكانية
ال تحل بالطريقة العشوائية المتبعة
م��ن��ذ س���ن���وات ط��وي��ل��ة ،م��ش��ي��را ال���ى ان
هذه العشوائية ادت الى تفاقم القضية
وزادت م��ن م��ع��ان��اة آالف المواطنين
المنتظرين الحصول على السكن.
وق��������������ال ال�������ش�������اي�������ع ف���������ي ت����ص����ري����ح
ل��ـ«ال��ج��ري��دة» ان االرق����ام ال��ت��ي يتحدث
بها المسؤولون عن القضية االسكانية
ال يمكن تطبيقها م��ن دون درا س���ات
م���ت���ك���ام���ل���ة ،م����ح����دد ف���ي���ه���ا ال����ت����واري����خ
واآلليات المناسبة للحل .واضاف ان
غ��ي��اب التخطيط وال���رؤي���ة ال��واض��ح��ة
ادت الى التناقض الواضح في االرقام
الحقيقية لالزمة االسكانية بين وزير
وآخر ،والنتيجة ان المواطنين ضاعوا
ب��ي��ن ه����ذه االرق������ام وال ي��ع��رف��ون م��دى
صحتها وايهما اصدق.

استغراب
واب����������دى ال����ش����اي����ع اس����ت����غ����راب����ه م��ن
ان ي���ك���ون ب���رن���ام���ج ع���م���ل االس����ك����ان ال
يتضمن اك��ث��ر م��ن سبعة آالف وح��دة
سكنية ،بينما ي��ت��ح��دث ال��م��س��ؤول��ون
ع����ن آالف ال���ق���س���ائ���م وال����ب����ي����وت ال��ت��ي
ستوزع خالل السنوات السبع المقبلة
وال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا االن��ت��ه��اء م��ن ملف
االس������ك������ان ل���ي���ص���ب���ح ال����ح����ص����ول ع��ل��ى
ال��وح��دة السكنية ب��ع��د ث�ل�اث س��ن��وات
م��ن ت��اري��خ تقديم ال��ط��ل��ب ،مثلما كان
يردد المسؤولون في مؤسسة الرعاية
السكنية.
واش������ار ال����ى ع����دم ت���واف���ر االراض�����ي
االسكانية الصالحة ،مثلما تم االعالن
في تصريحات سابقة عن وجود اراض
تكفي للمشاريع المطروحة ،الفتا الى
ان االراضي الصالحة للسكن ضائعة
بين البلدية والنفط والدفاع وجهات
حكومية اخرى.
وش���دد ع��ل��ى ض����رورة ال��وض��وح في
التعامل مع القضية االسكانية وعدم
الضحك على المواطنين ،اذ ان قضية
السكن ا ح���دى القضايا الملحة التي
يتابعها المواطنون ويريدون الحلول
المناسبة التي تنهي معاناتهم ،بدال
من استمرار فترات االنتظار الطويلة
لمدة تتجاوز 15عاما .وذكر ان االعداد
تتزايد والطلبات تتراكم ،في حين ان
مستوى االنجاز وتنفيذ المشاريع ال
يتناسب مع الطلبات المسجلة سنويا،
وب��ال��ت��ال��ي ال ب��د م��ن وض��ع خطة

لن نقبل أن تمر
هذه القضية
مرور الكرام فعهد
األحالم ّولى
الحربش

النقد ال يعتبر
تجريحا
للوزراء
المتعاقبين
جوهر

وبرنامج عمل واضح يحقق المعالجة
المطلوبة لالزمة االسكانية.
واع���ت���ب���ر ان ال���ح���ل االم����ث����ل ل�ل�ازم���ة
االسكانية كان المنظور االسكاني الذي
طرحه وزير االسكان االسبق الدكتور
ع�����ادل ال��ص��ب��ي��ح ،م��ش��ي��را ال����ى ان ه��ذا
المنظور ك��ان يتضمن رؤي��ة واضحة
وآل��ي��ة عمل م��ح��ددة ،تتكفل بمعالجة
ازمة السكن في تواريخ محددة ودون
ان ت��ك��ل��ف ال�����دول�����ة االم���������وال ال��ط��ائ��ل��ة
ال��م��ط��ل��وب��ة ح��ال��ي��ا لتنفيذ ال��م��ش��اري��ع
االس���ك���ان���ي���ة .واش������ار ال����ى ان ال��م��ب��ال��غ
السنوية المطلوب توفيرها للخطة
االسكانية الحالية كبيرة جدا ومبالغ
فيها وال يمكن للحكومة الكويتية في
ح���ال انخفضت اس��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��وف��اء
ب���ه���ا ،م���ا ي��خ��ل��ق ازم�����ة م��ال��ي��ة ج��دي��دة
ويوقف مسار تنفيذ المشاريع.

األول عن قضية اإلسكان ولكن نتأمل
أن ت��ك��ون ه��ن��اك رؤي���ة واض���ح���ة .وأي��د
بقوة أن يتم االع�لان لطالبي الرعاية
السكنية ع��ن أم��اك��ن ال��س��ك��ن وت��وزي��ع
القسائم على المخطط ،ألن هذا يعطي
ضمانة شبه مؤكدة أن طالب الرعاية
قد حصل على المنزل.
ودعا جوهر الى إيجاد توازن وأن
ت��ك��ون ال��ت��ص��ري��ح��ات دق��ي��ق��ة وب��ح��ج��م
ال��م��س��ؤول��ي��ة أو ي��ك��ون ال��ع��م��ل ب��ه��دوء
وص��م��ت ليكون أن��ج��ح إن ل��م تستطع
مؤسسة ا ل��ر ع��ا ي��ة السكنية تنفيذ ما
تصرح به اعالميا على أرض الواقع.
ّأما النائب جمعان الحربش فأكد
أن ه����ذا ال��ت��ن��اق��ض ف���ي ب��رن��ام��ج عمل
الحكومة بإنجاز  7600وحدة سكنية
ف��ق��ط ح��ت��ى ع���ام  2011ي��ؤك��د أن وزي��ر
اإلس����ك����ان ع���ب���دال���واح���د ال���ع���وض���ي في

خطة إسكانية
ودعا الشايع الحكومة ،وبالتعاون
م����ع م��ج��ل��س االم�������ة ،ال�����ى وض�����ع خ��ط��ة
اس���ك���ان���ي���ة ج����دي����دة ت��ع��ت��م��د ال��م��ن��ظ��ور
االس����ك����ان����ي ل���ل���ص���ب���ي���ح ،ك�����أس�����اس م��ع
اج�����راء ت��ع��دي�لات ع��ل��ي��ه ب��م��ا يتناسب
م��ع االوض����اع ال��ح��ال��ي��ة ،ل��ل��وص��ول الى
حل ج��دي للقضية لالزمة االسكانية
المتفاقمة .وشدد على ضرورة وضع
خطة تتناسب مع االمكانات والمبالغ
واحتياجات المواطنين لالنتهاء من
قضية السكن ،ام��ا اس��ت��م��رار الطريقة
العشوائية المتبعة حاليا في التعامل
م��ع االزم���ة االس��ك��ان��ي��ة فلن ي���ؤدي الى
نتيجة وسنبقى بعد سنوات وكأننا
لم نتحرك من مكاننا.
وتمنى الشايع ان تكون ثمة جدية
م���ن ك���ل االط������راف ال��م��ع��ن��ي��ي��ن بقضية
السكن ،س��واء الحكومة او ال��ن��واب او
المواطنين ،الن ه��ذه القضية تحتاج
ال���ى ت��ض��اف��ر ال��ج��ه��ود وال��ت��ع��اون بين
الجميع لوضع الحلول الجذرية لها،
مشيرا ال��ى ض��رورة ع��دم المزايدة في
ه���ذه القضية الن ال��م��زاي��دات ضيعت
الحل.

مالحظات
م����ن ج���ان���ب���ه ،ق�����ال ال���ن���ائ���ب ح��س��ن
ج��وه��ر ل��ـ «ال��ج��ري��دة» أن ه��ن��اك الكثير
م���ن ال��م�لاح��ظ��ات ع��ل��ى ب���رن���ام���ج عمل
الحكومة الذي يقدم إلى مجلس األمة
ً
خالل السنوات الماضية ،مشيرا إلى
أن البرنامج يفتقد إل��ى ال��دق��ة ف��ي ما
ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ح��دي��د ال��م��واع��ي��د وأه����داف
البرنامج وف��ق آل��ي��ة م��ح��ددة المالمح
واف���ت���ق���اره إل����ى ب���رن���ام���ج زم���ن���ي حتى
يعطي نوعا من التعهد وااللتزام من
الجانب الحكومي.
وأض���اف ج��وه��ر أن برنامج العمل
الحكومي يفتقر إلى القياس والمتابعة
مؤكدا على أهمية تلك المعايير في أي
خطوة تنموية يفترض أن تكون مبنية
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��م��ح��اور وض����وح األه����داف
ودقتها وآليات تنفيذها للوقوف على
أي عمل يراد إنجازه.
وفي ما يتعلق بالقضية االسكانية،
قال جوهر إن القضية االسكانية تحتل
صدارة مهمة وأولوية لدى الكويتيين،
خ��ص��وص��ا ال���ش���ب���اب ح��دي��ث��ي ال�����زواج
واألس���ر ال��ج��دي��دة وأص��ح��اب الطلبات
المتراكمة على طلب الرعاية السكنية.
وأش���ار إل��ى أن كثرة التصريحات في
هذا الصدد قد تكون سالحا ذا حدين
من ناحية تطمين أصحاب الطلبات
أن ح��ق الرعاية السكنية مكفول لهم
وه���و م��ك��ف��ول ب��ح��س��ب ال���ق���ان���ون ،وم��ن
ناحية أخرى قد يكون عامال محبطا
إذا ما تجاوز السنوات المعلن عنها
بدون حصول رب األسرة على السكن
الخاص به وسيكون له أثر سلبي.
وذكر جوهر أن هذا النقد ال يعتبر
ت��ج��ري��ح��ا ل����ل����وزراء ال��م��ت��ع��اق��ب��ي��ن ،مع
ال��ت��ق��دي��ر واالح����ت����رام ل���وزي���ر اإلس���ك���ان
عبدالواحد العوضي ،كونه المسؤول

وأشار الى إن المواطنين ال يريدون
تصريحات ترضيهم ك��إب��رة المخدر،
بينما يصطدمون بأزمة تتراكم وتكبر
كل يوم وأصبحت جزءا من معاناتهم،
ح��ت��ى أن بعضهم وص���ل إل���ى مرحلة
متقدمة في السن.
وذك�������ر ال���ح���رب���ش أن رس����ائ����ل دع���م
وجهت إلى الوزير العوضي في جلسة
م��ن��اق��ش��ة ال��ق��ض��ي��ة اإلس��ك��ان��ي��ة ون��ري��د
م��ن��ه تفسيرا واض��ح��ا ل��م��ا ح���دث ،ق��ال
في  2014سيتم إنشاء  60أل��ف وحدة
سكنية وبرنامج عمل الحكومة كما
هو وارد سيكون  7600وح��دة سكنية
في عام  ،2011فبأي منطق وعقل خالل
الثالث سنوات المقبلة يتم إنشاء 7600
وح���دة سكنية وف��ي ال��س��ن��وات الثالث
التي تليها يتم إنشاء  60أل��ف وحدة
سكنية .وق��ال« :ل��ن نقبل أن تمر هذه
ً
القضية مرور الكرام» مضيفا أن «عهد
األح�لام ال��وردي��ة ول��ى ونريد مسؤوال
يخبرنا بالواقع كما هو ،إن كان قادرا
على هذه المهمة ليعلمنا ،وإن لم يكن
قادرا ليعتذر عن هذه المسؤولية وإن
ك��ان ي��واج��ه صعوبات فليتقدم بهذه
الصعوبات وسندعمه».

مهزلة
وب���ي���ن ال���ح���رب���ش أن «ال��م��ص��ي��ب��ة»
أن ن��ف��س ال��م��س��ؤول��ي��ن وال��ق��ي��ادي��ي��ن

عبدالواحد العوضي

ف�����ي ال����م����ؤس����س����ة ال����ع����ام����ة ل���ل���رع���اي���ة
السكنية في عهد الوزير السابق بدر
الحميدي الذي كان يعلن عن  70ألف
وح��دة سكنية ول��م يعترضوا عليه
واآلن ال��وزي��ر ال��ح��ال��ي يعلن ع��ن 70
ألف وحدة سكنية ولكن يوفرها في
ث�لاث س��ن��وات ،وه��م ي���رددون «القول
ق���ول���ك ي���ا ي��ب��ا وال������راي رأي�����ك ي��اي��ب��ا»
مشيرا إل��ى أن ه��ذه مهزلة لن نقبل
ب��ه��ا ،م��ط��ال��ب��ا ال���وزي���ر ال��ع��وض��ي أن
يفسر ه��ذا التناقض ال��ذي نشر في
جريدة «الجريدة» من اعالن برنامج
الحكومة وال��وع��ود التي مضت في
السابق.
بدوره ،ذكر النائب علي الراشد أن
تلك القضية تهم ا ل��ش��ارع الكويتي
وق��ض��ي��ة ح��س��اس��ة ج����دا وم��ص��ي��ري��ة
ويجب أن تكون فيها الرؤية واضحة
وأال تكون هناك وعود وهمية تكون
آث�����اره�����ا م���خ���ي���ب���ة ل��ل��آم�����ال وت��ح��ب��ط
المواطن .وتمنى أن تكون الحكومة
متوافقة مع ما يصرح فيه وزراؤها
المتعاقبون على اإلسكان.
وق���ال ال��راش��د أن ال��وزي��ر السابق
بدر الحميدي قام بخطوات ممتازة
وأن ال����وزي����ر ال���ح���ال���ي ع���ب���دال���واح���د
العوضي مستمر ف��ي ه��ذا التوجه،
إال أن ه��ن��اك ت��ن��اق��ض��ا ف���ي ب��رن��ام��ج
ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ع����دد ال���وح���دات
ال��ت��ي ي��ج��ب ت��وف��ي��ره��ا ل��ل��م��واط��ن��ي��ن.
متمنيا أن يكون هناك توضيح حول
ه��ذا التناقض وه��ل هناك تبرير له
ل��ل��ن��اس ،ح��ت��ى ت��ع��اد ال��ث��ق��ة ،منتقدا
التصريحات التي تصرح للناس وال
يجدون في النهاية نتائج فهذا يفقد
الحكومة المصداقية والثقة من قبل
المواطنين.

لقاء سيجمع
ناصر المحمد
بمسؤولي
«السكنية» الطالعه
على برنامج العمل
كيف يمكن
للمؤسسة رفع
قدرتها اإلنتاجية
من  1000وحدة سكنية
ً
في السنة إلى  20ألفا؟

محليات
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المبارك :منتقدو الخدمات الصحية
«ينظرون إلى النصف الفارغ من الكأس»

الدم
ضغط
ارتفاع
«الصحة»:
ً
تسبب في وفاة  246كويتيا
ذك���رت مراقبة التوعية الصحية
ب���������وزارة ال���ص���ح���ة ال����دك����ت����ورة ل��ي��ل��ى
ال��ج��اس��م أن االح��ص��ائ��ي��ات األخ��ي��رة
ت��ش��ي��ر ال����ى أن ارت����ف����اع ض��غ��ط ال���دم
تسبب في وفاة  119كويتيا ،و127
ك���وي���ت���ي���ة ح����ي����ث ي����ص����ل ال���م���ج���م���وع
الى.246
وقالت الجاسم ان ارتفاع ضغط
الدم عامل رئيسي لالصابة بأمراض
القلب وا ل��ك��ل��ى والسكتة الدماغية،
م���ش���ي���رة ال�����ى أن خ����ط����ورة ال���م���رض
ت��ك��م��ن ف��ي ع���دم وج����ود أي���ة ع�لام��ات
تحذيرية له.
وأك������������دت أه����م����ي����ة ال����ف����ح����وص����ات
ال��روت��ي��ن��ي��ة ال��م��ن��ت��ظ��م��ة ل��ل��ك��ش��ف عن
ال���م���رض م���ن خ��ل�ال ق���ي���اس ال��ض��غ��ط
ب���ش���ك���ل دوري وال�����ح�����رص ع���ل���ى أال
يتجاوز حده الطبيعي.
وأوض��ح��ت أن زي����ادة ال����وزن تعد
أح������د األس�����ب�����اب األول�����ي�����ة ل�ل�اص���اب���ة
ب���م���رض ارت����ف����اع ال���ض���غ���ط ،م��ش��ي��رة

إحالة «العالج في الخارج» إلى النيابة مجددا بعد إكمال ملف القضية

معصومة المبارك خالل الجولة
 ...وتتفقد أحد األطفال المرضى

وزيرة الصحة تفقدت أقسام
مستشفى األميري وأعلنت تحويل
ملف العالج في الخارج مجددا
إلى النيابة بعد سحبه من العدل
إلكمال الملف.

ضيف الله الشمري
كشفت وزيرة الصحة د.معصومة
المبارك انها وقعت امس قرار تحويل
ملف العالج في الخارج الى النيابة
العامة بعد ان أعادت الوزارة سحب
طلبها ل��ت��ح��وي��ل��ه ع��ن ط��ري��ق وزارة
ال���ع���دل ،وذل����ك ح��رص��ا ع��ل��ى س�لام��ة
االحالة وإكمال متطلباتها.
وشبهت د.ال��م��ب��ارك ف��ي تصريح
للصحافيين عقب جولة قامت بها

مطالبكم وصلت
أثناء الجولة تقدمت إحدى الموظفات وتعمل «ممارس أول مختبر
طبي» من الوزيرة وقالت لها اريدك في موضوع يا دكتورة معصومة،
فردت عليها تفضلي آمري.
الموظفة اشتكت من ط��ول وزي���ادة فترات الخفارة الملقاة على
عاتقها وزمالءها ،لتقاطعها الوزيرة قائلة تفضلي عندي المكتب
وسنحل ان شاء الله المشكلة.

على مستشفى االميري صباح امس
م��ن��ت��ق��دي ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة ف��ي
الكويت بمن «ينظرون الى النصف
الفارغ من الكأس» ،قائلة ان مستوى
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ف���ي ال��ك��وي��ت ال يقل
ع���ن م��س��ت��وى ت��ل��ك ال���ت���ي ف���ي ال����دول
ال���م���ت���ط���ورة ،ب���ش���ه���ادة ال�������دول ال��ت��ي
نبتعث لها مرضانا.
وق���ال���ت ان ال���ج���والت ال���ت���ي ت��ق��وم
ب�����ه�����ا ج�����������اءت ل������رص������د ال���س���ل���ب���ي���ات
وااليجابيات واالطالع على مواطن
الضعف وال��ق��ص��ور ،ونحن ال نقول
ان��ن��ا ت��ج��اوزن��ا ك���ل س��ب��ل ال��ت��ط��وي��ر،
ب���ل ه��ن��اك ج��ه��ود م��س��ت��م��رة للبحث
عن مساحات شاسعة من التطوير
وه������ذه م��س��ؤول��ي��ت��ن��ا ال���ت���ي ال��زم��ن��ا
انفسنا ب��ه��ا ،م��س��ت��درك��ة« :ان���ا لست
في وضع مقارنة بين السابق واآلن،
فربما ال��وزراء السابقون لم تواتهم
الفرصة الجراء مثلها ،لكن بالتأكيد
القيادات في ال��وزارة لم يتوانوا في
هذا الجانب».
واض���اف���ت ي��ج��ب اال ن��ت��وق��ف عند

ال��ذي اعتاد االخ���رون التوقف عنده
وه�����و ان ال����وض����ع ال���ص���ح���ي م���ت���رد،
ب��ل ي��ج��ب علينا ان ن��س��ع��ى جميعا
ال��ى تطوير العمل وضبط الجودة،
ف��ال��ت��ط��وي��ر س��ن��ة ال���ح���ي���اة ،وب���م���ا ان
القدرات متوافرة والتمويل متوافر
سنستمر في التغيير لالفضل.
واع���ل���ن���ت د.ال����م����ب����ارك أن�����ه س��ي��ت��م
اف���ت���ت���اح ع����دد م���ن غ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات
ال��م��ت��ط��ورة واالش���ع���ة وال��م��خ��ت��ب��رات
في سبتمبر المقبل ،متمنية ان يتم

القضاء على معوقات االفتتاح التي
من بينها اشكالية عدم توافر انابيب
الغازات ،قائلة آن االوان لنتصالح مع
«البحر» من خ�لال وج��ود جناح في
مستشفى االميري يطل عليه.
واش���ارت ال��وزي��رة ال��ى ان مطالبة
الموظفين ب��ال��ب��دالت وال��ك��وادر هي
ح���ق ك��م��ا ه���و ح���ق اي��ض��ا ان ي���درس
ديوان الخدمة المدنية هذه البدالت
وي���ن���ظ���ر ف����ي ام����ك����ان ت��ح��وي��ل��ه��ا ال���ى
مجلس الخدمة المدنية.

اإلنفاق
 ...وتدرس ترشيد ء
من خالل إشراك «الخاص»
في إطار تخفيف األعباء المالية على الدولة
هناك توجه في وزارة الصحة نحو
االستفادة من القطاع الخاص
وإشراكه في تقديم الخدمات
الطبية لترشيد اإلنفاق الصحي.

المبارك والصحافيون
قالت الوزيرة للصحافيين انا قلت اللي عندي للموظفين لكنهم
حاصروها فضحكت وقالت تفضلوا انا قصدت ان تكون الجولة
بوجودكم لالطالع على حركة تحديث المباني حتى تكونوا شهودا
على التطور.
لست في وضع مقارنة بين السابق واآلن وربما الوزراء السابقون
لم تواتهم الفرصة إلجراء جوالت

ّ
غريب لـ ةديرجلا :لم أفكر في خوض غمار العمل السياسي

كشفت مصادر صحية مسؤولة أن
وزارة الصحة تتبنى توجها بشأن
ت��رش��ي��د االن��ف��اق ال��ص��ح��ي م��ن خ�لال
جعل القطاع الخاص شريكا اساسيا
في عملية تطوير الخدمات الصحية
وت��ق��ل��ي��ل ال��ن��ف��ق��ات ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات
الطبية الحكومية التي تكبد الدولة
سنويا مبالغ طائلة .وذلك من خالل
تحميل ا ل��ق��ط��اع اال ه��ل��ي عبئا أكبر
بتوسيع ق��دار ت��ه لتقديم الخدمات
الصحية مع السماح له بتحقيق قدر
مناسب من الربح من دون اإلخ�لال
بالنوعية العالجية التي اصبحت
من متطلبات العصر.
وذك��رت المصادر ان هذا التوجه
س���ي���ت���وج ق���ري���ب���ا ب�����دراس�����ة ل��ق��ي��اس
ال����ج����دوى االق���ت���ص���ادي���ة م����ن ب��ع��ض

يقول راعي الكنيسة اإلنجيلية
الوطنية في الكويت القس
عمانوئيل غريب ،إنه لم يفكر
ً
مطلقا في دخول العمل السياسي
أو الترشح لالنتخابات البرلمانية،
ألنه كرس نفسه للعمل الديني.

صورة غريب أمام كنيسته

عادل سامي
أك����د راع�����ي ال��ك��ن��ي��س��ة اإلن��ج��ي��ل��ي��ة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��س ع��م��ان��وئ��ي��ل غ��ري��ب،
أن الشعب الكويتي وحكامه ومنذ
ال���ق���دم ُج��ب��ل��وا ع��ل��ى اح���ت���رام اآلخ����ر،
واتسموا بتسامحهم مع اآلخر بشكل
ال محدود.
وأو ض����ح أن الكنيسة اإلنجيلية
نشأت نتيجة اإلرسالية األميركية
ال��ت��ي ج���اءت إل��ى ال��ك��وي��ت ف��ي أوائ��ل
ال��ق��رن ال��م��اض��ي ،وأش���ار عمانوئيل
ف��ي ح����وار خ���اص ل��ـ «ال���ج���ري���دة» إل��ى
أن أ ع����داد المسيحيين ف��ي الكويت
ً
ت��ت��راوح م��ا بين  400إل��ى  450أل��ف��ا.
وفيما يلي التفاصيل:
• تتميز الكويت بالتسامح وإطالق
حرية العبادة ،كيف ترون ذلك؟
 المجتمع ال��ك��وي��ت��ي م��ن��ذ ال��ق��دمم���ج���ت���م���ع م���ن���ف���ت���ح ،وألن�����ه�����ا ق��ل��ي��ل��ة
م���وارده���ا وق��ري��ب��ة م��ن ال��ب��ح��ر ،جعل
ذل���ك أب��ن��اء ال��ك��وي��ت ي��رك��ب��ون البحر
ويصلون بالتجارة إلى شرق أفريقيا
وال����ى ال��ه��ن��د ،وه����ذه األخ���ي���رة تضم
مختلف الديانات والثقافات ،ومن
ث��م وم��ن خ�لال التعامل واالح��ت��ك��اك
ب����اآلخ����ر ف���ق���د ُج���ب���ل أب����ن����اء ال��ك��وي��ت
على التسامح والتعامل م��ع اآلخ��ر
باحترام.
وقد تميز حكام الكويت منذ القدم
بترحيبهم بمن ي��أ ت��ي ا ل��ى الكويت
طلبا للرزق ،والكويت معروفة بأنها
م���ف���ت���وح���ة ل���ك���ل م����ن ي��ط��ل��ب ال��ع��ي��ش

كنيستنا ديموقراطية
وجميع الرتب داخلها
تتم باالنتخاب

عمانوئيل غريب

ال���دي���م���وق���راط���ي���ة ،ف��ج��م��ي��ع وظ���ائ���ف
الكنيسة تتم باالنتخاب ،فالشمامسة
(ال�����ش�����م�����اس رت�����ب�����ة ك���ه���ن���وت���ي���ة ف��ي
الكنيسة) يتم انتخابهم ،كذلك يتم
انتخاب الشيوخ أيضا وهم نوعان،
ش��ي��وخ معلمون وش��ي��وخ م��دب��رون،
والشيخ المعلم هو القسيس والبد
أن تتوافر فيه مواصفات معينة مثل
معرفته بالكتاب المقدس وحصوله
على مؤهل الهوتي أو شرعي (يقابل
ال��ش��ري��ع��ة اإلس�ل�ام���ي���ة ف���ي اإلس��ل��ام)

وي��ت��م��ت��ع ب��س��ل��وك��ي��ات وأخ�ل�اق���ي���ات
مشهود لها بالنزاهة.
والكنيسة اإلنجيلية نشأت نتيجة
اإلرسالية األميركية التي جاءت في
أوائ�����ل ال���ق���رن ال��م��اض��ي ،وكنيستنا
تتبع مجمع سنورس النيل اإلنجيلي
في مصر ،ومجمع سنورس الوطني
في سورية ولبنان عقائديا ،لكن من
ال��ن��اح��ي��ة ال��م��ادي��ة فنحن مستقلون
ماليا وإداريا.

استقالل مالي
• من أين تحصلون على مواردكم
المالية؟
 من داخل الكنيسة ومن األعضاءأن��ف��س��ه��م ،ف��ن��ح��ص��ل ع��ل��ى م���واردن���ا
ال��م��ال��ي��ة م���ن خ�ل�ال ال���ع���ط���اءات ال��ت��ي
ي���ق���دم���ه���ا أع�����ض�����اء ال���ك���ن���ي���س���ة ع��ق��ب
ال��ص��ل��وات ،أو م��ن خ�ل�ال اش��ت��راك��ات
شهرية يقدمها أعضاء الكنيسة كل
حسب ق��درات��ه ،وه��ن��اك م��ص��در آخر
هو التبرعات التي يقدمها اعضاء
الكنيسة.
• وه�������ل ت���ت���ل���ق���ون م�����س�����اع�����دات أو
مساهمات من وزارة الشؤون مثال؟
 ال.عالقة الكنيسة بالدولة
• ما عالقة الكنيسة بالدولة؟ وهل
تعانون من أي مشكالت في معامالتكم
مع أجهزة الدولة؟
 ع�ل�اق���ت���ن���ا ب�����ال�����دول�����ة أك����ث����ر م��نم��م��ت��ازة ،ف��ال��دول��ة ت��ق��دم ل��ن��ا جميع
التسهيالت ،وا ل��ح��ك��و م��ة ممثلة في
سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
كل في مجاله ،يقدمون لنا كل الدعم
الستمرار نشاطات الكنيسة ،فعلى
سبيل ال��م��ث��ال ،ف��إن وزارة الداخلية
تسهل لنا إجراءات الزيارة واإلقامات
ال���خ���اص���ة ب���ض���ي���وف ال��ك��ن��ي��س��ة م��ن

رج������ال ال����دي����ن ال��م��س��ي��ح��ي م����ن غ��ي��ر
الكويتيين ،كذلك ف��إن الكنيسة لها
ملف ف��ي وزارة ال��ش��ؤون ون��ح��ن من
القطاعات المستثناة ف��ي استقدام
العمالة ،أما بالنسبة لتعامل وزارة
اإلع�ل�ام معنا فنحن لدينا اتفاقية
مع الوزارة من خالل إحدى الشركات
التجارية التي تنوب عن الكنائس
الستيراد الكتب المسيحية وأشرطة
ال���ك���اس���ي���ت وال���ف���ي���دي���و ال��م��س��ي��ح��ي��ة
ل��خ��دم��ة ال��ج��ال��ي��ات ال���م���وج���ودة في
الكويت ،حيث بلغ عدد اللغات التي
نستورد بها نحو  50لغة ،ولدينا
ترخيص سمعي وبصري الستيراد
أش�����رط�����ة ال���ك���اس���ي���ت وال��������ـ س�����ي دي
والـ دي في دي.
وج��م��ي��ع األش����رط����ة وال���ك���ت���ب يتم
اس��ت��ي��راده��ا م���ن خ�ل�ال رق���اب���ة إدارة
المطبوعات في وزارة اإلع�لام وهم
متساهلون معنا في إط��ار تفهمهم
ل�����دور ال��ك��ن��ي��س��ة ك��م��ؤس��س��ة روح��ي��ة
تعمل للمصلحة العام.
ك����ذل����ك ف�������إن ه����ن����اك ت����ع����اون����ا م��ع
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
وعالقتنا بهم جيدة ،وهم متفهمون
لدور الكنيسة ونلتقي معهم دائما.
الكنيسة تضيق بالمصلين
• ه���ل ا ل��م��ب��ن��ى ا ل���ح���ا ل���ي للكنيسة
يستوعب أع��داد المصلين أم تفكرون
ف���ي ال��ت��ق��دم ل��ل��س��ل��ط��ات ل��ب��ن��اء كنيسة
جديدة؟
 نشكر الله من أجل الحرية التينتمتع ب��ه��ا ف��ي م��م��ارس��ة شعائرنا
ال��دي��ن��ي��ة ،ول��ك��ن ف��ي أوق����ات ال����ذروة،
ال���م���ك���ان ي��ض��ي��ق ب���ن���ا وب��ال��م��ص��ل��ي��ن
الذين يتزايد عددهم ،خصوصا في
ي��وم الجمعة ال��ذي ه��و ي��وم الصالة
الرئيسي لكنيستنا ،لذلك فقد قمنا
بتقديم طلبات للسلطات المعنية
ل��ت��خ��ص��ي��ص أرض إل ق���ا م���ة كنيسة

ج����وان����ب االن�����ف�����اق ال���ح���ك���وم���ي ع��ل��ى
الخدمات العالجية للمواطنين.
وب���ي���ن���ت ال����م����ص����ادر ان ال��������وزارة
ستدرس تحديد الخدمات التي يمكن
تحويلها ال���ى ال��ق��ط��اع ال��خ��اص مع
مراعاة تقديم تلك الخدمات بأسعار
مقبولة بما يقلل العبء المالي على
الدولة.
وذكرت المصادر ان تجارب الدول
الخليجية في هذا المجال ستكون
ح�����اض�����رة ب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر وت���ح���دي���دا
تجارب المملكة العربية السعودية
واالم����������ارات خ���اص���ة ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق
بترشيد االنفاق.

باختصار

ً
ً
مستقلون ماليا وإداريا ...و 450ألف مسيحي في الكويت

بشرط احترام القانون.
وج���اء ت أول بعثة مسيحية الى
الكويت ف��ي أي���ام المغفور ل��ه ،ب��إذن
الله ،الشيخ مبارك الكبير الذي سمح
ب���دخ���ول اإلرس���ال���ي���ة األم��ي��رك��ي��ة إل��ى
ال��ك��وي��ت ف��ي ال��ب��داي��ة كخدمة طبية،
ث���م ب��ع��د ذل����ك س��م��ح ل��ه��م ب��م��م��ارس��ة
النشاط الديني ،وس��ار على نهجه
جميع حكام الكويت من بعده الذين
توارثوا نهج التسامح،
• كم عدد المسيحيين الموجودين
في الكويت؟
 ي���ت���راوح ع����دد ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ماب���ي���ن  400إل�����ى  450أل�����ف ش��خ��ص،
أغلبهم من الجنسية الهندية ،وأكثر
الطوائف الموجودة هي الكاثوليكية
ثم األرثوذكسية ،ثم اإلنجيلية.
• كنيستكم من تتبع؟
 ك���ن���ي���س���ت���ن���ا ت����س����م����ى ك���ن���ي���س���ةم����ش����ي����خ����ي����ة ،وه��������ي إح����������دى ال����ف����رق
اإلنجيلية التي نشأت عن اإلصالح
الديني ال��ذي تم في القرن السادس
عشر الميالدي على يد مارتن لوثر،
وك�����ان ه���دف���ه ه���و إص��ل��اح ال��ك��ن��ي��س��ة
الكاثوليكية م��ن ال��داخ��ل ،وتطورت
األم��ور إل��ى أن انفصل عن الكنيسة
ال���ك���اث���ول���ي���ك���ي���ة ون�����ش�����أت ال��ك��ن��ي��س��ة
اإلنجيلية وانتشرت وات��خ��ذت عدة
فرق ،واحدى هذه الفرق هي الكنيسة
ال��م��ش��ي��خ��ي��ة وم�����ن اس���م���ه���ا ف�����إن م��ن
ي��دي��ره��ا ه��م ش��ي��وخ ك��ب��ار يتميزون
بالحكمة والتدبير وكبر السن.
وأك����ث����ر م����ا ي��م��ي��ز ك��ن��ي��س��ت��ن��ا ه��و

ال���ى أن اح��ت��م��ال االص��اب��ة بالمرض
يزيد بمعدل يتراوح من مرتين الى
ست م��رات ل��دى األش��خ��اص البدناء
م��ق��ارن��ة ب��أق��ران��ه��م م��ن ذوي األوزان
الطبيعية.
وأشارت الى أن ممارسة الرياضة
بشكل منتظم يقلل احتمال االصابة
بالمرض بنسبة تتراوح بين  20و50
ف��ي ال��م��ئ��ة ،موضحة أن تقليل ملح
الطعام في الغذاء أمر مهم للوقاية.
واس��ت��ن��دت ال���ى دراس����ات عالمية
ت��ؤك��د أهمية ت��ن��اول م��رض��ى ضغط
ال��دم األغ��ذي��ة الغنية بالبوتاسيوم
مثل الفاكهة والخضراوات ومشتقات
الحليب واألسماك ،الى جانب تناول
األغذية التي تحتوي على الكالسيوم
واألس���م���اك ال��غ��ن��ي��ة ب��ده��ون اوم��ي��غ��ا
 ،3مثل السلمون والميد والصبور
والماكريل.
(كونا)

عليها الستيعاب األعداد المتزايدة،
ون��أم��ل م��ن المسؤولين ال���رد علينا
باإليجاب في هذه المسألة.
وف��ي ه��ذه المناسبة أود أن أقدم
ال���ش���ك���ر ل���ل���ح���ك���وم���ة ع���ل���ى ت��ف��ض��ل��ه��ا
بتخصيص قطعة أرض للكنيسة
ال��م��ص��ري��ة ،ن���ظ���را الح��ت��ي��اج ال���دول���ة
لألرض المقام عليها مبنى الكنيسة
الحالي الستكمال م��ش��روع تطوير
الدائري األول السريع.

العمل السياسي
• ه���������ل ف������ك������رت������م ف���������ي ال�����ت�����رش�����ح
لالنتخابات؟
 ال ...فرسالتي روح��ي��ة ودينية،وقد كرست نفسي للخدمة الدينية
وال أف���ك���ر ع��ل��ى اإلط���ل��اق ف���ي ال��ع��م��ل
السياسي.
• ما رأيكم فيما تبثه بعض القنوات
الفضائية من هجوم على اإلسالم؟
 ن���رف���ض اإلس�������اء ة إل����ى أي دي��نأو أي رم����ز دي���ن���ي .ورأي���ن���ا ف���ي ه��ذا
ال�����م�����وض�����وع م���ع���ل���ن ف������ي أك�����ث�����ر م��ن
مناسبة ،خصوصا ما أثير في أزمة
ال���رس���وم ال��ك��اري��ك��ات��ي��ري��ة المسيئة
ل���ل���رس���ول ،وب���ع���د ذل�����ك ت��ص��ري��ح��ات
بابا الفاتيكان ،وقد أص��درت رابطة
الكنائس المسيحية الموجودة في
الكويت بيانا رفضت فيه اإلس��اء ة
ألي رم���ز دي��ن��ي ،ألن��ن��ا ن���رى أن ذل��ك
يؤدي إلى التوتر.
• ه����ل ت���ق���وم ك��ن��ي��س��ت��ك��م ب��ح��م�لات
تبشيرية؟
 ك��ن��ي��س��ت��ن��ا م����وج����ودة ف���ي دول���ةإس�ل�ام���ي���ة وق����ان����ون ال����دول����ة ي��ح��ظ��ر
التبشير أو الدعوة العلنية العتناق
المسيحية ،وبالتالي فنحن ملتزمون
بالقانون.

الشعب الكويتي متسامح
ويحترم اآلخر...
وعالقتنا بالدولة ممتازة

العليم يستقبل
العريضي
استقبل وزير الكهرباء
والماء وزير النفط بالوكالة
محمد العليم مساء أمس
األول بمكتبه وزير اإلعالم
اللبناني غازي العريضي.
وقد تم خالل اللقاء تبادل
األحاديث الودية ،وبحث
الموضوعات ذات االهتمام
المشترك بين البلدين
الشقيقين وسبل تعزيزها
في شتى المجاالت.

القنصل الكوري
يزور مكتبة
الكويت الوطنية
استقبل مراقب مكتبة
الكويت الوطنية عماد
بوالبنات القنصل العام
لسفارة الجمهورية الكورية
السيد هونغ اون شن ،حيث
قام بجولة تفقد خاللها
قاعات مكتبة الكويت
الوطنية ،واستمع الى شرح
مفصل عن محتويات المكتبة
من قبل السيدة أمل محمود
مسؤول قسم التزويد األجنبي
بالمكتبة ،وقد قام القنصل
الكوري بإهداء مجموعة من
اإلصدارات القيمة المتعلقة
بالثقافة الكورية لمكتبة
الكويت الوطنية.

دورة صيفية
افتتحت المنابر القرآنية
بجمعية النجاة الخيرية
مع مطلع ا لشهر الجاري
دورة صيفية لحفظ نصف
القرآن الكريم ،وقد شهدت
هذه الدورة إقباال مكثفا من
الطالب.
صرح بذلك د .محمد
يوسف الشطي رئيس
مشروع المنابر القرآنية
بجمعية النجاة الخيرية،
الذي قال انه حرصا من
ادارة المنابر القرآنية على
استثمار أوقات أبنائنا
بما يعود عليهم بالنفع
والفائدة.

محليات
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«وحش حولي» كان «يستلذ ويستمتع»
بارتكابه الجرائم بدليل أنه قصد مسلوبي اإلرادة
المتهم اعترف بارتكابه 18جريمة أمام النيابة
حبسه مستمر إلى حين عرضه على الجنايات ...والتحقيق سيواجهه بالضحايا واألدلة
حسني العبدالله

اعتراف المتهم حجاج السعدي
بجرائمه أمام النيابة يشكل خطوة
مهمة في طريق إدانة «وحش
حولي» ومعاقبته على جرائمه التي
هزت الشارع الكويتي ،وبدا ،وفقا
لمصادر «الجريدة» ،أن «المتهم
لديه «نية إجرامية» واتضح من
وقائع القضية انه إنسان «يستلذ
ويستمتع» بارتكابه الجريمة.

كشفت مصادر رفيعة المستوى
ف��ي النيابة العامة ل��ـ «ال��ج��ري��دة» أن
ال��م��ت��ه��م ح���ج���اج ال���س���ع���دي ال��م��ل��ق��ب
ب������ـ«وح������ش ح������ول������ي» اع������ت������رف أم������ام
النيابة العامة مساء أمس بارتكابه
 18ق��ض��ي��ة ب��ح��ق األط����ف����ال ال��ق��ص��ر،
وأن المتهم س��رد جميع التفاصيل
الخاصة بارتكابه الجرائم ،وأرجع
في التحقيقات معه أسباب إقدامه
على الجرائم ،إلى تعرضه وهو في
طفولته إلى اعتداء ،وأن��ه أق��دم على
الجرائم بسبب مسائل نفسية.
وع���ل���ق���ت ال����م����ص����ادر ق���ائ���ل���ة «م���ن
الواضح أن ارتكاب المتهم لكل هذه
الجرائم مصدره الرغبة الحقيقية في
ارتكابها ،ولديه نية إجرامية الرتكاب
األفعال مع االطفال ،كما لديه إرادة
ج��رم��ي��ة لتحقيق ال��ف��ع��ل اإلج���رام���ي،
ويعد ش��اذا عن المجتمع ،وإذا كان
المتهم يعاني مسائل نفسية كما

ذك���ر ب��س��ب��ب ح��ادث��ة وق��ع��ت ل��ه وه��و
صغير ،فهذا يساهم في إقدامه على
ارت���ك���اب ه����ذه ال���ج���رائ���م ،ل��ك��ن��ه ليس
بالتأكيد السبب الرئيسي».
وأوض�����ح�����ت «ال���م���ت���ه���م ل���دي���ه ن��ي��ة
إج��رام��ي��ة ،ف��ه��و وف���ق م��ا يتضح من

تفعيل جهاز
البصمة وتشغيل
االمنية
المنظومة ً
في المطار قريبا

وق����ائ����ع ال���ق���ض���ي���ة إن����س����ان «ي��س��ت��ل��ذ
ويستمتع» ب��ار ت��ك��ا ب��ه الجريمة مع
االط���ف���ال ال��ق��ص��ر ،وه����ذا ي��ت��ض��ح من
أع��م��ار ال��م��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه��م ،ب��دل��ي��ل أن��ه
ل���م ي��ت��ج��ه إل���ى ارت���ك���اب ج��رائ��م��ه مع
أش���خ���اص أك���ب���ر ،ل��ك��ن ال��م��ت��ه��م ك��ان

عمر الراشد
أعلن مسؤول أمني لـ«الجريدة» أن وزارة الداخلية ستقوم بتشغيل
جهاز كشف البصمات الموجود داخل مطار الكويت الدولي ،الذي
كان يستخدم للخدم فقط ،وسيجرى تفعيله للكشف عن المطلوبين،
وسيكون مزودا بجميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالمواطنين
والمقيمين ،مثل فصيلة الدم وتحليل  DNAلكل شخص ،فال يحتاج
بعدها الى بحث وتحر .وأضاف المصدر أنه كان من المفروض
تشغيل كامل المنظومة االمنية ،غير أن الشركة االمنية التي تعاقدت
معها الوزارة تأخرت في جلب باقي المعدات للمنظومة ،ونتوقع
تشغيلها قريبا.

ً
«الجنايات» تحبس مراقبا في «تنفيذ العدل»
ً
وموظفا في «المواصالت»  10سنوات

سلبا ما يزيد
على  165ألف دينار
من أموال إدارة التنفيذ

ق��ض��ت م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��اي��ات أم��س
ب���رئ���اس���ة ال��م��س��ت��ش��ار ع��ب��دال��رح��م��ن
ال��دارم��ي وعضوية القاضيين عالء
شعبان وسالم الهدية بإدانة مراقب
بإدارة التنفيذ المدني التابعة لوزارة
العدل وموظف بوزارة المواصالت،
بعد استيالئهما على ما يزيد على
 165أل����ف دي���ن���ار م���ن خ��زي��ن��ة إدارة
التنفيذ ب����وزارة ال��ع��دل ،وحبسهما
 10س����ن����وات م����ع ال���ش���غ���ل وال���ن���ف���اذ،
وع���زل ك��ل منهما م��ن وظيفتهّ ،
ورد
المبلغ المستولى عليه ،وتغريم كل
منهما ضعف قيمة المبلغ المختلس
وقدره  33ألف دينار ،وإحالة الدعوى
ال���م���دن���ي���ة ض���ده���م���ا إل�����ى ال��م��ح��ك��م��ة
المدنية المختصة.
واع����ت����ب����رت ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����ام����ة أن
ً
ال���م���ت���ه���م���ي���ن ارت����ك����ب����ا ت�������زوي�������را ف��ي
أوراق ال����ب����ن����وك ع���ل���ى ن���ح���و ي��وه��م
بمطابقتها للحقيقية ،ف��ي كشوف
وسجالت البنك المركزي الكويتي،
ب���أن أص���در المتهم األول الشيكات

م�������وض�������وع االت��������ه��������ام ع�����ل�����ى خ��ل��اف
الحقيقة ،وتسلمها المتهم الثاني
ل��ص��رف��ه��ا م���ن ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي ب��أن
ق��دم��ه��ا إل����ى م��وظ��ف ال��ب��ن��ك ال��ح��س��ن
النية فاعتمدها وأثبتها في أوراقه
ً
وسجالته ،وصرف قيمتها له خصما
من حساب اإلدارة العامة للتنفيذ،
وكانت تلك المحررات بعد تزويرها
صالحة لالستخدام.
ورأت ال��ن��ي��اب��ة أن ال��م��ت��ه��م األول
ارت��������ك��������ب ت���������زوي���������را ف��������ي م������ح������ررات
رسمية ،في ملفات التنفيذ المدني
واس������ت������م������ارات ال������ص������رف وس�����ن�����دات
الصرف والشيكات المبينة باألوراق
بقصد استعمالها على نحو يوهم
ب��م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��ل��ح��ق��ي��ق��ي��ة ،ب�����أن ق���ام
بالدخول إلى الحاسب اآللي لإلدارة
العامة للتنفيذ من خالل الصالحية
التي تخوله ال��دخ��ول ،وأض��اف اسم
المتهم الثاني إ ل��ى ملفات التنفيذ
ب��ز ع��م أ ن���ه م��ن المستحقين لصرف
المبالغ المودعة بها.

أب���ل���غ م����واط����ن غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات
ال���داخ���ل���ي���ة ع���ن وج�����ود ق��ن��اب��ل في
ش���اط���ئ ال��ص��ل��ي��ب��خ��ات ال���ب���ح���ري،
توجه الى المكان فرقة من رجال
الشرطة فوجدوا قنبلة دخانية في
الشاطئ ،اتضح أنها من مخلفات
االح��ت�لال العراقي ،ول��م يتبين أن
ب��داخ��ل��ه��ا أل��غ��ام��ا ،ال��ف��رق��ة االمنية
كانت بقيادة رئيس مخفر الشويخ
الصناعية ومخفر الصليبخات

محكمة الجنايات ،مبينا أن النيابة
س��ت��ح��ي��ل ك���ل ق��ض��ي��ة ع��ل��ى ح���دة إل��ى
محكمة الجنايات ،وأن لكل قضية
م��ج��ن��ي��ا ع��ل��ي��ه ي��خ��ت��ل��ف ع����ن اآلخ�����ر،
ولكل قضية تاريخ وقعت فيه ،وكل
واقعة تشكل عقوبتها اإلعدام ،ومن
الممكن القضاء بالحبس المؤبد ،في
ح��ال ع��دم االع��ت��داد ب����إرادة المجني
القاصر».
وق����ال����ت ال����م����ص����ادر ان «ال���ن���ي���اب���ة
مستمرة في تحقيقاتها الليلية مع
المتهم ،وان التحقيق في القضايا
لن يطول ،مضيفة أن النيابة العامة
ستقوم باستدعاء ك��ل مجني عليه

على حدة ،والتحقيق معه ومواجهته
ب���أق���وال ال��م��ت��ه��م ،وي��ت��م ع��رض��ه على
المتهم للتعرف عليه ،واألم��ر اآلخر
هو إثبات النيابة العامة للتقارير
الفنية مثل تحليل  ،DNAوالتقارير
ال��خ��اص��ة ع��ن آث���ار ال��ج��ري��م��ة ف��ي كل
موقع قام المتهم بارتكاب جريمته
ومواجهته بها».

إصابة كويتي في هجوم عنصري من حليقي الرؤوس بأوكرانيا

وق����ال����ت ال��م��ح��ك��م��ة ف����ي ح��ي��ث��ي��ات
حكمها إ ن��ه ثبت للمحكمة بالجزم
واليقين أن المتهمين استهانا بقيمة
المحررات الرسمية وأوراق البنوك
وع��ب��ث��ا ب��ه��ا ب��ت��زوي��ره��ا ،واس��ت��ب��اح��ا
ح����رم����ة ال�����م�����ال ال�����ع�����ام ب���االس���ت���ي�ل�اء
عليه ،وخانا ثقة الزمالء في العمل،
واس����ت����غ��ل�ا ح���س���ن ن���ي���ت���ه���م ب���ت���زوي���ر
شيكات باسميهما ،و ه��و م��ا يؤكد
ارتكابهما الجرائم المنسوبة إليهما،
ومن ثم يتعين معه وبحق معاقبة
المتهمين طبقا لمواد االتهام.

يوميات أمنية
قنبلة دخانية في شاطئ
الصليبخات

حريصا على ارتكابه جرائمه بحق
مسلوبي اإلرادة».
وق����ال����ت ال���م���ص���ادر ان « ال��ن��ي��اب��ة
ال���ع���ام���ة ي��ه��م��ه��ا ف����ي ه�����ذه ال��ق��ض��ي��ة
معرفة السبب الحقيقي وليس كما
ذك��ر المتهم من تعرضه ال��ى حادث

نفسي ،الفته إلى ان النيابة تبحث
عن القصد الجنائي الرتكاب المتهم
ج��م��ي��ع ت��ل��ك ال���ج���رائ���م ،وان ال��م��ت��ه��م
ل��دي��ه ق���وى عقلية طبيعية وق��وي��ة،
والحادث النفسي قد يكون مساهما
لكن بنسبة ال تتعدى 10ف��ي المئة،
وال���س���ب���ب ال��ح��ق��ي��ق��ي ع���ل���ى ارت���ك���اب���ه
18ج��ري��م��ة ه��و ات��ج��اه نيته وإرادت���ه
الجرمية على ار تكاب الجرائم».
وب��ي��ن��ت ال���م���ص���ادر أن «ال��ق��اض��ي
الجنائي الذي سينظر الدعوى يهمه
توافر اإلرادة الجرمية المتمثلة في
ال��ق��ص��د ال��ج��ن��ائ��ي ال���خ���اص ،إل���ى ان
يأتي رأي طبيب نفسي ويقرر انعدام
إرادت��ه ،فهذا موضوع آخر تتصدى
له المحكمة» مشيرة إلى أن النيابة
أم��رت باستمرار حجز المتهم ،ولن
يتم إخالء سبيله إلى حين االنتهاء
م�����ن ال���ت���ح���ق���ي���ق ع����ل����ى ذم�������ة ج��م��ي��ع
ال��ق��ض��اي��ا ،وح��ت��ى ت��ت��م إح��ال��ت��ه إل��ى

أفادت وكالة «انترفاكس» الروسية
أم���س ب���أن ع��ص��اب��ة م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن
االوكرانيين شنوا هجوما وحشيا
اس��ت��خ��دم��وا ف��ي��ه زج���اج���ات وأح��ذي��ة
على مواطن كويتي نقل على اثره إلى
المستشفى ،ووق��ع الحادث بمدينة
أوديسا الساحلية على البحر االسود
عقب قيام عشرة شباب ومراهقين،
ي��ع��ت��ق��د أن��ه��م م���ن ح��ل��ي��ق��ي ال����رؤوس
وي��رت��دون مالبس شبيهة بمالبس
العسكريين ،بإحاطة الضحية في

منطقة سكنية ف��ي ا ل��م��د ي��ن��ة ،و ق��ام
ك���ل واح����د م���ن ال��م��ه��اج��م��ي��ن ب��ض��رب
ال��م��واط��ن ال��ك��وي��ت��ي م���رة ع��ل��ى رأس��ه
ب���زج���اج���ة ث����م ق�����ام ب��ع��ض��ه��م ب��رك��ل��ه
بأحذية ثقيلة كانوا يرتدونها عندما
سقط على األرض.
استغرق وصول سيارة االسعاف
ال��ى موقع ال��ح��ادث نحو  40دقيقة،
وقالت تاتيانا خملنتسكا المتحدثة
ب��اس��م وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إن الضحية
موجود في عيادة خاصة للعالج من

ارت��ج��اج في المخ واص��اب��ات أخ��رى،
ب��ي��ن��م��ا ت���ق���وم ال���ش���رط���ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق
ف��ي ال���ح���ادث .ي��ذك��ر أن السياسيين
القوميين االوكرانيين انتقدوا أخيرا
تدفق المهاجرين الشرق اوسطيين
واالفارقة والصينيين على أوكرانيا
بوصفهم خطرا على «النقاء العرقي
للبالد.
(كييف -د ب أ)

الضحية موجود
في عيادة خاصة
للعالج من ارتجاج
في المخ وإصابات
أخرى

عمر الراشد
ب��االن��اب��ة ال��ن��ق��ي��ب ف��ه��د الحميدي
والنقيب محمد الظفيري والرقيب
أول فيصل العنزي ،أبلغت هندسة
الجيش بالقنبلة ،فقاموا بتأمين
المكان وتفجيرها ،وسجلت قضية
في مخفر الصليبخات.

سرقة  6آالف من «العدل»
تعرض دكتور مهندس مصري
ي���ع���م���ل ف������ي م����ؤس����س����ة ال���خ���ط���وط
الجوية الكويتية للسرقة أمس في
م��واق��ف قصر ال��ع��دل ،وك��ان أوق��ف

س��ي��ارت��ه ف��ي ال��م��واق��ف ودخ���ل الى
ق��ص��ر ال���ع���دل م���دة ع��ش��رة دق��ائ��ق،
ف��وج��ئ ال��دك��ت��ور ع��ن��دم��ا ع���اد ال��ى
س��ي��ارت��ه ب��ك��س��ر زج��اج��ه��ا وس��رق��ة
طرد منها يحمل ستة آالف دينار
كويتي ،أبلغ بها مخفر الصالحية،
وسجلت قضية وجار التحقيق.

بنغاليون مارسوا السلب
والنهب
ستة بنغاليين سلبوا ونهبوا
وض����رب����وا ع�����ددا م���ن م��واط��ن��ي��ه��م،

ض���ب���ط���وا أم������س ف�����ي ال����ف����روان����ي����ة،
أب���ل���غ أص����دق����اؤه����م ع��ن��ه��م ب��أن��ه��م
ك��ان��وا ي��س��رق��ون��ه��م وي��ض��رب��ون��ه��م
ويبتزونهم منذ فترة طويلة ،حتى
ضاقوا ذرعا ،وأبلغوا عنهم رجال
األمن .مباحث الفروانية تمكنوا
من ضبط المتهمين الستة ،فتبين
أن المتهمين م��خ��ا ل��ف��ون لقانون
االق�����ام�����ة وع���ل���ي���ه���م ق���ض���اي���ا ع����دة،
أضيفت قضية ج��د ي��دة لسجلهم
الحافل ،وجار التحقيق.

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

5

�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
الكويــت)+965(2430543:
الريا�ض)+9661( 4076978 :
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 من 100
�إلى  5000جالون

متوفر ب�سماكة
عازل  3طبقات
و 4طبقات

الرقة :

3944646 3902793

الجهراء:
4564966

زوايا
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أنا والكويتية والسجائر

ُ
تأكيد
«التنظير» فيه
ٌّ
على إنسانيتنا وتميز
عن بقية الكائنات الحية

ثرثرة عديمة الفائدة!
فهد راشد المطيري

سعود راشد العنزي
sanezi@al-jarida.com

ً
حبا بالله
دعوهم واتركونا نتفرج!
د .ساجد العبدلي
sajed@sajed.org

fahad.rashed@gmail.com

بينما كنت أكتب مقالتي هذه على جهاز
هاتفي النقال «شخط» من أمامي شرطي
ثالث وراءه خيط «متين» من الدخان
حتى اليتصور أحد أني متحامل على «الكويتية» بانتقاء الرحالت
المتأخرة ألكتب عنها ،فلم تمهلني المؤسسة لتغيير موقفي منها ،إذ
تأخرت في العودة من القاهرة عن موعد إقالع الرحلة رقم  544من
ً
الساعة الثامنة والثلث إلى الحادية عشرة والثلث ليال فقط الغير!
كما العادة ،قادني حظي التعس الى استخدام الخطوط
الكويتية إلى القاهرة مساء الثالثاء املاضي ،وكي ال أشعر
بالغربة وأتخيل املؤسسة وقد تغيرت إلى األحسن فقد بدأ
مسلسل «اللخبطة» بتغيير البوابة من  24إلى  ،20وهما في
موقعني متناقضني ،ولم أستغرب أبدًا أن ساعة اإلقالع املشار
إليها على الشاشة في أعلى البوابة قد حانت ونحن لم نبدأ
بدخولها ولم نسمع أي نداء يشير إلى مدة التأخير ،بل لم
يذع أي من النداءات التي تدعو املسافرين على منت الطائرة
«ماغيرها» إلى التوجه نحو البوابة رقم  20استعدادًا للسفر.
وخالل انتظاري (تأخرت نحو ساعتني) رأيت غرفة زجاجية
مكتوب عليها «مخصصة للمدخنني» ما أسعدني كثيرًا ،بل
زادت سعادتي ألرى مدخنني وقد حبسوا أنفسهم بداخلها.
لم أدقق في وجوههم ًفجميعهم بالنسبة لي مدخنون .ولكن
سعادتي لم تدم طويال فقد شعرت باالختناق وأنا أقترب من
البوابة فإذا بشابني كويتيني يدخنان على مقاعد االنتظار
خارج البوابة ،بينما يوجد حولهما خمسة من أفراد الشرطة!!
هممت بتنبيه أحدهم (الشرطة) إلى ضرورة مخاطبة املدخنني
لدخول الغرفة الزجاجية التي تبعد مترين عنهما (تطبيقًا
للقانون) ،فتخيلت الشرطي وهو يرد علي« :وأنا شكو؟» ،ثم
أكثر ويقول لي« :وانت شكو وشعليك منهم؟!!»...
تخيلته يتمادى ً
سكت وابتعدت قليال عن مصدر الدخان ،هنا شاهدت أحد أفراد
الشرطة وقد أخرج «باكيت» السجاير من جيب بدلته العسكرية
واتجه نحو الغرفة الزجاجية فحمدت ربي أنهم يطبقون
القانون على أنفسهم على األقل ،وهذا أضعف اإليمان.
لم تدم سعادتي هذه املرة أيضا فقد تجاوز الشرطي الغرفة
الزجاجية وأشعل سيجارته وسحب منها نفسًا عميقًا تاله آخر
سريع ،وهو يحث الخطى في صالة املطار ،ثم لم ألبث بعد ذلك
بثوان وإذا بزميله الواقف عند بوابة رقم  21يدخن تحديدًا تحت
عالمة «ممنوع التدخني» .وبينما كنت أكتب مقالتي هذه على
جهاز هاتفي النقال «شخط» من أمامي شرطي ثالث وراءه خيط
«متني» من الدخان .وقبل أن أنهي مقالتي بكلمتني سمعت صوتًا
أنثويا ينادي عبر سماعات املطار :على السادة املدخنني االمتناع
عن التدخني في األماكن العامة واستخدام األماكن املخصصة
للتدخني وشكرًا .كررتها مذيعة املطار باللغة اإلنكليزية ،عندها
فقط حدقت في وجوه املدخنني الذين حبسوا أنفسهم في الغرفة
الزجاجية وإذا بهم موظفو شركة الخدمة والتنظيف!!!

أعداء مفهوم «التنظير» يستندون عادة
إلى حجة مفادها أن التطبيق العملي أهم
من التفكير النظري ،ويبدو أن القائمين
على مشروع إصالح التعليم يميلون إلى
تصديق هذه الحجة الواهية!
مصطلح «التنظير» ينتمي إلى فئة املصطلحات
التي ال تحظى بشعبية كبيرة في الذهنية العربية،
واالس�ت�ع�م��ال ال� ��دارج ل�ه��ذا املصطلح ي��أت��ي ع��ادة
بمعنى ال�ث��رث��رة العديمة ال�ف��ائ��دة ،وه��ذه ظاهرة
ليست جديدة ،فتاريخ مناصبة العداء للفلسفة
والتفكير املنطقي يمتد إلى أكثر من  1400سنة،
وم��ن ّ
َ
تعود على شيء شاب عليه! أري��د من خالل
ه��ذا امل �ق��ال أن أت�ق�م��ص دور «م�ح��ام��ي الشيطان»
ألدافع عن هذه «الثرثرة العديمة الفائدة».
دعنا أوال نتفق على ا مل�ف�ه��وم ،فكلمة «تنظير»
تشير إلى نشاط ذهني يساهم في وضع مجموعة
من األفكار في نسق منطقي ،والوظيفة التفسيرية
هي إحدى وظائف هذا النشاط الذهني .لنفرض
ّ
أن أح��د امل�ن��ظ��ري��ن السياسيني أراد أن يفسر لنا
ظ��اه��رة ش� ��راء األص � ��وات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،ول�ن�ف��رض
أن��ه ق��دم لنا تفسيره على النحو التالي« :بما أن
لقمة العيش أهم من اإلرادة السياسية في البالد

الفقيرة ،وبما أن الكويت بلد فقير نسبيًا ،إذن من
الطبيعي أن تنتشر ظاهرة شراء األصوات في بلد
مثل الكويت»! اآلن ،إذا أردنا تقييم هذا النوع من
«التنظير السياسي» بطريقة موضوعية ،فبوسعنا
أن نشير إل��ى أن االستنتاج يستند إل��ى فرضية
خاطئة ،فالكويت ال يمكن تصنيفها على أنها بلد
فقير نسبيًا ،لكن إذا أردنا أن نكون الموضوعيني
في تقييمنا ،فبإمكاننا أن نسمي ه��ذا التفسير
«ثرثرة عديمة الفائدة»! الفرق بني الحالتني واضح،
فالتقييم ا مل��و ض��و ع��ي ألي «تنظير» مهما بلغت
رداءته يجبرنا على القيام بنشاط ذهني مضاد،
أم��ا التقييم املسبق والالموضوعي يدفعنا إلى
الخمول الذهني!
أع��داء مفهوم «التنظير» يستندون ع��ادة إلى
حجة مفادها أن التطبيق العملي أهم من التفكير
النظري ،ويبدو أن القائمني على مشروع إصالح
التعليم يميلون إلى تصديق هذه الحجة الواهية!
لست أفهم كيف يكون هناك تطبيق عملي ّ
فعال
من دون وج��ود مسبق لنظرية ناجحة ،إذ لوال
َّ
وج��ود نظرية ناجحة مثل «نظرية الكم» ،مثال،
ملا استطعنا التمتع بأغلب املخترعات العلمية
ال�ت��ي نستخدمها ف��ي حياتنا ال�ي��وم�ي��ة! ث��م إن
ٌّ
وتميز
«التنظير» فيه ت��أ ك�ي� ُ�د على إنسانيتنا
عن بقية الكائنات الحية ،فاالهتمام بالجانب
ً
ال�ن�ظ��ري يعكس ف�ض��وال ف��ي ح��ب امل�ع��رف��ة ،وهو
فضول يقتصر على فصيلة اإلنسان فقط ،بينما

الحرص على الجانب العملي ينم عن ول��ع ٍ في
جني الفائدة ،والحرص على جني الفائدة تشترك
فيه جميع الكائنات الحية! عندما تكون الفائدة
املادية هي املعيار األوحد ،كيف ال تصبح عادة
االستهالك هي السائدة ،وكيف ال يصبح التنظير
مجرد «ثرثرة عديمة الفائدة»؟! قبل سنة أو أكثر،
سألني أح��د ال��زم�لاء ح��ول رأي��ي ف��ي أح��د ن��واب
مجلس األم��ة ،فزميلي كان يؤمن إيمانًا قاطعًا
بأن ذلك النائب منافق من الطراز املمتاز ،وكان
ي��ود معرفة ما إذا كنت أشاطره ال��رأي ،فأجبته
قائال« :دعنا نتفق أوال على ش��روط النفاق ،ثم
نرى إن كان هذا النائب يستوفي هذه الشروط
أم ال» .أعتقد أن النقاش توقف عند هذا الحد ،إذ
فوجئت بزميلي ينفجر غاضبًا ومهددًا بعبارات
ّ
مثل «ال تنظر على راسي» و«ال تتفلسف»! الحق
أني لم أستغرب من سماع هذا النوع من العبارات
ال �ج ��اه ��زة ،ف�ل�غ�ت�ن��ا ال ��دارج ��ة ت �ض��ع «ال�ت�ن�ظ�ي��ر»
و«التفلسف» ضمن قائمة النشاطات السلبية
ورب�م��ا امل�ح�ظ��ورة ،ول�ك��ن م��ا أده�ش�ن��ي فعال هو
ه��ذا الغضب ال��ذي يصل إل��ى ح��د اإلدان��ة لحقي
في استخدام عقلي! أعلم أن زميلي أراد إجابة
سريعة ،إما نعم وإما ال ،ولكن كيف لي أن أختار
من دون توضيح أسباب االختيار ،وكيف لي أن
أعثر على أسباب االختيار من دون االستعانة
بهذا النشاط الذي يسمونه ظلما وزورا «ثرثرة
عديمة الفائدة»!

مابعد المقال
حتى ال يتصور أحد أني متحامل على «الكويتية» بانتقاء
الرحالت املتأخرة ألكتب عنها ،فلم تمهلني املؤسسة لتغيير
موقفي منها ،إذ تأخرت في العودة من القاهرة عن موعد إقالع
الرحلة رقم ً  544من الساعة الثامنة والثلث إلى الحادية عشرة
والثلث ليال فقط الغير!!! جاري املوقت في املقعد قال يمكن تنحل
مشكالت املؤسسة إذا حولوها الى شركة ،قلت :باملشمش!! ثم
اضطررت لقضاء بعض الوقت أشرح لجاري اللبناني معنى
«باملشمش»!!!

لعل نوابنا اطلعوا على األساليب
البرلمانية غير المألوفة
أثناء «سياحتهم» في وفود
الصداقة البرلمانية
في كل املجالس النيابية والبرملانات حول العالم ،سواء
الحقيقية أو حتى الشكلية التي توجدها بعض األنظمة
«لتزويق» صورتها السياسية أمام اآلخرين ،تحصل االختالفات
في وجهات النظر بني األعضاء والقوى السياسية ،ويصل األمر
أحيانا إلى نشوب نزاعات حادة قد تتطور إلى تبادل الشتائم
والعراك باأليدي وبغيرها!
ال يحدث هذا في البلدان العربية فحسب ،كما حصل في
األردن منذ سنوات قليلة حينما قضم نائب قطعة من أذن
زميله وأتبعها بعضة لرقبته على غرار عضات الكونت دراكوال
لضحاياه ،أو في مصر قبلها بسنوات يوم كال نائب لزميله
صفعة تردد لها دوي وصدى تحت قبة البرملان ،حتى في
برملانات أخرى مثل كوريا وتايوان واليابان وإندونيسيا حيث
يلجأ النواب عندما يحمى الوطيس إلى استخدام اللكمات
والضرب بالعصي والكراسي! لهذا فاألساليب البرملانية
غير املألوفة كثيرة ،والتي ظهرت أخيرا عندنا وصار نوابنا
يستخدمونها للتعبير عن اختالفاتهم الفكرية ،ويلجؤون إليها
على سبيل تصفية هذه الخالفات ،ليست اختراعًا تسجل حقوقه
باسم البرملان الكويتي ،إنما هو مجرد اقتفاء لألثر وتطبيق
ملمارسات برملانية معروفة لعل نوابنا اطلعوا عليها أثناء
«سياحتهم» في وفود الصداقة البرملانية!
لهذا فأنا ضد دعوة نوابنا الذين يختلفون فكريًا بني حني
وآخر ويلجؤون إلى نشر الغسيل املتسخ على صفحات الجرائد،
باالمتناع عن ذلك ،ولست في ذلك أسبح عكس تيار الزمالء
الساعني إلى التهدئة ،فأنا بالطبع ال أؤيد االنحدار إلى مستوى
الشتائم أو العراك ألن هذا يكشف عن سوء تربية ويقدم نموذجًا
سيئًا ألطفالنا الذين قد يطلعون على هذه املمارسات في التلفاز
أو الجرائد ،ولكنني في الوقت ذاته مواطن من آالف املواطنني
الذين يهمهم جدًا أن يعرفوا حقائق األمور ،وأن يعرفوا من
الصادق ومن الكاذب من النواب األشاوس ،ومن صاحب الكف
النظيفة ومن صاحب الكف امللوثة منهم ،ومن ذاك الذي استطاع
أن يمتنع عن الشرب من كأس اإلغراءت املادية التي قال عنها
النائب وليد الطبطبائي وزميله أحمد الشحومي وطالبا بزيادة
رواتب النواب إلى خمسة آالف دينار للتحصني منها ،ومن ذاك
الذي شرب من كأسها أقداحًا إثر أقداح حتى ارتوى ،وربما سكر!
في تصوري أن من أوجب واجبات النائب الصادق الشريف،
بل من أهم حقوقنا عليه كناخبني وقفوا في طوابير االنتخابات
ليعطوه أصواتهم ،أن يكشف رؤوس الزيف والفساد وأذنابه،
وال أحد أقرب منه وال أقدر على كشف زمالئه النواب الفاسدين،
وتنبيهنا الى عدم التصويت لهم في االنتخابات املقبلة.
حبا بالله ،أيها الزمالء اتركوا نوابنا الفضالء ينال بعضهم
من بعض ،ودعونا نتفرج ونتابع لعلنا نستطيع أن نميزهم
على حقيقتهم فنعرف إلى من يجب أن تذهب أصواتنا،
فاالنتخابات املقبلة ليست عنا ببعيدة ،ونحن بحاجة الى كل ما
من شأنه أن يعيننا على اختيار ممثلي الشعب القادمني.

خطابات وأفكار
د .ندى سليمان المطوع
n.almutawa@csfsku.com

د .أسيل العوضي

«مرض» مسلم ...و«موت» الضمير!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com

الدستور ،استهدفوه،
ألنه مدافع ًشرس عن ً ً
وكونه مقاتال ومدافعا عنيدا عن المال العام
والمكتسبات الشعبية ،حاولوا التشكيك في
ذمته ،ولم يدركوا أنه لو كان هناك مستمسك
الرجل ،لكان غيرهم ،وهم األقوى
على هذا ً
واألكبر نفوذا ،قد سبقوهم إليه ،إلسكاته.
ح �ت��ى وه ��و ع �ل��ى ف� ��راش امل� ��رض ل��م ي�س�ل��م م��ن نفث
سمومهم ،شككوا في مرضه وقالوا إنه ادعى املرض
ألسباب ليس لها وج��ود إال في عقولهم السقيمة...
ت�ن��اق�ل��ت وك� ��االت األن �ب��اء وال�ف�ض��ائ�ي��ات خ�ب��ر دخ��ول��ه
املستشفى ،وزاره رئيس املجلس ورئيس الحكومة ،في
وقت كانوا هم يمارسون في أعمدتهم وزواياهم تقطيع
ما تبقى من أوصال أمانة الكلمة وشرف املهنة.
أعتقد أن ال�ص��ور التي نشرتها صحف األم��س عن
ت��زاح��م أه��ل ال�ك��وي��ت لالطمئنان عليه ق��د ألجمتهم،
وكشفت مدى ما يتمتع به من حب وعشق في قلوب
الكويتيني ،هناك وجدت عند زيارتي له ،الحضر قبل

َمن مرض هم «أعداء
الشعب» أما ضمير
ُ
بعض «كتاب األمة»
فإنه قد مات

www.aljarida.com

البدو ،الشيعة قبل السنة ،أبناء الضاحية والشويخ
قبل أبناء الجليب ،وجدت الكويت التي أريدها ،كويت
املاضي وأهلها ،ال الكويت التي يسعون إلى تشكيلها
وف��ق م�ب��دأ ال�ف�ئ��وي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة ،ال ��ذي يحقق أه��داف�ه��م
وي�خ�ت�ص��ر ط��ري��ق أح�لام �ه��م ل�لاس �ت �ح��واذ واالن� �ف ��راد
بمقدرات البالد.
قد يتفق مع نهجه وأسلوبه كثيرون ،وقد يختلف
عليه مثلهم ،لكن مسلم البراك كان ومازال ،وسيبقى،
واحدًا من أشهر رموز العمل البرملاني في تاريخ الحياة
وألنه مدافع شرس عن الدستور،
السياسية الكويتيةً .
استهدفوه ،وكونه مقاتال ومدافعًا عنيدًا عن املال العام
واملكتسبات الشعبية ،حاولوا التشكيك في ذمته ،ولم
يدركوا أنه لو كان هناك مستمسك على هذا الرجل،
لكان غيرهم ،وهم األقوى واألكبر نفوذًا ،قد سبقوهم
إل�ي��ه ،إلسكاته وإخ��راس��ه ،على اعتبار أن ال�ب��راك كان
شوكة في خاصرة كثير من الحكومات املتعاقبة.
مازلت أتذكر ذلك املوقف ،وكأنه حدث باألمس ،وقتها
كان البراك وعلي الراشد يتحدثان في ندوة «شهيرة»
أقيمت في منطقة بيان ،بعد أسبوع من تجاوز وزير
املالية األس�ب��ق محمود ال�ن��وري لجلسة حجب الثقة
ع�ن��ه ،حينها وق��ف ذل��ك امل��واط��ن أم��ام الجميع ،وق��ال
بلهجته األصيلة الخالصة «يا مسلم أنا ريال عمري
 65سنة ،وأمي للحني عايشة وكل يوم تدعي لك ،وملا
عرفت أني ياي لك بهالندوه ،قالت لي سلم على أبو
ح�م��ود وق��ول��ه :ان�ش�ه��د أن أم��ك ي��اب��ت ري� ��ال» .ت��رى ما
الذي جعل تلك الكويتية املسنة تحرص على إيصال
هذه الرسالة لنائب ليس في دائرتها ،وال تربطه بها
عالقة ال من بعيد وال من قريب .إنه إحساس املواطنة
ومفهوم االنتماء الحقيقي ال�ص��ادق ،ال��ذي ال يحسه
«بعضهم» ،بل إنهم يحاولون قتله ووأده ،ألنه إحساس
يزعجهم.
الى
الشعب»
و«صوت
األمة»
«ضمير
ليستمع
عمومًا،
ً
نصيحة سمو رئيس مجلس ال��وزراء ويرتاح قليال،
ليعود أقوى مما كان ،كما هي حال املحاربني بعد كل
استراحة ،ألن البراك في نظرنا لم يمرضَ ،
فمن مرض
ُ
ه��م «أع ��داء ال�ش�ع��ب» ،أم��ا ضمير بعض «ك �ت��اب األم��ة»
فإنه قد مات.

يومية سياسية مستقلة
تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
منطقة الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون2257038 - 2257037 - 2257036 :

أسلمة قياديي الجامعة
نشرت «الجريدة» في عددها الصادر يوم السبت املوافق
 2007/7/14خبرا مفاده أن مدير الجامعة د.عبدالله الفهيد
ي�خ�ض��ع ل�ض�غ��وط��ات خ��ارج �ي��ة ،وه ��و ب �ص��دد ت��رش�ي��ح من
س�ي�ش�غ��ل م�ن�ص��ب األم�ي��ن ال �ع��ام ل�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت .ت��أت��ي
الضغوطات كما تذكر «الجريدة» من نواب التيار االسالمي،
وب��االخ��ص (ح� ��دس) م �ه��ددي��ن م��دي��ر ال�ج��ام�ع��ة ب�س�ي��ل من
األس�ئ�ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،اذا ل��م يستجب ملطالبهم ف��ي تعيني
«املحسوب عليهم».
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان م�ث��ل ت�ل��ك ال�ض�غ��وط��ات وال�ت��دخ�لات
التي يمارسها بعض ال�ن��واب عند تعيني قياديي الدولة
ليست باألمر الجديد ،فإن ذلك لم يمنع اصابتي بالذهول
«والخرعة» على جامعة الكويت كمؤسسة تعليمية مهمة
جدا في هذا البلد.
إن «الخرعة» مصدرها هنا ليس في أن يتوسط تيار معني
أو نائب معني لتعيني املوظف املحسوب عليه ،فالواسطة
أصبحت جزءا من العادات والتقاليد الكويتية املتأصلة.
إن «ال�خ��رع��ة» م�ص��دره��ا التهديد باستغالل صالحيات
النائب من أجل االنتقام من القيادي الذي ال يذعن ألوامر
«الجماعة» ،إنه ألمر مفزع حقا أن يأتي تيار معني من خارج
الجامعة ويهدد مديرها «إما اتعينون صاحبنا ...وإال راح
نهريكم أسئلة ب��رمل��ان�ي��ة» .ه��ذا التهديد ي��وض��ح لنا كيف
أصبحت االسئلة البرملانية (وك��ذل��ك االس�ت�ج��واب��ات) أداة
لالنتقام النيابي تخلو في كثير من األحيان من املصداقية
وتهدف الى التشويش وتشتيت الوقت والجهد.
م��اذا نسمي ه��ذا السلوك؟ هل هو مجرد ضغط؟ مجرد
تهديد؟ إن�ن��ي أرى أن م�ب��دأ التلويح بتوجيه األسئلة أو
االستجوابات كوسيلة للمقايضة هو سلوك يتعدى كونه
ضغطا نيابيا ،إنه تجاوز للصالحيات املشروعة للنائب
ومظهر من مظاهر الفساد النيابي.
مصيبتنا هنا تكمن في أن ع��ددا ال ب��أس به من النواب
الفضالء ممن اعتادوا تجاوز صالحياتهم والتعدي على
ص�لاح�ي��ات غ�ي��ره��م م��ؤم�ن��ون ب��أن وص��ول�ه��م ال��ى الكرسي
األخضر يؤهلهم ال��ى أن «يدخلوا خشومهم في اللي أكو
وال �ل��ي م��اك��و» .ف�ه��م م��ن ي�ح��دد ن�ي��اب��ة ع��ن ال�ش�ع��ب معايير
الصواب والخطأ ،حتى على صعيد السلوكيات والخيارات
الشخصية .فهم من يحدد ماذا يرتدي الناس وكيف وأين

فاكس2257035 :
خدمة العمالء واالشتراكات828111 :
فاكس خدمة العمالء2252540 :
ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت

يقضون أوقات فراغهم ،وما هواياتهم (الشرعية) أو متى
تخرج املرأة للعمل ومتى تجلس في بيتها ،وماذا يجب أن
تكون اهتماماتها ...إلخ؟
لقد اعتدنا التدخل في هذه األمور «وطوفناها» ،لكن يصل
الحد بهؤالء النواب الى «فرض محسوبيهم» على مؤسسة
تعليمية مثل جامعة الكويت فهذا أمر خطير.
إن تسييس أي مؤسسة تعليمية م��ا ه��و إال دم��ار لها.
ولكي يرتقي العلم والتعليم ويحافظ على مصداقيته ال
بد أن يبقى بعيدا عن الحسابات السياسية .وهذا ينطبق
على مبدأ اختيار قياديي الجامعة.
ل��ذا أرج��و ان تصمد ي��ا د.ال�ف�ه�ي��د حتى إن ك��ان الضغط
شديدا ،فقد ّ
سيس البعض ديننا الحنيف و«أسلموا» حسب
ّ
تعبيرهم قانون تنظيم التعليم الجامعي حتى «رجعوا
جامعتنا قري» ،وها نحن نعاني ويعاني أبناؤنا الطلبة
ت�ب�ع��ات ق��ان��ون م�ن��ع االخ �ت�ل�اط ال ��ذي اس�ت�ن��زف م��ن امل ��وارد
الكثير ول��م ينجز س��وى السلبيات وع�ل��ى رأس�ه��ا تأخير
خطط التطوير والتنمية لضعف امليزانية ،وكذلك «لخبطة»
جداول الطلبة وتأخر تخرج الكثير منهم.
ل�ق��د «ط� ّ�وف �ن��ا» وس�ك�ت�ن��ا ع��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ج��اوزات في
صالحيات النواب ،أما آن األوان أن توضح لكل طرف حدوده
التي ال يمكنه تجاوزها؟ إن تعيني االم�ين العام لجامعة
الكويت هو من صالحياتك يا د.الفهيد وصالحيات ادارتك
ومجلس ال�ج��ام�ع��ة ،ت�خ�ت��ارون م��ن ت��رون��ه مناسبا وكفؤا
لشغل املنصب .ام��ا ال�ن��واب فهذه األم��ور تخرج عن دائ��رة
صالحياتهم ،يعني بالكويتي «مو شغلهم».
إن م��ا ال يفهمه ه ��ؤالء أن اخ�ت�ي��ار ال�ق�ي��ادي�ين ي�ج��ب أن
يخضع ملعيار ال�ت�ج��ان��س،ب��االض��اف��ة ال��ى معيار ال�ك�ف��اء ة،
ف��اإلدارة غير املتجانسة هي ادارة ضعيفة وال تقوى على
االنجاز «بس وين اللي يفهم».
سكتنا وسكت الجميع عن مجموعة من التجاوزات على
حريات األفراد الشخصية ،ولكن نرجو هذه املرة أال تسكت
أنت يا د.الفهيد حفاظا على استقاللية الجامعة ،هذا الصرح
األكاديمي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية في
هذا املجتمع .فاذا ّ
سيست الجامعة بهذا الشكل وتم اختيار
قيادييها استجابة لضغوطات نيابية حزبية أو طائفية فال
يسعني إال القول« :عليه العوض ...ومنه العوض».

االعالنات:

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

بني الحني واآلخر تصلني «أفكار» من قراء أبحروا معي في
عالم الصحافة أنشر بعضها.
• الرسالة األولى ،رسالة عتب ،من أم عبدالعزيز لتجاهلي،
على حد تعبيرها ،الكتابة حول حادث االعتداء املؤسف الذي
تعرض له السكرتير الثالث في السفارة الكويتية بإيران،
محمد الزعبي ...السبب يا أم عبدالعزيز ،هو وجودي خارج
البالد ،ولو كتبت فلن أكتب إال كلمات من «ذهب» إشادة
بشجاعة «الزعبي» ،ومؤازرة للموقف الكويتي« ،فخطوط
الدبلوماسية الكويتية كانت ومازالت ترسم بتعاون وثيق بني
القيادة السياسية والشعب الكويتي».
• الرسالة الثانية ،من السيدة س العليان :عن مشروع
«صندوق القروض الدوارة» ...هذا املشروع الجديد ،على
حد تعبيرها ،الجامع بني العمل الخيري والجهد التنموي،
والرامي إلى تنويع مصادر دخل األسرة السعودية ،انطلق
كمبادرة من «جمعية امللك عبدالعزيز الخيرية النسائية»،
مستهدفا إتاحة الفرص أمام الكثيرات من السيدات والفتيات
السعوديات ،من ذوات الدخل املحدود ،لتحقيق مدخول مادي
لهن وألسرهن .وأقول للسيدة العليان؛ شكرًا للمعلومات
القيمة ،والشك أن هذا املشروع يمتلك كل مقومات النجاح،
ويستحق الدعم ألنه بكل بساطة ،سيحول األسر املحتاجة إلى
أسر منتجة ،وتلك هي الغاية املنشودة التي ينبغي أن تسعى
الخيرية كافة.
إليها مشاريع األعمال ُ
• الرسالة الثالثة ،التي أرسلت ّ
إلي وإلى العديد من الزمالء
املهتمني بمواضيع الشفافية ومكافحة الفساد ،حول جهود
الفرع املغربي ملنظمة «برملانيون ضد الفساد» ،وذلك بتنظيمه
ندوة حول األخالقيات البرملانية لتمكني البرملان من تأدية
دور أكبر في أنظمة التشريع واملراقبة والتعاون مع منظمات
املجتمع املدني ،لوضع ميثاق لقواعد السلوك البرملاني
وتطوير أداء املؤسسة البرملانية ،وأوجه تحيتي إلى الفرع
املغربي ...وبانتظار جهود الفرع الكويتي.
• الرسالة الرابعة من بريطانيا ،يتساءل ع .العساف «ألم
يحن الوقت لتحتوي مناهجنا على مواضيع عملية كإدارة
القروض؟» .فالتعديالت التي أدخلتها بريطانيا على املناهج
الدراسية لطالب املراحل الدراسية املختلفة ،تركز على املهارات
الحياتية ،ومقرر «إدارة القروض السكنية» يعلم الطالب
إدارة القروض اإلسكانية في سن مبكرة .أتفق تمامًا مع األخ
العساف ،موضوع إدارة الديون والقروض يجب أن يجد طريقه
للمناهج العربية عامة ،ومن هنا نعرضه على املسؤولني في
جهاز التربية.
وأخيرا ...ليس لدي ما أقول ...سوى أن أتقدم بالشكر للقراء
والقارئات على رسائلهم الصادقة ،فميزة التراسل اإللكتروني
أنه بعيد عن فنون املجاملة السياسية ،وأيضا إلى جريدة
«الجريدة» بالتهاني بمناسبة وصولها إلى األسواق اللندنية،
وتربعها موضعًا إلى جانب زميالتها من الصحف العربية
األخرى في مدينة الضباب.

التوزيع واالشتراكات:

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

رؤى
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جواد صيداوي

بالل خبيز

شاكر النابلسي

بلير وتتمة التاريخ
يروي التاريخ أن اإلمبراطور الروماني كاليغوال (ً )41 37
بجنونه وطغيانه شاء أن يعني حصانه قنصال،
الذي اشتهر ً
فبنى له اسطبال من املرمر وأطعمه الشعير املذهب .ولم يتصل
بحكاية التاريخ أن الطاغية الروماني قد وضع مشيئته
موضع التنفيذ .غير أن الحكاية التي لن تصمت أبدًا استمرت
لتروي أن اإلمبراطور املعاصر جورج بوش جعل من حصانه
بلير ،رئيس الحكومة اإلنكليزية السابق ،مبعوثًا خاصًا للجنة
الرباعية في الشرق األوسط ،وهو منصب دبلوماسي رفيع،
غير أنه يمكن قياسًا بالتطور الزمني أن يكون منصبًا أقل
شأنًا من منصب حصان كاليغوال في غابر التاريخ .وحفظًا
لهذا املنصب الرفيع فإن الصفة التي ألصقت ببلير من أنه
«كلب بوش» أنكرها بوش بدليل أن بلير يرفض القفز في حال
طلب بوش إليه ذلك.
إن وجه الغرابة ليس في ما أقدم عليه كل من كاليغوال
قديمًا ،وبوش حاليًا ،بل إن الغرابة أو األكثر غرابة مما فعله
الطاغيتان ما نسمعه من ترحيب عربي لهذا التعيني بالنسبة
إلى بلير ،رغم أن هذه الوظيفة استحدثت بطريقة قيصرية
فصلت على قياس رئيس الحكومة االنكليزية السابق تقديرًا
لفضائله التي ال يريد بوش أن يحرم عاملنا العربي وقضيتنا
التي كانت القضية الكبرى من بركة مردودها.
وإذا كان الشعب اإلنكليزي قد أكره بلير على التنحي من
رئاسة الحكومة بسبب توريط بالده في خطيئة الحرب
على العراق وإرخاء قياد «بريطانيا العظمى» لجنون بوش
وغطرسته فأعاد إلى حد ما الصدقية والتوازن لسياسة
إنكلترا الخارجية ،فإن حكامنا العرب وهم في الوقت ذاته
«حكماؤنا» أيضًا وامتداد عهد الخالفة فينا رأوا في تصرف
الشعب االنكليزي تجاه رئيس حكومتهم جحودًا وافتئاتًا
ال مبرر لهما ،لذا كان من واجبهم ،بل من اإلخالص ،رفع هذا
الضيم عن بلير ،مرحبني بهذا التعيني ،آخذين في االعتبار أن
«ال كرامة لنبي في قومه».
ما أقرب حكاية اليوم إلى حكاية األمس ،وما أصدق املثل
الشعبي السائر «أعط خبزك للخباز ،»...ففي األمس القريب
كان لخبزنا خباز لن يغيب عن ذاكرتنا .كان رئيسًا هو اآلخر
لحكومة انكلترا ثم وزيرًا لخارجيتها اسمه آرثر جيمس
بلفور ( )1930-1948وعد َّ
فوفى .أعطى وطنًا قوميًا لليهود
في فلسطني .أكلوا من الخبز حتى جاؤوا على نصفنا منه .ثم
جاء آخر ًلقب بملك العرب غير املتوج ألنه لم يخبز فحسب ،بل
عجن فعال .إنه لورنس (هل تذكرون؟) معتمد دولته (السري)
لدى الزعماء العرب ،خصوصا لدى الشريف حسني بن علي
( )1856-1931شريف مكة والحجاز ،ومع خبزه املر الذي مازلنا
نمضغ فتاته ،ترك ّلنا كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» لكي
«يثري» أدبنا بإرث ملا نزل نقرأ مفرداته غيبًا.
وآخرون ،وآخرون ،من عباقرة املكر السياسي اإلنكليزي.
لن تنسى ذاكرتنا الشعبية مسيرات الغضب وتظاهرات
التنديد واالستنكار ،ولن تنسى اشعارًا كتبت بالدم وصدحت
حناجرنا بها طيلة نصف قرن حتى َّ
بحت الحناجر وباخ الدم.
وألن التاريخ يبقى حكاية املنتصر فإن شرقنا العربي استراح
من عناء كتابته واستسهل االستشراق .وهزائمنا دواوين شعر
صاخب .وغدًا عندما يأتي إلينا بلير سوف يجد الشوارع
ساكنة ،داكنة ،تفتقر إلى صوره ويافطات الترحيب ليس
رفضًا ،إنما انكسارًا وزهقًا من الحركة .فبالله عليكم يا ملوكنا
واألمراء ادعوا لبلير لكي يأخذ الله بيده!

احتضنوا العراق
قبل أن يحتضنكم اإلرهاب
احتضان الخليجيين للعراقيين ،ليس
على مستوى الدول والحكام فقط ،ولكن
على ًمستوى الشعوب والمؤسسات
أيضا ،سوف يزيد من فشل اإلرهاب
واإلرهابيين ،وسوف ُي ّ
ضيق من دائرة
اإلرهاب ويحصرها.
-1يرتبط الخليج ارتباطًا تاريخيًا وثيقًا بالعراق.
ولعل هذا القلق الخليجي البادي بوضوح وبشكل
طافح على مستقبل العراق ،مبعثه هذه العالقة
التاريخية والجغرافية بالعراق ،أكثر من أي بلد
آخر في العالم العربي ،رغم وجود جاليات عربية
كبيرة ،تصل إلى أكثر من ستة ماليني نسمة في
دول الخليج مجتمعة ،ورغم اكتفاء وانكفاء العراق
على نفسه في املاضي والحاضر ،وعدم حضوره
السكاني الكثيف في دول الخليج ،كما هي الحال
مع بعض الدول العربية واإلسالمية .ويظل العراق
ُ ّ
العمق َ َاالستراتيجي للخليج العربي .ويظل
يشكل َ
الخليج ق ِلقًا قلقًا مضاعفًا على مستقبل الخليج
أكثر من أي بلد عربي لألسباب التالية:
 - 1يعتبر ا ل���ع���راق أ ق����رب للخليج م��ن أي بلد
عربي آخر ،جغرافيًا وسكانيًا واجتماعيًا .وعندما
اشتد العصاب القومي ال��ع��راق��ي ال��ك��اذب ببعض
الحكام العراقيني ،لم يجدوا بلدًا ّ
يدعون بأنه جزء
تاريخي وجغرافي من العراق غير دولة خليجية
هي الكويت.
 - 2إن ال��ع��راق يمثل ام��ت��دادًا سكانيًا للخليج،
حيث تمثل القبائل والعشائر العراقية ا م��ت��دادًا
للقبائل والعشائر الخليجية عمومًا .ولعل قبيلة
ّ
شمر التي كان منها رئيس الجمهورية العراقية
السابق غ��ازي ال��ي��اور ،خير مثال على جغرافية
العشائر التي تغطي منطقة الخليج ،وج��زءًا من
سورية واألردن.
 - 3ل��ق��د أي��ق��ن ال��خ��ل��ي��ج أن االح���ت�ل�ال األم��ي��رك��ي
للعراق ليس استعمارًا طويل األمد .والدليل على
ذلك حماس «املحتل» لتقليد السيادة ألبناء العراق
بأسرع وقت ممكن .وهذا ليس من «شيم» االحتالل
املعروفة عبر تاريخ االستعمار.
 - 4إن استتباب األم��ن في العراق هو استتباب

لن يرتوي الخليج إال بماء العراق
ولن ينام الخليج إال في سكون ليل العراق

ل�ل�أم���ن ف����ي ال���خ���ل���ي���ج ك���ل���ه .ف����ال����ع����راق ه����و م��ف��ت��اح
الخليج األمني .ولقد ظل الخليج مهددًا بالقالقل
واالضطرابات وعدم االستقرار يوم أن كان يحكم
العراق طاغية أراد بإثارته للقالقل في الخليج أن
يأمن شر جيشه ،وأن ُيبعد الجيش العراقي عن
االنقالبات ض��ده ،كما اعترف في الجلسة األول��ى
ملحاكمته في .2004/7/7
 - 5إن ال���ع���راق ي��م��ث��ل ام���ت���داد ال���ث���روة النفطية
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���ه���ائ���ل���ة .ب���ل إن ال����ع����راق ه���و ال��ع��م��ق
االس��ت��رات��ي��ج��ي ال��ن��ف��ط��ي ل��ل��خ��ل��ي��ج .وب��إق��ام��ة حكم
وط���ن���ي ع�����ادل وع���اق���ل ودي���م���وق���راط���ي ف���ي ال���ع���راق
يضمن الخليج أمنه النفطي ،ال��ذي سبق وه��دده
صدام حسني ،وكان من األسباب الرئيسية لحرب
الخليج .1991
 - 6إن غ��ن��ى ال���ع���راق ب���امل���وارد ال��ن��ف��ط��ي��ة ،يجعله
شريكًا على قدم ًاملساواة مع دول الخليج .وانضمام
العراق مستقبال إلى مجلس تعاون دول الخليج
وبشريًا على الخليج ،كما
لن يجعله عبئًا ماليًا
ً
الحال فيما لو انضم اليمن مثال إلى مجلس تعاون
دول الخليج.
 - 7إن غنى العراق باملوارد املائية (دجلة والفرات)
يمكنه م��ن أن ي��ك��ون ال��س��اق��ي��ة ال��ت��ي ت���روى عطش
األرض ًوال��ب��ش��ر ف��ي ال��خ��ل��ي��ج .ك��م��ا يمكن للعراق
مستقبال أن ي��ك��ون بستان فاكهة الخليج وسلة
خبزه لكثرة مياهه ،واتساع رقعته الزراعية.
 - 8ليس بني الشعب العراقي والشعب الخليجي
ما هو بني الشعب العراقي وأي شعب عربي فقير
آخر من ضغينة وحسد .فالشعب العراقي والشعب
الخليجي ل��ن ي��ن��ظ��را إل���ى بعضهما ب��ع��ض نظرة
الغني إلى الفقير ،أو نظرة األجير للسيد ،كما كان
حال بعض العرب الفقراء العاملني في الخليج أو
حال هؤالء في العراق.
-2هذه أسباب ،وهناك أسباب كثيرة غير هذه ،تدعو
الخليجيني إلى احتضان العراق بقلوب مفتوحة
وعقول نيرة لكي ال يجنح العراق مرة أخرى إلى
ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة وال���ع���دوان ،وإزه�����اق م��ئ��ات اآلالف
من األرواح ،وإه��دار املليارات في ح��روب مجانية
دونكيشوتية ،تنشب بقرار شخصي من ديكتاتور
حلم بها ،وتنتهي بقرار آخر من الديكتاتور نفسه،
بعد أن عافها وذاق مرارتها ،ولم يجن ِ منها غير
إلهاء جيشه عن القيام بانقالب ضده ،نتيجة ملا

كان يمارسه من فساد وطغيان.
-3أيها الخليجيون :دافعوا عن العراق ضد اإلره��اب
ال��ذي تذقون منه اآلن ك��ؤوس امل���رارة ،فالقضاء على
اإلرهاب في العراق والخليج هو وحدة عمل واحدة،
وك��ف��اح واح����د ،ض��د ع���دو واح����د .ول���ن ي��ت��أت��ى ذل���ك إال
بوحدة الجهود املشتركة بني دول الخليج والعراق
الجديد.
أيها الخليجيون :دافعوا عن العراق ضد خفافيش
ال���ظ�ل�ام ال���ذي���ن ي���ح���اول���ون إي���ق���اف م��س��ي��رة ال��ح��داث��ة
السياسية في العراق وفي الخليج على السواء .وربما
ُيعجب بعض الناس من الحديث عن مسيرة الحداثة
في الخليج والعراق .فهل هناك مسيرة حداثة فعلية
في العراق والخليج؟
الجواب ،هو ما كان عليه حال العراق قبل التاسع
من نيسان  ،2003وما أصبح عليه اآلن.
وال������ج������واب ،ه����و م����ا ك�����ان ع��ل��ي��ه ح�����ال ال��خ��ل��ي��ج ف��ي
ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات وم����ا ه���و ع��ل��ي��ه اآلن ،رغ����م ع����دم رض��ا
الكثيرين عن بطء سير الحداثة السياسية والتعليمية،
في حني أن الحداثة االقتصادية واالجتماعية قطعت
أشواطًا كبيرة.
فيأيها الخليجيون :احتضنوا العراق بدفء وحنان
ومودة وإخالص شديد.
فلن يصلح الخليج إن لم يصلح العراق.
ولن يرتوي الخليج إال بماء العراق.
ولن تمطر السماء في الخليج إال إذا أرسلتها رياح
العراق.
ولن ينام الخليج إال في سكون ليل العراق.
ولن يصبح الخليج بحيرة ً ذهب آمنة إال إذا أصبح
العراق حرًا ديموقراطيًا عادال.
ول�����ن ي��ن��ش��د ال��خ��ل��ي��ج ق���ص���ائ���ده ال��ج��م��ي��ل��ة إال ت��ل��ك
امل��س��ت��وح��اة م��ن شعر ال��رص��اف��ي وال��س ّ��ي��اب والبياتي
والجواهري وغيرهم.
اح����ت����ض����ان ال���خ���ل���ي���ج���ي�ي�ن ل���ل���ع���راق���ي�ي�ن ل����ي����س ع��ل��ى
م��س��ت��وى ال����دول وال��ح��ك��ام ف��ق��ط ،ول��ك��ن ع��ل��ى مستوى
ال��ش��ع��وب وامل��ؤس��س��ات أي��ض��ًا ،س���وف ي��زي��د م��ن فشل
اإلره��اب واإلرهابيني ،وسوف ُي ّ
ضيق دائ��رة اإلرهاب
ويحصرها.
ف��ي��أي��ه��ا ال��خ��ل��ي��ج��ي��ون :اح��ت��ض��ن��وا ال���ع���راق ،ق��ب��ل أن
يحتضنكم جميعًا اإلره����اب ،وي��ع ّ��م ال��ظ�لام ،وتنعق
الغربان في دياركم بعد الخراب.

كاتب لبناني

افتتاحية واشنطن بوست
حليف مشاكس
خالل الحرب الباردة حدث غير مرة أن انحازت الواليات
املتحدة الى جانب حكومات أجنبية دكتاتورية أو فاسدة،
لكنها مناهضة للشيوعيةّ ،
مقوضة بذلك مبادئ الديموقراطية
من أجل التفوق املدرك ضد االتحاد السوفييتي السابق .لم تكن
هذه الخيارات خاطئة بالضرورة ،لكن كل منها يضع الواليات
املتحدة على منحدر زلق ،تقبع في قاعه سياسة خارجية ال
أخالقية تمامًا.
تواجه الحرب العاملية على اإلرهاب ،التي تشنها إدارة بوش،
مخاطر أخالقية مماثلة .فحتى مع إعالن الرئيس بوش بحق
أن النصر النهائي على «القاعدة» يعتمد على نشر الحرية،
فهو يتحالف أحيانًا مع األنظمة الدكتاتورية التي تعد
باملساعدة في استئصال شأفة اإلرهابيني هنا ،واآلن .وتتراوح
األمثلة هنا بني مصر ،وباكستان ،وأخيرا إثيوبيا ،والذي
كان رئيس وزرائها الدكتاتور ملس زيناوي مقربًا للغاية
من إدارة كلينتون ،كما بنى عالقات وثيقة مع إدارة بوش
أيضًا .فبمباركة من واشنطن ،أرسل ملس قواته إلى الصومال
في شهر ديسمبر املاضي لطرد حركة املحاكم اإلسالمية
الراديكالية ،واملرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وفي يوم الجمعة املاضي ،أطلق سراح  38من السياسيني
والناشطني املعارضني من سجون أديس أبابا ،بعد أن ظلوا
قيد االعتقال قرابة السنتني .هذه أخبار جيدة ،لكن لم يكن من
املفترض حبسهم في األصل .بعد أن حاول حزب ملس حرمان
معارضيه من الحصول على تلك النسبة من مقاعد البرملان
التي فازوا بها في انتخابات مايو  ،2005اندلعت مظاهرات
االحتجاج في جميع أرجاء البالد ،لتقوم قوات األمن التابعة
مللس بسحقها بكلفة بشرية قدرت بـ 193مدنيا (باإلضافة إلى
مقتل ستة من رجال الشرطة).
تم احتجاز اآلالف ،بمن فيهم قادة املعارضة ،والذين ُحكم
على  35منهم بالسجن املؤبد ُبتهم ملفقة تتضمن الخيانة
والتحريض على العنف .وقد أفرج عنهم بعد توقيعهم مذكرة
«يتحملون فيها املسؤولية الكاملة عن األخطاء التي ارتكبت،
سواء فرديًا أو جماعيًا» ،ويلتمسون فيها العفو ،الذي منحه
لهم مجلس التحقيق التابع للنظام .وبعد اإلفراج عنه مباشرة،
قال زعيم املعارضة ،هايلو شاول ،إنه وقع بيانا شبيها بأعمال
«أورويل» تحت التهديد ،لكن حقيقة أنه وغيره من قادة املجتمع
املدني قد أفرج عنهم من دون قيود على نشاطهم السياسي،
وهو ما يعد عالمة تبعث على األمل.
واليزال هناك املزيد من السجناء السياسيني ،كما أن قوات
ملس متهمة بانتهاك حقوق اإلنسان في الصومال وفي الحرب
التي نشبت في إثيوبيا ذاتها ضد املتمردين في إقليم أوغادين.
لم تحرك إدارة بوش ساكنًا حيال كل هذا ،رغم أن وزارة
الخارجية لعبت دور الوسيط السري في الترتيب إلطالق سراح
السجناء .وجاء أكثر الضغوط األميركية وضوحًا في صورة
مشروع قانون ،دعمها السيناتور الديموقراطي دونالد باين
(والية نيوجيرسي) ،والذي سيربط بني املعونات األميركية
إلثيوبيا وبني أداء تلك الدولة في مجال حقوق اإلنسان .وقد
اعتمدته اللجنة الفرعبة ألفريقيا ،والتابعة للكونغرس ،التي
يرأسها باين نفسه ،خالل هذا األسبوع .تمثل إثيوبيا حليفًا
استراتيجيًا للواليات املتحدة ،لكنها ستحتاج ،على األرجح،
إلى مزيد من الجهود من جانب املجتمع املدني املقموع فيها،
فضال عن ممارسة مزيد من الضغوط من قبل الواليات املتحدة،
قبل أن يمكن أن يطلق عليها اسم بلد ديموقراطي.
«واشنطن بوست» باالتفاق مع «الجريدة»
ترجمة :د .إيهاب عبد الرحيم محمد

ُ
المقامرة
بريع الموقع الجغرافي

كاتب أردني

ذهبت التعليقات التي تناولت خطاب الرئيس السوري بشار
الشعب السوري ،إلى مالحظة خلو الخطاب من
األسد أمام مجلس ُ
اإلشارات إلى األزمة املستعصية مع لبنان والدور السوري في العراق
وفلسطني .وبدا هذا التجنب املقصود الذي حرص الرئيس السوري
على إبرازه جيدًا ،بمنزلة إعالن نوايا سورية باملقايضة بني ملفات
النظام الخارجية في دول الجوار وملف املفاوضات مع إسرائيل.
خصوصًا أن الرئيس السوري تعمد اإلشارة إلى الوسيط النزيه
الذي لم يكن غير وزير الخارجية التركي عبدالله غول .هذا التوسط
التركي يحمل الكثير من الدالالت على مستوى االستعدادات السورية
للمقايضة في امللفات .فتركيا من جيران سورية الذين تربطهم بها
ً
ملفات شائكة،
ابتداء من «لواء االسكندرونة» الذي ضمته تركيا إلى
تختلف طريقة التعامل
التي
الكردية
باملشكلة
ًا
ر
مرو
سيادتها،
حدود
ً
معها في كال البلدين وسبل االستفادة منها ،وصوال إلى ملف
تركيا الساخن املتعلق بحزب العمال الكردي .فتركيا عانت رعاية
سورية لحزب العمال في ثمانينيات القرن املاضي ،وانتهت تلك
األزمة بحشد عسكري تركي على الحدود السورية الشمالية وتهديد
جدي باالجتياح ما لم تستجب سورية للمطالب التركية األمنية
والسياسية في ما يتعلق بحزب العمال وزعيمه عبدالله أوجالن.
من نافل القول إن العالقات بني سورية وتركيا شهدت انفراجات
واسعة منذ تلك األزمة التي سبقت اعتقال اوجالن ومحاكمته ،كما
ان تقارير متعددة تفيد أن إيران حليف سورية األوثق منذ عقود،
تنسق العمليات مع الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني
في شمال العراق ،وهذا ما يجعل التقارب السوري التركي مرجحًا
ومفهومًا في جميع األحوال .لكن التوسط التركي يعني من جهة
أخرى أن سورية تستطيع أن تكون صادقة في وعودها إذا ما تمت
االستجابة الى مطالبها على مستوى الجوالن املحتل .والشاهد
الوثيق على ذلك تركيا نفسها التي تعرضت لنيران األصابع
السورية الطويلة ردحًا.
ال شك أن تحرير الجوالن بمفاوضات أو بغيرها ،وتخفيف حدة
العزلة الدولية التي تعانيها سورية منذ العام  ،2005تاريخ اغتيال
رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري ،قد يحقق لسورية
انتصارات تحمي البلد والنظام على املدى املتوسط وربما الطويل.
ومثل هذا الثمن الذي تطالب به سورية قد يكون أكثر من مناسب
إذا ما تحقق لها ما تريد .لكن األمر يتجاوز حدود املصالح املباشرة
واملنطقية التي يمكن أن يالحظها املراقبون .فسورية بني البالد
العربية املعنية بالقضية الفلسطينية والتي تقع على خط تماس
الهجوم اإلسرائيلي املستمر منذ عقود ،كانت على الدوام ملعبًا
لتجاذبات القوى اإلقليمية والدولية ،ولم تعرف سورية االستقرار
إال في ظل حكم حافظ األسد الذي نقل الساحة من دمشق إلى البلدان
التي تجاور سورية ،وتحولت معه سورية الى العب إقليمي ُيحسب
حسابه.
سياسة األسد األب على هذا القدر من الفاعلية
جعل
ما
أن
والحق
ً
والثبات يتصل اتصاال وثيقًا بموقع سورية الجغرافي بوصفها
بوابة من بوابات الشرق األوسط .فعمل الرئيس الراحل بنجاح
وذكاء على االستفادة من ريع املوقع الجغرافي عبر تأجيره
ملعارضات الجوار ،وكان في ذلك يصادر من لبنان الصغير دورًا ،لم
يكن يستطيع حمايته في طبيعة الحال .فلعبت دمشق في ظله الدور
الذي كان منوطًا ببيروت في خمسينيات القرن املاضي وستينياته،
حيث كانت االنقالبات العربية تخطط في ليالي بيروت املضاءة.
لكن الدولة اللبنانية لم تكن يومًا قادرة على حماية مثل هذا الدور
البالغ الحساسية ،مثلما استطاعت سورية بقيادة حافظ األسد أن
تحميه .ويمكن القول إنه منذ تسلم ًاألسد األب مقاليد السلطة في
دمشق باتت العاصمة السورية ملجأ آمنًا لكل املعارضني العرب
واملطرودين من بالدهم ،من اليمن الجنوبي إلى العراق فاألردن
ففلسطني ولبنان ،من دون استثناء تركيا وإسرائيل .مما جعل هذا
الدور بكل تناقضاته واختالفاته الشريان الرئيس الذي تتغذى منه
سورية برمتها.
فالنظام السوري ،بعد عقود من اللعب بنجاح ال مثيل له على هذه
الساحات املتناقضة ،بات يعرف كيف يوظف الحركات اإلسالمية
األصولية ملصلحته ،وبات يجيد تقريب اليساريني من القوميني
العرب من الشيوعيني من الحركات االنفصالية .فتعايش في دمشق
ذات يوم كارلوس «املناضل األممي» مع أوجالن «املناضل القومي
وإلى جانبهما أبو خالد العملة اليساري ردحًا واإلسالمي
الكردي»ً ،
زمنًا ،وصوال إلى شاكر العبسي الذي ورث حركة ادعت أنها على
يسار اليسار الفلسطيني لحظة انطالقها لتصبح مع شاكر العبسي
إسالمية جهادية.
لهذا كله ال يبدو أن املقايضة التي حاول خطاب األسد االبن أن
يوحي بها ممكنة التحقق من دون مخاطر جمة على سورية بلدًا
ونظامًا .ففي مثل هذه املقايضة ،وبموجب وديعة رابني أيضًا ،تفقد
دمشق ريع املوقع الجغرافي ويصبح نظامها واجتماعها مهددًا
باالنفجار ما لم يلق النظام دعمًا استثنائيًا يجنب سورية االنفجار
في منطقة بالغة الحساسية.
كاتب لبناني

علي بلوط
«لبنان» ...بوابة فرنسا للعودة إلى الشرق األوسط
ثمة سياسة فرنسية ثابتة تجاه العنف واإلرهاب تعتمد
على عنصرين :األول االبتعاد عن الدخول في منازعات مع
املنظمات ذات الطابع العنفي ،والثاني محاولة ترويض
هذه املنظمات باستخدام شتى اإلغ���راء ات السياسية التي
تتيح لها البقاء خ��ارج إط��ار العنف ال��دول��ي .وق��د وضعت
فرنسا لنفسها خطًا أحمر كبيرًا ،فهي لن تسمح ،بأي شكل
م��ن األش���ك���ال ،ب��م��م��ارس��ة ال��ع��م��ل اإلره���اب���ي داخ����ل ح��دوده��ا
الجغرافية .أما خارج هذه الحدود فهذا ال يعنيها إال بمقدار
تجاوز الخط األحمر.
ن��ج��ح��ت ه�����ذه ال���س���ي���اس���ة ف����ي ك��ث��ي��ر م����ن ال�����ح�����االت .ف��ف��ي
السبعينيات ،غازلت باريس بنجاح منظمة «أب��و نضال»
الفلسطينية (ف��ت��ح امل��ج��ل��س ال���ث���وري) ع��ن��دم��ا ك��ان��ت تحتل
نفس مرتبة «القاعدة» اليوم .وتوصلت باريس إلى اتفاق
مع أبو نضال خالصته أن يمتنع عن نشاطه اإلرهابي داخل
األراضي الفرنسية ،مقابل تعيني ممثل سري له في العاصمة
باريس على رأس مكتب صغير .إلى اآلن تنفي فرنسا وجود
مثل هذا االتفاق بالرغم من األدلة املادية التي قدمتها كل
من لندن وواشنطن حول صدق هذا الزعم .وما بني النفي
الفرنسي والتأكيد األنجلو-أميركي ،دارت معارك طاحنة في
الغرف السرية ألجهزة مخابرات الدول الثالث ،ولم تتورع
لندن وواشنطن من توجيه اتهام علني لفرنسا «انها تدعي
البطولة لكنها في الواقع ضعيفة» .واستخدمت التعبير
اإلنكليزي ( )WIMPفي وصف الحالة الفرنسية ،ومازال هذا
التعبير مستخدمًا إل��ى اليوم عندما تدعو الحاجة« .أبو
نضال» من جانبه ،التزم بنود اتفاقه السري مع فرنسا ،ولم
تسجل أي حادثة إرهابية تابعة ملنظمته .بل إنه في بعض
املراحل «تعاون أمنيًا» مع املخابرات الفرنسية ضد منظمات
إرهابية أوروبية مثل منظمة «بايدر – ماينهوف» األملانية
ومنظمة «الجيش األح��م��ر» اليابانية ،ومنظمة «أكسيون
ديركت» الفرنسية ومنظمة الدكتور الفلسطيني وديع حداد
وعلى رأسها اإلرهابي الشهير كارلوس.
هذه واحدة .أما الثانية فقد جرت بعد إخراج صدام حسني
م��ن الكويت .قبل غ��زو الكويت ،ك��ان العراقيون ،وبصورة

خ��اص��ة أن��ص��ار ص���دام ي��ع��ت��ب��رون ف��رن��س��ا «وط��ن��ه��م ال��ث��ان��ي»
ويتصرفون على هذا األساس .بعد الغزو انقلبت اآلية ()380
درجة .كل عراقي يدخل فرنسا هو «إرهابي محتمل» في نظر
السلطات الفرنسية األمنية .وكان الرئيس الراحل فرنسوا
ميتران عميد هذه السياسة التشددية ،وقد ساعده في ذلك
وزير الخارجية الفرنسي اليوم «كوشنير» عندما أطلق مع
زوجة ميتران حملة حماية األكراد في شمال العراق.
لكن س��رع��ان م��ا ع��ادت فرنسا إل��ى خوفها التقليدي من
عمليات انتقامية يقوم بها صدام داخل حدودها الجغرافية،
فلجأت إل��ى أس��ل��وب «ال��غ��زل» ه��ذه امل���رة م��ع ب��غ��داد وبعثت
ب��رس��ائ��ل «ت��ح��ت ال��ط��اول��ة» تشير إل��ى أن ب��اري��س تستطيع
أن ت���ؤدي دورًا إيجابيًا ،ضمن املجموعة األوروب���ي���ة ،لفك
الحصار عن العراق ،مقابل تعهد صادر من صدام شخصيًا
أن يحترم الحدود الفرنسية ،وأال يقوم بأي عملية تستهدف
املعارضني العراقيني املتواجدين في فرنسا .وك��ان معظم
ه���ؤالء ف��ي ذل��ك ال��وق��ت م��ن األك����راد .اس��ت��ج��اب ص���دام للغزل
الفرنسي وأعطى التعهدات املطلوبة .ولم تسجل أي حادثة
عنف عراقية في فرنسا.
وفي الوقت ذاته بدأت معركة كالمية حادة أخرى في الغرف
املغلقة الجهزة املخابرات بني فرنسا من جهة وبني بريطانيا
واميركا من جهة اخرى .وزادت ضراوة املعركة عندما قام رئيس
مجلس ادارة شركة «ال��ف» النفطية الفرنسية شبه الحكومية
بزيارة سرية لبغداد حيث وقع «اتفاق نوايا» الستثمار حقول
نفطية مكتشفة حديثًا في العراق ،خاصة «حقل مجنون» الذي
يعتبره العاملون في املجال النفطي العاملي «قطعة نادرة» من
الناحية الجيولوجية وكمية النفط املوجودة فيه.
لكن اتفاق النوايا هذا بقي حبرًا على ورق نتيجة الضغط
األميركي على باريس ،باإلضافة إلى أن بغداد اكتشفت أن
نوايا فرنسا الحقيقية ال تتفق مع طموحات ص��دام .غير
أن ف��رن��س��ا رب��ح��ت م��ا راه��ن��ت عليه ف��ي ت��روي��ض «ال��وح��ش
اإلرهابي» العراقي وإبعاده عن أراضيها.
ألن فرنسا تحب ك��ل م��ا ه��و تقليدي ،فهي ت��م��ارس اليوم
اللعبة ذاتها مع «حزب الله» .لكنها في بداية اللعبة وقعت

إن واشنطن تعرف حقيقة الحلم الفرنسي وتدرك أبعاده االستراتيجية وباستطاعتها
 إذا رغبت -أن تنسف الطريق أمام استكمال الرحلة الفرنسية في بدايتها اللبنانيةفي تناقض فاضح فسارعت بسرعة الى تصحيح وتعديل
مسارها .وزير الخارجية كوشنير «اخترع» الوسيلة للوصول
إل��ى الغاية .فهو يريد ،بموافقة رئيسه الجديد ساركوزي،
ممارسة لعبة «ت��روي��ض الوحش الجديد» املتمثل بـ «حزب
الله» ،تمهيدًا لتنفيذ «أجندة» فرنسية تشمل املنطقة برمتها.
فطلع بقصة عقد مؤتمر «سان كلو» لجمع املواالة واملعارضة
اللبنانيني تحت سقف فرنسي .لكن الحقيقة أن «كوشنير»
رغب في فتح قناة اتصال مع «حزب الله» أكثر من رغبته في
القيام بمهمة مصالحة اللبنانيني التي بدت له مستحيلة.
الغريب أن «ساركوزي» ،تحت ضغط «بوش» حاول تفجير هذه
املحاولة في بدايتها عندما وصف «حزب الله» باإلرهابي قبل
يومني من انعقاد مؤتمر «سان كلو» .الغريب والطريف معًا أن
رئيس فرنسا تراجع عن تصريحه دون أن يشرح ملاذا قام بهذا
العمل؟ ثم ملاذا تراجع عنه؟ املهم ان لقاء «سان كلو» أعطى
النتيجة املطلوبة فرنسيًا ،وهي فتح قناة اتصال علني مع
«حزب الله» من دون معارضة واشنطن املتشددة.
اذًا ،فإن هدف مصالحة اللبنانيني كان هدفًا فرنسيًا
ثانويًا .أما الهدف األساسي فهو إخراج السياسة الفرنسية
من هامش أزمة الشرق األوسط وإدخالها في صلب املشكلة،
وذلك بعد أن قرأ «كوشنير» وخبراء السياسة الخارجية في
ال «كي دورسيه» بدقة متناهية تدهور الوضع األميركي في
املنطقة ،وخرجوا بمحصلة؛ وهي أن واشنطن تسير بخطى
حثيثة نحو خ��س��ارة ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن نفوذها ف��ي الشرق
األوسط ،مما سيحدث فراغًا بدأت روسيا تسعى إلى ملئه.
وفرنسا ،حسب دراس���ات خبرائها الشرق أوسطيني ،ترى
أنها املؤهلة الوحيدة مللء هذا الفراغ .ومن أجل تحقيق هذه
الرؤية االستراتيجية ،البد من بناء قاعدة سياسية متينة
تنطلق منها .واخ��ت��ارت لبنان م��رك��زًا لبناء ه��ذه القاعدة
ً
ألسباب عديدة أبرزها؛ أوال :أن لبنان ينتمي إلى الثقافة
الفرنكوفونية ،وأنه ،بمواليه ومعارضيه ،يعتز بهذا اإلرث.
وث��ان��ي��ًا :ف���إن «ح���زب ال��ل��ه» عنصر ض����روري ل��ن��ج��اح ال��رؤي��ة
الفرنسية ليس في لبنان فحسب ،بل في املنطقة برمتها.
وفرنسا تسعى الى استخدام «حزب الله» لتأدية دور أكبر

مع إي��ران التي تمثل قمة الطموحات الفرنسية في رحلة
العودة إلى الشرق األوسط.
ي��ق��ول ال��ع��ارف��ون بخفايا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة الفرنسية
ستضع كل إمكاناتها لتحقيق
الجديدة ،أن «فرنسا الجديدة»
ُ
حلم العودة الى املنطقة ،فهي قد أخرجت «ظلما» على يد
األميركيني واإلنكليز ف��ي أع��ق��اب ال��ح��رب العاملية الثانية،
كما أخرجتها أميركا من إيران بعد الحرب العاملية األولى.
وهناك عامل خفي ال يظهر إال في مناقشات الحلقات الضيقة
لصانعي القرار الفرنسي ،هو الصراع الخفي بني االنجلو-
سكسونية املمثلة في بريطانيا وفرنسا ،وبني الجزويتية
الكاثوليكية التي تصر فرنسا على تمثيلها سياسيًا في
العالم .وقد نقل على لسان «كوشنير» قوله إن لفرنسا (حقًا
شرعيًا في محاولة استعادة ما سلب منها).
وهكذا ،فان املحطة األول��ى في رحلة العودة الفرنسية إلى
املنطقة هي لبنان .والفشل يعني خسارة «الحلم» ،أو على األقل
تجميده إلى أجيال قادمة .إن فرنسا الجديدة الحاملة ترى أن
كل الظروف مواتية للنجاح اليوم ،وعليها أن تأخذ جرعة من
الشجاعة لتثبت خطأ الذين اتهموها بـ «الضعف التاريخي».
إن واشنطن تعرف حقيقة الحلم الفرنسي ،وتدرك أبعاده
االستراتيجية .وباستطاعتها  -إذا رغبت -أن تنسف الطريق
أمام استكمال الرحلة الفرنسية في بدايتها اللبنانية .وهذا
يعني زي����ادة ك��ارث��ة ج��دي��دة ت��ض��اف إل���ى سلسلة ال��ك��وارث
اللبنانية .وفي حال حدوث ذلك فإنه يجعل من لبنان مركزًا
لصراع بني قوتني كانتا ،إلى األمس القريب ،صديقتني له.
ما يلفت النظر أن بعض «اللبنانيني الجدد» من أنصار
السياسة األميركية ،يشجعون اليوم األميركيني على املضي
في عملية قطع الطريق على الحلم الفرنسي بدءًا من لبنان.
وفي رأي هؤالء أن الفرنسيني ،في التحليل النهائي ،ضعفاء
«تاريخيًا» أمام ممارسة القوة ،خاصة إذا كانت هذه القوة
أميركية الجنسية .والضعيف غالبًا ما يهرب من ساحة
املعركة قبل بدء القتال.
كاتب لبناني

أكاديميا
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ً
تأكيدا لما ًنشرتهً ةديرجلا
اليتامى أمينا عاما لجامعة الكويت

عدم التزام أساتذة الجامعة
ّ
أدى إلى إلغاء اجتماع «تقصي الحقائق»
كان من المفترض أن تعقد
لجنة تقصي الحقائق اجتماعها
األول يوم السبت الماضي ،لكن
عدم حضور دكاترة الجامعة
النصاب،
أدى إلى عدم استكمال
ً ً
وحدد السبت المقبل موعدا بديال
لالجتماع.

الصبيح والفهيد اعتمداه ويتسلم منصبه في أغسطس المقبل
بعد اجتماعات حثيثة سيعلن اسم
أمين عام الجامعة المقبل وهو
د.أنور اليتامى الذي يخلف عصام
الربيعان.

الفهيد يفي بوعده
ويمنع الجامعة من
التسييس

علي حسن
تأكيدا لما انفردت به «الجريدة»
ف���ي ع���دده���ا ال��س��اب��ع وال��ث�لاث��ي��ن في
ال�����راب�����ع ع���ش���ر م����ن ال���ش���ه���ر ال���ج���اري
تحت ع��ن��وان «ض��غ��وط حزبية على
م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة لتعيين أم��ي��ن ع��ام
إسالمي ...واليتامى والمنيس هما
األق����رب» أك���دت م��ص��ار ال��ـ «ال��ج��ري��دة»
أن مدير جامعة الكويت قد اجتمع
ف��ي وق���ت س��اب��ق م��ع وزي����رة التربية
وزيرة التعليم العالي الرئيس األعلى
لجامعة الكويت نورية الصبيح وتم
اختيار األمين العام المقبل د.أن��ور
اليتامى مدير نظم المعلومات في
جامعة الكويت ال��ذي ال ينتمي الى
اي ت��ي��ار س��ي��اس��ي ،وذل���ك بعد ان تم
ت��رش��ي��ح اك��ث��ر م���ن ش��خ��ص ليتسلم
المنصب.
وس������ب������ق أن أش���������������ارت م�����ص�����ادر
«ال���ج���ري���دة» ال����ى أن ال��ف��ه��ي��د ي��واج��ه
ً
ض��غ��وط��ا ن��ي��اب��ي��ة وح��زب��ي��ة ل��ف��رض
أح�����د األس�����م�����اء ال���م���ح���س���وب���ي���ن ًع��ل��ى
أح��د التيارات اإلسالمية ،مبينة ان
ه���ؤالء االش���خ���اص دخ��ل��وا ف��ي إط��ار
المساومات مع الفهيد ،كما علمت
«ال�����ج�����ري�����دة» ان االخ�����ي�����ر س���ي���واج���ه

ً
ً
ك���م���ا ك���ب���ي���را م���ن األس���ئ���ل���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة
ف��ي ح��ال��ة ع��دم ال��رض��وخ لمتطلبات
بعض التجمعات السياسية .وهذا
م��ا واج��ه��ه ب��ال��ف��ع��ل ع��ن ط��ري��ق أح��د
األع����ض����اء ال��م��ح��س��وب��ي��ن ع���ل���ى أح���د
التيارات السياسية قبل أيام قليلة.
وي��ع��د م��ن��ص��ب االم���ي���ن ال���ع���ام من
أهم المناصب داخل الحرم الجامعي
وهو مسؤول عن قطاع كبير ومهم،
فاألمين العام يعد الرجل الثاني في
جامعة الكويت.
الجدير ذكره أن د.عصام الربيعان
األمين العام المنتهية فترة عمله قد
ط��ل��ب ف���ي وق����ت س���اب���ق إع����ف����اءه من
ً
منصبه للتفرغ األكاديمي ،علما أن
الصبيح والفهيد قد طلبا منه البقاء
في منصبه ولكنه رفض.
وه��ن��ا ي��ك��ون ع��ب��دال��ل��ه ال��ف��ه��ي��د قد
وفى بوعده عندما أعلن عن طريق
«الجريدة» في عددها األول انه «لن
ُت ّ
سيس الجامعة ما دمت مديرا لها»
واآلن أصبح جميع قياديي جامعة
الكويت مستقلين وليسوا محسوبين
على أي تيار سياسي معين.
وس���ي���ت���س���ل���م ال����ي����ت����ام����ى م��ن��ص��ب��ه
الجديد في مطلع اغسطس المقبل
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��رب��ي��ع��ان م���ن والي��ت��ه

علمت «الجريدة» من مصادرها،
أن ل��ج��ن��ة ت��ق��ص��ي ال���ح���ق���ائ���ق ال��ت��ي
شكلتها وزي����رة ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
ال��ع��ال��ي ن��وري��ة الصبيح ف��ي اآلون��ة
األخ��ي��رة ،ح��ول الشكاوى المرفوعة
من قبل أعضاء هيئة التدريس في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال������ت������دري������ب ض������د ب����ع����ض ع����م����داء
الكليات ،كان من المقرر أن يكون أول
اجتماعاتها ي��وم السبت الماضي،
لكن عدم حضور بقية أعضاء اللجنة
حال دون اكتمال النصاب وانعقاد
االجتماع األول للجنة ،الذي كان من
المقرر أن يعقد في جمعية أعضاء

ازدياد أعداد المتقدمين إلى الهيئة
مع قرب انتهاء التسجيل

أنور اليتامى

ف���ي ال��م��ن��ص��ب .وم����ن ال���م���ع���روف ان
اليتامى تقلد عدة مناصب قيادية،
وه����و أس���ت���اذ ق��س��م ال��ك��م��ب��ي��وت��ر في
كلية الهندسة والبترول ،وفي تاريخ
 2006/10/14ك��ل��ف م���ن ق��ب��ل الفهيد
ال��ق��ي��ام ب��أع��م��ال مساعد ن��ائ��ب مدير
ال���ج���ام���ع���ة ل���ل���خ���دم���ات األك���ادي���م���ي���ة،
وأش���رف على تحويل الجامعة الى
بوابة إلكترونية الى ان اصبح مديرا
إلدارة ن��ظ��م ال��م��ع��ل��وم��ات ،واآلن هو
أمين عام جامعة الكويت.

أحمد العمر

هيئة التدريس بجامعة الكويت.
وأش�������ارت امل����ص����ادر ال����ى أن تخلف
دكاترة الجامعة عن حضور اجتماع
اللجنة ،بحجة ع��دم إبالغهم بموعد
االجتماع ،ادى الى عدم انعقاده ،بينما
حضر االجتماع دكاترة من التطبيقي
وهم :د .محمد عبدالقادر ود .حسني
عبدالرضا ود .رعد الصالح ،هذا وقد
ت��م تحديد ي��وم السبت املقبل موعدا
بديال عن اجتماع اللجنة.
الجدير بالذكر ،أن��ه من املتوقع ان
تباشر اللجنة مهامها بالتحقيق في
الشكاوى قبل نهاية العطلة الصيفية،
ومن ثم ترفع اللجنة تقريرها النهائي
إلى الوزيرة مع بداية العام الدراسي
املقبل.

تيارات سياسية
ستمطر الفهيد بأسئلة
نيابية ألنه لم يرضخ
لها

أك����دت م��ص��ادر مطلعة ف��ي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
أن أعداد المتقدمين والمتقدمات الذين
س��ل��م��وا م��ظ��اري��ف ال��ق��ب��ول ال����ى مبنى
التسجيل (مبنى رقم  7في العديلية)
تزداد مقارنة مع بداية التسجيل ،حيث
ل��وح��ظ��ت ال���زي���ادة ال��ك��ب��ي��رة ف���ي أع���داد

ال��م��ت��ق��دم��ات ال���راغ���ب���ات ف���ي االل��ت��ح��اق
بمعاهد وكليات الهيئة ،مقارنة مع
أع�������داد ال��م��ت��ق��دم��ي��ن ال�����ذك�����ور ،وأك�����دت
المصادر ان عدد المتقدمات اللواتي
س��ل��م��ن م���ظ���اري���ف ال���ق���ب���ول إل����ى ص��ال��ة
التسجيل يوم االحد الماضي بلغ 600
طالبة ،ويعد هذا العدد كبيرا مقارنة

م���ع ب��اق��ي أي����ام ال��ت��ق��دي��م المخصصة
للطالبات في الفترة السابقة ،واضافت
أنه من المتوقع زيادة أعداد المتقدمين
مع بداية شهر أغسطس ،الفتة الى أن
الهيئة ستقبل  12000طالب وطالبة.

طالبنا في الخارج أظهروا صورة
طيبة عن بلدهم

طلبتنا في الخارج:
غربتنا علمتنا الكثير
إجماع على حب التميز والتمسك بالقيم
واالعتماد على النفس
الدراسة في الكويت توفر على الفرد الكثير من المال وتجعله يشعر
باألمان لوجوده وسط األهل واألصحاب ،أما الدراسة في الخارج فتعوده
االعتماد الكامل على النفس وتكسبه المهارات الحياتية بالتعامل مع
أجناس مختلفة والتكيف السليم والفعال معها إذا لم ينجرف مع التيارات
والمغريات التي تبعده عن الهدف األساسي الذي سافر من أجله.

محمد أكروف
يختار بعض الطلبة الدراسة في
الخارج ألسباب عدة منها البحث عن
التعليم المتميز ا ل��ذي يعتمد على
األساليب التقنية الحديثة والرغبة
ف��ي تحمل المسؤولية ،أو اكتساب
ل��غ��ة ج���دي���دة ،وت��ج��رب��ة ف���ي مجتمع
غ��ري��ب س��م��ع ع��ن��ه ال��ك��ث��ي��ر ،ف��ي حين
يختار اآلخرون الدراسة في الكويت
حرصا على االلتصاق باألهل مع ما
يعنيه هذا من اتكالية وافتقاد روح
المغامرة.
ووس��ط ه��ذا كله نجد أن الدراسة
ف��ي ال��خ��ارج ل��ه��ا م��ن ال��ع��ي��وب م��ا قد
ي��س��اوي االي��ج��اب��ي��ات ،وك��ذل��ك األم��ر
ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ل���دراس���ة ف���ي ال���ك���وي���ت...
والس������ت������ج���ل��اء ه���������ذا األم�����������ر أج�������رت
«الجريدة» التحقيق التالي:

الغربة صعبة
ب�����داي�����ة ق�������ال ال����ط����ال����ب ع���ب���دال���ل���ه
المرجان-كلية العلوم االجتماعية
ُ
إنه إذا خ ّير بين الدراسة في الكويت
والخارج فإنه سيختار الكويت وذلك
الن���ه س��ي��ك��ون ب��ي��ن أه��ل��ه وأص��دق��ائ��ه
الذين يقومون بشكل دائم بتحفيزه
لالجتهاد وبذل الجهد في الدراسة،
ولذلك لم يفكر في يوم من األيام أن
يدرس خارج الكويت النه ال يستطيع
تحمل الغربة بمشاكلها وصعابها،
ذلك على الرغم من انتشار الواسطة
والمحسوبية في مجال التعليم ،وال
يخفى عليه أن الدراسة في الخارج
تكسب اللغة ،وف��ي م��ا يخص تعلم
ال���ف���ت���اة ف����ي ال����خ����ارج ق�����ال «ال أؤي����د
دراسة الفتاة في الخارج الن اإلسالم
وال����ع����ادات االج��ت��م��اع��ي��ة ت��م��ن��ع ذل��ك
وترفضه».

ال��ت��ع��ل��م ،ب��ش��رط أن يتحلى ال���دارس
ب���ال���ق���درة ع���ل���ى م���واج���ه���ة ال��ص��ع��اب
التي تواجهه والعمل على تخطيها
ب���ال���ط���رق ال��س��ل��ي��م��ة ال���ت���ي ت��ت��ف��ق مع
دي��ن��ن��ا وع��ادات��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا ،وذل��ك
م����ع م����ا ل����ل����دراس����ة ف����ي ال�����خ�����ارج م��ن
عيوب تتمثل في الظروف المعيشية
والمعاملة غير الالئقة من قبل الدولة
ال��م��س��ت��ض��ي��ف��ة ف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان،
م��وض��ح��ا أن ال����دراس����ة ف���ي ال��ك��وي��ت
ليست سيئة تماما ولكنها تجعل
الطالب اتكاليا ومهمال بعض الشيء،
مبينا عدم تأييده لدراسة الفتاة في
الخارج وذلك «الن بعض الشباب ال
يستطيعون مواجهة المشاكل فكيف
هي الحال مع الفتاة؟».

يشعر بالغربة ،وقد تؤثرعلى ثقافته
وص����ورت����ه ال���ع���رب���ي���ة األص���ي���ل���ة م��م��ا
ق��د ي���ؤدي إل���ى ان��ج��راف��ه إل���ى ع���ادات
وت���ق���ال���ي���د ال��م��ج��ت��م��ع اآلخ�������ر ،ذاك�����را
بعض مميزات الدراسة في الكويت
ب��ق��ول��ه «إن ال��ط��ال��ب ال ي��ش��ع��ر فيها
بالغربة بسبب وج���وده بين األه��ل
واألصدقاء وهذا اليتطلب منه بذل
الجهد للتعود على عادات وتقاليد
ج���دي���دة ف��ه��و ي��ت��ع��ل��م ف���ي ب��ي��ئ��ة نشأ
وتربى فيها».
وب���ال���ن���س���ب���ة ل����دراس����ة ال���ف���ت���اة ف��ي
ال��خ��ارج فإنه يؤيده ش��رط أن تكون
مع زوجها أو مع أحد أفراد أسرتها
وذل��ك للحفاظ عليها ف��ي المجتمع
الغريب الذي ستدرس فيه.

تقوية للشخصية

يصقل المواهب

وق�������ال ال����ط����ال����ب ح���س���ن ال��ب��غ��ل��ي
ان���ه س��ي��خ��ت��ار ال���دراس���ة ف���ي ال��خ��ارج
النها ستكون تجربة مميزة وهذه
ال���ف���رص���ة ال ت���أت���ي إال م�����رة واح�����دة
ف��ي ال��ع��م��ر .م��ش��ي��را إل���ى أن مستوى
ال��ت��ع��ل��ي��م األك����ادي����م����ي ف����ي ال����خ����ارج
متقدم م��ق��ارن��ة م��ع مستوى نظيره
ف���ي ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي ،وال����دراس����ة في
ال����خ����ارج س��ت��ع��ط��ي ال���ط���ال���ب ح��ري��ت��ه
في إدارة شؤونه اليومية باإلضافة
إلى إتقان اللغة اإلنكليزية وتقوية
الشخصية من خالل االعتماد على
النفس ف��ي مجتمع غ��ري��ب ،وه��ذا ال
يعني أن الدراسة في الخارج خالية
م����ن ال���ع���ي���وب ف���ه���ي ت��ج��ع��ل ال��ط��ال��ب

الطالب سعد الكندري-كلية اآلداب
ق��س��م اإلع��ل��ام ب ّ��ي��ن أن���ه م���ع ال���دراس���ة
في الخارج الن مستوى التعليم في
الخارج متقدم ويشجع الطالب على
اإلبداع واالبتكار مما يصقل مواهبه،
ويحقق االس��ت��ف��ادة القصوى منها،
وتقوم الدولة المتقدمة باحتضان
الطالب المتفوق وتهيئة كل السبل
أم��ام��ه ك��ي ي��واص��ل تفوقه ونبوغه.
م��ض��ي��ف��ا أن ال�����دراس�����ة ف����ي ال���خ���ارج
منها تعلم الطالب لغات أخرى مثل
اللغة اإلنكليزية وغيرها وتحفيز
الطلبة وتشجيعهم على االعتماد
على النفس والتعرف على ثقافات
جديدة.

أما الدراسة في الكويت فال تخلو
م��ن مميزات منها ق��رب الطالب من
أسرته وأصدقائه مما يوفر له الدعم
المعنوي وال��م��ادي متى ش��اء ولكن
ع��ي��وب��ه��ا ح��س��ب م���ا ي���رى ه���ي «ان��ه��ا
تقتل اإلبداع ،فالطلبة يفقدون األمل
ع��ن��دم��ا ي����رون ب��ع��ض أع���ض���اء هيئة
التدريس يتقبلون الواسطات مع ما
في ذلك من ظلم للمتميزين والدفع
بهم نحو التسليم ب��األم��ر ال��واق��ع»،
وم�����ن أج�����ل ه�����ذا ف���ه���و ي���ؤي���د دراس�����ة
ال��ف��ت��اة ف���ي ال���خ���ارج ول��ك��ن ف���ي ح��ال
وجودها مع أح��د أف��راد العائلة أما
من غير ذلك فال يؤيده بتاتا.

ومواكبتها التكنولوجيا الحديثة،
وكذلك ستكسب الطالب لغة جديدة
يتعامل بها أثناء الدراسة مما يؤدي
إل��ى اجادتها بشكل أف��ض��ل ،إضافة
إل���ى ال��م��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة المتطورة
كما وكيفا .ومن ناحية العيوب « أنا
ال أرى فيها عيبا إال البعد عن األهل
واألسرة».
ورأت ال��م��ول��ى أن ال��دراس��ة خ��ارج
الكويت بالنسبة للفتاة تتيح لها
الفرصة لكي تنهل م��ن العلم حتى
تتهيأ ألداء دورها في إحداث التنمية
الشاملة لبلدها والقيام بواجباتها
خير قيام معتمدة على نفسها.

اقتناص الفرصة

تأثير سلبي

وذك���رت الطالبة ع��ن��ود المولى-
كلية العلوم االجتماعية-علم نفس
أن��ه��ا س��ت��ق��ت��ن��ص ال��ف��رص��ة ل��ل��دراس��ة
في الخارج في الجامعات األجنبية
المعروفة بسبب تطورها تعليميا

وقالت الطالبة فاطمة اشكناني-
ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة -خ��دم��ة
اج��ت��م��اع��ي��ة ان��ه��ا س��ت��خ��ت��ار ال��دراس��ة
ف����ي ال���ك���وي���ت الن���ه���ا س���ت���ك���ون وس���ط
أه��ل��ه��ا وأص���دق���ائ���ه���ا ل���ع���دم ق��درت��ه��ا

على تحمل الغربة ،ه��ذا على الرغم
م��م��ا ف���ي ال����دراس����ة ف���ي ال����خ����ارج من
مزايا كالحصول على شهادة عالية
ال��م��س��ت��وى واك���ت���س���اب ل��غ��ات أخ���رى
وذل�������ك ألن ال���غ���رب���ة وف�����ق�����دان األه����ل
واألص��دق��اء لهما تأثير سلبي على
ع�������ادات وت���ق���ال���ي���د ال���ط���ل���ب���ة .راف���ض���ة
دراسة الفتاة في الخارج الن عاداتها
وتقاليدها ستتغير خصوصا عندما
تدرس في دولة غربية.

وحدها األخالق
وكذلك رأى الطالب محمد أبل أن
الدراسة في الكويت أفضل لتوافر كل
م��ا ه��و م��ط��ل��وب م��ن ح��اج��ات نفسية
واج��ت��م��اع��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى وج���وده
في وطنه الذي يحبه الكويت و«لكن
ذل���ك ق��د ي��ك��رس االت��ك��ال��ي��ة خصوصا
إذا كان لدى الطالب االستعداد لذلك،
حيث إنه سيعتمد على األهل في كل
صغيرة وكبيرة» .مضيفا أن االحتكاك
بالمجتمعات األخرى ومعرفة عاداتها
وتقاليدها من أبرز مميزات الدراسة
بالخارج ولكن ذلك «ال يغريني لكي
أترك أهلي ووطني حيث بالقليل من
الجهد والمثابرة نستطيع أن نصل
بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة
علميا ،فنحن ال تنقصنا اإلمكانات
المادية وال البشرية التي تحقق ذلك»
م��ش��ي��را إل���ى أن���ه ي��ؤي��د دراس����ة الفتاة
في الخارج النه يؤيد المساواة بين
الرجل والمرأة وإن كان هناك خوف
على ما ستفعله الفتاة ولكن األخالق

وحدها هي التي ستفصل األم��ر في
النهاية.

من بني جلدتنا
ك��ان الطالب ن��واف الخميس من
ال��ف��ئ��ة ال��م��ؤي��دة ل��دراس��ة ال��ط��ال��ب في
الكويت «النها سهلة وتتيح الفرصة
للتعرف على اصدقاء جدد من بني
جلدتنا أما في الخارج فإن الطالب
يعاني الوحدة بسبب بعده عن أهله
وأبناء وطنه مع ما يصاحب كل ذلك
من إمكان وقوعه في الرذيلة» .كما
رأى عدم السماح للفتاة بأن تدرس
في الخارج وحدها ،ألن هذا ما أمرنا
ب��ه ال��دي��ن اإلس�ل�ام���ي ال��ح��ن��ي��ف ال��ذي
ي��رف��ض خ���روج ال��ف��ت��اة وح��ده��ا دون
وج��ود ولي أمرها .حتى ال تقع في
المعاصي أو توقع اآلخرين فيها.

حلم الحياة
وأدل������ى ال���ط���ال���ب س��ع��د ال��م��ح��ط��ب
كلية العلوم االجتماعية -علم نفسب��دل��وه مفضال ال��دراس��ة ف��ي الخارج
النها حلم حياته ولكن نسبته في
مرحلة الثانوية حالت دون ذلك ولم
ي���در ف��ي خ��ل��ده ي��وم��ا أن ي����درس في
الكويت مع أن التعليم في الكويت
سهل ،ولكنه رأى أن الطالب عندما
ي����ك����ون ف����ي وط����ن����ه ل����ن ي�������درس ول���ن
ي��ب��ذل ج��ه��دا إال ن�����ادرا ن��ظ��را لكثرة
المغريات التي تمنعه م��ن التركيز
في دروسه ،فهذا صديقه يدعوه إلى

الفتاة تختلف
وع�����ل�����ى ع����ك����س س����اب����ق����ه ي��ف��ض��ل
ع��ب��دال��رح��م��ن م���رزوق-ك���ل���ي���ة اآلداب
ال���دراس���ة ف���ي ال���خ���ارج ألن��ه��ا تجعل
ال������ط������ال������ب م�����ع�����ت�����م�����دا ع�����ل�����ى ن���ف���س���ه
وسيكتسب م��ن خاللها المزيد من
ال��خ��ب��رات ال��ع��م��ل��ي��ة ب��م��ا ت��ش��م��ل��ه من
وس���ائ���ل ال��ت��ع��ل��ي��م ال���م���ت���ط���ورة ال��ت��ي
تعتمد على طرق التدريس الحديثة،
مما يشجع على المثابرة ومواصلة

نواف الخميس

الدراسة
في الكويت
أفضل
أشكناني

عنود المولى وريم النصرالله

أحب الدراسة
في الكويت رغم
وجود الواسطة
د المرجان

سعد الكندري

الخروج معه ،وهذا آخر يجلس معه
في الديوانية و ...إل��خ ،أما الدراسة
في ال��خ��ارج فستؤدي بالطالب إلى
االعتماد على نفسه وتضطره إلى
ت��ع��ل��م ل��غ��ة ال���دول���ة ال��ت��ي ي����درس بها
وذلك سيخفف من شعوره بالغربة.
أم���ا تعليم ال��ف��ت��اة ف��ي ال��خ��ارج فهو
«م���رف���وض ق��ط��ع��ا ،الن ال��ف��ت��اة ف��ت��اة
وجميعنا ي��ع��رف م��ا تعنيه دراس���ة
الفتاة وحدها في الخارج».

الوظيفة جاهزة
وب���دوره���ا ف��ض��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة ري��م
النصر الله -كلية العلوم االجتماعية
ال��دراس��ة ف��ي ال��خ��ارج الن المستقبل
س���ي���ك���ون م���ف���ت���وح���ا ل���ل���ط���ال���ب ال����ذي
ي���������درس ف������ي ال�������خ�������ارج وال����وظ����ي����ف����ة
ستكون جاهزة له .منتقدة المناهج
التعليمية في الكويت «النها قديمة
وال تنفع ال��ط��ال��ب بعد ال��ت��خ��رج في
مجال عمله» .والجدير بالذكر أنها
تعارض ذهاب الفتاة لتحصيل العلم
إلى خارج الوطن بسبب عدم قدرتها
على تحمل المسؤولية واعتبرت أن
دراس���ة ال��ف��ت��اة خ���ارج وطنها خ��ارج
العادات والتقاليد!
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تكلفة مصفاة الزور تقفز من جديد إلى  14مليار دوالر
بعد أن اضطرت شركة البترول
الوطنية إلى تجزئة مشروعها
إلى خمسة مشروعات ،هل
ستزيد هذه التجزئة بعد ارتفاع
التكلفة الجديدة إلى  14مليار
دوالر؟!.

وت���ن���وي ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ات��م��ام
عملية تشييد امل��ص��ف��اة ب��ن��ه��اي��ة ع��ام
 2011ب��ع��د ع����ام م���ن امل���وع���د االص���ل���ي،

ح����ي����ث ت�����ع�����اق�����دت م������ع ش�����رك�����ة ف���ل��اور
للهندسة والتشييد االميركية الدارة
امل�����ش�����روع .ووف����ق����ا ل���ت���ق���اري���ر اع�لام��ي��ة
فقد تقدمت شركة تكنيب الفرنسية،

وشركات كيه.بي.ار ،وبكتل ،وفوستر
وي���ل���ر االم���ي���رك���ي���ة ،وس��ن��ام��ب��روج��ي��ت��ي
االيطالية بعروض تأهيل مسبق.
ومن املقرر أن تتجاوز طاقة مصفاة

البورصة :تداول نشط لألسهم الرخيصة
يؤذن بقرب فترة التصحيح

ال��زور البالغة  615ال��ف برميل يوميا
طاقة أكبر مصفاة في الشرق االوسط،
وهي مصفاة راس تنورة بالسعودية
ال��ت��ي ت��ن��ت��ج  550ال���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا.

«البحرين والكويت»
يجمع  50مليون
دينار لتمويل
توسعاته

سيطرة سهم «الهواتف» على حركة المؤشر وجني أرباح على أسهم البحر
قفز مؤشر سوق الكويت لألوراق
المالية في ساعاته األخيرة
أكثر من  30نقطة ليقفل عند
حدود ارتفاع بلغ  19.2نقطة
فيما أقفل المؤشر الوزني ،أيضًا،
مرتفعًا بـ 1.26نقطة.

من األسهم التي القت
ً
ضغطا على أسعارها
وبتداوالت جيدة سهم
«الصناعات المتحدة»

افتتح ا ل��س��وق جلسته أ م��س على
ً
تقريبا ،ثم
فجوة بمقدار  12نقطة
استمر في ذل��ك إل��ى أن وص��ل إلى
ح����دود  25ن��ق��ط��ة ح���م���راء بضغط
م���س���ت���م���ر م�����ن أس����ه����م االت�����ص�����االت
(ال���������ه���������وات���������ف ،واالت������������ص������������االت)،
وب�����ت�����داوالت ال ُت���ذك���ر ع��ل��ى ب��اق��ي
أسهمه القيادية.
ك�����ان واض�����ح ً�����ا خ��ل��ال ال��ج��ل��س��ة
ت������������داوالت ن���ش���ط���ة ع����ل����ى األس����ه����م
رخ�����ي�����ص�����ة األس��������ع��������ار وال�������ت�������ي ال
ت��ظ��ه��ر ت���داوالت���ه���ا إال خ��ل�ال أي���ام
ا ل��ت��ص��ح��ي��ح ،ب���ل إن ب����دء بعضها
ف���ي ال��ن��ش��اط ي��ع��ط��ي إش�����ارة ب��ب��دء
ح�����رك�����ات ال���ت���ص���ح���ي���ح ،وت����راج����ع
ن��ش��اط��ه��ا ي��ع��ط��ي إش����ارة ب��ان��ت��ه��اء
ال���ت���ص���ح���ي���ح ،م����ع اس���ت���م���رار س��ه��م
ال��ق��ري��ن ب��ال��ن��ش��اط ال���ق���وي وال����ذي
ش��ك��ل  %50م��ن ت�����داوالت النصف
ال��س��اع��ة األول����ى ليقفل ث��ان��ي��ة في
االع��ل��ى م��ن ح��ي��ث ك��م��ي��ة ال���ت���داول،
ً
تقريبا
و ب��ت��داول  41مليون سهم
خ��ل��ف س��ه��م «ال��دول��ي��ة م ا» وال���ذي
تداول  46مليون سهم.
ف���ي ال���ن���ص���ف اآلخ�����ر م���ن س��اع��ة
ال��ج��ل��س��ة األول����ى ب���دأ ن��ش��اط سهم
ال��ه��وات��ف م��ا ل��ب��ث أن ت��ف��اع��ل معه
ً
ايجابيا  ،و ص��ل به
مؤشر السوق
إلى نقطة االفتتاح لكليهما ،ومن
ثم ما لبث ان دار الى حيث اتجه
ً
ساحبا معه السوق ا ل��ى التراجع
ل��ي��ص��ل ب���ه ال����ى م��س��ت��وى اق����ل م��ن
 12300نقطة ،وكأن سهم الهواتف
ُيذكرنا بأهميته للمؤشر وبقدرته
على تحديد اتجاهه معه استقر
كذلك ال��ى الساعة االخ��ي��رة ،وبعد
ان���خ���ف���اض ب���أك���ث���ر م����ن  45ن��ق��ط��ة
وتحرك سهم الهواتف ا ل��ى اعلى،
ارت��ب��ط معه م��ؤش��ر ال��س��وق بشكل
كبير ليرفعه قليال بمقدار عشر
ن��ق��اط ،نشطت معه ب��ا ق��ي االسهم

املؤشر الكويتي
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ب��ت��داوالت جيدة خصوصا اسهم
مجموعته ك��ا ل��س��ا ح��ل واال ن��ا ب��ي��ب
والسفن واال س��ت��ث��م��ارات الوطنية
والقابضة المصرية ،ث��م م��ا لبث
ان ان�����دف�����ع ب����ق����وة داف������ع ً������ا م���ؤش���ر
ال���س���وق ب��ن��ف��س االت����ج����اه وال���ق���وة
وصوال الى حده االعلى ،وبنفس
ال��وت��ي��رة اس��ه��م م��ج��م��وع��ت��ه تلهث
خ���ل���ف���ه واي�����ض�����ا س����ه����م ات����ص����االت
ً
مرتفعا بالحد
يالقي نفس التأثر
األعلى ايضا ،ويقفز المؤشر خالل
ساعته االخيرة بأكثر من ثالثين
نقطة مكمال في دقيقته االخيرة
ال����ع����ش����ري����ن ن���ق���ط���ة ف�����ي ال���رق���ص���ة
االخيرة المعتادة ،ليقفل مؤشره
ال���س���ع���ري م��رت��ف��ع��ا ب��������ـ 19,2ن��ق��ط��ة
م��ق��ف�لا ع��ل��ى  ،12351ب��ي��ن��م��ا يقفل
م���ؤش���ره ال���وزن���ي م��رت��ف��ع��ا ب�����ـ1,26
على  721,74وبكمية تداول بلغت
 377مليون سهم تقريبا ،وبقيمة
تداول  175مليون دينار وبارتفاع
ب��م��ا ي���ق���ارب م���ن  %25م���ن قيمته
ف��ي ال��ي��وم ال��س��اب��ق م��ؤك ً
��دا اهمية
ارتفاعه على قيمة تداول مرتفعه
ت��ع��ط��ي ث���ق���ة اك���ب���ر ف����ي م���ؤش���رات���ه
االيجابية.
وبالنسبة ال��ى االسهم االخ��رى
استمر نشاط اسهم البحر ،ولكن
خفت ت��داوالت��ه قليال وم��ال��ت الى
االن��خ��ف��اض ،وذل��ك بعد ارتفاعها
ً
خصوصا
بنسب كبيرة،
«الدولية م ا» و«عقارات الكويت»
و«ج������ي������زان» وج�����ب ع���ن���ده���ا ج��ن��ي
االرب������اح وال���ت���وق���ف ق��ل��ي�لا ل��ل��ق��ي��ام
بعمليات جني االرباح ،وعمليات
تأسيس سعرية جديدة.
س���ه���م االرج���������ان أت������ى ب���إض���اف���ة
جميلة الى اسهم العقار فبياناته
المالية جيدة واستراتيجية ادارته
واضحة المعالم واألهداف ،فجاء
س����ع����ره م��ن��خ��ف��ض��ا ق���ل���ي�ل�ا ،وك���م���ا

ه��ي طبيعة ا س��ه��م ا ل��ق��ط��اع والتي
ت����ت����داول ف����ي م��ع��ظ��م��ه��ا ب���أق���ل م��ن
معدالت الربحية للسوق ،فكانت
ت�����داوالت�����ه ن���ش���ط���ة وغ���ل���ب ع��ل��ي��ه��ا
ال���ش���راء ح��ت��ى ان���ه س ّ
��ج��ل ارت��ف��اع ً��ا
بالحد االعلى ،ومع هبوط المؤشر
ً
ً
وكميا ليقفل
سعريا
تراجع قليال،
ً
فلسا كسبها في الساعة
على 355
االخيرة من الجلسة.
أي��ض��ا ش��ه��دت اس��ه��م االس��م��ن��ت
االب����ي����ض ت��������داوال الف����ت ً����ا وح��ص��ل
عليه عمليات ش���راء م��ت��زا م��ن ً��ا مع
إع���ل��ان أرب�����اح�����ه ل��ل��ن��ص��ف االول،
وال���ت���ي ج�����اء ت ع���ك���س ال��ت��وق��ع��ات
التي اوردتها بعض التقارير من
تأثر ارباح شركات االسمنت ،وما
تالقي من صعوبات في الحصول
على الغاز ،والذي هو اهم المواد
االولية التي تعتمد عليها شركات
االس���م���ن���ت ل��ت��ش��غ��ي��ل م��ص��ان��ع��ه��ا،
ليقفل مرتفعا بمقدار فلسين على
 166ف��ل��س ً��ا ،راف���ق االب��ي��ض ت���داول
الفت على سهم مجموعة االوراق
ً
فلسا ،والذي
الذي اقفل على 490
ي����ق����در ل����ه ت��ح��ق��ي��ق ارب��������اح ن��ص��ف
س���ن���وي���ة م���م���ت���ازة وف�����ي ت���ق���دي���ري
ً
فلسا للنصف االول.
تتجاوز 55
س����ه����م ص�����ك�����وك ت�����ج�����ري ع���ل���ي���ه
ت���داوالت نشطة رفعته ا ل��ى الحد
االعلى لم يصمد ليتراجع مقفال
ع��ل��ى ارت���ف���اع ب���ـ 6ف��ل��وس ،وبسعر
ً
فلسا ،ويعد من افضل خمسة
246
اسهم تداول ،ويأتي ذلك بدفع من
ً
ايضا.
تقديرات ارباحه
ً
ضغطا
ومن االسهم التي القت
على اس��ع��اره��ا وب��ت��داوالت جيدة
سهم «الصناعات المتحدة» والذي
ً
ارباحا جيدة من المفترض
اعلن
ان ت��ق��ف��ز ب��س��ع��ره ال���ى ارق�����ام اك��ب��ر
بكثير مما هي عليه اآلن.
وع�����ل�����ى م����س����ت����وى ال����ق����ط����اع����ات
ك����ان����ت ال����ب����ن����وك االك�����ث�����ر ه���ب���وط ً���ا
وب��������ت��������داوالت م����ت����وس����ط����ة ،وذل������ك
ب���ع���د ارت���ف���اع���ات���ه ال���ك���ب���ي���رة خ�ل�ال
الثالثة اشهر السابقة و م��ا تبعه
م��ن اع��ل�ان ألرب����اح م��ع��ظ��م ب��ن��وك��ه،
وبالتالي حالة من الهدوء تخيم
ع��ل��ي��ه ب��ان��ت��ظ��ار اخ��ب��ار ج��دي��دة او
ت��خ��ار ج��ات م��ف��ي��دة ،بينما ضغط
مؤشر الخدمات كعادته في ايام
ال��ت��ص��ح��ي��ح ع��ل��ى ال���م���ؤش���ر ،وك���ان
القطاع العقاري االعلى في كمية
ال���ت���داول ت��ب��ع��ه ق��ط��اع االس��ت��ث��م��ار،
ب���ي���ن���م���ا ج���������اء ت ت������������داوالت ب���اق���ي
القطاعات ف��ي سياقها الطبيعي
وكان الرابح االكبر بين القطاعات
قطاع االسهم غير الكويتية بـ68
نقطة تبعه ق��ط��اع ال��خ��دم��ات ب��ـ50
نقطة.
ت�������داوالت ال���ي���وم أع���ط���ت اش����ارة
بقرب ايام التصحيح ،وفي ترقب
ً
خصوصا
ارب���اح ب��اق��ي ال��ش��رك��ات
االستثمارية منها ،والتي تتوقع
االوس������اط ال��م��ال��ي��ة ل��ه��ا ان تحقق
ً
ارباحا كبيرة ،ربما تكون العامل
االكبر في دفع السوق في مراحله
المقبلة.

وتنوي السعودي بناء مصفاة اخرى
بطاقة  400الف برميل يوميًا في راس
تنورة.
(رويترز)

اع �ل ��ن ب �ن��ك ال �ب �ح��ري��ن وال �ك��وي��ت
ام��س ان��ه يعتزم جمع  50مليون
دي �ن��ار ( 133م �ل �ي��ون دوالر) في
اص � ��دار ح �ق��وق ل�ت�م��وي��ل ت��وس��ع،
وج � � � ��رى ف � ��ي وق � � ��ت س� ��اب� ��ق ي ��وم
االث� �ن� �ي ��ن ت �ع �ل �ي��ق ت� � � ��داول اس �ه��م
ال�ب�ن��ك البحريني ال�م�ت��داول��ة في
الكويت إل��ى حين ورود االع�لان
ال ��ذي ص ��در ب�ع��د االغ �ل��اق ،وق��ال
البنك انه يعتزم طرح اسهم على
ال �م �س��اه �م �ي��ن ال �ق��ائ �م �ي��ن ب�س�ع��ر
 500ف �ل��س ل �ل �س �ه��م ،م �ض �ي �ف� ً�ا أن
االص��دار يستلزم الحصول على
موافقة الجهات المعنية ،و ك��ان
بنك البحرين وال�ك��وي��ت ق��ال في
يونيو انه ربما يقترض ما يصل
الى مليار دوالر في اطار برنامج
مدته عشر سنوات الصدار سندات
متوسطة األجل (الدوالر يساوي
 0.3769دينار).
(رويترز)
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ً
سهم «مبرد» يتجه إلى تحقيق  20فلسا
في النصف األول
عيسى الحمصي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية
إنها رفعت امليزانية املخصصة القامة
مصفاة نفط بطاقة  615ا ل��ف برميل
يوميًا الى نحو  14مليار دوالر.
وك���ان وزي���ر النفط ال��س��اب��ق الشيخ
ع��ل��ي ال���ج���راح ال��ص��ب��اح ق���ال ف��ي مايو
إن م��ي��زان��ي��ة م���ش���روع م��ص��ف��اة ال����زور
وهو أكبر مشروع مصفاة في الشرق
االوسط ستكون  12مليار دوالر .فيما
اثر االرتفاع السريع في تكلفة صناعة
الطاقة على امليزانيات وأدى الى تأخير
مشروعات التكرير في الشرق االوسط.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��اس��م ش��رك��ة ال��ب��ت��رول
الوطنية الكويتية إن امليزانية تبلغ
اآلن أربعة مليارات دينار أي ما يعادل
 13.94مليار دوالر ،ارتفاعًا من التقدير
االصلي البالغ  1.85مليار دينار.
وط�����رح�����ت ال����ك����وي����ت امل������ش������روع ف��ي
مناقصة جديدة في يونيو عقب الغاء
امل��ن��اق��ص��ة االول����ى ف��ي ف��ب��راي��ر ب��ع��د أن
ج����اءت ال���ع���روض أع��ل��ى م���ن امل��ي��زان��ي��ة
امل��ب��دئ��ي��ة ،فيما ك��ان��ت ش��رك��ة البترول
ال���وط���ن���ي���ة ق���ال���ت إن ن���ح���و  30ش��رك��ة
تقدمت بعروض اولية للمصفاة ،بينما
ذك�����رت ت���ق���اري���ر م��ح��ل��ي��ة أن ال���ع���روض
وصلت الى  15مليار دوالر.

 2011موعد التشييد

املؤشر الكويتي

علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن
سهم شركة مبرد للنقل (مبرد) يتجه
ً
فلسا
لتحقيق ربحية تقدر بنحو 20
وفق النتائج األولية للبيانات المالية
للنصف األول من العام الحالي.
وق���ال ال��م��ص��در إن ال��ش��رك��ة حققت
تلك الربحية بسبب األداء التشغيلي
ل���ه ع��ب��ره��ا وع���ب���ر ال���ش���رك���ات ال��ت��اب��ع��ة
ل��ه��ا ،الف��ت ً��ا ال��ى أن م��وج��ودات الشركة
ف��اق��ت ال���ـ 30مليون دي��ن��ار كويتي في
ظ��ل رأس���م���ال ي��ب��ل��غ ن��ح��و  7.7ماليين
دينار كويتي.
وأشار المصدر إلى أن ربحية سهم
«م���ب���رد» ف��ي ال��ن��ص��ف األول س���اوت ما
حققه السهم خالل عام  2006الماضي
كامال.
وب ّ���ي���ن أن ث��م��ة ش���رك���ات ت��م��ت��ل��ك في
«مبرد» إضافة الى امتالك «مبرد» عدة
ش��ر ك��ات بنسب مختلفة تعمل ايضا
في المجاالت التشغيلية مثل ،شركة
البابطين صناعة هياكل ال��س��ي��ارات،
حيث تعمل هذه الشركة على تشغيل
م���ش���روع ه��ي��اك��ل ال���س���ي���ارات ال��ك��ب��ي��رة،
إضافة الى شركة الوطني السريع وهي
مختصة في الشحن والنقل الجويين،
إل������ى ج����ان����ب ش����رك����ة م����ب����رد ل��ل��ت��ن��م��ي��ة
واالس����ت����ث����م����ار ال�����م�����ح�����دودة وم���ق���ره���ا
السودان وتعمل في صيانة المجاالت
المتوافقة مع قطاع االتصاالت والنقل

ال���ب���ري وال���ب���ح���ري وال����ج����وي ،إض��اف��ة
ال�����ى ت��ص��ن��ي��ع ال���م���ن���ت���ج���ات ال���زراع���ي���ة
وال����ح����ي����وان����ي����ة وخ������دم������ات ال���ص���ي���ان���ة
والمنشآت والمباني والمعدات.
وأضاف أن لدى «مبرد» شركة مبرد
لصناعة الخدمات اللوجستية والنقل
وم��ق��ره��ا م��ص��ر ،وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دي��م
الخدمات اللوجستية للموانئ البحرية
وال��م��وان��ئ ال��خ��اص��ة وال��ن��ق��ل البحري،
وت��ق��دي��م خ��دم��ات التأجير التمويلي،
وغيرها من انشطة.

ربحية سهم «مبرد»
في النصف األول
ساوت ما حققه
السهم خالل عام 2006
ً
كامال
الماضي

«سنام العقارية» تزيد رأسمالها
إلى  10.7ماليين دينار بنسبة %60.6
واف��ق��ت الجمعية العمومية العادية
وغير العادية لشركة سنام العقارية،
على اقتراح مجلس اإلدارة زيادة رأس
م���ال ال��ش��رك��ةم��ن  6.6م�لاي��ي��ن دي��ن��ار
إل��ى  10.7ماليين دي��ن��ار ،أي بزيادة
ق��دره��ا  4.04م�لاي��ي��ن دي��ن��ار ،بنسبة
زي����ادة ق��دره��ا  %60.6م��ن رأس م��ال
الشركة ،وذل��ك عن طريق تخصيص
 20.2مليون سهم بقيمة اسمية 100
فلس للسهم الواحد ،وعالوة إصدار
 100فلس للسهم الواحد للمساهمين

ال���م���س���ج���ل���ي���ن ف�����ي س����ج��ل�اتال���ش���رك���ة
بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية
وت��دف��ع ن��ق ً
��دا دف��ع��ة واح����دة، وإص���دار
 20.2مليون سهم بقيمة اسمية 100
ً
مضافا إليها
فلس للسهم ال��واح��د،
ً
فلسا للسهم
عالوة إصدار قدرها 155
وت��دف��ع ن��ق ً
��دا ودف��ع��ة واح���دة ،على أن
تخصص لمساهم جديد م��ع تنازل
ال��م��س��اه��م��ي��ن ال��ح��ال��ي��ي��ن المسجلين
ف��ي سجالت الشركة بتاريخ انعقاد
الجمعية العمومية.

«آبار» تمدد عقدا بقيمة  12.2مليون دينار
مع «الكويتية لنفط الخليج» مدة سنتين
أعلن سوق الكويت لألوراق المالية ان
ش��رك��ة «ب��رق��ان لحفر اآلب���ار والتجارة
وال��ص��ي��ان��ة» ت��م��دد العقد رق��م (ج��ي او
 /اس س��ي  / 89دي دي  )04للحفارة
رقم ()128

مع الشركة الكويتية لنفط الخليج،
وذلك مدة سنتين ابتداء من تاريخ 07
أغسطس2007 إلى  06أغسطس ،2009
علماً بأن قيمة العقد اإلجمالية تبلغ
 12,2مليون دينار.

«الوطنية القابضة» تمنح «كامبل ريث هيل إنترناشيونال»
عقد تصميم مجمع دبي لتدوير النفايات
وق��ع��ت «م��ش��اري��ع الوطنية القابضة»
المملوكة للشركة الوطنية العقارية،
اتفاقية ف��ي أك��ت��وب��ر  2006م��ع مدينة
دب�����ي ال���ص���ن���اع���ي���ة ،ال���ت���اب���ع���ة ل��ت��ط��وي��ر
(ع��ض��و ف��ي دب��ي ال��ق��اب��ض��ة) ،لتأسيس
مجمع دب��ي إلع��ـ��ادة ال��ت��دوي��ر ،المركز
ال��م��ت��ك��ام��ل األول ف���ي ال���ش���رق األوس���ط
إلدارة وإعادة تدوير المخلفات.
م��ن��ح��ت ش���رك���ة م���ش���اري���ع ال��وط��ن��ي��ة
القابضة من خالل شركة تابعة ،شركة
مصالح دبي ،عقد تصميم مجمع دبي
إلعادة تدوير النفايات لشركة «كامبل
ريث هيل انترناشيونال» .حيث يعتبر
هذا المشروع ،الذي يقع في مدينة دبي
الصناعية ،المركز المتكامل األول من
نوعه إلدارة النفايات وإعادة التدوير
في الشرق االوسط.
وقال عبد الله حيات نائب المدير
ال�����ع�����ام ل����ش����رك����ة م����ش����اري����ع ال���وط���ن���ي���ة
القابضة ،ان اختيار «كامبل ريث هيل
ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال» ج���اء ع��ق��ب ال��م��واف��ق��ة

ع��ل��ى دراس������ة ال����ج����دوى ل��م��ج��م��ع دب��ي
إلع�����ادة ت���دوي���ر ال��ن��ف��اي��ات .وف���ي حين
أع���دت ش��رك��ة «ري��م��ون��دي��س» المخطط
الرئيسي للمشروع ،ستباشر «كامبل
ريث هيل انترناشيونال» إدارة أعمال
التصميم ،وستتولى مسؤولية تحديد
الهوية المعمارية له.
وت���������ع���������د «ك��������ام��������ب��������ل ري��������������ث ه����ي����ل
انترناشيونال» ،ومقرها لندن ،شركة
اس����ت����ش����ارات م��ت��خ��ص��ص��ة ب���ال���ع���م���ارة
الهندسية والتقنيات البيئية إضافة
إل��ى النقل .وستعنى الشركة بجميع
الدراسات الهندسية الخاصة بمجمع
دبي إلعادة تدوير النفايات ،إلى جانب
ال���م���راف���ق وال����م����واص��ل�ات وال����دراس����ات
البيئية.
ً
ً
متكامال
نهجا
وقال حيات :نعتمد
يركز على المعايير البيئية للتصميم
والهندسة المعمارية للمشروع.
وأض�������اف أن م��ج��م��ع دب�����ي إلع�����ادة
ت����دوي����ر ال���ن���ف���اي���ات س��ي��م��ه��د ال��ط��ري��ق

محفظة النشاط الحرفي
ً
في «الصناعي» دعمت  185مشروعا
حتى نهاية يونيو 2007
ق��������ال م�����دي�����ر م����ح����ف����ظ����ة ال����ن����ش����اط
الحرفي والمشاريع الصغيرة في
ب��ن��ك ا ل��ك��و ي��ت ا ل��ص��ن��ا ع��ي عبدالله
ً
دعما
العتيبي إن المحفظة قدمت
ً
مشروعا حتى نهاية يونيو
لـ185
من العام الحالي شملت قطاعات
م��خ��ت��ل��ف��ة ف����ي ال����س����وق ال��م��ح��ل��ي.
وأوض������ح ال��ع��ت��ي��ب��ي ف���ي ت��ص��ري��ح
صحفي ان التكلفة االستثمارية
ل��ه��ذه ا ل��م��ش��ار ي��ع مجتمعة ق��درت
ب��ن��ح��و  21م��ل��ي��ون د ي��ن��ار كويتي
ً
دينارا
قدمت المحفظة منها 14.9
بنسبة وصلت ا ل��ى مايزيد على
 %70من حجم التكلفة االجمالية.

وأف����اد ب���أن ال��م��ح��ف��ظ��ة م ّ���ول���ت في
ا ل��ن��ص��ف األول م��ن ا ل��ع��ام الحالي
 35م�����ش�����رو ع ً�����ا ب���ل���غ���ت ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا
االجمالية خمسة ماليين دينار
بتمويل ق��دره  3.8ماليين دينار
ب��ن��س��ب��ة ق������درت ب���ن���ح���و  %75م��ن
اج���م���ال���ي ال���ت���ك���ل���ف���ة .وأوض�������ح ان
ال��م��ح��ف��ظ��ة ت������درس ح���ال���ي���ا ع ً
�����ددا
م���ن ط��ل��ب��ات ال��ت��م��وي��ل ال���ج���دي���دة،
ً
متوقعا ان يدعم ما ال يقل عن 30
ً
مشروعا في النصف الثاني من
هذا العام بحجم تمويل يصل الى
اربعة ماليين دينار.
(كونا)

ل���م���ب���ادرات ب��ي��ئ��ي��ة أخ�����رى ف���ي منطقة
ال����ش����رق األوس��������ط ،ك���م���ا أن�����ه أح�����د أه���م
مشاريع الشركة من منظور المسؤولية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ون��ت��وق��ع أن ي��ت��رك أث ً
���را
م��ل��م��وس ً��ا ف��ي تقليل ان��ب��ع��اث��ات ثاني
اكسيد الكربون في المنطقة.
ي���ذك���ر ان����ه ت���م ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة مع
«م���دي���ن���ة دب�����ي ال���ص���ن���اع���ي���ة» ل��ت��أج��ي��ر
ال����م����ج����م����ع ال������������ذي ي����غ����ط����ي م����س����اح����ة
ً
عاما.
 1.500.000قدم مربعة لمدة 49
وم���ن المخطط ب���دء أع��م��ال ال��ب��ن��اء في
ال���رب���ع االول م���ن ع����ام  2008ع��ل��ى أن
ً
شهرا.
يكتمل خالل 18

عبد الله حيات

البحر:
«المستثمر
ُ
الدولي» ً
ستطلق بنوكا
جديدة
في تركيا
وباكستان

أك� ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة وال��رئ �ي��س
التنفيذي ف��ي شركة المستثمر ال��دول��ي،
وع �ض��و م�ج�ل��س اإلدارة ف��ي ش��رك��ة مينا
القابضة ع��دن��ان عبد ال�ع��زي��ز ال�ب�ح��ر ،أن
ً
حاليا خطى
«المستثمر الدولي» تخطو
توسعية كبيرة نحو شرق آسيا ،مشيراً
إلى تخطيط قائم لتأسيس وإطالق بنوك
ج��دي��دة ف��ي ت��رك�ي��ا وب��اك �س �ت��ان ،ودراس ��ة
فرص استثمارية في تونس ،إلى جانب
امتالك شركة «كورت ميموس» في ماليزيا،
وال�س�ع��ي ال��ى اس�ت�غ�لال ف��رص أخ ��رى في
سنغافورة .وأع��رب البحر خ�لال حديثه
عن تفاؤله بنتائج مالية إيجابية وجيدة،
وذل � ��ك ع �ق��ب ان �ت �ه��اء اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية العادية لشركة مينا القابضة،
وأض ��اف ال�ب�ح��ر أن اإلع�ل�ان ع��ن النتائج
المالية سيكون خالل الجمعية العمومية
المقبلة بتاريخ  25يوليو .2007

اقتصاد
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الخيران»
«مغاني
مشروع
في
قسيمة
447
ً
ثلثاها مطالن على الواجهة البحرية وتمثل جزءا من «آللئ»
عيسى الحمصي

تساهم شركة االستثمار الصناعية
والمالية بـ  ٪45في «دانة
الخور» من رأسمالها البالغ 25
مليون دينار كويتي ،باإلضافة إلى
مجمعات األسواق بنسبة .٪45

 447قسيمة
بواجهات
بحرية وداخلية
لمختلف
الميزانيات
الشمري

أط��ل��ق��ت ش��رك��ة دان���ة ال��خ��ور ام��س
م���ش���روع «م��غ��ان��ي ال���خ���ي���ران» ،ال���ذي
ت���ط���رح م����ن خ�ل�ال���ه ق���س���ائ���م س��ك��ن��ي��ة
ف��ي م��واق��ع م��م��ي��زة ف��ي إح����دى أكثر
ا ل��م��ن��ا ط��ق الطبيعية ج��اذ ب��ي��ة على
ال��س��اح��ل ال��ك��وي��ت��ي ،ض��م��ن م��ش��روع
مدينة الخيران السكني.
وق��دم رئيس مجلس ادارة شركة
االس��ت��ث��م��ارات الصناعية والمالية
الدكتور طالب علي ،عرضا مفصال
ل���م���ش���روع م���غ���ان���ي ال����خ����ي����ران ال����ذي
ي��ق��ع ض��م��ن م���ش���روع آلل���ئ ال��خ��ي��ران
ال���م���وس���ع ال���ع���ائ���د ال�����ى ش���رك���ة دان����ة
ال��خ��ور ،بمساهمة ل��ـ «االستثمارات
الصناعية» فيها تقدر بنحو .%45
وق����ال ع��ل��ي ف��ي م��ؤت��م��ر صحفي
ع��ق��دت��ه ال��ش��رك��ة أم�����س ،ان م��ش��روع
م���غ���ان���ي ال����خ����ي����ران ي���ع���ك���س خ��ط��ط
ال���ح���ك���وم���ة ف�����ي م����ش����ارك����ة ال���ق���ط���اع
الخاص في استراتيجية خلق مدن
جديدة وخلق الخدمات المتنوعة
فيها ،الفتا الى ان «مغاني الخيران»
يمتد على مساحة من االرض تبلغ
نحو  492الف متر مربع ،مطلة على
الخور الذي يضمن لها خصوصية
معينة.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ق����ال ع��ض��و مجلس
إدارة ش���رك���ة دان������ة ال����خ����ور ،م��ح��م��د
الشمري ،إن المشروع يوفر فرصة
للراغبين في توفير مساكن في أكثر
ً
المناطق السكنية الجديدة استقطابا
لالهتمام ،بسبب ميزاتها الطبيعية
الخاصة ،وبسبب سهولة االنتقال
منها إلى العاصمة التي تبعد عنها
ً
نحو  65كيلومترا ،مما يجعل الشراء
ً
فيها استثمارا في مستقبل المنطقة
ً
ً
الواعد سكنيا وسياحيا.
وأكد الشمري أن اجمالي مساحة
ال��ق��س��ائ��م ال��س��ك��ن��ي��ة ال��ت��ي تطرحها
ال����ش����رك����ة ض����م����ن م�����ش�����روع م���دي���ن���ة
الخيران السكني ،يصل إلى ما يقارب
نصف مليون متر مربع ،معظمها
على الواجهة البحرية ،وهي مقسمة
إلى  447قسيمة ،بمعايير هندسية
عالمية ت��را ع��ي التخطيط الحديث
للمناطق السكنية ،من حيث توفير
ال��خ��ص��وص��ي��ة ل�لأس��ر ل��ح��ي��اة راق��ي��ة
بعيدة عن الصخب من جهة ،وتوفير
المرافق الخدماتية األساسية بيسر
من جهة أخرى.

إطالالت بحرية مميزة
وأوض�������������ح ال�����ش�����م�����ري أن ع�����دد

منطقة واعدة

الشركة
تساهم فيها
«االستثمارات
الصناعية»
و«مجمعات
األسواق»

«الدار» تحصل على ترخيص
لبنك استثماري بالبحرين
أف��ادت شركة دار االستثمار بحصولها على الموافقة النهائية من مصرف
البحرين المركزي لتأسيس «بنك دار االستثمار -البحرين ش.م.ب» ،وهو بنك
استثماري يعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويبلغ رأس المال المصرح به
مليار دوالر ،ورأس المال المصدر والمدفوع  200مليوندوالر ،وقد تم سداد رأس
المال المصدر بالكامل ،وسيتم عقد الجمعيةالتأسيسية للبنك بتاريخ  26يوليو
 2007في مملكة البحرين ،وذلك إلعالن تأسيس البنك وانتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة األول وتعيين مدققي الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

اعيان تنظم دروة
في مهارات البيع للموردين

للجارة
نظمت �إدارة المبيعات في �شركة أ�عيان إ
واال�ستثمار دروة في مهارات البيع لنخبة من
ك�ب��ار ال�م��وردي��ن ال��ذي يتعاملون معها وذل��ك
تقديرا للدور الحيوي الذي يلعبونه في تنمية
وتعزيز المبيعات في ال�شركة.
بهذه المنا�سبة �صرح ال�سيد فريح أالنبعي ،رئي�س
مجموعة مبيعات ال�سيارات الم�ستعملة ،ب أ� ن
الهدف من الدورة هو تنمية و�إ�ضافة مهارات
بيعه ج��دي��دة أل� �ص �ح��اب ال�م�ك��ات��ب لتمكينهم
من التعرف على احدث أال�ساليب والمهارات
البيعية ،و أ�دوات وم�ستويات خ��د م��ة العمالء
الجديدة .و�أ�ضاف أالنبعي ب أ�ن تنظم �أعيان لهذه
ال��دورة ي أ�تي في �سياق حر�صها على التوا�صل
م��ع مورديها وعمالءها م��ن مكاتب ال�سيارات وتقديرا للجهد ال��ذي يبذلونه
والتعاون الذي يبدونه مع �شركة اعيان .وتم أ�ثناء الدورة االطالع الم�شاركين على
الم�ستجدات الحا�صلة في �سوق ال�سيارات المحلية و أ�ف�ضل طرق الترويج والت�سويق
والبيع .وذكر أالنبعي أ�ن �إدارة المبيعات في أ�عيان تعتبر الموردين الذين يتعاملون
معها �شركاء لها في النجاح ،ولهذا ف�إن تطوير مهاراتهم البيعية وتكريمهم ينبع
من نظرة أ�عيان اال�ستراتيجية لعالقتها وتوا�صلها مع ه ؤ�الء الموردين.

 42,2مليون دينار أرباح «بيت التمويل الخليجي»
في النصف األول من الـ 2007
ا ع����ت����م����د م���ج���ل���س إدارة « ب���ي���ت
التمويل الخليجي» خالل اجتماعه
أم��س ،البيانات المالية المرحلية
ل����ل����ش����رك����ة ،ح����ي����ث أوض������ح������ت ت��ل��ك
ال���ب���ي���ان���ات أن ال���ش���رك���ة ق���د حققت
ً
ً
رب���ح���ا ص��اف��ي��ا ع���ن األش���ه���ر الستة
ال��م��ن��ت��ه��ي��ة ف����ي  30ي���ون���ي���و ،2007
وص��ل إل��ى  42.2مليون دي��ن��ار (ما

يعادل 145.9مليون دوالر) ،بربحية
ً
ً
 60ف��ل��س��ا (م���ا ي��ع��ادل  20.7سنتا)
للسهم.
ً
ع���ل���م���ا ب�����أن رب�����ح ف���ت���رة االش���ه���ر
الستة المنتهية في  30يونيو 2007
ً
يتضمن أرباحا غير محققة بمبلغ
11,9مليون دوالر( ،أي ما يعادل 3,4
ماليين دينار).

«الخليج المتحدة» تفوز بمناقصة
خطوط الغاز بقيمة  1.9مليون دينار
أف��ادت شركة جيران القابضة بحصول شركةالخليج المتحدة لالنشاء،
إحدى شركات جيران القابضة والمملوكة لها بالكامل ،على أقل األسعار في
مناقصة انشاء خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت ،بقيمة إجمالية
ً
تبلغ  1.9مليون دينار ،وبمدة تنفيذ تصل إلى  480يوما.

شركة معرض الكويت الدولي
تنظم معرض البيت الحديث 2008

طالب علي ومحمد الشمري
وعبد العزيز الفوزان وحسين بوعباس
في مؤتمر «مغاني الخيران»

ال��ق��س��ائ��م ال��س��ك��ن��ي��ة ذات ال��واج��ه��ة
البحرية ف��ي ال��م��ش��روع يبلغ 294
قسيمة ،بإجمالي مساحة 390.859
م��ت��را م��رب��ع��ا ،ف��ي ح��ي��ن يبلغ ع��دد
ال��ق��س��ائ��م ال��داخ��ل��ي��ة  153قسيمة،
ب��إج��م��ال��ي م��س��اح��ة  104.534مترا
مربعا.
وق����ال إن م��خ��ط��ط��ات ال��م��ش��روع
راعت توفير مساحات رحبة للبناء
واالستمتاع بالمناظر الطبيعية ،إذ
إن معدل مساحة القسيمة الواحدة
ذات الواجهة البحرية يبلغ أكثر
م����ن  1300م���ت���ر م����رب����ع ،ف����ي ح��ي��ن
ي��ب��ل��غ م��ت��وس��ط م��س��اح��ة القسيمة
ال���داخ���ل���ي���ة ن��ح��و  700م��ت��ر م��رب��ع،
مما يوفر خيارات بديلة ألصحاب
الميزانيات المختلفة لحجز أماكن
لهم يصح فيها وصف «الفردوس
الجميل».
وبين أن تصميم القسائم يتيح
للوحدات السكنية إطالالت مميزة
ع��ل��ى ال���ش���اط���ئ ،م���ن خ��ل�ال واج��ه��ة

ً
ي���ب���ل���غ م���ت���وس���ط���ه���ا  17م�����ت�����را ف��ي
القسائم ذات الواجهة البحرية.
وب��ي��ن ال��ش��م��ري أن ش��رك��ة دان���ة
الخور استفادت من الخبرة التي
يتمتع بها المساهمون ف��ي رأس
مالها ،السيما شركة االستثمارات
الصناعية والمالية ،التي تمتلك مع
عمالئها  45في المئة من رأس مال
الشركة ،وشركة مجمعات األسواق
التجارية التي تمتلك  25في المئة،
ً
ف��ض�لا ع��ن ش��رك��ة ال��دي��ار العقارية
والشركة األهلية للتأمين وشركة
وديان العقارية.

 %10محجوزة
وأش��ار الشمري إلى أن القسائم
ً
ً
تلقى رواجا قويا ،حتى قبل البدء
ً
ً
بتسويقها رس��م��ي��ا ،الف��ت��ا إل���ى أن
نحو عشرة في المئة من القسائم
ت��م بالفعل حجزها حتى اآلن من
ق��ب��ل ش���رك���ات وأف��������راد ،م��م��ا ي��ؤك��د

وقال عضو مجلس اإلدارة ،ان الشركة وضعت ضمن استراتيجيتها
تطوير وبناء مجمع سكني يعزز من وجود انماط حياة صحية اسرية
شعارها التفرد واالستثنائية ورغ��د العيش ،كما حرصت على اغتنام
الفرص المواتية العادة االرتباط والتواصل مع البحر من خالل المساهمة
في جهود ايجاد الحلول البديلة للعيش بعيدا عن صخب المدينة ،مشيرا
الى وضع الشركة ضمن اهدافها توفير فرص العيش من بيئة واجواء
تتسم بانماط حياة فريدة عصرية مع ابتكار وخلق الظروف والمناخ
الحقيقي لحياة هادئة تتسم بالرقي والفخامة بعيدا عن ازدحام المدينة
في بيئة صحية ومريحة بعيدا عن التلوث ،مع توفير كل ما يساهم
في تحقيق ذل��ك وتأمين ف��رص بناء البيوت وفقا الحتياجات االس��رة
وتطلعاتها في اجواء تمنحها الخصوصية.
ودع����ا ال��ش��م��ري المستثمرين ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي االس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ق��ط��اع
ال��ع��ق��اري ،ال���ذي يشهد ط��ف��رة كبيرة وازده����ارا غير مسبوقين ويتوقع
استمرارها لسنوات عديدة قادمة ،الى االستثمار في مشروع «مغاني
الخيران» الذي يعد من اكثر المعالم جذبا للمستثمرين داخل الكويت،
وذل��ك بفضل موقعها االستراتيجي واطاللتها الساحلية على البحر
وسط مدينة ساحلية عصرية متكاملة المرافق والخدمات.

م��ق��دار الجاذبية التي تحظى بها
منطقة الخيران.
ول��ف��ت ال��ش��م��ري إل���ى أن الشركة
اع�����ت�����م�����دت س�����ي�����اس�����ة خ������اص������ة ف���ي
ال��ت��س��ع��ي��ر ،راع�����ت ف��ي��ه��ا أن ت��ك��ون
القسائم بمتناول أو س���ع شريحة
ممكنة من المواطنين ،مع مراعاة
واقع القطاع العقاري ،الذي يشهد
ً
ً
ارتفاعا مطردا في األسعار بسبب
ازدياد الطلب وندرة المعروض.
وق�����ال ال���ش���م���ري إن ش���رك���ة دان���ة
ال������خ������ور أدرك�����������ت أه����م����ي����ة م���دي���ن���ة
الخيران ،كتجمع سكني واع��د ،قد
ً
يكون واحدا من أكثر نقاط الجذب
ً
م��س��ت��ق��ب�لا ،ب��ال��ن��ظ��ر إل�����ى ال���م���زاي���ا
الطبيعية الخاصة للمنطقة ،وتوفر
جميع المرافق الحكومية والخدمية
ً
ً
فيها ،مما يجعلها تجمعا سكنيا
ً
مكتمل العناصر ،وج��اذب��ا للجيل
ال��ج��دي��د ال���راغ���ب ف���ي ت��ك��وي��ن أس���ر،
أو لألسر الراغبة في االبتعاد عن
مناطق االزدحام الداخلية.
وأك�����د ال���ش���م���ري أن ط����رح ش��رك��ة
دان�������ة ال����خ����ور ل����م����ش����روع «م���غ���ان���ي
الخيران» ،يعبر عن إيمان القطاع
ال����خ����اص ب��م��ن��ط��ق ال���م���ش���ارك���ة م��ع
ال��ق��ط��اع ال��ح��ك��وم��ي ف��ي االستثمار
ب���ال���ق���ط���اع���ات ال����ت����ي ت����وف����ر خ��دم��ة
م��ب��اش��رة للمواطنين ،الس��ي��م��ا في
م���ج���ال ت��وف��ي��ر ال���ح���ل���ول للمشكلة
االس�����ك�����ان�����ي�����ة م������ن خ����ل���ال ت���ط���وي���ر
ال��م��ن��اط��ق ال���ج���دي���دة خ����ارج ال��م��دن
ال��م��ك��ت��ظ��ة ،وج��ع��ل��ه��ا م��دن��ا سكنية
نموذجية تحتوي على كل المرافق،
م���ث���ل ف������روع ال����������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات
ال����ح����ك����وم����ي����ة وال������م������راك������ز ال���ط���ب���ي���ة
والتعليمية والترفيهية ،وقد صمم
مشروع الخيران ليكون اح��د هذه
ال��ح��ل��ول ،خ��اص��ة م��ع زي���ادة الطلب
ع��ل��ى ال��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة ورواج
السوق العقاري بشكل كبير خالل
السنوات الماضية.

خواص طبيعية
ول���ف���ت ال���ش���م���ري إل����ى أن منطقة
الخيران تتميز بالخواص الطبيعية
النادرة ،من حيث تضاريس الشاطئ
وظواهر المد والجزر ،وهي ظواهر
تميز الكويت بوجود أجمل الخيران
في العالم.
وق������ال :م��ن��ط��ق��ة ال���خ���ي���ران تتميز
بظاهرة المد العالي ،اذ تتوغل مياه
الخليج في اليابسة لمسافة خمسة
ك��ي��ل��و م����ت����رات ت���ق���ري���ب���ا ،ث����م ت���ع���اود
االنحسار عند الجزر ،مخلفة وراءها
خورين (الخور هو الجون الصغير)
اح��ده��م��ا ش��م��ال��ي ي��س��م��ى «ال��ع��م��ي»
النحسار الماء عنه بشكل ال يسمح
ب���اس���ت���خ���دام���ه ب����ص����ورة م��س��ت��م��رة،
واآلخ��ر خور المفتح ويسمى كذلك
ألن ال��م��ي��اه تبقى ف��ي خ�ل�ال عملية
ال����ج����زر ب���ع���م���ق م���ت���ر ت���ق���ري���ب���ا ،م��م��ا
يسمح باستعماله بصورة مستمرة
للقوارب الصغيرة.

يبلغ عدد القسائم
الداخلية  153قسيمة
بإجمالي مساحة
 104آالف متر مربع
معدل مساحة القسيمة
الواحدة ذات الواجهة
البحرية يبلغ أكثر
من  1300متر مربع

ت�����ن�����ظ�����م ش��������رك��������ة م�����ع�����رض
ال������ك������وي������ت ،م������ع������رض ال���ب���ي���ت
ال��ح��دي��ث  2008ف��ي  22اب��ري��ل
ال��م��ق��ب��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��رك��ز
(يورو اكسبو) .وقالت مديرة
ال��ت��س��وي��ق وال��ع�لاق��ات العامة
في الشركة باسمة الدهيم إن
المعرض ُيعد فرصة مناسبة
للزوار تتيح لهم التعرف على
منتجات مجموعة مميزة من
ال���ش���رك���ات ال��م��ح��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة
في مجاالت األثاث والمطابخ
ول������وازم ال���ح���دائ���ق .وأض���اف���ت
ال��ده��ي��م ان م��ش��ارك��ة ش��رك��ات
أجنبية عاملة في هذا المجال
في المعرض تعطي للزائرين

ال����م����ف����اض����ل����ة ب�����ي�����ن ب���ض���ائ���ع
ا ل��ش��ر ك��ات االجنبية وسلعها
م�������ن ج������ه������ة ،وب������ي������ن ب���ض���ائ���ع
ال��ش��رك��ات ال��م��ح��ل��ي��ة وسلعها
م��ن جهة أخ���رى .وأف���ادت بأن
ال���م���ع���ارض ال���س���اب���ق���ة ل��ل��ب��ي��ت
ال����ح����دي����ث ح���ق���ق���ت ن���ج���اح���ات
رسخت وج���وده على خريطة
المعرض في الكويت ،مشيرة
ال����ى أن����ه اس���ت���ط���اع ع��ل��ى م��دى
س��ن��وات اق��ام��ت��ه ال��م��اض��ي��ة أن
يستقطب عدة شركات عريقة
ف����ي م���ج���ال األث��������اث ال��م��ن��زل��ي
وال��ع��ن��اي��ة ب��ك��ل ل�����وازم ال��ب��ي��ت
الحديث.
(كونا)

خصومات لحاملي بطاقات «فيزا» و«ماستر
كارد» من عمالء «الخليج» في فنادق لندن
أك����د ب���ي���ان ل��ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ت��واف��ر
ف��رص��ة ل��ح��ام��ل��ي ب��ط��اق��ات «ف���ي���زا» و
«م���اس���ت���ر ك��������ارد» م����ن ع���م�ل�اء ال��ب��ن��ك
ل�ل�اس���ت���ف���ادة م���ن ال���خ���ص���وم���ات على
االق�������ام ف����ي أح�����د ال����ف����ن����ادق ال��ف��خ��م��ة
والخدمات الطبية لدى سفرهم الى
انكلترا خالل هذا الصيف.
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :يحصل حملة
بطاقات «ف��ي��زا» و«ماستر ك��ارد» من
ع��م�لاء ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج ،خ�ل�ال ش��ه��ري
ي����ول����ي����و واغ�����س�����ط�����س ،ع����ل����ى خ��ص��م
 %15على كل حجوزاتهم في فندق
راديسون ساس بورتمان ،بحد ادنى
 5ليال لالستفادة من الخصم.
وي����ق����ع ف����ن����دق رادي������س������ون س���اس
بورتمان في قلب منطقة «وست اند»
ال��راق��ي��ة ف��ي ال��ع��اص��م��ة البريطانية،
ويعتبر واحدا من أرقى فنادق لندن،
وهو مهيأ الستقبال رجال االعمال
والمسافرين على حد سواء لقضاء
االجازة وتوفير الراحة لهم.
اضافة الى ذلك ،يمكن لعمالء بنك
الخليج الذين يزورون لندن الحصول
ع���ل���ى خ���ص���وم���ات ت����ت����راوح ب���ي���ن 10
و %20على عدد من الخدمات الطبية
بمستشفى ل��ن��دن ب��ري��دج London
 ، Bridge Hospitalك��م��ا يمكنهم
توفير  %10في مركز عناية الطوارئ
بمستشفى االميرة غريس Princess
.Grace Hospital
وي���م���ك���ن ل��ح��ام��ل��ي ب���ط���اق���ات ب��ن��ك
الخليج الحصول على خصم %15

ع���ب���ر االت�����ص�����ال ب���ف���ن���دق رادي����س����ون
س�������اس ب�����ورت�����م�����ان ف�����ي ل����ن����دن ع��ل��ى
ال��رق��م  ،442072086000+أو بمكتب
الحجوزات التابع لفندق راديسون
س��������اس ف������ي ال�����ك�����وي�����ت ع����ل����ى ال����رق����م
 5651999و ط����ل����ب ا ل���ح���ص���ول ع��ل��ى
االسعار الخاصة ببنك الخليج مع
االش�����ارة ال���ى ال��رم��ز  GUBAال��خ��اص
بالبنك .كما يمكن للعمالء الحجز
عبر االنترنت.
وي������س������ري ع��������رض ال����خ����ص����وم����ات
ال��م��ق��دم م��ن مستشفى ل��ن��دن بريدج
ع��ل��ى ت��ك��ال��ي��ف ال���ع���ي���ادات ال��داخ��ل��ي��ة
والخارجية بالمستشفى.
يذكر ان بنك الخليج قد حاز على
ج��ائ��زة اف��ض��ل ب��ن��ك ف��ي ال��ك��وي��ت من
قبل جلوبل فينانس لعام  ،2007كما
فاز للعام الثالث على التوالي بأعلى
جائزة تقديرية ،وهي جائزة «افضل
بنك للخدمات المصرفية الفردية
ف���ي ال���ش���رق االوس������ط ،2006 ،2005
 2007ال���ت���ي ت��م��ن��ح��ه��ا ب��ان��ك��ر م��ي��دل
ايست للبنوك المتميزة في القطاع
المصرفي االقليميي
ي��������رك��������ز ب�������ن�������ك ال������خ������ل������ي������ج ع����ل����ى
استراتيجية بسيطة تتلخص بتقديم
افضل الخدمات التي ترضي العمالء،
ال����ى ج���ان���ب ان ال��ب��ن��ك ي���وف���ر ام��ك��ان
ا س��ت��خ��دام التكنولوجيا المتطورة
ال��م��س��ت��ن��دة ال���ى اف��ض��ل ال��م��م��ارس��ات
الدولية ،اضافة الى مجموعة واسعة
من البرامج المصرفية.

العتال :إلغاء البيروقراطية هو السبيل السترجاع األموال المهاجرة

على الحكومة االستفادة من الطفرة المالية الراهنة
تتزايد الدعوات الموجهة إلى
الحكومة لمحاولة تثبيت البنية
التحتية االقتصادية ،واالستفادة
من الطفرة المالية ،والعمل على
تعديل بعض القوانين.

قامت البورصة برفض
بعض الشركات الراغبة
في اإلدراج على الرغم
من استيفائها الشروط
الالزمة من دون إبداء
أسباب منطقية لهذا الرفض

د ع���������ا ر ئ������ي������س م����ج����ل����س االدارة
وال����ع����ض����و ال���م���ن���ت���دب ف�����ي ال���ش���رك���ة
الدولية للمنتجعات حسين العتال،
ال��ح��ك��وم��ة إل����ى ض�����رورة االس��ت��ف��ادة
م����ن ال����ط����ف����رة ال���م���ال���ي���ة ال����ت����ي ت��ن��ع��م
ب���ه���ا ال���ك���وي���ت وال���ع���م���ل ع���ل���ى وض���ع
استراتيجية جديدة تعيد لالقتصاد
قوته ،من خالل االستفادة من بعض
المقترحات و م��ش��رو ع��ات القوانين
حتى تلحق بركب المتغيرات.
ودع��������ا رئ����ي����س م���ج���ل���س االدارة
والعضو المنتدب في الشركة الدولية
للمنتجعات حسين العتال الى مزيد
من االصالحات االجرائية لكي تعود
المنظومة االقتصادية الى ما كانت
ع��ل��ي��ه ف���ي ال��س��اب��ق .وت��م��ن��ى ال��ع��ت��ال
على الحكومة البحث في صيغ تتيح
لالموال الكويتية المهاجرة العودة
ال��ى ال��ب�لاد ،بعد ان هجرتها بسبب
عقبات اعترضت بعض المشروعات
االس���ت���ث���م���اري���ة ول����ج����أت ال�����ى ب���ل���دان
مجاورة بسبب البيروقراطية.
واس�����ت�����ع�����رض ب����ع����ض ال���ق���وان���ي���ن
التي تحتاج الى تفعيل مثل قانون
ال����ش����رك����ات ال���ت���ج���اري���ة وال���ض���ري���ب���ة
ودعم العمالة والمستثمر االجنبي
وم��ش��روع��ات ال��ـ (ب���ي.أو.ت���ي) ،ع�لاوة
على تفعيل االتفاقيات التي ابرمتها
ال���ك���وي���ت م���ع دول ال���ع���ال���م ،متمنيا
على مجلس االم��ة ع��دم التدخل في
سياسية السلطة التنفيذية و ع��دم
تخطي دوره في الرقابة.

تصور للحكومة
ورس���م العتال ت��ص��ورا للحكومة
ي���م���ك���ن ان ت���س���ي���ر وف����ق����ه م�����ن اج����ل
االس�����ت�����ف�����ادة م�����ن ال�����ف�����وائ�����ض ال���ت���ي
حققتها ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة،
وجاء في صدارته سد االحتياجات
ال�ل�ازم���ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن واالس�����راع في
ت���ن���ف���ي���ذه���ا ،خ����اص����ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق
ب��ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء وب��ن��اء الجسور
وتوفير الوحدات السكنية ،الن تكلفة
تأخيرها ستكبد البالد المزيد من
االم�����وال .وح���ذر م��ن مغبة التأخير
ف���ي اع�����ادة ت��أه��ي��ل ال��ق��ط��اع النفطي
وع����دم االس�����راع ف��ي تنفيذ م��ش��روع
حقول الشمال ،في وقت يتزايد فيه
الطلب وال��ق��درة االنتاجية للكويت
ع���اج���زة ع���ن ال���وف���اء ب��االح��ت��ي��اج��ات
المستقبلية.
ودع���ا الحكومة ال��ى فصل ادارة
ال��ش��رك��ات النفطية ال��م��س��ؤول��ة عن
االن��ت��اج النفطي وتسويقه واع��ادة
ت��ص��ن��ي��ع��ه ف����ي ال�����داخ�����ل وال����خ����ارج
ب���اب���ع���اده���ا س��ي��اس��ي��ا واداري���������ا ع��ن
مسؤولية وزي��ر النفط النها تتبع
قانون الشركات التجارية.

أوضاع البورصة
وح����ول اوض�����اع س����وق ال��ك��وي��ت
ل��ل�أوراق المالية (ال��ب��ورص��ة) رأى
ال��ع��ت��ال ان��ه��ا ت��م��ر ب��ع��واص��ف بين

ف��ت��رة وأخ�����رى م��ث��ل اي ج��ه��از في
الدولة يعيش امورا جيدة أحيانا
وفترات تعثر أحيانا اخرى .وتمنى
على ادارة البورصة االهتمام اكثر
ب��ال��م��ت��داول��ي��ن ،الس��ي��م��ا ال��ص��غ��ار
منهم وبالشركات المدرجة على
اع����ت����ب����ار ان����ه����ا ت���م���ث���ل ال����ب����ورص����ة
ب��ال��م��ع��ن��ى ال���م���ج���ازي ،وااله��ت��م��ام
ايضا بالبحث عن اساليب تداول
مبتكرة كما في االسواق االقليمية
االخرى.
واس���ت���غ���رب ال��ع��ت��ال م���ن بعض
ت����ص����رف����ات ادارة ال����ب����ور ص����ة ف��ي
شأن التفرقة بين بعض الشركات
الراغبة في االدراج ،على الرغم من
استيفائها شروط االدراج من دون
ابداء اسباب منطقية للرفض.

السوق العقاري
وح�������ول ال�����س�����وق ال�����ع�����ق�����اري ،ق���ال
العتال ان هناك طلبات كبيرة على
العقار السكني الذي يشهد مبالغة
ف��ي االس��ع��ار وصلت ال��ى مستويات
غ��ي��ر طبيعية ع��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه في
ا ل����ع����ا م����ي����ن  2004و  ،2005ح��ي��ث
إن ن��س��ب��ة االس����ع����ار ارت���ف���ع���ت ح��ت��ى
النصف االول من العام الجاري من
 70ال����ى .%100واش���ار ال��ى ان العقار
االس��ت��ث��م��اري يشهد اي��ض��ا ارت��ف��اع��ا
في االسعار ،متمنيا على الحكومة
ت����ط����وي����ر ال����م����ن����اط����ق ال����ت����ي ت���ح���ت���اج

ال�����ى ذل������ك ،الس���ي���م���ا ب���ع���د م��ط��ال��ب��ات
المجلس البلدي بتحويل بعضها
من استثماري الى اداري.

السياحة
وع���������ن أوض�������������اع ال�����س�����ي�����اح�����ة ف���ي
الكويت ،اوضح العتال ان الضرورة
اص��ب��ح��ت ت��ق��ت��ض��ي ت��أس��ي��س هيئة
ع����ام����ة ل���ل���س���ي���اح���ة ل����ه����ا م���وازن���ت���ه���ا
المستقلة ،شرط أن تعترف الحكومة
ب���أن ال��س��ي��اح��ة ص��ن��اع��ة ت��ح��ت��اج ال��ى
االه���ت���م���ام وال���دع���م واالس���ت���ف���ادة من
ت��ج��ارب ال��ب��ل��دان ال��م��ج��اورة ف��ي هذا
ال��م��ج��ال .وأك����د أن ال��ك��وي��ت أم��ام��ه��ا
ف�����رص�����ة أن ت�����ك�����ون ن���ق���ط���ة ارت�����ك�����از
ل��ل��س��ي��اح��ة ال��ع��ائ��ل��ي��ة ،م��ت��م��ن��ي��ا على
م����ج����ل����س ال����������������وزراء ت���ش���ج���ي���ع ه����ذه
الصناعة.
وق�����ال ال���ع���ت���ال إن ه���ن���اك ش��رك��ات
ك��وي��ت��ي��ة ت��ح��م��ل ال��ه��وي��ة السياحية
ف���ي أغ���راض���ه���ا ،ل��ك��ن ن��ش��اط��ه��ا غير
مفعل محليا بسبب البيروقراطية
وال���م���ع���وق���ات ،ف��ات��ج��ه��ت ال���ى تنفيذ
مشروعات في بلدان مجاورة قدمت
لها التسهيالت واالمتيازات .واضاف
ان���ه ل��ك��ي ت��ع��ود ه���ذه ال��ش��رك��ات ال��ى
العمل داخل الكويت البد من تطوير
بعض المرافق السياحية وتبسيط
االج������راءات االداري������ة ل��ع��ودة رؤوس
االموال.
(كونا)

حسين العتال

اقتصاد
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سهم «السعودية  -الفرنسية للتأمين»
يقفز  %1000في أقل من ساعة

ّ
ح����ق����ق س���ه���م ال���ش���رك���ة ال���س���ع���ودي���ة
الفرنسية للتأمني التعاوني «أليانز
إس إف» مكاسب قوية للغاية وصلت
ن��س��ب��ت��ه��ا إل����ى  %1000ب��ع��د أق����ل من
سوق
ساعة من بداية أول تداوالته في
ً
األس���ه���م ال���س���ع���ودي���ة أم�����س ،م��س��ج�لا
سعر 109.7ري���االت ،مقارنة مع سعر
االك��ت��ت��اب ال��ب��ال��غ 10ري������االت للسهم
ال�����واح�����د ،وس�����ط ت��������داوالت م���ح���دودة
تجاوزت بالكاد نصف مليون سهم.
وشهد السهم طلبات محمومة عليه
ف���ي ال��ل��ح��ظ��ات األول������ى ل���ت���داول���ه في
ال���س���وق ق��اب��ل��ت��ه��ا ن�����درة ش���دي���دة في
امل��ع��روض ،مما جعل السهم يستقر
عند املستويات السعرية التي سجلها
مع بداية الجلسة (109.75رياالت).
م����ن ج���ان���ب���ه ،أرج������ع امل����دي����ر امل���ال���ي

تسليم شقق «الجميرا»
قد يعيد األسعار إلى
معدالتها الطبيعية
قالت شركة «دب��ي للعقارات» إنها
س ّ���ل���م���ت أك����ث����ر م�����ن  3آالف ش���ق���ة ف��ي
مشروعها «جميرا بيتش ريزيدنس»
بدبي ،حيث قام نحو  %30من املالك
باالنتقال مباشرة بعد انتهاء عملية
تسليم الوحدات السكنية لهم.
وأش������ار م���دي���ر امل��ب��ي��ع��ات ف���ي «دب���ي
ل��ل��ع��ق��ارات» عبد الرحيم مظلوم ،إلى
أن الشركة سعت إلى تحسني نوعية
الخدمات املتوافرة بالشقق من خالل
ت���أس���ي���س أول ن���ظ���ام م����رك����زي ل��ج��م��ع
النفايات ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط
وإجراء تحسينات على الشارع املمتد
بموازاة الشاطئ على مسافة  1, 7كم
وتعزيز خدماته لتلبية احتياجات
امل��ش��اة بشكل أف��ض��ل ،وه���ذا م��ن أب��رز
أس����ب����اب ت���أخ���ر امل����ش����روع ف����ي ال���وق���ت
املحدد كما يقول مطوروه.
وع����ن ج��ن��س��ي��ات ال���ع���م�ل�اء امل��ه��ت��م�ين
بالوحدات السكنية في املشروع قال
املسؤول في «دبي للعقارات» إن أغلبية
ال��ع��م�لاء م��ن م��واط��ن��ي دول���ة اإلم����ارات
وه���ن���اك أك��ث��ر م���ن  20%م���ن م��واط��ن��ي
اململكة املتحدة والبقية من جنسيات
أخ��رى .وأض��اف أن��ه سيتم تسليم كل
املحال التجارية ضمن مركز التسوق
«ذا ووك» ،في الربع األخير من ،2007
محال من أصل
بعد أن تم تسليم 60
ً
 ،300حيث يجري العمل حاليًا على
تجهيز تلك املحال.
(دبي -األسواق نت)

 250مليار دوالر
لشركات الخليج
بحلول2010
ت����وق����ع م����رك����ز دب������ي ال���م���ال���ي
العالمي ،الذي تأسس عام 2004
وي��ع��م��ل وف���ق ل��وائ��ح منسجمة
م���ع ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة ،ت��وق��ع
ان ت��ت��م��ك��ن ال���ش���رك���ات ف���ي دول
الخليج من الحصول على 250
مليار دوالر م��ن إص���دار أوراق
مالية بضمان أصول مع حلول
ع��ام  ،2010وذل��ك تلبية للطلب
المتنامي ع��ل��ى ت��م��و ي��ل البنية
التحتية والعقارات .وقال ناصر
السعيدي كبير اقتصادي سلطة
ال���م���رك���ز ان ال���ت���وري���ق س��ي��ك��ون
ً
نموا.
أسرع أسواق الدين

«آبار» اإلماراتية
تسعى إلى بيع
وحدة حفر آبار النفط
ق�����ال�����ت ش�����رك�����ة آب���������ار ل�ل�اس���ت���ث���م���ار
ال���ب���ت���رول���ي أم������س ،إن���ه���ا ت���ن���وي ب��ي��ع
وحدتها لحفر آبار النفط هذا العام،
ل���ل���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى ع���م���ل���ي���ات ال��ت��ن��ق��ي��ب
واإلنتاج .وقال املدير املالي في «آبار»
محمد الحسيني إن الشركة تنوي بيع
«دملا للطاقة» التي كانت اشترتها في
 ،2005وذل��ك بحلول سبتمبر املقبل.
وأبلغت «آب��ار» بورصة أبو ظبي في
ب��ي��ان ل��ه��ا أن��ه��ا س��ت��ب��ي��ع «دمل�����ا» على
أساس العروض التنافسية.
ف��ي��م��ا أوض����ح ال��ح��س��ي��ن��ي أن «دمل���ا»
ال ت��ع��ت��ب��ر ج�����زءًا م���ن أن��ش��ط��ة «آب�����ار»
األساسية ،نظرًا ألن آبار حولت بؤرة
تركيزها إلى التنقيب واإلنتاج.
وأض���اف :ج��اءت ع��روض من داخل
املنطقة ومن خارجها ،واإلطار الزمني
إلتمام بيع «دمل��ا» هو أوائ��ل سبتمبر
.2007
وت��م��ل��ك «دمل���ا ل��ل��ط��اق��ة» أو ت��دي��ر 22
منصة حفر ب��ري��ة ف��ي سلطنة عمان
وقطر والسعودية والهند وفقًا ملوقع
الشركة على اإلنترنت.
وق��ال الحسيني م��ن دون الخوض
في تفاصيل إن «آب���ار» ستسعى الى
الحصول على موافقة املساهمني على
البيع في اجتماع يعقد قريبًا.
م��ش��ي��را ال����ى أن ال���ش���رك���ة ستسعى
أي���ض���ًا ال����ى ال���ح���ص���ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة
امل��س��اه��م�ين ع��ل��ى ب��ي��ع س��ن��دات قابلة
للتحويل إل��ى أس��ه��م ورب��م��ا صكوك
إسالمية .وامتنع عن ذكر أي تواريخ
محتملة.
(رويترز)

واإلداري وامل������س������ؤول ع����ن ع�ل�ا ق���ات
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي «أل���ي���ان���ز إس إف»
الدكتور ف��ادي بهجت األس��ط��ا سبب
االرت���ف���اع���ات ال��ق��وي��ة ل��س��ه��م ال��ش��رك��ة
أم���س إل���ى ع��ام��ل�ين رئ��ي��س��ي�ين ،األول
ه��و ثقة املستثمرين ف��ي م��ا يمتلكه
ال���ش���ري���ك���ان ال���رئ���ي���س���ان ف����ي ال��ش��رك��ة
وه��م��ا «ال��ب��ن��ك ال��س��ع��ودي ال��ف��رن��س��ي»
وشركة «أليانز األملانية للتأمني» من
قدرات استثمارية وخبرات في مجال
التأمني ،والثاني هو قلة عدد األسهم
املطروحة من رأسمال الشركة للتداول
في سوق األسهم السعودية مع زيادة
الطلب عليها.
وأض����اف أن األس��ه��م ش��ه��دت حجم
طلبات كبيرًا عليها مع بدء تداولها
في السوق بلغت أكثر من  3ماليني

س�����ه�����م ،م����ق����اب����ل ع���������روض ض���ع���ي���ف���ة،
وه����ذا م���ا أدى إل���ى ال��ص��ع��ود ال��ق��وي
للسهم ،وأردف بالقول « :إنه العرض
والطلب».
وأوض���ح األس��ط��ا أن القائمني على
ال��ش��رك��ة ال���ج���دي���دة ق���ام���وا ب���دراس���ات
ال����ج����دوى ال��ل�ازم����ة ل��ف��ت��رة ال��س��ن��وات
الخمس املقبلة ،والتي أظهرت أرقامًا
جيدة ،إال أنه فضل عدم الكشف عن
أي أرقام تخص هذه املسألة ،مكتفيًا
ب��ق��ول��ه« :إن مستقبل ال��ش��رك��ة مبشر
ف��ي ظ��ل س���وق ال��ت��أم�ين امل��ت��ن��ام��ي في
اململكة».

تحركات السهم
إل���ى ج��ان��ب ح��رك��ة ال��س��ه��م ،افتتح

الجلسة على سعر  109.75ري��االت،
وه���و ال��س��ع��ر ال����ذي ل���م ي��ت��ن��ازل عنه
ال����س����ه����م ح����ت����ى ال����س����اع����ة ال������واح������دة
ب��ال��ت��وق��ي��ت ال��س��ع��ودي ف���ي ظ���ل شح
العروض من قبل املكتتبني.

ثقة المستثمرين
في ما يمتلكه الشريكان
الرئيسان من قدرات
استثمارية وخبرات
في مجال التأمين
أحد أسباب الصعود

«إعمار» و«أمانة كابيتال» تتفقان  474مليون درهم أرباح
على إطالق مراكز طبية في أبوظبي بنك الخليج األول في الربع الثاني
وقعت «أمانة كابيتال» ،شركة إدارة
األصول املالية التي تتخذ من دبي مقرًا
لها ،مذكرة تفاهم مع «مجموعة إعمار
للرعاية الصحية» ،اململوكة بالكامل
من قبل «إعمار العقارية» ،بهدف إنشاء
عدد من املراكز الطبية املتخصصة في
إم����ارة أب��وظ��ب��ي .وس��ت��ع��م��ل «مجموعة
إع���م���ار ل��ل��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة» بمقتضى
ه���ذا االت���ف���اق ،ع��ل��ى ت��أس��ي��س مجمعات
طبية متكاملة تغطي جميع املتطلبات
واالخ���ت���ص���اص���ات ال��ط��ب��ي��ة ،م���ع ت��رك��ي��ز
خاص على العناية بالشؤون الصحية
الخاصة بالنساء واألطفال.
ووق���ع م��ذك��رة التفاهم ال��ي��وم ك��ل من
ص���ال���ح ال���ح���ام���د ،ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لشركة «أمانة كابيتال» ،وعمر الشنار
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل��ج��م��وع��ة «إع���م���ار
للرعاية الصحية» .كما أعلن الطرفان

ع����ن أول امل���ش���اري���ع ال���ت���ي س��ت��ث��م��ر ع��ن
ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة م���ن خ�ل�ال م��رك��ز طبي
متخصص للنساء واألطفال يمتد على
م��س��اح��ة  300أل���ف ق���دم م��رب��ع ف��ي قلب
العاصمة أبوظبي.
و ف��ي معرض تعليقه على االتفاقية
قال الحامد إن مجموعة «إعمار للرعاية
ال��ص��ح��ي��ة» ح��ق��ق��ت خ���ط���وات م��ه��م��ة في
م���ج���ال ت���ط���وي���ر ال���ق���ط���اع ال���ص���ح���ي م��ن
خالل التزامها بتطبيق أفضل املعايير
ال���ع���امل���ي���ة ،واع���ت���م���اد أح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات
الطبية في مختلف املشاريع التي أعلنت
عنها حتى اليوم .الفتا الى أن سياسة
امل��ج��م��وع��ة ف���ي م��ض��م��ون��ه��ا وأه���داف���ه���ا
تنسجم مع خطط حكومة دولة اإلمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،ال���ت���ي ت��ش��ج��ع على
تفعيل دور القطاع الخاص في أنظمة
الرعاية الطبية في البالد.

قال مسؤول في «بنك الخليج األول»
وهو ثالث أكبر بنوك أبو ظبي من
حيث القيمة السوقية ،إن البنك حقق
أرب���اح���ًا ص��اف��ي��ة ب��ل��غ��ت  474مليون
درهم (ما يعادل  129.1مليون دوالر)
ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ان��ي م��ن  2007ب��زي��ادة
 %28ع��ن ال��ف��ت��رة املقابلة م��ن .2006
وه���ذا ه��و رب��ع السنة امل��ال��ي��ة ال��راب��ع
على التوالي الذي ترتفع فيه األرباح
إلى مستوى قياسي .وكانت أرباح
الربع الثاني من العام  2006وصلت
إلى  370.22مليون درهم.
وقال البنك في بيان له إن نصيب
السهم من األرباح في النصف األول
م��ن ال��ع��ام بلغ  0.70دره��م��ًا ارتفاعًا
من  0.60درهمًا .وارتفعت القروض
وال��س��ل��ف��ي��ات ب��ن��س��ب��ة  %74إل����ى 34
مليار درهم (ما يعادل  9.26مليارات

دوالر).
وق�����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للبنك
أندريه صايغ ،في البيان ،إن االرباح
ت��ع��ك��س ن���م���وًا ف���ي م��خ��ت��ل��ف أن��ش��ط��ة
البنك بما فيها األنشطة األساسية
مثل الشركات واالستثمار والتجزئة
املصرفية.
وق�������ال ال���ب���ن���ك إن األص���������ول زادت
 %67إلى  57مليار دره��م في السنة
املنتهية في  30يونيو .2007
(رويترز)

اقتصاد
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ً
النقص الكبير في اإلمدادات النفطية قد يرفع سعر البرميل إلى  95دوالرا

بورصات

ترجمة فادي مطر

تستمر في اآلونة األخيرة حركة
ّ
المد والجزر وعدم االستقرار
في العالقة بين منظمة «أوبك»
والوكالة الدولية للطاقة .ففي حين
تطالب المنظمة بزيادة اإلنتاج
في دول أوبكّ ،
تصر األخيرة على
عدم وجود مشاكل تستدعي مثل
هذا اإلجراءً ،كذلك انعكس هذا
الصراع ارتفاعا وصل إلى مستويات
قياسية في سعر البرميل.

ّ
حذر بنك غولدمان
ساكس من احتمال
أن يبلغ سعر البرميل
ً
مستوى الـ 95دوالرا
مع نهاية العام في حال
لم تزد «أوبك»
مستويات إنتاجها

تسجل أس��ع��ار النفط ف��ي الفترة
األخيرة مستويات قياسية وصلت
في بعض األحيان إلى أكثر من 80
ً
دوالرا للبرميل .و ق��د أدت مشاكل
االن��ت��اج ف��ي بحر ال��ش��م��ال ال��ى هذه
ال���ق���وة غ��ي��ر ال��م��س��ب��وق��ة ف���ي أس��ع��ار
ال��ن��ف��ط ،وال���ت���ي ام��ت��د ت��أث��ي��ره��ا ال��ى
خ����ام����ات ح�����وض األط���ل���س���ي ون��ف��ط
لويزيانا االميركي الخفيف ،الذي
يتميز بانخفاض مستوى الكبريت
فيه ،وع��دد من النفوط النيجيرية،
وه��������ذه ال�����خ�����ام�����ات ت����ق����ود م���س���ي���رة
االرتفاع القياسي لألسعار في حين
ً
ال يبتعد نفط برنت كثيرا عنها.
وق�������د س���ج���ل���ت ام�������������دادات ال���ن���ف���ط
ً
ً
ان��خ��ف��اض��ا م��ل��ح��وظ��ا ب��س��ب��ب اق��ف��ال
خط االنابيب البريطاني المركزي،
والذي حجب نحو  470الف برميل
ً
عن السوق يوميا.
وق���د أض��ي��ف��ت م��ش��اك��ل ن��ف��ط بحر
الشمال لتتراكم فوق موانع وحواجز
أخ��رى كثيرة ف��ي البلدان المنتجة
للنفط ،ال سيما نفط نيجيريا الذي
ً
يعاني تراجعا في إنتاجه بنسبة
 25%م���ن إن���ت���اج���ه ،ب���اإلض���اف���ة ال��ى
رفض دول منظمة «أوبك» انتاج 1.7
مليون برميل اضافي في اليوم.
وفي السياق نفسه شهدت أسعار
ً
ال��ن��ف��ط ارت���ف���اع���ا ب��ن��س��ب��ة  50%منذ
منتصف يناير الماضي مع استمرار
اتخاذ منحنى األسعار المستقبلية
ً
ً
ل���ن���ف���ط ب����رن����ت ،م�����س�����ارا م���ت���راج���ع���ا،
م��م��ا ي��ع��ن��ي ان األس�������واق ال��ن��ف��ط��ي��ة
والالعبين فيها يستعدون لمرحلة
صعبة وقاسية من المضاربة.

كذلك يتوقع انخفاض مستوى
ال���م���خ���زون ال��ن��ف��ط��ي االم���ي���رك���ي في
األش����ه����ر ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة ب��س��ب��ب
أعمال الصيانة والتصليحات في
المصافي قبيل فصل الشتاء ،األمر
الذي يقلل من دافع الشراء للتخزين
في الفترة المقبلة.
لماذا يستمر الطلب على النفط
ال���خ���ام ع��ن��د أس���ع���ار م��ت��زاي��دة مثل
ال��س��ائ��دة اآلن ف���ي األس��������واق؟ ...ان
ال��س��وق ي��ت��ح��رك ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ض��وء
ح����ج����م ال�����م�����خ�����زون واح����ت����ي����اج����ات
ال��م��ص��اف��ي ،وب��ع��ب��ارة اخ���رى يمكن
القول بأن المصافي مازالت قادرة
على تحقيق األرب��اح حتى في ظل
ً
سعر  80دوالرا للبرميل ،وتحاول
ال��م��ص��اف��ي ال��ت��خ��ل��ص م���ن مشكلة
تراجع هوامش أرباحها عن طريق
ش����راء ال��خ��ام��ات ب��أس��ع��ار مرتبطة
ب��أس��ع��ار ب��ي��ع المنتجات وه���ذا ما
يعرف بعملية «التسعير اإلرجاعي»
أي أن س����ع����ر ا ل������خ������ام ال ي���ت���ح���دد
بالنسبة إلى صاحب المصفاة إال
بعد قيامه بتكرير النفط وبيعه
في األسواق.
لقد توافقت ندرة العرض وزيادة
ال��ط��ل��ب م��ع ف��ائ��ض ك��ب��ي��ر ف��ي حجم
األم������وال ال���ج���اه���زة ل��ل��م��ض��ارب��ة في
األسواق الفورية ،حيث يعتقد الكثير
م��ن المضاربين أن نقص العرض
س���وف ي��س��ت��م��ر ف��ت��رة أخ�����رى ،وذل���ك
ب��س��ب��ب ت��وق��ع م��زي��د م��ن األع��اص��ي��ر
ف���ي خ��ل��ي��ج ال��م��ك��س��ي��ك ،وم���زي���د من
المشكالت في نيجيريا واستمرار
التزام دول «األوبك» بخفض االنتاج

مؤشر
الكويت
12,351.80

ً
الذي اتفق عليه أخيرا.
وأع���ط���ى ب��ن��ك غ���ول���دم���ان س��اك��س
م�����ش�����روع�����ي�����ة ل������ه������ذه ال�����ت�����وق�����ع�����ات،
ً
ومصداقية كبيرة محذرا من احتمال
ان يبلغ سعر البرميل مستوى الـ95
ً
دوالرا مع نهاية العام في ح��ال لم
تزد «أوبك» مستويات انتاجها.
ك������ذل������ك ط�����������رأت ع�����ل�����ى األس�����������واق

النفطية تغييرات مهمة خالل السنة
ال��م��اض��ي��ة ،ف��ال��خ��ام��ات النيجيرية
التي تعتبر األغلى في العالم اليوم،
يرتفع الطلب عليها بسبب نوعيتها
و م��و ق��ع��ه��ا ،فباستطاعتها ت��زو ي��د
حوض المحيط األطلسي واألسواق
اآلسيوية .كذلك فإن تدفق الخامات
ال��ك��ن��دي��ة ال����ى ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة

دف��ع��ت بإنتاج ال��ش��رق األوس���ط الى
خارج حوض األطلسي نحو الداخل
اآلسيوي.
ً
لذلك فإن اكثر ال��دول تضررا من
اج���راء ات منظمة أوب��ك هي البلدان
المستهلكة اآلسيوية على حوض
المحيط الهادئ ،حيث يسجل الطلب
أعلى مستوياته في العالم.

ّ
سجلت إمدادات النفط
ً
ً
انخفاضا ملحوظا
بسبب إقفال خط
األنابيب البريطاني
المركزي

«باركليز» يرفع سعر شراء «أيه بي إن أمرو» «األونكتاد» :الحماية الشديدة للملكية الفكرية
ً
ِّ
إلى  93مليار دوالر
تعوق التقدم التكنولوجي في أشد بلدان العالم فقرا
رف����ع ب��ن��ك ب��ارك��ل��ي��ز أم����س ع��رض��ه
ل��ش��راء «أي���ه ب��ي إن أم����رو» إل���ى 93.1
مليار دوالر بعد حصوله على دعم
من مؤسستين ماليتين آسيويتين،
وذل��ك تحديا للعرض المنافس من

قبل «روي��ال بانك أوف سكوتالند».
ويتضمن عرض باركليز الجديد دفع
ما قيمته  58.9مليار دوالر أسهما
مقابل جزء من الصفقة.
وي����أت����ي ال����ع����رض ال���ج���دي���د أع��ل��ى

بكثير من العرض السابق الذي كان
بالكامل مقابل أسهم قيمتها 46.7
مليار دوالر.

ً
التقرير يوصي أقل البلدان نموا وشركاءها اإلنمائيين
باستخدام آليات بديلة من أجل تعزيز التقدم التكنولوجي
ً
ً
أصدر األونكتاد تقريرا جديدا يدعو
المنظمة
فيه إلى تكييف القواعد ً
حقوق ً الملكية الفكرية تكييفا
انتقائيا بغية منح فرصة ألفقر
بلدان العالم ،التي قد ال تتمكن
دون ذلك من تحقيق التنمية
التكنولوجية الضرورية لنموها
ً
اقتصاديا والتقليل من الفقر.

عمال صينيون يراقبون عملية تركيب محركات طواحني الهواء ،األولى من نوعها في الصني،
ّ
إذ تعمل بواسطة قوة الهواء .وبذلك تصبح الصني إحدى أبرز الدول التي تستخدم قوة الهواء
(الصني  -رويترز)
كمصدر طاقة بعد أوروبا والواليات املتحدة والهند.

ً
ً
«برنت» يتراجع مقتربا من  77دوالرا
واالقتصاد العالمي يثير قلق «أوبك»
ان���خ���ف���ض س���ع���ر م���زي���ج ب���رن���ت ف��ي
ال����م����ع����ام��ل�ات االج������ل������ة ف������ي ب����ورص����ة
«انتركونتننتال» بلندن امس مقتربا
من مستوى  77دوالرا للبرميل وسط
ع��م��ل��ي��ات ب��ي��ع ل��ج��ن��ي أرب����اح أث��ارت��ه��ا
ت��وق��ع��ات ب��ارت��ف��اع ان���ت���اج ال��م��ص��اف��ي
ّ
وتعهد اوبك بضخ مزيد من
االميركية
النفط اذا تطلب االم��ر .وح��اول برنت
دون ج���دوى ف��ي ال��ج��ل��س��ات السابقة
اختراق المستوى القياسي الذي بلغه
ف���ي اغ��س��ط��س ال���م���اض���ي ع��ن��د 78.65
دوالرا للبرميل ويعتقد المحللون أنه

قد يواصل محاوالته في هذا الصدد.
ّ
وعبر رئيس اوبك ووزير النفط بدولة
االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة محمد
الهاملي عن قلق منظمة اوبك بشأن
األ ث��ر المحتمل لسعر النفط القريب
من المستوى القياسي على االقتصاد
العالمي لكنها ال تجد مؤشرات تذكر
على أن النمو تضرر من جراء ارتفاع
تكلفة الطاقة.
ّ
وأكدت اوبك انها مستعدة النتاج
مزيد من النفط اذا تطلب االمر ولكن
ليس من الواضح ما اذا كان سيتعين

على المنظمة زيادة االنتاج قبل نهاية
العام .وانخفض سعر برنت  58سنتا
الى  77.06دوالرا للبرميل وفقد الخام
االميركي الخفيف  47سنتا ليصل الى
 75.32دوالرا للبرميل .كذلك تراجع
السوالر في بورصة «انتركونتننتال»
 2.50دوالر الى  652.25دوالرا للطن.
(لندن  -رويترز)

مؤشر
السعودية
7,411.33

19.43

مؤشر
دبي
4,306.89

- 21.53

مؤشر
البحرين
2,475.38

- 0.22

مؤشر
قطر
7,628.29
سعر برميل النفط ...إلى أين؟

بين التقرير األخير الذي اصدره
ال��ـ « االون��ك��ت��اد» أن من غير الواقع
ً
استنادا إلى االتجاهات الراهنة أن
ُي��ت��وق��ع م��ن معظم ه��ذه ال��ب��ل��دان أن
تحقق «إرس���اء ق��اع��دة تكنولوجية
سليمة وناجعة» بحلول عام ،2013
وهو الموعد النهائي الذي تم اآلن
ت��ح��دي��ده ل��ه��ا الس��ت��ي��ف��اء المعايير
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي يقتضيها االت��ف��اق
المتعلق بجوانب حقوق الملكية
الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس)
لمنظمة التجارة العالمية.
وي���ق���ول األون���ك���ت���اد ف���ي ت��ق��ري��ره
إن ن��ظ��م ح��ق��وق ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة
ال���راه���ن���ة ال���ق���وي���ة ت��ح ِّ��ب��ذ أص��ح��اب
ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ،وه���م ي��وج��دون
ع��ادة في البلدان الصناعية ،على
المستخد مين
ا ل��م��س��ت��خ ِ��د م��ي��ن أو
ِ
ال���م���ح���ت���م���ل���ي���ن ،ك�����ب�����ل�����دان ال����ع����ال����م
ً
ال��خ��م��س��ي��ن األق������ل ن����م����وا .وال���ف���رق
ب���ي���ن���ه���م���ا ال ي���س���ت���ه���ان ب������ه ،ح��ي��ث
إن ال��ع��ول��م��ة االق���ت���ص���ادي���ة ت��ك��اف��ئ
بصورة متزايدة األص��ول الفكرية
ال المادية .وإن اتباع طرق ابتكارية
لتصريف األعمال التجارية وإدارة
أص��ول م��ن قبيل ب���راء ات االخ��ت��راع
وح������ق������وق ال�����م�����ؤل�����ف وال�����ع��ل��ام�����ات
ا ل���ت���ج���ار ي���ة  -و ج��م��ي��ع��ه��ا تنظمها
حقوق الملكية الفكرية  -يمكن أن
ي��ف��ض��ي إل���ى م��ن��اف��ع اق��ت��ص��ادي��ة ال
بأس بها .ويمكن تقديم حجج قوية
تؤيد تكييف نظام حقوق الملكية
ال��ف��ك��ري��ة ح��س��ب اح��ت��ي��اج��ات ب��ل��دان
ضعيفة بوجه خاص ،حسبما جاء
في التقرير.
إص���دار ب���راءات االخ��ت��راع ومنح

ح���ق���وق ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ف���ي أق��ل
ً
البلدان نموا
ًَ
ً
إن ع�����������ددا ق���ل���ي�ل�ا م�����ن ب��������راء ات
االخ���ت���راع ال��ع��ال��م��ي��ة م��ن��ش��ؤه��ا أق��ل
ً
البلدان نموا ،ويفيد البنك الدولي
ً
أن ه�����ذا ال����ع����دد م����ا ب�����رح آخ�������ذا ف��ي
التناقص ،حيث انخفض متوسط
نسبته من  66%في النصف األول
من تسعينات القرن الماضي إلى 10
في المائة في الفترة .2004 - 2000
واض����اف ال��ت��ق��ري��ر ان����ه ب��إم��ك��ان
ً
أقل البلدان نموا ،من حيث المبدأ،
َّ
َ
ُ
أن ت���س���ت���ف���ي���د م�����ن م�����ه�����ل م�����م�����ددة
ق��ب��ل أن ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه��ا اس��ت��ي��ف��اء
ج��م��ي��ع ش�����روط االت����ف����اق ال��م��ت��ع��ل��ق
ب��ج��وا ن��ب ح��ق��وق الملكية الفكرية
ال��م��ت��ص��ل��ة ب���ال���ت���ج���ارة (ت���ري���ب���س).
ول��دي��ه��ا ح��ت��ى ع���ام  - 2013وحتى
ع�����ام  2016ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���أج���زاء
م��ع��ي��ن��ة م����ن االت����ف����اق ت���س���ري ع��ل��ى
المستحضرات الصيدالنية .وثمة
أوج����ه م���رون���ة واس��ت��ث��ن��اء ات شتى
متاحة .لكن التقرير يبين أنه ،من
حيث الممارسة العملية ،ثمة عدد
متزايد من اتفاقات التجارة الحرة
وم���ع���اه���دات االس��ت��ث��م��ار ال��ث��ن��ائ��ي��ة
واتفاقات تجارية دولية أخرى (من
قبيل قانون النمو والفرص المتاحة
في أفريقيا ،ومشروعات االتفاقات
التجارية المقرر عقدها بين االتحاد
األوروب��ي ومجموعة دول أفريقيا
والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ)
ُ
تبطل هذه الشروط الخاصة .فهي
ت��ق��ي��د اس����ت����خ����دام أوج������ه ال���م���رون���ة
واالستثناءات ،وتفرض في الواقع
ً
ً
على أقل البلدان نموا شروطا أكثر
صرامة من الشروط المطلوبة من
البلدان النامية األخرى ،بل وحتى
م��ن ال��ب��ل��دان األع���ض���اء ف��ي منظمة
التجارة العالمية التي ليست من
ً
أق���ل ال��ب��ل��دان ن��م��وا .ه���ذه ال��ش��روط،
ال������ت������ي ت����س����م����ى ش�����������روط ت���ري���ب���س
اإلض����اف����ي����ة ،ت���ت���ج���اوز االل���ت���زام���ات
االع����ت����ي����ادي����ة ل���م���ن���ظ���م���ة ال���ت���ج���ارة
العالمية ب��ش��أن الملكية الفكرية.
ً
كما ُت َ
فرض شروط أكثر تشددا في
ً
عملية انضمام أق��ل ال��ب��ل��دان نموا
إلى منظمة التجارة العالمية ،على
غرار ما جرى مع كمبوديا.

التوصيات
ال��ت��وص��ي��ة األس���اس���ي���ة ال��م��ق��دم��ة
ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ه���ي أال ت���ك���ون ال��ف��ت��رة
االن��ت��ق��ال��ي��ة ال��م��ت��اح��ة ألق����ل ال��ب��ل��دان
ً
ً
ن��م��وا م��ح��ددة س��ل��ف��ا ب��م��وع��د نهائي
ت���ح���ك���م���ي ،ب����ل أن ت�������دوم إل������ى ح��ي��ن
ً
ب��ل��وغ بلد م��ا م��ن أق��ل ال��ب��ل��دان نموا
م��ا تسميه دي��ب��اج��ة ات��ف��اق تريبس
«قاعدة تكنولوجية سليمة وناجعة».
ومن بين التوصيات األخرى أن يتم
توضيح مفهوم «نقل التكنولوجيا»
ف��ي منظمة ال��ت��ج��ارة العالمية ،وأن
ت��ق َّ��دم ح��واف��ز للشركات لتشجيعها
على نقل التكنولوجيا .وينبغي أال
ً
ُيشترط على أقل البلدان نموا التي
ً
هي في سبيلها حاليا إلى االنضمام
إلى منظمة التجارة العالمية أن تقدم
َّ
معجلة أو خاضعة لمعايير
حماية
ت���ري���ب���س اإلض����اف����ي����ة .وب����وج����ه ع����ام،
ينبغي تكييف نظم حقوق الملكية
ً
الفكرية لتمكين أقل البلدان نموا من
تحسين قدرتها على إنتاج وتسويق
منتجات ق���ادرة على المنافسة في
األس�����واق ال��دول��ي��ة ،حسبما ينصح
ب��ه ف��ي التقرير .كما ي��دع��و التقرير
إلى صقل القواعد والمعايير بغية
إق���ام���ة ت�����وازن م��ن��اس��ب ب��ي��ن حماية
ال���م���ل���ك���ي���ة ال����ف����ك����ري����ة واح����ت����ي����اج����ات
ً
ف������رادى أق����ل ال���ب���ل���دان ن���م���وا .وك��ذل��ك
ينبغي زي����ادة أوج����ه م��رون��ة ات��ف��اق
ً
تريبس .وينبغي ألقل البلدان نموا
وش��رك��ائ��ه��ا اإلن��م��ائ��ي��ي��ن استكشاف
خ�����ي�����ارات غ���ي���ر م��ت��ص��ل��ة ب��ال��م��ل��ك��ي��ة
الفكرية يمكن أن تحفز على االبتكار
ً
في أقل البلدان نموا .ومن بين هذه
ال���خ���ي���ارات وض����ع آل���ي���ات «م��ف��ت��وح��ة
ال��م��ص��در» وغ��ي��ر م��ش��م��ول��ة بحقوق
الملكية الفكرية؛ واالضطالع ببحوث
م��دع��وم��ة ب��إع��ان��ات م��ن خ�لال تقديم
م��ن��ح وإع����ف����اءات ض��ري��ب��ي��ة وال��ع��م��ل
في المختبرات الحكومية؛ وتقديم
مكافآت إنمائية؛ واستخدام األسرار
ال��ت��ج��اري��ة؛ وع��م��ل��ي��ات ش���راء أنصبة
ب��راء ات االختراع؛ والتزامات الشراء
ً
م��ق��دم��ا؛ وال��ش��راك��ات بين القطاعين
العام والخاص.
وي��وص��ي األون��ك��ت��اد ف��ي تقريره
َّ
ً
أق��ل البلدان ن��م��وا ب��أن تستفيد إلى

ّ
أكدت «أوبك» أنها
مستعدة إلنتاج مزيد
من النفط إذا تطلب
األمر ولكن ليس من
الواضح ما إذا كان
سيتعين على المنظمة
زيادة اإلنتاج قبل
نهاية العام

أظهرت بيانات الجمارك الصينية
أم����س أن واردات ال��ص��ي��ن م���ن ال��ن��ف��ط
اإلي���ران���ي زادت بنسبة  %24ف��ي أول
س���ت���ة أش���ه���ر م����ن ال����ع����ام ،م���ق���ارن���ة م��ع
نفس الفترة من العام الماضي ،وذلك
في نمو أس��رع مما ك��ان المتعاملون
ي����ت����وق����ع����ون����ه .وك���������ان ت�����ج�����ار ال���ن���ف���ط
ي��ت��وق��ع��ون ف��ي ال��س��اب��ق ب��ق��اء واردات
النفط الصينية من ايران دون تغيير
ً
أو ح��ت��ى ت��راج��ع��ه��ا ق��ل��ي�لا ه���ذا ال��ع��ام
م���ق���ارن���ة م����ع ع������ام  .2006وح���اف���ظ���ت
ُ
اي���ران ال��ت��ي تعتبر راب���ع اك��ب��ر مصدر
للنفط في العالم ،على موقعها كثالث
أك��ب��ر م��ص��در للنفط إل��ى الصين بعد
السعودية وانغوال .واشترت الصين
ف��ي النصف االول م��ن ال��ع��ام الحالي،

61.50

مؤشر
عمان
6,467.08

- 37.10

عمالت أجنبية
دوالر أميركي
يورو
جنيه استرليني
فرنك سويسري
ين ياباني

 0.286د.ك
 0.396د.ك
 0.590د.ك
 0.238د.ك
 0.002د.ك

عمالت عربية
أقصى حد ممكن مما يتيحه اتفاق
تريبس من أوجه مرونة وأن تحول
دون تضاؤل إمكانية االستفادة من
الملكية الفكرية بإبرامها اتفاقات
ت���ج���ارة ح����رة وم���ع���اه���دات اس��ت��ث��م��ار
ث���ن���ائ���ي���ة وغ����ي����ره����ا م�����ن االت����ف����اق����ات
التجارية ،أو بانضمامها إلى منظمة
التجارة العالمية .ويضيف التقرير
أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعيد
ال��ن��ظ��ر ف���ي م���ا ي��ت��رت��ب ع��ل��ى ق��واع��د
الملكية الفكرية الدولية من آثار في
التنمية ،مع السعي إلى اتباع نهج
ً
أكثر توازنا ،وبخاصة في حالة أقل
ً
البلدان نموا.

دراسة لحالة بنغالدش
وي��خ��ل��ص ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن ه��ذه
ال����ن����ت����ائ����ج ت�����دل�����ل ع����ل����ى أن ح���ق���وق
الملكية ال��ف��ك��ر ي��ة ال��ق��و ي��ة ال تشجع
ال��ش��رك��ات ال��م��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى االب��ت��ك��ار،
وق����د ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ال��ي ع��ل��ى تعطيل
تطور الصناعات المحلية الناشئة.
وت��ت��ط��ل��ب ت��ن��م��ي��ة ه����ذه ال��ص��ن��اع��ات
تقليل القيود التي تحد من إمكانية
اكتساب معارف جديدة والحصول
على تكنولوجيات جديدة وحيازة
َ ِّ
يمكن تلك الشركات
دراية فنية بما
والمؤسسات التجارية من االرتقاء
بمستوى أنشطتها االقتصادية.

ًَ
ً
إن عددا قليال
من براءات االختراع
العالمية منشؤها
ً
أقل البلدان نموا

ارتفاع واردات النفط الصينية من إيران
نحو  10.9ماليين ط��ن أو م��ا ي��وازي
ً
 440الف برميل يوميا من النفط الخام
ّ
من طهران .وأك��د تاجر نفط حكومي
أن الزيادة المفاجئة ترجع الى بعض
المشتريات الفورية من جانب مؤسسة
«سينوبيك كورب» الحكومية لتكرير
ً
النفط وهو أمر غير معتاد نظرا إلى
ً
أن ك���ل ص�������ادرات ال��ن��ف��ط ت��ق��ري��ب��ا من
منتجي اوبك تكون في صورة عقود
طويلة األجل وليس مبيعات فورية،
ً
ل��ك��ن��ه ل���م ي��ع��ط ت���ق���دي���را ل��ل��م��ش��ت��ري��ات
الفورية من اي��ران .وخفضت اليابان،
وهي مستورد رئيسي للنفط االيراني،
ّ
من مشترياتها بسبب تقلص الطلب
المحلي.
(بكين  -رويترز)

19.20

حافظت إيران رابع
أكبر مصدر للنفط
في العالم على موقعها
كثالث أكبر مصدر
للنفط إلى الصين
بعد السعودية وأنغوال

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

682.95 682.35
13.34 13.30
1,334 1,330

النفط
الخام

السعر

خام دبي
$ 70.76
خام برنت
$ 77.37
االميركي الخفيف $ 75.26

ألول مرة بنك
صيني يتخطى
«سيتي» ليصبح
األكبر في العالم
ت����������ج����������اوزت ال����ق����ي����م����ة
السوقية للبنك الصناعي
وال������ت������ج������اري ال���ص���ي���ن���ي
ال������������ذي ت����س����ي����ط����ر ع���ل���ي���ه
ال�����دول�����ة ب���ال���ك���ام���ل أم���س
ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة لبنك
«سيتي غروب» األميركي
ال��ع��م�لاق ،ليصبح بذلك
أكبر بنك ف��ي العالم من
ح��ي��ث ال��ق��ي��م��ة ال��س��وق��ي��ة؛
حيث صعد سعر السهم
(ال����ف����ئ����ة أ) ال������م������درج ف��ي
شنغهاي  %2.7الى 5.75
يوان ،لتصل قيمة البنك
إل����ى  254م��ل��ي��ار دوالر،
ً
متجاوزا «سيتي غروب»
بنحو  3مليارات دوالر.

وول ستريت
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شيمون بيريز ...محارب قديم
في حال فشلت الجهود الرامية
إلى ردع إيران بالوسائل السلمية،
فإن «خطا أحمر» يتعين أن
تتولى رسمه جبهة موحدة بشأن
استخدام القوة .وحذر «سيكون
خطأ جسيمًا أن تقوم إسرائيل
برسم هذا الخط».

جوديث ميلر
ق���ب���ل أن ي���ت���ول���ى ش���ي���م���ون ب��ي��ري��ز
األح��������د ال����م����اض����ي م����ه����ام م��ن��ص��ب��ه
ت����اس����ع رئ����ي����س ل����دول����ة إس����رائ����ي����ل،
ب��دأ يتصدر األخ��ب��ار .وف��ي الوقت
ال�����������ذي ت����ع����ه����د ف�����ي�����ه ب���اس���ت���ع���م���ال
منصبه الجديد لـ «توحيد» دولته
ال���م���ن���ق���س���م���ة و«م����خ����اط����ب����ة ج��م��ي��ع
اإلس����رائ����ي����ل����ي����ي����ن» ،ص�������رح ب���ي���ري���ز
ألس��وش��ي��ي��ت��ي��د ب���رس ق��ب��ل س��اع��ات
قليلة من توليه منصبه بأن على
إسرائيل «التخلص» م��ن األراض��ي
ال����ت����ي اح���ت���ل���ت���ه���ا  40ع�����ام ً�����ا ،وم���ن
ضمنها المستعمرات اإلسرائيلية
التي ساعد في تشكيلها .وقد أكد
أن معظم االسرائيليين يوافقونه
الرأي.
وه��ذا ما دفع زفي هندل ،عضو
ف���ي ال��ك��ن��ي��س��ت االس���رائ���ي���ل���ي يمثل
مجلس المستوطنات النافذ إلى
ال��ق��ول «ح��ت��ى قبل توليه منصبه،
ي���ب���ذل ال���س���ي���د ب���ي���ري���ز م����ا ب��وس��ع��ه
لتقسيم الدولة ...ويعمل لمصلحة
أص���دق���ائ���ه ،ق��ت��ل��ة ح���رك���ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية» .وعندما أقسم بيريز
اليمين ال��دس��ت��وري��ة ف��ي البرلمان
اإلسرائيلي في وقت الحق من ذلك
ال��ي��وم ،رف���ض ب��ع��ض البرلمانيين
ال����غ����اض����ب����ي����ن ال������وق������وف أو ح��ت��ى
التصفيق ،على عكس معظم أعضاء
الكنيست ،والمسؤولين البارزين
في الحكومة و 1000ضيف حضروا
االحتفال.
وت�������ع�������د ه�����������ذه ال�����ت�����ص�����ري�����ح�����ات
االس��ت��ف��زازي��ة م��ع��ه��ودة م��ن السيد
ب��ي��ري��ز .ف��ف��ي ج��م��ل��ة واح������دة ،عمد

ال��م��ق��ات��ل ال��ق��دي��م ال��ب��ال��غ م��ن العمر
 83ع��ام ً��ا وال����ذي ت��ول��ى ،ف��ي بعض
األح��ي��ان مرتين ،جميع الوظائف
الحكومية المتوافرة ،إلى التعبير
ع�����ن ع����زم����ه اس���ت���ع���م���ال م�����ا اع��ت��ب��ر
ت���اري���خ���ي ً���ا م��ن��ص��ب ً��ا ف���خ���ري ً���ا بغية
السعي إلى إحالل السالم ومكافحة
الفقر والترويج لمواضيع لطالما
اع��ت��ب��ره��ا ح��ي��وي��ة ألم����ن إس��رائ��ي��ل
القومي .وقد قال لي «لم يكن اليهود
راض����ي����ن ي����وم ً����ا ،ال ع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د
ال����ش����خ����ص����ي وال ع����ل����ى ال���ص���ع���ي���د
ال��ج��م��اع��ي ،وه��م محقون ف��ي ذل��ك.
ً
قانعا ،تصبح مثيرا
عندما تكون
للضجر».
وب��ال��ن��ظ��ر إل���ى ه���ذه ال��ب��داي��ة ،لن
تكون والية الرئيس بيريز مثيرة
للضجر ً
أبدا .فخالل مقابلتنا التي
دام������ت  90دق���ي���ق���ة ووج����ب����ة ال���غ���داء
التي تلتها ف��ي فندق ال يبعد عن
الكنيست ،ب��دا أن بيريز يستمتع
بأداء دوره كرئيس استفزازي.
ه���ل ك����ان ق��ل��ق ً��ا م���ن ق��ن��ب��ل��ة ذري���ة
إي����ران����ي����ة؟ ه�����ذا ه����و ال����س����ؤال ال����ذي
ً
يوما
طرحته على الرجل الذي قاد
ج��ه��ود إس��رائ��ي��ل ال��س��ري��ة الناجحة
بغية تطوير أسلحة نووية.
ف���أج���اب «اإلره��������اب واالح���ت���ب���اس
ال��ح��راري هما التهديدان الكبيران
اللذان تواجههما إسرائيل».
االحتباس الحراري؟
أج��������ل ،ي���ح���ت���ل ارت������ف������اع درج�������ات
الحرارة في «القطبين» المقام الثاني
بعد اإلره��اب في قائمة التهديدات
ال���ت���ي ت���واج���ه���ه���ا إس����رائ����ي����ل .ي���وم ً���ا
م���ا س��ت��ع��م��ل ال���م���ن���ازل اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
والمصانع والسيارات على الطاقة

لورن شوكر
مع عمليات جمع التبرعات المحلية،
ومقاربات جديدة للمعارض الفنية،
وارت�����ف�����اع األس����ع����ار ب���س���رع���ة ره��ي��ب��ة،
ّ
يتوجه هواة الجمع إلى استراتيجيات
جديدة للبحث عن صفقات مالئمة.
ق���ض���ت ال���م���س���ت���ش���ارة ال��ف��ن��ي��ة ل��ي��زا
أوستين ثالثة عقود تجمع في خاللها
التحف لها ولعمالئها من الشركات،
فأمنت صفقات جيدة عبر تطويرها
ال����ع��ل�اق����ات م�����ع ال����م����ع����ارض ال���ف���ن���ي���ة.
وت���ص���رح «ان��ت��ه��ت ه���ذه األي������ام» .فمع
ازده���ار س��وق ال��ف��ن ،تدفق المشترون
ليحدوا من قدرة المتعاملين ،في حين
بات الحصول على مساومات مربحة
ً
ً
نادرا.
أمرا
أخ����ي����را ك���رس���ت ال���س���ي���دة أوس��ت��ي��ن
الكثير م��ن وقتها لجذب المتبرعين
إلى حدث يهدف إلى مساعدة مجموعة
فنية ال تبغي الربح في ميامي .فمقابل
س���ع���ر ال�����دخ�����ول ال���ب���ال���غ  375دوالرا
أميركيا ،يحق لكل شخص أن يأخذ
غرضا واح���دا ،إن لم يسبقه إل��ى ذلك
شخص آخر .والقتناص قطعة مرادة،
وه����ي ت��ح��ف��ة م��ص��ن��وع��ة م���ن ال���زج���اج
ال���ع���اك���س م���ن ص��ن��ع ك���اري���ن ري���ف���اس،
رك���ض���ت ال���س���ي���دة أوس���ت���ي���ن ب��أق��ص��ى
س��رع��ت��ه��ا لتسبق ب��ق��ي��ة ال��ح��اض��ري��ن.
ّ
تصرح «بالطبع ركضت بجنون
وهي
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ق��ط��ع��ة» .وأض��اف��ت
أن تحفة ال��س��ي��دة ري��ف��ا ت��س��اوي آالف
ال�����دوالرات« ،وأن���ا حصلت على شيء
مقابل ال شيء».

مزاد خيري لبيع لوحات فنية في الهواء الطلق بمدينة هامبتونز األميركية

«خير لنا
االعتماد على
الشمس من
االعتماد على
السعوديين»
بيريز

هوامش االستثمار عبر الحدود

صفقات فنية نادرة
ويستمر سوق الفن في االنتعاش
بسرعة البرق ،فمبيعات أكبر صالتي
م��زاد علني ،وهما صالتا «كريستي»
و»س����وث����ي����ب����ي» ،ق����ف����زت ب���ن���س���ب���ة،%42
لتصل إلى  8.4مليار دوالر .وأفضت
ت��ل��ك الحقيقية إل���ى ص��ع��ود األس��ع��ار
وت��س��ل��ي��ط األض�����واء ع��ل��ى ت��ح��ف فنية
ون����وع����ي����ات ب���ق���ي���ت ف����ي ال����ظ��ل�ام ألم���د
طويل .كما أن��ه دف��ع بعض أه��م هواة
جمع القطع الفنية والتحف إلى إعادة
تحديث آلياتهم وتكتيكاتهم ،والبحث
عن مناطق جيدة للمساومة.
إضافة إلى حفالت جمع التبرعات
كتلك التي ّ
نظمتها السيدة أوستين،
ّ
ي��م��ك��ن أن ت���ش���ك���ل م����ع����ارض ال��ف��ن��ون
ال���ت���راث���ي���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة م����ص����درا ل��ق��ط��ع
وتحف ذات أسعار مقبولة ،إن أدركت
الطريقة المالئمة إل ي��ج��اد الصفقات
المناسبة( ،وف��ي تلك الحالة فلتهيئ
نفسك للظهور ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ع��رض).
أما في األسواق الجديدة ،حيث اعتاد
البائعون التوجه إلى الصين ،ينصح
ب��ع��ض ه�����واة ج��م��ع ال��ت��ح��ف وال��ق��ط��ع
ال���ن���ادرة ب��ت��وس��ي��ع دائ�����رة ال��ب��ح��ث في
مناطق أخرى مثل اسكتلندا وكوريا
الجنوبية.
ومع تنامي سوق التحف وتصاعد
أس����ع����اره واإلق�����ب�����ال ع��ل��ي��ه م����ن ج��ان��ب
المتعاملين ،يمكن تبني نهج التنقيب
ع���ن ن���وع���ي���ات م���ن ال��ق��ط��ع أق����ل ش��ه��رة
وان��ت��ش��ارا .يعتبر بيتر ن��اج��ي ،وهو
ت���اج���ر س���اب���ق ف����ي ن���ي���وي���ورك وم���دي���ر
معرض «ناتور مورت» في نيوديلهي

الشمسية .ق��ال« :خير لنا االعتماد
ع���ل���ى ال���ش���م���س م����ن االع���ت���م���اد ع��ل��ى
السعوديين».
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ال ي�����زال اإلره�����اب
ال��ن��ووي التهديد األك��ب��ر بالنسبة
إل���ى إس���رائ���ي���ل .واآلن ب��ع��د أن ق��ام
ال��رئ��ي��س ب���وش ب��ب��س��ال��ة وش��ج��اع��ة
بإطاحة صدام حسين ،بات الحكام
ال���دي���ن���ي���ون ف����ي ط����ه����ران ال���ت���ح���دي
األك��ب��ر أم���ام إس��رائ��ي��ل .وق���د رف��ض
اإلف����ص����اح ع���ن رأي�����ه ب���ش���أن سحب
القوات األميركية من العراق .قال إن
إيران «تود تدمير كل ما هو حديث.
ولكنها دولة فاشلة» .عندما سيطر
الماللي على الحكم بعد ثورة عام
 ،1979كانت إيران تحوي  30مليون
ن��س��م��ة ،أم����ا ال���ي���وم ف��ه��ي ت��ض��م 70
مليون نسمة.
وق��ال السيد بيريز «ال يستطيع
النظام اإلي��ران��ي إطعامهم .الفساد
م��ت��ف��ش ك��م��ا ال���م���خ���درات ،وب��ال��ك��اد
يشكل ذوو األصول الفارسية %50
م���ن ال���س���ك���ان» .وال ش���ك ف���ي أن ه��ذا
النظام سيسقط على غرار االتحاد
السوفييتي.
ولكن هل يحصل ذلك قبل امتالكه
أسلحة ذرية؟
«ه���ل س��ي��دخ��ل ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي
العصر الحديث قبل أن تتمكن إيران
واإلرهابيون من امتالك القنبلة؟»،
بذلك يكون رد على سؤالي بسؤال
آخر .وأضاف أن ال أحد يعرف.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن احتمال
أن ي����ض����ع ال����م��ل�ال����ي األص����ول����ي����ون
واإلرهابيون الذين يدعمونهم يدهم
ً
تهديدا
على أسلحة نووية ال يعتبر
لإلسرائيليين ف��ح��س��ب ،ب��ل ل��ل��دول

ج��م��ي��ع��ه��ا .وأك��م��ل «ل����ذا ف���إن ال��ع��ال��م
ب���أس���ره س��ي��ت��ح��د ف���ي م��واج��ه��ت��ه��م».
ففي ظل وجود جبهة موحدة ضد
ال���رئ���ي���س م��ح��م��ود أح���م���دي ن��ج��اد،
«س��ي��ك��ون خ����اس ً
����را» ،ع��ل��ى ح���د ق��ول
بيريز.
كذلك استبق األح���داث بقوله إن
أوروبا ،بما فيها روسيا ،ستمارس
ض��غ��وط ً��ا اق��ت��ص��ادي��ة ع��ل��ى ط��ه��ران.
فالرئيس الروسي فالديمير بوتين
ال��ذي التقاه أخيرا «ي��درك» خطورة
ه���ذا ال��ت��ه��دي��د .ه���ذا إل���ى ج��ان��ب أن��ه
«يعلم أن الشيشان تحوي أكثرية
مسلمة ،وأن روسيا يتراجع تعداد
س��ك��ان��ه��ا» ،ب��ح��س��ب ال��س��ي��د ب��ي��ري��ز.
ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن ،ي��ع ّ��ب��ر ان��ت��خ��اب
أنجيال ميركل في ألمانيا ،ونيكوال
س��������ارك��������وزي ف������ي ف�����رن�����س�����ا ،وف������وز
غ���وردن ب���راون ممثل ح��زب العمال
ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ،ع��ن ن��ش��وء «أوروب����ا
مختلفة اآلن».
واس��ت��ط��رد السيد بيريز بالقول
إن ال���ل���ج���وء إل�����ى اس���ت���ع���م���ال ال���ق���وة
ال���ع���س���ك���ري���ة ض����د أه��������داف إي���ران���ي���ة
ً
سابقا ألوانه ،طالما
نووية سيكون
أن ال��ف��رص��ة م��ا زال���ت سانحة ل��ردع
إي������ران ب��ال��س��ب��ل ال��س��ل��م��ي��ة .ب��ي��د أن
ً
مطروحا
الهجوم العسكري ما زال
على طاولة البحث .وفي حال فشلت
ال���ج���ه���ود ال���رام���ي���ة إل����ى ردع إي����ران
ب���ال���وس���ائ���ل ال��س��ل��م��ي��ة ،ف�����إن «خ��ط��ا
أحمر» يتعين أن تتولى رسمه جبهة
موحدة بشأن استخدام القوة .وحذر
«س���ي���ك���ون خ��ط��أ ج��س��ي��م ً��ا أن ت��ق��وم
إسرائيل برسم هذا الخط».
أل��ي��س��ت رغ��ب��ة إي�����ران ف���ي ام��ت�لاك
ً
نظرا إل��ى أن
أسلحة نووية مبررة

إس���رائ���ي���ل ن��ف��س��ه��ا ق���د ط�����ورت ه��ذه
األسلحة؟
ان��ت��ف��ض ب��ي��ري��ز وأك���د «باكستان
ً
مشيرا
والهند قامتا بذلك قبلنا»،
ب���ش���ك���ل واض�������ح إل������ى االخ����ت����ب����ارات
ال�����ن�����ووي�����ة ال����ت����ي أج����رت����ه����ا ه����ات����ان
ال��دول��ت��ان .وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن
ً
يوما بإجرائها
إسرائيل لم تعترف
اخ�����ت�����ب�����ارات ع���ل���ى ه������ذه األس���ل���ح���ة.
ُ
ويعتبر تعليق السيد بيريز هذا
ً
تغيرا في موقف إسرائيل الرافضة
أن تؤكد أو أن تنفي عالنية امتالكها
ما يعتبره المحللون ترسانة نووية
ت��ق��در ب���ـ 300س�لاح ن���ووي .وأض��اف
«ساعدنا ديمونة في إقامة السالم
ً
مشيرا إل��ى موقع أكبر
م��ع م��ص��ر»،
مفاعل ن��ووي في إسرائيل .وتابع
«قال السادات ذلك عالنية».
ك��ذل��ك أض����اف ال��س��ي��د ب��ي��ري��ز أن��ه
ال ت����ج����وز م����ق����ارن����ة إس�����رائ�����ي�����ل م��ع
ً
قائال إن إسرائيل
إي��ران .واستطرد
مصممة على «أال تكون األول��ى في
إخراج القنابل النووية إلى الشرق
األوس���ط» ،ع��ائ ً
��دا بذلك إل��ى غموض
إس���رائ���ي���ل ال��م��ت��ع��م��د ف���ي م���ا يخص
ق���درات���ه���ا ال���ن���ووي���ة .وه����ذه س��ي��اس��ة
ساعد هو في رسمها في عام 1963
ب��ص��ف��ت��ه ن��ائ��ب وزي����ر ال����دف����اع ،وق��د
الق����ى ان���ت���ق���ادات ش���دي���دة ب��س��ب��ب��ه��ا.
وتابع «ها هم قادة إيران يصرحون
عالنية بأنهم يريدون مسحنا من
الخريطة».
وف������ي ال�����وق�����ت ال�������ذي ص������رح ف��ي��ه
ب��ي��ري��ز ب���أن���ه ي���ري���د م���ن ط���ه���ران أن
تقلق بشأن نوايا دولته وقدراتها،
أض��اف أن إسرائيل ق��د ال تقلق من
إي���ران تملك أسلحة ن��ووي��ة ف��ي ظل

حكم ديني غير جهادي .وقال «لقد
تعلمنا أن نتعايش مع باكستان».
وبالتالي لو أن حكم إي��ران معتدل
الخ��ت��ل��ف ال���وض���ع ب��رم��ت��ه ،ذل����ك ألن
عملية السالم أو «عمليات السالم»،
ك��م��ا أس��م��اه��ا ،ه��ي ره���ن ،ن��وع ً��ا م��ا،
بالقادة.
على سبيل المثال ،يشكك بيريز
في أن يكون من الممكن إقامة سالم
م��ع س��وري��ة يترأسها ب��ش��ار األس��د.
م��ا دام األس��د مستمرا ف��ي تشجيع
«ح�������زب ال����ل����ه» ال���ش���ي���ع���ي األص����ول����ي
وتقويض وحدة لبنان ،فإنه «يحق
للرئيس ب��وش رف��ض المفاوضات
المباشرة» ،على حد تعبير بيريز.
وف���ي ال��وق��ت ع��ي��ن��ه ،أص���ر السيد
بيريز على أن «الفرصة سانحة اآلن
إلق��ام��ة ال��س�لام م��ع الفلسطينيين»
ال�����ذي�����ن رف������ض ح���زب���ه���م اإلس��ل�ام����ي
ال���م���ج���اه���د« ،ح�����م�����اس» ،االن���ص���ي���اع
للقيادة في الضفة الغربية ،ووضع
ي���ده ع��ل��ى غ����زة ،ال��ت��ي ي��ق��ط��ن��ه��ا 1.5
مليون فلسطيني يعاني معظمهم
الفقر.
رحب معظم االسرائيليين بتولي
ال���س���ي���د ب���ي���ري���ز م���ن���ص���ب ال���رئ���ي���س
األس��ب��وع الماضي .لعلهم يأملون
أن يتمكن م��ن اس��ت��ع��ادة وق���ار ه��ذا
ال��م��ن��ص��ب وش����رف����ه ال��م��ل��ط��خ ح��ت��ى
ً
فضال
اآلن على الصعيد المحلي،
ع����ن م��ك��ان��ت��ه وس��ل��ط��ت��ه ال��م��ع��ن��وي��ة
المفقودتين في الخارج .ولكن هذا
ً
مقلقا ،وهو
ال��وض��ع يعكس واق��ع ً��ا
أن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ازده����ار ال��دول��ة
الكبير وإنجازاتها العلمية ،فإنه ال
يوجد أحد أصغر ً
سنا على الساحة
السياسية للعب هذا الدور.

اليوم ،أن التصوير الهندي ال يحظى
ّ
باألهمية التي يستحقها .ففي حين
تبلغ قيمة اللوحات للفنانين الهنود
ال��م��ع��اص��ري��ن م��ن ج��ي��ل ال��وس��ط زه��اء
 20أل����ف دوالر وص�����وال إل����ى  60أل��ف
دوالر أو ح��ت��ى ف���ي ب��ع��ض األح���ي���ان
 100ألف دوالر ،يمكن أن تباع الصور
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ال��ت��ي التقطها ه��ؤالء
الفنانون أنفسهم مقابل  1000دوالر.
وه���و ي����رى« :أن ال���س���وق ال��م��س��ت��ور
اليوم يكون بحاجة إلى خبرة أعمق
في هذا المجال».
وت������أت������ي ال����ح����س����اب����ات ال���م���ت���غ���ي���رة
للساعين ال ق��ت��ن��اص القطع والتحف
وإج�����راء م��س��اوم��ات ف��ي ظ��ل ت��ح��والت
أش���م���ل ت���ط���رأ ع��ل��ى ع���ال���م ال���ف���ن ب��وج��ه
ع�������ام .ف���م���ع ن���م���و ص�������االت ال�����م�����زادات
المتخصصة في بيع التحف والقطع
ال��ف��ن��ي��ة ال�����ن�����ادرة ،ت��ت��وس��ع ال��ش��رك��ات
ال��ك��ب��ي��رة ف���ي ه����ذا ال��ق��ط��اع ف���ي م��ج��ال
ت��ن��ظ��ي��م م���ع���ارض .ف���ي ال���وق���ت ع��ي��ن��ه،
يتوسع عالم المعارض الفنية بسرعة:
فقد تم إنشاء زه��اء  20معرضا حول
م��ع��رض «أرت ب��اي��زل م��ي��ام��ي بيتش»
ل��ل�اس����ت����ف����ادة ق�������در ال����م����س����ت����ط����اع م��ن
االهتمام المتنامي لتلك النوعية من
المعارض.
ويعتبر الشارون أنه مع انخفاض
معدل انتقال الباحثين عن الصفقات
م��ن ب��ل��د إل���ى آخ���ر ،م��ن ال��م��ه��م ج ً
���دا أن
يتحلوا ب��ال��وع��ي ال���دائ���م .ع��ل��ى عكس
التحف المباعة في ص��االت المزادات
والمعارض الشهيرة ،يمكن أال تتمتع
أع���م���ال األس������واق ال��ن��ام��ي��ة أو ح��ف�لات
جمع التمويل بتصديق عالم خبير
في التحف الفنية ،ويبقى على البائع
أن يجري بنفسه األبحاث الضرورية
عن الفنان.
وي����ق����ت����رح خ�����ب�����راء ال���ق���ط���ع ال��ف��ن��ي��ة
والتحف البحث عن فنانين شاركوا
في معارض جماعية في متاحف أو
معارض صغيرة أو محلية ،وح��ازوا
ع��ل��ى ش���ه���ادة م���ن م���درس���ة ف���ن ج��ي��دة،
أو وردت أس��م��اؤه��م ف���ي م��ج��م��وع��ات
م��ع��روف��ة .ف��ف��ي ح���ال وج���د ال��ب��ائ��ع��ون
عددا متزايدا من الشارين المحتملين،
ق��د تشكل معرفة بعض المعلومات
عن الفنان ،باإلضافة إلى نية صادقة
بالشراء ،ميزة لكسب المنافسة.

إيان ساليسبوري
استفادت األسهم العالمية من تراجع
ال����دوالر وازده�����ار األس����واق ال��ب��ازغ��ة
خ��ل��ال ال���س���ن���وات ال����ث��ل�اث األخ����ي����رة،
فتطورت أسرع من األسهم المحلية،
ون���ت���ي���ج���ة ل�����ذل�����ك ،ش���ك���ل���ت األس����ه����م
األج��ن��ب��ي��ة ج ً
������زءا أك���ب���ر م���ن م��ح��اف��ظ
المستثمرين األميركيين.
ه�����ل ي���ع���ن���ي ذ ل������ك أ ن������ه آن األوان
ً
فوفقا لحكمة وول
للتراجع؟ ربما ال،
ستريت ،عندما يزدهر قطاع بشكل
كبير على المستثمرين أن يعيدوا
التوازن عبر بيع عدد من األسهم لكي
ال يهيمن استثمار واحد بعينه على
الجزء األكبر من محافظهم.
غير أن حالة األسهم الدولية قد
ً
استثناء لتلك القاعدة .تشير
تشكل
ب��ع��ض ال���دالئ���ل إل����ى أن ال��ع��دي��د من
األميركيين ال يتعين عليهم االفراط
في االستثمار في الشركات األجنبية
اليوم ،لسبب بسيط وهو أنهم كانوا
يستثمرون بطريقة م��ح��دودة ج ً
��دا
في الماضي.
وت��ش��م��ل أس���ب���اب االس��ت��ث��م��ار في
األس����ه����م األج���ن���ب���ي���ة اح���ت���م���ال ج��ن��ي
ع������ائ������دات أك�����ب�����ر ،م�����ع أن ذل�������ك غ��ي��ر
م��ض��م��ون ،ف��ض�لا ع���ن ال��ت��ن��وع .ففي
ب��ع��ض األح����ي����ان ،ل���ن ت��س��ي��ر أس����واق
المال األجنبية متالزمة مع األسهم
األم��ي��رك��ي��ة ،وه����و م���ا ق���د ي��س��ه��م في
استقرار المحافظ االستثمارية التي
تقوم على مدى التوازن المتوافر بين
هذين العاملين.

األسهم المحلية
على الرغم من غياب جواب واضح
وسريع عن كمية المال التي يجدر
استثمارها خارج الحدود ،يدل حجم
األسواق المالية األجنبية المرتبطة
بالسوق األميركية إل��ى أن��ه بإمكان
ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن أن ي��ض��خ��وا ت��دف��ق��ات
لشراء أسهم أجنبية أكبر بكثير مما
يستثمرونه اليوم.
ت��ش��ك��ل األس����ه����م األج���ن���ب���ي���ة أك��ث��ر
من نصف القيمة السوقية ل�لأوراق
ال���م���ال���ي���ة ك����اف����ة ،ووف����ق ً����ا ل���دوغ�ل�اس
ش����ي����ن����دول����ف ،ال����م����س����ؤول ع�����ن ق��س��م

اس���ت���ث���م���ار األص�������ول االس��ت��رات��ي��ج��ي
ف���ي ش���رك���ة «س��ي��ت��ي غ���ل���وب���ال وي��ل��ث
م��ا ن��غ��م��ا ن��ت» ،ي��م��ك��ن للمستثمرين
ً
نظرا إلى هذا التوزيع أن يستثمروا
م���ا ي�����وازي  %55م���ن اس��ت��ث��م��ارات��ه��م
ال��م��خ��ص��ص��ة ل�ل�أس���ه���م ف����ي ش���رك���ات
أجنبية.
ب�����ي�����د أن���������ه ع�����ن�����دم�����ا ت������ق������دم ه�����ذه
ال�����ش�����رك�����ة م������ن م����ج����م����وع����ة «س���ي���ت���ي
غ������روب» ت��وص��ي��ات��ه��ا إل����ى زب��ائ��ن��ه��ا
وم���س���ت���ش���اري���ه���ا ال���م���ال���ي���ي���ن ،ت��ه��دف
إل������ى ن���س���ب���ة أق������ل ب���ك���ث���ي���ر وت��ن��ص��ح
باستثمار ز ه���اء  %30م��ن أسهمها
ف��ي ال���خ���ارج ،وه���ي نسبة يعتبرها
السيد شيندولف مصدر راحة أكبر
بالنسبة إلى المستثمرين.
وهو يرى أن« :معظم المستثمرين
يفضل األعمال الوطنية ،وعلينا أن
نأخذ ذل��ك في عين االعتبار عندما
نقدم النصائح ،أظن أنه من العادل
أن أق���ول إن االس��ت��ث��م��ار ال��ح��ال��ي أقل
مما ننصح به».
ووف���ق ً���ا ل���دراس���ة ح��دي��ث��ة أج��رت��ه��ا
شركة «ش����رودرز» ،المتخصصة في
إدارة األص�����ول ف���ي ل���ن���دن ،يستثمر
زه�����اء  %13م���ن األم��ي��رك��ي��ي��ن ال��ي��وم
في األسهم األجنبية ويخطط %19
منهم ل��س��ل��وك ال��ط��ري��ق نفسه خ�لال
السنوات الخمس المقبلة.
ف����ي ال����وق����ت ع��ي��ن��ه ت��ش��ي��ر دراس�����ة
م����ول����ه����ا زب������ائ������ن ش�����رك�����ة «ه����ي����وي����ت
أس����وش����اي����ت����س» ،ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي
اس��ت��ش��ارات ال���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ،إل��ى
أن زه���اء  %10م��ن المستفيدين من
خطة المعاشات المعروفة ب��ـ)k(401
(أي الحاصلين على مكافآت نهاية
خ��دم��ة  401أل���ف دوالر) ،يخططون
لالستثمار في أسواق المال الدولية
أو أس���واق ال���دول ال��ب��ازغ��ة ،بينما لم
ت��ب��ل��غ ه����ذه ال��ن��س��ب��ة س����وى  %4منذ
ث��ل��اث س����ن����وات .أي أن االس��ت��ث��م��ار
ال��دول��ي بين المستفيدين من خطة
م��ع��اش��ات  )k(401ق���د ي��ش��ك��ل حصة
نسبتها  %20من حجم استثماراتهم
في األسهم.
ك���م���ا ت���ظ���ه���ر ب���ي���ان���ات م����ن م��ع��ه��د
«انفستمنت كومباني انستيتيوت»،
وه�������ي م���ج���م���وع���ة ت����ج����اري����ة ت��ع��ن��ى
بصناديق االستثمار المشتركة ،أن

نسبة  %22من األصول المستثمرة
ف��ي صناديق االستثمار المشتركة
األم��ي��رك��ي��ة م���وج���ودة ف���ي ص��ن��ادي��ق
«عالمية» ،وهي فئة تضم صناديق
دول������ي������ة وت�����ل�����ك ال�����ت�����ي ت���ج���م���ع ب��ي��ن
ص��ن��ادي��ق االس��ت��ث��م��ارات األم��ي��رك��ي��ة
واألجنبية .وقد ارتفع المجموع من
نسبة  %14التي سجلت منذ ثالث
سنوات.
وبالتأكيد ،إضافة إل��ى توسعها
ً
جزءا
السريع ،تشكل األسهم الدولية
أ ك��ب��ر م��ن محافظ المستثمرين ألن
األم���وال األميركية الجديدة تتدفق
بفضل جني المستثمرين مزيدا من
ً
ووفقا لمعهد «انفستمنت
العائدات.
ك���وم���ب���ان���ي ان��س��ت��ي��ت��ي��وت» ح��ص��دت
ص���ن���ادي���ق االس���ت���ث���م���ار ال��م��ش��ت��رك��ة
العالمية تدفقات أكثر من صناديق
األس���ه���م ال��م��ح��ل��ي��ة خ��ل�ال ال��س��ن��وات
الثالث األخيرة.

المخاطر
ي���زخ���ر ت���اري���خ ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن في
ص���ن���ادي���ق االس���ت���ث���م���ار ال��م��ش��ت��رك��ة
ب���أم���ث���ل���ة ع����ن ع��ج��ل��ة ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن
ف���ي ات���ب���اع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ن��اج��ح��ة
وج�����دي�����دة ،ف���ي���ش���ت���رون م����ا إن ت��ب��ل��غ
االستراتيجيات ذروتها ويتكبدون
الخسائر ما إن تفشل.
أم������ا األس�����������واق ال����ب����ازغ����ة ف��ي��ج��ب
الحذر منها ،بسبب المخاطر التي
ت��ك��ت��ن��ف االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا .قليلون
ه��م م��دي��رو ال��م��ح��اف��ظ االس��ت��ث��م��اري��ة
أو ال��م��س��ت��ش��ارون ال��م��ال��ي��ون ال��ذي��ن
ينصحون باستثمار أكثر من زهاء
 %10ف����ي م���ح���اف���ظ أس���ه���م األس������واق
البازغة ،لذلك يجدر بالمستثمرين
أن يفكروا ً
مليا قبل استثمار كميات
أكبر أو االتكال على توسع القطاع
المستثمر فيه.
ك��م��ا أن م��خ��اط��ر األس��ه��م ال��دول��ي��ة
تتخطى مخاطر األ س��ه��م المحلية.
وفي حين أدى تبدل وضع العمالت
إل�����ى رف�����ع ق��ي��م��ة األس����ه����م األج��ن��ب��ي��ة
أخ�����ي ً
�����را ،ي��م��ك��ن أن ي��ن��ق��ل��ب ال���وض���ع
بسرعة.
يفضل توماس زيمرمان ،مخطط
م���ال���ي ف���ي ش���رك���ة «اف���ان���س���ت���ون» في

ايلينوي ،المحافظة على استثمار
خارجي بنسبة  ،%17في حين تقبل
ً
تشددا
بعض الزبائن الشباب األقل
ً
أخيرا التراجع عنها
هذه الفكرة ،قرر
ً
مشيرا إلى قلقه من ارتفاع الدوالر.
يستثمر األميركيون مبالغ طائلة
ف�����ي ال�����خ�����ارج ع���ن���دم���ا ي��س��ت��ث��م��رون
ف��ي ش��رك��ات أميركية م��ث��ال «ج��ن��رال
إلكتريك» و«ك��وك��ا ك��وال» التي تملك
م��ع��دالت مبيعات مرتفعة ج ً
���دا في
ال����خ����ارج .وي��ع��ل��ن زك�����اري ك��اراب��ي��ل،
رئ����ي����س االق���ت���ص���ادي���ي���ن ف����ي ش��رك��ة
«فريد ألجير مانغمانت» أنه نتيجة
للتوسعات الخارجية ،يرتبط ازدهار
ه����ذه ال���ش���رك���ات م���ال���ي ً���ا أك���ث���ر ف��أك��ث��ر
بوضع االقتصاد األجنبي.
أي أن ب��ع��ض األس��ه��م األم��ي��رك��ي��ة
ق������د ت���ت���ق���ل���ب أس������ع������اره������ا ارت����ف����اع����ا
وانخفاضا حسب أوضاع الشركات
األجنبية ،مما يقضي على أحد مزايا
االستثمار الخارجي.
وي����رى ال��س��ي��د ك���اراب���ي���ل« :أن ه��ذا
االرت���ب���اط ال��م��ب��اش��ر ف���ي س��ب��ي��ل��ه ال��ى
االزدياد».

على الرغم من الحكمة
التقليدية قد ال يكون
التراجع الحل األنسب
اليوم

اكسر إحدى ساقيك
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دوليات
تركيا تدخل مرحلة جديدة...
ّ
وأردوغان يلمح إلى ليونة في الملف الرئاسي
َّ
عزز حزب العدالة والتنمية حكمه في
أعقاب ًفوزه باالنتخابات التشريعية،
خصوصا في وجه العلمانيين .ومن
المتوقع أن يشهد البرلمان نقاشات
حادة بسبب مواقف حزب «الحركة
القومية» المتشددة حيال المسألة
الكردية.
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن اس �ت �م��رار ال�س�ل�ط��ة
بتركيا في يد حزب «العدالة والتنمية»،
في أعقاب االنتخابات التشريعية التي
حقق قيها أمس األول فوزا كاسحا ،فإن
هذه االنتخابات أنتجت تغييرًا كبيرًا
تميز بتعزيز
ف��ي املشهد ال�س�ي��اس��يّ ،
م��وق��ع ه� ��ذا ال� �ح ��زب ال �ح��اك��م امل�ن�ب�ث��ق
ع��ن «ال �ت �ي��ار االس�ل�ام ��ي» ف��ي م��واج�ه��ة
ال�ع�ل�م��ان�ي�ين وال �ج �ي��ش وع � ��ودة ح��زب
قومي ونواب اكراد الى البرملان.
وحصل ح��زب رئيس ال ��وزراء رجب
طيب اردوغان الحاكم منذ نحو خمس
س� �ن ��وات ،ع �ل��ى  %46.4م ��ن االص� ��وات
بعد عملية الفرز ،بحسب نتائج غير
رس �م �ي��ة ن �ش��رت �ه��ا وك ��ال ��ة االن ��اض ��ول
لالنباء أمس.
وق��دم اردوغ ��ان ام��س استقالته الى
الرئيس التركي احمد نجدت سيزار من
اجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وق��ال رئ�ي��س ال� ��وزراء ،خ�لال مؤتمر
صحفي عقده في انقرة نقلته وسائل
االعالم التركية عقب اللقاء ،ان الرئيس
سيزار طلب منه االستمرار في مزاولة
ع �م �ل��ه ال � ��ى ح�ي��ن ت �ش �ك �ي��ل ال �ح �ك��وم��ة
الجديدة.
ول� �ف ��ت أردوغ � � � � ��ان ال � ��ى ان � ��ه ي�ع�ت�ق��د
ان ال �خ�ل�اف ف ��ي ش ��أن امل �ن��اف �س��ة على
م�ن�ص��ب رئ �ي��س ال �ب�ل�اد ي�م�ك��ن حسمه
دون توترات ،مشيرًا الى أنه سيبحث
مع وزير الخارجية عبدالله غول ما اذا
كان سيظل مرشحًا عن حزب «العدالة
والتنمية» ملنصب الرئاسة ،األمر الذي
ي�ش�ي��ر ال ��ى ل�ي��ون��ة م��ن ج��ان��ب ال�ح��زب
وربما عدم رغبة في تضييع تداعيات
الفوز الساحق.
وتسبب اختيار الحزب لغول مرشحا
ملنصب الرئيس في ابريل املاضي في
دخ ��ول ت��رك�ي��ا ف��ي ازم ��ة ب�ع��د اع�ت��راض
الصفوة العلمانية صاحبة النفوذ بما
فيها ج�ن��راالت الجيش على تاريخه
اإلسالمي.
وأش��ار اردوغ��ان ال��ى انها ثاني مرة
ف�ق��ط ف��ي خ�م�س�ين ع��ام��ًا ي�ن�ج��ح ح��زب
حاكم في تحسني نتائجه االنتخابية
في انتخابات جديدة.
وسيشغل «ال�ع��دال��ة والتنمية» 340
مقعدًا م��ن أص��ل  550ف��ي ال�ب��رمل��ان ،ما
ي �ف��وق ال �ن �ص��ف ب� �ف ��ارق ك �ب �ي��ر .وك ��ان
ح �ص��ل ع �ل��ى  %34م ��ن االص � � ��وات في
االنتخابات التشريعية السابقة عام
 351( 2002نائبا).
وم ��ن امل �ف��ارق��ة أن ع ��دد ن� ��واب ح��زب
«العدالة والتنمية» انخفض رغم ارتفاع
ن�س�ب��ة االص� ��وات ال�ت��ي ح�ص��ل عليها،
وذل� ��ك ن�ت�ي�ج��ة ع� ��ودة ق ��وة ث��ال �ث��ة هي
ح��زب «الحركة القومية» ال��ى البرملان
( %14.2م��ن االص ��وات 71 ،نائبا) الى
جانب نواب اكراد ترشحوا كمستقلني

ِّ
«طالبان» تمدد المهلة
إلجراء محادثات مباشرة مع سول
«طالبان» ترى أن المحادثات مع
الحكومة األفغانية ال تقود إلى
شيء ،وتسعى إلى محادثات مباشرة
مع سول ،والتي بدورها أبقت كل
الخيارات مفتوحة إلطالق سراح
مواطنيها ،مشيرة في الوقت نفسه
إلى أن السلطات األفغانية لن تقوم
بأي عملية عسكرية إلنقاذهم ،من
دون موافقتها.

قريبة احدى الرهائن الكوريين تبكي في سول أمس

أردوغ��ان يتحدث للصحافيين في
ال�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ي ف��ي أن �ق��رة أم��س،
وتبدو خلفه صورة مؤسس تركيا
الحديثة مصطفى كمال أتاتورك
(أ ب)

وعددهم يقارب الـ.25
وان �ع �ك��س ف ��وز «ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
ال �ك��اس��ح اي �ج��اب��ا أم ��س ع�ل��ى ب��ورص��ة
اسطنبول ،حيث سجل مؤشر ابرز مئة
شركة كبرى رقمًا قياسيًا تاريخيًا.
وم � ��ن امل� �ت ��وق ��ع أن ي �ش �ه��د ال �ب��رمل��ان
ن�ق��اش��ات ح ��ادة ب�س�ب��ب م��واق��ف ح��زب
«ال �ح��رك��ة ال �ق��وم �ي��ة» امل �ت �ش��ددة ح�ي��ال
املسألة الكردية.
وحصل حزب «الشعب الجمهوري»
(اج � �ت � �م� ��اع� ��ي دي� � �م � ��وق � ��راط � ��ي) ،ح ��زب
املعارضة الرئيسي املؤيد للعلمانية،
ع �ل��ى  %28.8م ��ن االص � � � ��وات ،ب �ف��ارق
طفيف ع��ن ادائ��ه ف��ي انتخابات 2002
( ،)%19م��ا ي�خ��ول��ه ش�غ��ل  112مقعدًا
في البرملان.
وك ��ان ��ت ه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات امل �ب �ك��رة
ت� � �ه � ��دف ال� � � ��ى ال� � � �خ � � ��روج م� � ��ن األزم� � � ��ة
السياسية التي نشأت في الربيع بني
اردوغ � ��ان ودع ��اة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة وبينهم
ال�ج�ي��ش ،وال��ذي��ن ي�ت�ه�م��ون الحكومة
بالسعي لفرض الدين في مؤسسات
ال��دول��ة ،بعد ان ح��اول رئيس ال��وزراء
فرض مرشحه للرئاسة في البرملان.
ولفتت الصحف أيضًا الى أن التهديد
امل �ب �ط��ن ب �ت��دخ��ل ال �ج �ي��ش ف ��ي االزم� ��ة
�وال عكسيًا ف��أث��ار انتفاضة
ّأدى م�ف�ع� ً
«دي�م��وق��راط�ي��ة» ب�ين ال�ن��اخ�ب�ين ج��اءت
ملصلحة الحزب الحاكم.
وكتبت صحيفة «اكسام» الشعبية ان
النتائج تظهر ان على الجيش الذي هو
حارس القيم العلمانية في بلد يدين
 %99م��ن س�ك��ان��ه ب��االس�ل�ام« ،ال�ت��وق��ف
تماما عن التدخل في السياسة».

وقال جان ماركو ،الباحث الفرنسي
ف��ي م�ع�ه��د األن ��اض ��ول ل �ل��دراس��ات في
اسطنبول ،ان حزب «العدالة والتنمية»
نجح في إخراج الحملة من املواجهة.
وق� ��ام اردوغ � � ��ان ب�ح�م�ل��ة م ��رك ��زة على
امل� ��واط� ��ن ال � �ع� ��ادي ،ف �ك ��ان م �ح��وره �ه��ا
ال � �ح � �ي ��اة ال� �ي ��وم� �ي ��ة وأش � � � � ��ادت ب� � ��أداء
الحكومة االقتصادي .ورأى ان «حزب
العدالة والتنمية أدرك جيدًا ان عليه
توسيع ق��ا ع��د ت��ه االنتخابية ليصبح
حزبًا شعبيًا».

ردود الفعل
حث االتحاد األوروبي أمس أردوغان
ّ
على مواصلة اإلصالحات السياسية
وااللتزام «بالقيم» األوروبية.
وق ��ال رئ �ي��س امل�ف��وض�ي��ة االوروب �ي��ة
خ��وزي��ه م��ان��وي��ل ب ��اروس ��و إن ن�ج��اح
أردوغان في االنتخابات العامة «يأتي
ف ��ي ل �ح �ظ��ة م �ه �م��ة ل �ش �ع��ب ت��رك �ي��ا في
ال��وق��ت ال��ذي تمضي فيه ال�ب�لاد قدما
في إصالحات سياسية واقتصادية»،
مضيفًا أن «رئ�ي��س ال� ��وزراء أردوغ ��ان
ت� �ع� �ه ��د ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ه ال � �س � �ع ��ي ب �ث �ب��ات
ن �ح��و ان� �ض� �م ��ام ب �ل ��اده إل � ��ى االت� �ح ��اد
االوروبي .أتمنى له النجاح في واليته
الجديدة».
وك ��ان رئ �ي��س امل�ف��وض�ي��ة االوروب �ي��ة
ص��رح ام��س االول ب��أن «ت��رك�ي��ا ليست
م �س �ت �ع��دة ل�ل�ان �ض �م��ام إل � ��ى االت� �ح ��اد
االوروب � ��ي إال أن ��ه ينبغي أن تستمر
مفاوضات انضمامها لالتحاد».
ون �ق �ل��ت ص �ح �ي �ف��ة «ك��اث �ي �م �ي��ري �ن��ي»

اليونانية اليومية عن باروسو قوله
«دع��ون��ا حتى ن�ك��ون ص��ادق�ين .تركيا
ليست مستعدة الن تصبح عضوا في
االتحاد االوروبي كما أن االتحاد ليس
مستعدًا لقبول عضوية تركيا ،ال فى
الغد وال بعد غد».
وعبرت فرنسا أمس عن رغبتها في
ّ
ان تواصل تركيا االصالحات لتتمكن
م��ن ال��وص��ول ال��ى «ش��راك��ة مميزة» مع
االتحاد االوروبي.
وق��ال مساعد املتحدث باسم وزارة
الخارجية الفرنسية دون��ي سيمونو
«ت��أت��ي ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات ف��ي مرحلة
مهمة بالنسبة الى تركيا التي تسير
ع �ل��ى ط��ري��ق االص�ل�اح ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
واالقتصادية واالجتماعية الضرورية
لتحديث البالد».
أما رئيس الوزراء البريطاني غوردن
ب��راون ،فأعرب عن أمله في ان يساهم
ف� ��وز ح� ��زب «ال� �ع ��دال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة» في
تحقيق «تقارب بني اوروبا وتركيا».
وأش ��اد الفاتيكان ب��ال�ف��وز الساحق
ال��ذي حققه اردوغ ��ان ف��ي االنتخابات
ووصفها بأنها «أفضل نتيجة الوروبا
والكنائس املسيحية».
وف� � ��ي م �ق ��اب �ل ��ة ن �ش ��رت �ه ��ا ص�ح�ي�ف��ة
«كوريير ديال سيرا» اإليطالية أمس،
دعا الكاردينال سيرجيو سيباستياني
أيضا االتحاد األوروبي إلى استئناف
املحادثات مع أنقرة في شأن انضمام
تركيا إلى االتحاد األوروبي.
وأع� � � ��رب ال ��رئ� �ي ��س ال � �ع ��راق ��ي ج�ل�ال
ط��ال�ب��ان��ي أم ��س ،ع��ن أم �ل��ه ف��ي تعزيز
ال�ع�لاق��ات ال��ودي��ة ب�ين ال�ع��راق وتركيا

وت��وس�ي�ع�ه��ا ،ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تحشد
ف �ي��ه ت��رك �ي��ا ج �ن��وده��ا ع �ل��ى ال �ح ��دود
الشمالية العراقية وتهدد بضرب ما
ت �ق��ول ان ��ه ت�ج�م�ع��ات ل �ح��زب «ال �ع �م��ال
الكردستاني».
وق � ��ال ط��ال �ب��ان��ي ف ��ي ب��رق �ي��ة تهنئة
ب�ع�ث�ه��ا ال ��ى اردوغ� � ��ان ب�م�ن��اس�ب��ة ف��وز
حزبه ان «الثقة الشعبية الكاسحة ُتعد
قل نظيره
انتصارًا انتخابيًا تاريخيًا ّ
في تاريخ الجمهورية التركية» ،معربًا
عن «قناعته الراسخة بأن اردوغان أهل
لهذه الثقة».
(أ ف ب ،رويترز ،د ب أ ،كونا ،أ ب)

التهديد بتدخل
ّ
الجيش ّأدى مفعوال
ً
عكسيا فأثار انتفاضة
بين الناخبين جاءت
لمصلحة الحزب
الحاكم

شددت حركة «طالبان» الضغط على
كابول وس��ول أم��س ،عبر االع��راب عن
استيائها من الطريقة التي تسير بها
امل �ف��اوض��ات ح��ول ال��ره��ائ��ن ال�ك��وري�ين
الجنوبيني الــ ،23إال أنها مددت مجددا
امل �ه �ل��ة امل � �ح ��ددة ل �ل �س �م��اح ل�ل�ح�ك��وم��ة
الكورية الجنوبية ب��إج��راء محادثات
مباشرة مع الجماعة ،مهددة بإعدامهم
اذا لم تلب مطالبها قبل نهاية املهلة.
وق� ��ال م�ت�ح��دث ب��اس��م «ط��ال �ب��ان» ان
امل�ح��ادث��ات م��ع الحكومة األفغانية ال
تقود إلى شيء .ومددت املهلة الجديدة
حتى الساعة  14:30بتوقيت غرينتش
اليوم.
وف ��ي والي� ��ة غ��زن��ة ال �ت��ي ت�ب�ع��د 140
كلم جنوب كابول ،ما زالت مفاوضات
ص �ع �ب��ة ت � � ��دور ب�ي��ن زع � �م� ��اء ال �ق �ب��ائ��ل
وحركة «طالبان» حول مصير الرهائن
االن �ج �ي �ل �ي�ي�ن ال� �ك ��وري�ي�ن ال �ج �ن��وب �ي�ين
ال � ��ذي � ��ن خ� �ط� �ف ��وا ال �خ �م �ي ��س امل ��اض ��ي
ومعظمهم من النساء .ويقوم زعماء
القبائل ب��دور ال��وس�ي��ط م��ع «ط��ال�ب��ان»
بتكليف م��ن الحكومة ،علما أن هذه
اكبر مجموعة م��ن االج��ان��ب تتعرض
للخطف في افغانستان منذ االطاحة
بنظام «طالبان» االسالمي املتطرف في
نهاية .2001
وكانت «طالبان» م��ددت املهلة التي
م�ن�ح�ت�ه��ا ل�ل�س�ل�ط��ات االف �غ��ان �ي��ة أم��س
األول ال�س��اع��ة  14.30ت غ 24 ،ساعة
إضافية ،للموافقة على اط�لاق سراح
ع �ن��اص��ره��ا امل �ع �ت �ق �ل�ين ف ��ي ال �س �ج��ون
االفغانية مقابل االفراج عن الرهائن.
وص� ��رح امل �ت �ح��دث ب��اس��م «ط��ال �ب��ان»
يوسف احمدي ،في اتصال هاتفي مع
وكالة «فرانس برس» ،ان «املفاوضات
م �ت��واص �ل��ة ل �ك �ن �ه��ا ال ت� �ج ��ري ب�ش�ك��ل
جيد .فاذا استمرت هكذا فان الرهائن
سيعدمون» .واض��اف «طلبنا االف��راج
عن  23سجينا لكن الوفد ال��ذي يمثل
ال �ح �ك��وم��ة االف �غ��ان �ي��ة ق� ��ال ل �ن��ا ان �ه��م
معتقلون في السجون االميركية وانه
غير قادر على االفراج عنهم».
وأعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية

األفغانية زمراي بشاري انه يأمل في ان
يتم االفراج عن الرهائن «عبر التفاوض
بدال من عملية عسكرية».
م��ن جهته ،أعلنت س��ول أم��س إبقاء
ك��ل ال�خ�ي��ارات مفتوحة إلط�ل�اق س��راح
م��واط�ن�ي�ه��ا ،م�ش�ي��رة ف��ي ال��وق��ت نفسه
إل��ى أن ال�س�ل�ط��ات األف�غ��ان�ي��ة ل��ن تقوم
ب ��أي ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة إلن �ق��اذه��م ،من
دون موافقتها.
وأغلقت القوات االفغانية والدولية
أمس األول اقليم قره باخ ،حيث يبدو
ان الكوريني محتجزون بعد خطفهم
وه ��م ع ��ائ ��دون م ��ن ق �ن��ده��ار (ج �ن��وب)
الى كابول في اطار مهمة قيل رسميا
انها «انسانية» .من ناحية أخرى ،اكد
املتحدث باسم حركة «ط��ال�ب��ان» أمس
ان اح��د ال��ره�ي�ن�ت�ين االمل��ان �ي�ين ال�ل��ذي��ن
خطفا االربعاء في افغانستان وزمالءه
االرب� �ع ��ة االف� �غ ��ان م ��ا زال � ��وا ع �ل��ى قيد
الحياة ،مطالبا بعملية تبادل اسرى.
وقال احمدي ان «أملانيًا واربعة رهائن
أفغانيني كنا اعلنا قتلهم في السابق
م��ا زال��وا على قيد الحياة .ون��ري��د من
اجل اطالق سراحهم ان تفرج الحكومة
(االف �غ��ان �ي��ة) ع��ن ع �ش��رة م�ع�ت�ق�ل�ين من
طالبان ،واال فسوف نقتلهم» ،بدون ان
يحدد اي مهلة زمنية.
واكد املتحدث باسم وزارة الداخلية
األف�غ��ان�ي��ة ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ج�ث��ة االمل��ان��ي
اآلخ ��ر وع�ل�ي�ه��ا «اث� ��ار ع ��دة رص��اص��ات
في عدة اماكن من جسده» .واضاف ان

(أ ب)

«تشريحا سيحدد اذا كان توفي بازمة
قلبية واط�ل�ق��ت عليه ع��دة رص��اص��ات
بعد ذلك او انه قتل بالرصاص».
وأع�ل�ن��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة االمل��ان�ي��ة
ان جثة هذا املهندس املعماري البالغ
ال��راب �ع��ة واالرب �ع�ي�ن م��ن ع�م��ره ستعاد
الى بلده.
واش�ت��رط��ت «ط��ال�ب��ان» سحب القوات
االملانية م��ن افغانستان ،وال�ت��ي يبلغ
عددها ثالثة االف جندي واالفراج عن
معتقلني من عناصرها ،إلطالق سراح
االملانيني.
إال أن امل �س �ت �ش��ارة االمل��ان �ي��ة ان�غ�ي�لا
م �ي��رك��ل أك � ��دت أم� ��س األول ان ب��رل�ين
ل ��ن ت �خ �ض��ع الي اب � �ت� ��زاز ف ��ي م �س��أل��ة
الرهائن.
وك� � � �ث � � ��ف امل� � � � �ت� � � � �م � � � ��ردون ع � �م � �ل � �ي ��ات
ال�خ�ط��ف م�ن��ذ م� ��ارس ،ت��اري��خ االف ��راج
ع ��ن ال �ص �ح��اف��ي االي� �ط ��ال ��ي دان �ي �ي �ل��ي
م� �س� �ت ��روج� �ي ��اك ��وم ��و م� �ق ��اب ��ل خ �م �س��ة
معتقلني من «طالبان» ،في خطوة غير
م�س�ب��وق��ة ع� َّ�رض��ت ك��اب��ول الن �ت �ق��ادات
ش��دي��دة ،لكنها ل��م ت�ك��ن ك��اف�ي��ة الن�ق��اذ
م��رش��دي الصحافي م��ن االع ��دام .واك��د
الرئيس االفغاني حميد كرازي حينها
ان عملية ت �ب��ادل االس� ��رى «ل ��ن تتكرر
بعد اليوم».
وكانت اخر عملية إعدام أجنبي في
افغانستان ملهندس هندي في ابريل
عام .2006
(أ ف ب ،يو بي أي ،رويترز)

«القاعدة» يهدد بضرب شمال أفريقيا
هدد تنظيم القاعدة في بيان نشره على االنترنت امس
بتصعيد عملياته ضد من سماهم «اع��داء الله» في دول
شمال افريقيا ،وحث املسلمني على االبتعاد عن املواقع
الحكومية .وجاء في البيان املجاهدون يخبئون العداء الله
ببالد املغرب اإلسالمي مفاجآت كثيرة ستأتي ان شاء الله
تعالى في سياق متسلسل وفق خط تصاعدي.

جدل بين باكستان والواليات المتحدة في شأن بن الدن طرابلس تطلب تطبيع العالقات مع االتحاد األوروبي

لم تستبعد الواليات المتحدة القيام
بعمل عسكري ضد مقاتلي «طالبان»
و«القاعدة» في باكستان ،لكن إسالم
أباد رفضت هذا األمر ،مشددة على
أنها وحدها المخولة القيام بهذا
العمل ،ومحذرة في الوقت نفسه من
نتائج عكسية ألي إجراء أحادي من
جانب واشنطن.

تعزيز تنظيم القاعدة
صفوفه َّ
تم بفضل
االتفاق الذي أبرمته
الحكومة الباكستانية
مع زعماء القبائل

ً
مقتل  35مسلحا
وجنديين
باشتباك
في باكستان

ت � �ص ��اع ��د ال� � �ج � ��دل ب �ي��ن ب ��اك �س �ت ��ان
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ف ��ي ش� ��أن زع�ي��م
تنظيم «القاعدة» أسامة بن الدن ،والذي
أك��دت واشنطن أن��ه حي وموجود في
املنطقة الحدودية في باكستان وأنها
ال تستبعد شن عملية عسكرية على
هذه املنطقة ،بينما شددت إسالم أباد
على أن قواتها هي فقط املخولة شن
عمليات كهذه.
ّ
وعبر مدير االستخبارات األميركية
مايك ماكونل ،لقناة «ان بي سي» أمس
األول ،عن اعتقاده الشخصي بأن بن
الدن «حي وانه في املنطقة القبلية في
باكستان».
وأخ � � � ��ذ م� ��اك� ��ون� ��ل ع � �ل ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة
ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة ان� �ه ��ا ت ��رك ��ت ت�ن�ظ�ي��م
«ال � �ق� ��اع� ��دة» ي �ع �ي��د رص ص �ف��وف��ه ف��ي
املناطق القبلية الحدودية.
َّ
ورد ت ا س� � �ل � ��ام أ ب � � � � ��اد ع � �ل � ��ى ت �ل��ك
امل�ل�اح� �ظ ��ات ،ف��أع �ل��ن وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الباكستاني اف�ت��اب ش�ي��رب��او أن��ه «إذا
ك��ان ل��دى اح��د معلومة فليقدمها لنا
لنتمكن من اعتقاله».
ولم يستبعد البيت االبيض الخميس
احتمال شن غارات جوية اميركية على

اهداف ارهابية في باكستان من دون
القول ما اذا كانت تسعى إلى الحصول
على اذن مسبق من اسالم أباد.
َّ
وصرحت مستشارة البيت االبيض
ل�لام��ن ال��داخ �ل��ي ف��ران �س��س ت��اون�س�ن��د
ل�ش�ب�ك��ة «س ��ي إن إن» ،ب ��أن «ال��رئ �ي��س
(األم �ي��رك��ي ج ��ورج ب ��وش) ك��ان شديد
الوضوح عندما قال ان اولى االولويات
ه��ي ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب االم �ي��رك��ي .وك��ل
االح �ت �م��االت واردة وس�ن�س�ت�خ��دم كل
ادوات قوتنا الوطنية لنكون فاعلني».
إال أن باكستان رفضت قيام الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ب �ش��ن ح �م �ل��ة ع �س �ك��ري��ة ف��ي
منطقة القبائل ضد مقاتلي «طالبان»
و«القاعدة» ،مشددة على أنه من األفضل
ان يقوم الجيش الباكستاني بذلك.
وق � � � � ��ال ال� � �ن � ��اط � ��ق ب � ��اس � ��م ال� �ج� �ي ��ش
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ال �ج �ن��رال وح �ي��د ارش ��اد
ان «القوات الباكستانية ق��ادرة تماما
ع�ل��ى ال �ق �ي��ام بعملية ض��د ال�ن��اش�ط�ين
على اراضيها وهي الوحيدة املخولة
القيام بذلك».
كما نقلت الـ «سي إن إن» اإلخبارية
ع ��ن وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي��ة ال �ب��اك �س �ت��ان��ي
خورشيد قاصوري ،في مقابلة مساء

اعلن الجيش الباكستاني امس ان  35مسلحا وجنديني باكستانيني
قتلوا في منطقة القبائل الشمالية الغربية قرب الحدود االفغانية.
وذكر املتحدث باسم الجيش امليجور جنرال وحيد ارشاد ان  30متمردا
على األق��ل قتلوا في عدة اشتباكات في منطقة شمال وزيرستان التي
تسكنها القبائل منذ ليلة األحد.
وقتل خمسة آخرون في املنطقة نفسها في اشتباك اندلع عند نقطة
تفتيش مساء االثنني.
(إسالم أباد -أ ف ب)

أمس األول ،أنه «يجب أن يقوم الجيش
ال �ب��اك �س �ت��ان��ي ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع منطقة
ال�ق�ب��ائ��ل ول �ي��س ال �ق ��وات األم �ي��رك �ي��ة»،
م �ش��ددا ع�ل��ى أن��ه «م��ن األف �ض��ل بكثير
االع�ت�م��اد على الجيش الباكستاني»
في هذا اإلطار.
ّ
واعتبر ق��اص��وري أن ش��ن ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ه�ج��وم��ا ف��ي منطقة القبائل
«سيؤدي إلى نتائج عكسية».
وأفاد تقرير لالستخبارات األميركية
االسبوع املاضي بان تنظيم «القاعدة»
اعاد رص صفوفه في «منطقة محمية»
ف��ي باكستان وان��ه ع��ازم على تكبيد
الواليات املتحدة خسائر فادحة بشن
هجمات جديدة عليها.
َّ
وجدد ماكونل التأكيد على ان تعزيز
ّ
تنظيم «ال�ق��اع��دة» صفوفه ت��م بفضل
ات�ف��اق ال�س�لام ال��ذي ابرمته الحكومة
الباكستانية مع زعماء القبائل املوالني
لـ«طالبان» في تلك املنطقة الحدودية.
وق��ال قائد االستخبارات األميركية
انه «بدال من دفع القاعدة الى التقهقر
فتحوا لها منطقة محمية للتدريب
والتجنيد وبذلك تمكنت القاعدة من
استعادة قواها» .وأضاف ان «الرئيس
(الباكستاني ب��روي��ز) مشرف من اهم
حلفائنا ،ان��ه م�ع�ت��دل» ،م��ؤك��دا ان��ه اذا
تم استبداله فسيكون لذلك «انعكاس
خ �ط �ي��ر» ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة االره � � ��اب في
الواليات املتحدة.
وفي خطابه االسبوعي السبتّ ،
جدد
بوش أيضا دعمه الكامل َّ
ملشرف ،لكنه
أعرب عن «قلقه» من «املناطق املحمية»
التي يلجأ اليها عناصر «القاعدة» في
باكستان.

ّ
«مدام» ساركوزي تخط دبلوماسية «شخصية» غير مسبوقة في فرنسا
ترى الحكومة البلغارية أن القرار
اآلن بشأن ممرضاتها والطبيب
الفلسطيني المجنس بلغاريا
المتهمين في ليبيا ،هو سياسي
صرف ،بينما تنشط باريس على
همة ساركوزي وزوجته إلقناع
طرابلس باإلفراج عن المتهمين.

ظهور ساركوزي
في الخطوط
األمامية يتضمن
مخاطر إذ إن أي
فشل سينعكس
ً
عليه شخصيا

عبرت صوفيا أمس عن أملها في التوصل إلى اتفاق
ّ
مع السلطات الليبية من شأنه تمهيد الطريق لإلفراج
بأقصى سرعة عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب
فلسطيني أدينوا بتعمد إصابة أطفال ليبيني بالفيروس
املسبب ملرض نقص املناعة املكتسب (االيدز).
وق ��ال وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب �ل �غ��اري إي�ف��اي�ل��و ك��ال�ف�ين،
للصحافيني بعد و ص��و ل��ه للمشاركة ف��ي اجتماع في
ب��روك �س��ل أم� ��س« ،ن �ح��ن ف ��ي م��رح �ل��ة اآلن ال� �ق ��رار فيها
س�ي��اس��ي ص ��رف» .وأض ��اف «أت�م�ن��ى أن ت�ت��واف��ر اإلرادة
الكافية من الجانب الليبي لوضع اللمسات النهائية
خالل املحادثات ،إذا أظهروا هذه اإلرادة فيمكن أن يتم
تسليم (املتهمني) بأقصى سرعة».
وذكر دبلوماسيون في طرابلس ان ليبيا طلبت تطبيع
العالقات مع االتحاد األوروب��ي في املحادثات وطلبت
املزيد من التمويل األجنبي لعالج األط�ف��ال .وال يريد
االتحاد األوروبي دفع تعويضات قد تشير إلى اعتراف
بأن املتهمني مذنبون.
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،ي �ش��ارك ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي نيكوال
ساركوزي شخصيا وبزخم في املساعي الجارية إلطالق
س ��راح امل �م��رض��ات ال�ب�ل�غ��اري��ات امل�س�ج��ون��ات ف��ي ليبيا
مبتكرًا دبلوماسية شخصية غير مسبوقة بمشاركة
الفتة لزوجته سيسيليا.
وسيحقق ساركوزي «ضربة موفقة» في حال نجحت
زوجته في إعادة املمرضات الخمس والطبيب البلغار،
غير ان ظهور ساركوزي في الخطوط األمامية يتضمن
ايضا مخاطر إذ إن أي فشل سينعكس عليه شخصيًا.
وأعلن مصدر رسمي ليبي ان ساركوزي سيصل غدا
األربعاء الى ليبيا ،فيما امتنع قصر «االليزيه» عن تأكيد
موعد الزيارة او نفيه ،بعد ان كان أورد االسبوع املاضي
احتمال قيام الرئيس بمثل هذه الزيارة.
ول� ��زم س ��ارك ��وزي ال �ح ��ذر أم� ��س ،م�ك�ت�ف�ي��ًا ب��ال �ق��ول ان

املفاوضات الجارية في طرابلس «صعبة للغاية».
وض��اع �ف��ت ب��اري��س أخ �ي �رًا امل � �ب ��ادرات ف��ي ه ��ذا امل�ل��ف
مجازفة بإثارة استياء بروكسل ،حيث اعتبرت الزيارة
املفاجئة االول��ى ال�ت��ي ق��ام��ت بها سيسيليا ال��ى ليبيا
في  12يوليو الجاري ،بمنزلة محاولة لجني مكاسب
إع�ل�ام �ي��ة م ��ن امل �س��اع��ي ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا ال��دب �ل��وم��اس �ي��ون
االوروبيون على مدى سنوات.
وتداركا لالنتقادات ،قامت السيدة االول��ى الفرنسية
بزيارتها الثانية الى طرابلس أمس األول برفقة االمني
العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان ال��ذي رافقها في
زيارتها االول��ى ،وكذلك املفوضة االوروب�ي��ة للعالقات
الخارجية بينيتا ف�ي��ري��رو-ف��ال��دن��ر ال�ت��ي ك��ان موفدها
الخاص الى ليبيا انتقد ضمنًا املساعي الفرنسية.
وانتقدت املعارضة االشتراكية الفرنسية ساركوزي
أم��س وات�ه�م�ت��ه ب��ال�س�ع��ي ل �ـ«س �ل��ب» االت �ح��اد االوروب ��ي
نجاحاته الدبلوماسية بحجة «ابتكار دور» لزوجته.
وذك��ر مصدر دبلوماسي أوروب��ي ان س��ارك��وزي وعد
نزوال عند طلب الليبيني بتحديث مستشفى بنغازي،
حيث كانت املمرضات والطبيب يعملون ،لقاء إعادتهم
الى بالدهم.
وصرح الوزير املنتدب للعالقات مع البرملان روجيه
ك��اروت�ش��ي أم��س ان سيسيليا س��ارك��وزي «غ�ي��ر مكلفة
ال� �ت� �ف ��اوض» ،ب ��ل ت �ق��وم «ب � ��دور ال��وس �ي��ط» رغ �ب��ة منها
باملشاركة في عمل «إنساني واجتماعي».
والدستور الفرنسي ال يحدد اي دور او صفة لزوجة
رئيس الدولة ،وبالتالي فإن بروز السيدة االولى بهذه
الطريقة في الخطوط األمامية في شأن ملف ساخن أمر
غير مسبوق في فرنسا ،حيث كانت زوج��ات الرؤساء
يكتفني ب �ص��ورة ع��ام��ة ح�ت��ى االن ب�م�ه��ام ان�س��ان�ي��ة أو
تمثيلية.
(أ ف ب ،رويترز)
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َ
ّ
بلير يبدأ «المهمة المستحيلة» من ّعمان وتل أبيب
«حماس» تحذر مبعوث الرباعية من إقصائها ...والخطيب يصف اللقاء معه بـ «البناء»

ال يختلف اثنان على أن رئيس
الوزراء البريطاني السابق طوني
بلير قد بدأ «المهمة المستحيلة»
إلشاعة أجواء السالم في منطقة
الشرق األوسط .إذ زار ّعمان
ً
أوال ثم طار إلى تل أبيب .في
غضون ذلك استخدمت حركة
حماس ،التي من الواضح ان بلير
سيتجاهلها ،أسلوب «العصا
والجزرة» مع المبعوث الدولي.

«حماس» تتهم
واشنطن بدعم
اإلرهاب اإلسرائيلي

وصل رئيس الوزراء البريطاني
ال���س���اب���ق ط���ون���ي ب��ل��ي��ر ام�����س إل���ى
اس���رائ���ي���ل ف���ي اط�����ار ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي
كلفته بها اللجنة الرباعية ،حول
ال���ش���رق االوس������ط ل��ت��ح��ري��ك عملية
ال����س��ل�ام .ب��ع��د ان ب����دأ م��ه��م��ت��ه في
ال���ع���اص���م���ة األردن�����ي�����ة ع���م���ان ح��ي��ث
اجرى محادثات مع وزير الخارجية
االردن����ي ع��ب��د االل���ه الخطيب ال��ذي
ق��ال ان��ه��ا ك��ان��ت «ح��ي��وي��ة بالنسبة
الى الفلسطينيين واالسرائيليين
ول��ل��م��ن��ط��ق��ة» .وال��ت��ق��ي بلير وزي���رة
ال��خ��ارج��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة تسيبي
ليفني ووزي��ر الدفاع ايهود باراك
في ساعات المساء أمس .في حين
يلتقي بلير اليوم رئيس السلطة
الفلسطينية م��ح��م��ود ع��ب��اس في
رام الله بالضفة الغربية ورئيس
ال��وزراء االسرائيلي ايهود اولمرت
في القدس.
وكانت اللجنة الرباعية المؤلفة
م��ن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة واالت��ح��اد
االوروبي واالمم المتحدة وروسيا،
كلفت بلير في السابع والعشرين
م����ن ي���ون���ي���و ال���م���اض���ي ب�����ان ي��ك��ون
ممثلها بعد السنوات العشر التي
قضاها في داوننغ ستريت وتوصل
خاللها الى تسوية مشكلة ايرلندا
الشمالية.
وفي عمان قال وزير الخارجية
االردن��������������ي ع����ب����د اإلل����������ه ال���خ���ط���ي���ب
ام���س ب��ع��د ل��ق��ائ��ه ب��ل��ي��ر ان الشعب
الفلسطيني يعيش ظ��رو ف��ا بالغة
ال��ق��س��وة ،وال ب��د م��ن اج����راء تغيير
ج���ذري ل��ه��ذه ال��ظ��روف .واش���ار الى
ان ال���س�ل�ام ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة يتطلب
ت��ع��ز ي��ز ق����درة الفلسطينيين على
بناء مؤسساتهم الوطنية على كل
المستويات .وأعرب عن امله في ان
يتم «التجاوب» مع مبادرة السالم
العربية «بما تستحقه من اهتمام.
وذلك قبل يومين من زيارة مرتقبة
ي��ق��وم ب��ه��ا ون��ظ��ي��ره ال��م��ص��ري ال��ى
اس��رائ��ي��ل ب��اس��م ال��ج��ام��ع��ة العربية
للترويج لهذه المبادرة».
وق����ال ال��خ��ط��ي��ب ل��وك��ال��ة ف��ران��س

برس ان المبادرة هي رسالة عربية
ت��ع��ب��ر ع����ن ع�����رض ج���م���اع���ي ع��رب��ي
ج��اد لتحقيق السالم في المنطقة
ونتطلع الى ان يكون التجاوب مع
هذا العرض ومع هذه المبادرة بما
تستحقه من اهتمام وبما تستحقه
من ضرورة التعامل معها.
واض�����اف ان���ه اذا م���ا ات��ي��ح ل��ه��ذه
المبادرة ان تأخذ مداها ستشكل
اساسا يمكن بناء السالم عليه.
واش�����ار ال��خ��ط��ي��ب ال����ى ان ه��ن��اك
جانبا مهما هو ان ه��ذه المبادرة
مدعومة من المجتمع الدولي وتم
تبنيها بشكل جماعي م��ن ا ل��دول
االسالمية.
واوضح ان المبادرة تمثل اضافة
الى مواقف الدول العربية ،اكثر من
 50دول��ة اسالمية ف��ي العالم تقف
خ��ل��ف ال��ح��ق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وال��ح��ق
ال��ع��رب��ي وخ��ل��ف ال��م��س��ع��ى ال��ع��رب��ي
ال ق��ا م��ة دو ل���ة فلسطينية مستقلة
وتحقيق سالم شامل في المنطقة
على اساس االنسحاب االسرائيلي
من االراضي العربية المحتلة بما
ف��ي��ه��ا اراض فلسطينية و س��ور ي��ة
ولبنانية.
ي���أت���ي ذل�����ك ف����ي وق�����ت ح�����ذر ف��ي��ه
محمود الزهار ،القيادي البارز في
حركة حماس أمس طوني بلير من
أي محاولة لتهميش الحركة مؤكدا
أن ذل��ك سيكلفه مصداقيته .وقال
ال���زه���ار إن ال��ح��رك��ة غ��ي��ر مستعدة
ل���ل���ج���ل���وس م�����ع ش���خ���ص ي���دع���وه���ا
للتخلي عن ثوابتها الوطنية وآمال
الشعب الفلسطيني .وأوضح الزهار
أن حركته لن تغير سياستها.
وف���ي غ��ض��ون ذل���ك اب���دت حركة
ح��م��اس للمرة األول���ى استعدادها
ل����ل����ت����ح����اور م������ع رئ�����ي�����س ال�����������وزراء
ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��س��اب��ق ط��ون��ي بلير
ك��م��م��ث��ل ل��ل��ج��ن��ة ال��رب��اع��ي��ة لعملية
السالم في الشرق األوس���ط .وابلغ
سامي أب��و زه��ري المتحدث باسم
حماس التي تعاملت بغضب مع
تعيين ب��ل��ي��ر ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي في
منصبه الجديد صحيفة «التايمز»

ال�����ص�����ادرة ام�����س ل����ن ن���ق���ول ال ألي
ش��خ��ص ب��م��ن ف��ي��ه��م ب��ل��ي��ر  .وق���ال
أب�����و زه������ري ن���ح���ن ع���ل���ى اس���ت���ع���داد
ل�لات��ص��ال م��ع أي ج��ه��ة باستثناء
إس���رائ���ي���ل .وك����ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م
اللجنة الرباعية ماتيو دو ي���ل قد
سئل حول ما اذا كان بلير سيلتقي
مسؤولين في حركة حماس فقال
«ال» .وبموجب التفويض الذي منح
ل��ه ف��ي اط����ار ه���ذه ال��م��ه��م��ة ال يحق
لبلير ان يتحادث مع حركة حماس
التي باتت تسيطر بشكل كامل على
قطاع غ��زة منذ الخامس عشر من
يونيو الماضي.
َ
(ع ّمان ،غزة -أ ف ب ،رويترز)

أفادت تقارير إخبارية امس نقال
عن مصدر أمني فلسطيني مسؤول
بأن أفراد حركة حماس المحتجزين
لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في
الضفة الغربية ،متورطون جميعهم
في محاوالت لتأسيس جناح للقوة
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف��ي ال��ض��ف��ة ع��ل��ى شاكلة
ال����ق����وة ال���ت���ي ان���ش���أت���ه���ا ح���م���اس ف��ي
قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «الشرق االوسط»

ال اشتباكات بين
حماس والجهاد

التساؤالت خالل األسابيع
الماضية لم تتوقف عن المكان
الذي يوجد فيه قادة ميليشيات
المحاكم اإلسالمية التي
تشكلت وانهزمت في الصومال
خالل العامين الماضيين ،قبل
أن تقطع دراسات وتقديرات
بأن وجودهم أصبح في أرتيريا.

االسالميون الصوماليون الذين
ه���زم���وا ع��س��ك��ري��ا ق��ب��ل س��ب��ع��ة اش��ه��ر
وي����ق����اط����ع����ون م���ؤت���م���ر ال��م��ص��ال��ح��ة
ال���وط���ن���ي���ة ال��م��ن��ع��ق��د ف����ي م��ق��دي��ش��و،
يعيشون اليوم في المنفى موزعين
بين منطقة افريقيا الشرقية وبعض
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ،او ان���ه���م م���ا زال����وا
يقاتلون على األرض
وق��ال روالن مارشال الباحث في
مركز ال��دراس��ات واالب��ح��اث الدولية
ف����ي ب����اري����س ان ه��ي��ك��ل��ي��ة ال��م��ح��اك��م
االسالمية التي سيطرت على مناطق
صومالية عدة خالل النصف الثاني
م���ن ع���ام  2006ق��ب��ل ت��دخ��ل الجيش
اال ث��ي��و ب��ي المتحالف م��ع الحكومة
الصومالية« ،لم تعد موجودة».
واص��ب��ح ق���ادة وان��ص��ار المحاكم
االس��ل�ام����ي����ة ال����ذي����ن ب��ي��ن��ه��م ال��ش��ي��خ
ش����ري����ف ال���ش���ي���خ ح���س���ن ال���م���س���ؤول
ال����ث����ان����ي ف����ي ال���م���ح���اك���م االس�ل�ام���ي���ة
ي��ل��ج��ؤون ال���ى ال��ع��اص��م��ة األري��ت��ري��ة
أس��م��رة ح��ي��ث ي��س��ع��ون إل���ى ترسيخ
وجودهم سياسيا بحسب مارشال.
واوض����ح ان ه���ذه ال��م��ج��م��وع��ة من
ال�����ك�����وادر ال��م��ت��وس��ط��ة وال���ع���ل���ي���ا ف��ي
ال��م��ح��اك��م ق���ررت تنظيم م��ؤت��م��ر في
االول من سبتمبر في أريتريا بهدف
تحرير الصومال من نير االحتالل
االثيوبي ،وتأتي مبادرتهم ردا على

نفت حركة حماس أمس
ما تناقلته وسائل االعالم
عن اندالع اشتباكات بين
عناصر من حركتي حماس
والجهاد اإلسالمي على
خلفية المقاومة .وقال
الناطق أبو عبيدة إن هذه
مجرد مزاعم غير صحيحة،
وان حركة حماس لن تقف
في يوم من األيام في وجه
المقاومة والمجاهدين.

«حماس
غير مستعدة
للجلوس مع
شخصية
تدعوها
إلى التخلي
عن الثوابت
الوطنية»...
الزهار

السلطة أفرجت
عن غالبية
المعتقلين من حماس
بالضفة الغربية

أسمرة تحتضن قادة المحاكم اإلسالمية
المهزومة في الصومال
م��ؤت��م��ر ال��م��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ذي
اس��ت��ؤن��ف ف���ي  15ي��ول��ي��و وي��ق��اط��ع��ه
االسالميون.
وف��������ي أس������م������رة ي����ع����ي����ش ال���ش���ي���خ
ش���ري���ف ف���ي دارة ج��م��ي��ل��ة ف���ي حين
يقيم البرلمانيون السابقون مجانا
ف��ي ف��ن��دق��ي��ن ت��اب��ع��ي��ن ل��ل��دول��ة حيث
ي��م��ض��ون اوق��ات��ه��م ي��ت��ح��دث��ون وه��م
يتناولون الشاي ويشاهدون االفالم.
واف���ادت م��ص��ادر متطابقة ان زعيم
ال��م��ح��اك��م االس�لام��ي��ة ال��ش��ي��خ حسن
ضاهر عويس المالحق من الواليات
ال��م��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ره «اره��اب��ي��ا»
موجود هو االخر في أسمرة.
ولم يأت اختيار أسمرة مصادفة
ع���ل���ى م�����ا ي�����ب�����دو .ف���ب���ح���س���ب ت��ق��ري��ر
ل�لام��م ال��م��ت��ح��دة ن��ش��رت��ه اواخ����ر ع��ام
 2006قدمت اريتريا دعما عسكريا
للمحاكم االسالمية االمر الذي نفته
أسمرة على الدوم .وهذا الدعم يفسر
ج��زئ��ي��ا ب��ال��ع�لاق��ات ال��م��ت��وت��رة ج��دا
بين اثيوبيا وأريتريا منذ حربهما
الحدودية بين عامي  1998و.2000
واضاف مارشال ان عددا اخر من
كبار مسؤولي المحاكم االسالمية
م���وج���ودون ف���ي اث��ي��وب��ي��ا وت��ح��دي��دا
ف���ي م��ن��ط��ق��ة اوغ�����ادن ال���ح���دودي���ة مع
الصومال وت��راوده��م فكرة «تحرير
اثيوبيا» التي «اجتاحت» الصومال

أكد إسماعيل محفوظ
وكيل وزارة المالية في
حكومة تسيير األعمال
الفلسطينية برئاسة سالم
فياض امس أن عملية
تحصيل الجمارك والرسوم
من المواطنين ما زالت
مستمرة ،مشيرا إلى حرص
الحكومة على تطبيق
القانون وعدم تعطيله مهما
كلف الثمن.

اعتقل الجيش اإلسرائيلي
امس سبعة فلسطينيين
خالل حملة دهم في أنحاء
مختلفة من الضفة الغربية.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية
إن ثالثة من المعتقلين
جرى اعتقالهم من رام الله،
مشيرة إلى تعرض القوة
التي اعتقلتهم إلطالق نار
من دون أن يصاب أحد
بأذى .ولم تحدد االذاعة
المكان الذي اعتقل منه
االربعة االخرون.

معتقلو «حماس» في الضفة
حاولوا تأسيس «قوة تنفيذية» بأموال سورية
السعودية التي تصدر في العاصمة
ال����ب����ري����ط����ان����ي����ة ل�����ن�����دن ف������ي ع����دده����ا
ال��ص��ادر ام��س ع��ن المصدر قوله ان
المحتجزين متهمون بتلقي أموال
من حماس وسورية لشراء األسلحة
لهذه القوة التي حاولوا إنشاءها.
ون����ف����ى ال����م����ص����در م�����زاع�����م ح���رك���ة
حماس ح��ول نية السلطة الوطنية
استئصال الحركة من الضفة الغربية
ق���ائ�ل�ا إن ع����دد أف�����راد ح���م���اس ي��ق��در

حكومة فياض
مستمرة في تحصيل
الجمارك

إسرائيل تعتقل
 7فلسطينيين
في الضفة

ات���ه���م ف�����وزي ب���ره���وم ال��م��ت��ح��دث ب���اس���م ح���رك���ة ح���م���اس أم����س االدارة
االميركية بدعم اإلرهاب اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .وقال أبو
زهري أصبح من الواضح تماما أن اإلدارة األميركية التي تدعم اإلرهاب
«الصهيوني» ضد الشعب الفلسطيني ،ما زالت تصر على الهيمنة على
قرارات اللجنة الرباعية.
(غزة  -د ب أ)

ب��ع��ش��رات اآلالف اع��ت��ق��ل منهم نحو
 300وت��م اإلف���راج ع��ن معظمهم بعد
التحقيق معهم.
وك��������ان��������ت ال�����س�����ل�����ط�����ة ال����وط����ن����ي����ة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ق���د ق���ام���ت ب��ع��م��ل��ي��ات
دهم واعتقال لمنازل نشطاء حركة
حماس في الضفة الغربية في أعقاب
س���ي���ط���رة ح���م���اس ع���ل���ى ق���ط���اع غ���زة
منتصف الشهر الماضي.
(غزة -د ب أ)

بلير عند وص��ول��ه ال��ى مقر وزارة
الخارجية االردنية ظهر أمس للقاء
الخطيب
(رويترز)

سلة أخبار

المستوطنون يعودون إلى «حومش»
المدمرة في «سيلة الظهر»
منذ نحو عقد يخوض أهالي
قرية «سيلة الظهر» في جنوب
مدينة جنين حربا يومية .ال تصل
وقائعها إلى اإلعالم لكنها
تترك أثرا ومعاناة فظيعة مع
المستوطنين الذين ال ينفكون
يرغبون في العودة إلى مستوطنة
مدمرة لهم أعلى القرية .ويفتحون
شالل أذيتهم وشتائمهم على
أهالي القرية تحت الفتات «ارحلوا
يا عرب».

ح��س��ب رأي���ه���م .وه����ذه ه��ي حالة
ادن ه���اش���ي ارو وه����و م��س��ؤول
ك����ب����ي����ر ف�������ي م����ن����ظ����م����ة ال����ش����ب����اب
الجناح االكثر تطرفا في الحركة
االسالمية الصومالية .الى ذلك
ي��ق��ي��م ع�����دد م����ن ق������ادة ال��م��ح��اك��م
االس�ل�ام���ي���ة ال��س��اب��ق��ة اي���ض���ا في
ال��م��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ع��ودي��ة
واليمن وقطر.
واخ�������ي�������را ب����ق����ي اخ������������رون ف��ي
الصومال حيث يقوم الناشطون
االس�ل�ام���ي���ون م��ن��ذ س��ب��ع��ة اش��ه��ر
بهجمات دامية تستهدف القوات
االمنية والجيش االثيوبي وقوة
ال��س�لام االف��ري��ق��ي��ة ،لكنها تسفر
عن سقوط ضحايا مدنيين.
(نيروبي  -أ ف ب)

مستوطنة حومش
توسعت بشدة منذ
إنشائها على حساب
قرى كاملة في جنين

رام الله  -عبدالكريم سمارة
ص��ب��اح االح���د الثاني والعشرين
من يوليو افاقت سمية ابو الحسن
على صوت ابنها ،يشكو من انقطاع
تام للمياه عن المنزل .تعوذت ربة
البيت ،من الشيطان ،واتجهت فورا
الى منزل جيرانها ،فتيقنت ان قرية
«س��ي��ل��ة ال��ظ��ه��ر» ف���ي م��دي��ن��ة ج��ن��ي��ن،
بكاملها محرومة من الماء ...فهاتفت
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ،ص��ال��ح الحنتولي،
ال��������ذي اب���ل���غ���ه���ا ان ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن
االس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن ،اح��ت��ل��وا م��ن��ذ الليلة
السابقة ،موقع مستوطنة «حومش»
المدمرة قبل عامين بالضبط واغلقوا
صنبور مياه خزان المياه الرئيسي
ال��ذي يغذي «سيلة الظهر» والمقام
في الموقع.
ل��م تكن تلك ال��م��رة االول����ى ،يقول
ال���ح���ن���ت���ول���ي ،ح���ي���ث ي���ت���دف���ق م��ئ��ات
ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن ال���ى ال��ت��ل��ة ال��م��ش��رف��ة
على ال��ق��ري��ة ،فيعسكرون ف��ي خيام
وي��س��ت��خ��دم��ون م���ي���اه ال����خ����زان بعد
ان ي��ق��ط��ع��وه��ا ع���ن االه����ال����ي .وه���ذه
التلة ،هي موقع انتصر فيه القائد
العظيم ص�لاح ال��دي��ن االي��وب��ي على
ال��ص��ل��ي��ب��ي��ي��ن .وب���ع���د ح����رب ي��ون��ي��و
ع����ام  1967ح���ول���ه ج��ي��ش االح���ت�ل�ال
ال����ى م��ع��س��ك��ر ث���م س��ل��م��ه الح���ق���ا إل��ى
المستوطنين ليقيموا عليه ما اسمي
مستوطنة حومش .هذه المستوطنة
ت��م��ددت على ح��س��اب اراض���ي القرى
ال���م���ج���اورة ،وخ���اص���ة س��ي��ل��ة ال��ظ��ه��ر
وبرقة وبزاريا.
الحنتولي تحدث لـ«الجريدة» وهو
يراقب مع حشد من االهالي تجمع
فوق سطح منزل مقابل للمستوطنة
المدمرة .وتسابق االهالي في سرد
حكاياتهم المريرة م��ع المتطرفين
اليهود خالل سنوات ما قبل التدمير
ال��ذي تم في اغسطس عام  2005في
اطار ما اسمته حكومة اريل شارون
بخطة االنكفاء عن الضفة الغربية.
فبعد اخالئها قطاع غ��زة وتدميره
المستوطنات والدفيئات الزراعية
وال���م���راف���ق ال��س��ي��اح��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع،
دم�������رت م��س��ت��وط��ن��ت��ي��ن ف����ي ال��ض��ف��ة
الغربية في مدينة جنين ومن بينهما
«حومش» .وروى مسن يقع بيته على
ال�����ش�����ارع ال����م����ح����اذي ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ة،
ان��ه اص��ي��ب وح��ف��ي��ده ب��ج��روح بالغة
ف��ي ا ع���ت���داء ات المتطرفين عليهما
ب��ال��ه��راوات واع��ق��اب ال��ب��ن��ادق ،وهما
عائدان الى المنزل .وقال ان احفاده

ك���ان���وا ي��خ��ت��ب��ئ��ون ف���ي ال��م��ن��زل بعد
الخامسة م��س��اء خ��وف��ا م��ن دوري���ات
ح����راس����ة ال��م��س��ت��وط��ن��ة وه�����ي ت��ق��ي��م
ح����واج����زه����ا ف����ي م����ش����ارف ب����ل وف���ي
اح���ي���اء ال���ق���ري���ة ال��غ��رب��ي��ة .ف��ان��ق��ط��اع
ال��م��ي��اه ه��و اق���ل االع����ت����داءات خ��ط��را،
فحياة اآلالف من المواطنين كانت
ع��ل��ى م����دار اح����دى ع��ش��رة س��ن��ة ،هي
عمر المستوطنة ،معرضة للخطر.
وي���ح���ص���ي االه������ال������ي م���ئ���ة وع���ش���رة
جرحى برصاص الجيش وهجمات
ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن ال��ل��ي��ل��ي��ة وت��دم��ي��ره��م
للمنازل ومحتوياتها.
«ال أع��اده��م ال��ل��ه» ق��ال فلسطيني،
ف���ي ال��ح��ش��د ال����ذي ي���راق���ب مجموعة
م����ن ال���م���ت���ط���رف���ي���ن ال���ش���ب���اب ي��ب��ن��ون
كنيسا يهوديا ف��ي الموقع المدمر
بينما ق����وات ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة
والجيش تحاول اقناعهم بالرحيل
«ان������ظ������ر ك����ي����ف ي����ت����ع����ام����ل����ون م��ع��ه��م
ب����رق����ة!» ق�����ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون «ول����و
رأي��ت الجنود وه��م يقمعون الناس
ب���ال���رص���اص وال����ه����راوات وال��ش��ت��ائ��م
ل��م��ج��رد م��ط��ال��ب��ت��ه��م ب���ع���ودة ال��م��ي��اه
المقطوعة.»...
ل������م ي�����أب�����ه ال�����ج�����ن�����ود وال����ش����رط����ة
ال���م���ك���ل���ف���ون اق�����ن�����اع ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن
بإخالء الموقع ،لغارات عصابات من
هؤالء على اطراف القرية ،وتدميرها
للدفيئات الزراعية وإلقاء الحجارة
ع����ل����ى ال�����ن�����واف�����ذ وال�����ش�����رف�����ات وس����ط
صيحات بالعبرية والعربية «ارحلوا
ايها ال��ع��رب ع��ن ارض اس��رائ��ي��ل ...ال
م���ك���ان ل��ك��م ه��ن��ا ن��ح��ن ع���ائ���دون ال��ى
حومش».

جنود «غوالني»
يتركون مواقعهم
لقلة الطعام
ذكرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» امس إن 15
جنديا من لواء «غوالني»
ً
أخيرا
النخبوي تركوا
ً
ً
عسكريا قرب
موقعا
الحدود بين إسرائيل
ً
احتجاجا على
وقطاع غزة
قلة كميات الطعام المقدمة
إليهم .وطارد ضباط
الوحدة  51في لواء غوالني
التي ينتمي إليها الجنود
وبعد القبض عليهم
استمعوا الحتجاجات
الجنود الذين اشتكوا من
«ظروف ال يمكن احتمالها»
وذلك قبل إعادتهم إلى
الموقع العسكري.

أولمرت يتوقع بقاءه
ً
رئيسا للحكومة

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
إيهود أولمرت إنه يتوقع ان
يظل حزب كاديما في الحكم
خالل السنوات المقبلة ،وانه
سيظل رئيسا للحكومة.
يأتي ذلك فيما رد الكنيست
اإلسرائيلي امس خمس
اقتراحات بحجب الثقة عن
الحكومة االسرائيلية برئاسة
إيهود أولمرت قدمتها كتل
معارضة على خلفية أوجه
القصور التي اكتشفت في
أداء قيادة الجبهة الداخلية
خالل حرب لبنان الثانية كما
وردت في تقرير مراقب الدولة
ميخا ليندنشتراوس.

دوليات
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ثالثة انفجارات تهز بغداد وخطتها األمنية

سلة أخبار
المعارضة العراقية
تؤجل اجتماعها
في دمشق

مقتل 18من عناصر القاعدة واعتقال نحو  ...70ستة منهم بالقرب من الحدود العراقية  -السورية
ال يزال مسلسل السيارات
المفخخة يتتابع فصوال في العراق،
وأمس هزت ثالثة انفجارات
العاصمة بغداد حاصدة عشرات
القتلى والجرحى ،وذلك في تحد
واضح للخطة األمنية التي بدأها
الجيش األميركي في بغداد منذ
خمسة أشهر في محاولة لوقف
التفجيرات التي يلقى باللوم في
الكثير منها على «القاعدة».

أع��ل��ن��ت م���ص���ادر ام��ن��ي��ة وط��ب��ي��ة
ع���راق���ي���ة ام�����س م��ق��ت��ل  23ش��خ��ص��ا
واصابة عشرات آخرين في هجمات
متفرقة بينها انفجار ثالث سيارات
م��ف��خ��خ��ة م���رك���ون���ة ،اح����داه����ا ق���رب
المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وق���ال���ت م���ص���ادر ام��ن��ي��ة ان «12
شخصا قتلوا واصيب  38آخ��رون
ب�����ج�����روح ف�����ي ان����ف����ج����ار س���ي���ارت���ي���ن
م��ف��خ��خ��ت��ي��ن ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال����ك����رادة
(وسط بغداد)».
واوض��ح��ت ان «س��ي��ارة مفخخة
م�����رك�����ون�����ة ع����ل����ى ج�����ان�����ب ال���ط���ري���ق
ف���ي ش�����ارع ال����ك����رادة ان��ف��ج��رت عند
الساعة  11.00صباحا بالتوقيت
المحلي تاله انفجار سيارة ثانية
تزامن مع مرور دورية للشرطة في
ال���ش���ارع ذات����ه م���ا اس��ف��ر ع���ن وق���وع
الضحايا».
واك����دت ال��م��ص��ادر «م��ق��ت��ل ثالثة
م�����ن ع����ن����اص����ر ال����ش����رط����ة واص����اب����ة
ث�ل�اث���ة آخ����ري����ن ب����ج����روح م����ن ج����راء
االنفجارين».
وت�����ع�����د م���ن���ط���ق���ة ال�������ك�������رادة ذات
األغلبية الشيعية من بين المناطق
االكثر امنا في بغداد.
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى ادى ان���ف���ج���ار
سيارة مركونة على جانب الطريق
قرب المنطقة الخضراء ،في كرادة
م���ري���م (وس������ط ب�����غ�����داد) ال�����ى م��ق��ت��ل
ش���خ���ص واص�����اب�����ة ث��ل�اث����ة آخ���ري���ن
بجروح.
وأوض����ح����ت م����ص����ادر ام���ن���ي���ة ان

الحزب اإلسالمي يؤكد عدم االنخراط
في تحالفات سياسية جديدة
أع��ل��ن ال��ح��زب اإلس�لام��ي ب��زع��ام��ة ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ط��ارق
الهاشمي امس أن موقفه من «عدم االنخراط في تحالفات جديدة ما
زال ساري المفعول تجنبا الستقطابات جديدة تؤدي إلى مزيد من
االنقسام واالحتقان السياسي».
وقال الحزب في بيان صحفي «إذا كان الحزب اإلسالمي لم يعامل
ك��ن ٍ��د ،وه��و م��ش��ارك ف��ي الحكومة ول��م يعط فرصة حقيقية لاليفاء
بالتزاماته تجاه أهله والعراقيين جميعا بل انه حورب وحوصر
وهمش بعد كل ال��ذي حصل ويحصل ،هل من المعقول أن ندخل
في التحالف مع البعض ال��ذي يضيق علينا وعلى أهلنا ويشوه
مقاصدنا و ي��ح��رض اآل خ��ر ي��ن ب��ل يستعدي أهلنا علينا وينتظر
الفرصة المناسبة للقضاء علينا إذا لم يتغير ذلك».
وخلص البيان إلى «أن حسن النوايا والكالم المعسول وحده ال
يكفي إذ البد أن يقترن القول بالعمل».
(بغداد  -د ب أ)

«سيارة مفخخة انفجرت امام احد
ال��م��ط��اع��م ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي��س��ي
وع��ل��ى ب��ع��د  400م��ت��ر م��ن ال��م��دخ��ل
المؤدي الى المنطقة الخضراء».
وتعد المنطقة الخضراء الشديدة
ال��ت��ح��ص��ي��ن م���ن ب��ي��ن اه����م م��ن��اط��ق
ب���غ���داد ح��ي��ث ي��ق��ع م��ق��ر ال��ح��ك��وم��ة
ال��ع��راق��ي��ة وال��س��ف��ارت��ان االم��ي��رك��ي��ة
والبريطانية.
ال���ى ذل���ك ،ق��ت��ل ش��خ��ص واص��ي��ب
سبعة آخ��رون بجروح في انفجار
عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل
مدنيين ف��ي ش���ارع ال��ك��ف��اح (وس��ط
بغداد).
وت����أت����ي ال���ت���ف���ج���ي���رات ف����ي وق���ت
ت��س��ت��ع��د ف��ي��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة
المنقسمة بشدة الستضافة جولة
ث���ان���ي���ة م����ن ال���م���ح���ادث���ات ال����ن����ادرة
ب��ي��ن ال��خ��ص��م��ي��ن ال���ل���دودي���ن اي����ران
وال��والي��ات المتحدة لمناقشة امن
العراق.

ج �ن��دي أم �ي��رك��ي ي�ق��ف ب��ال �ق��رب من
ه �ي �ك��ل س � �ي ��ارة ان� �ف� �ج ��رت ف ��ي ح��ي
الكرادة وسط بغداد أمس
(اي بي ايه)

الرياض تطالب
بتسليمها
دمشق ً
 980أصوليا

الحدود العراقية  -االيرانية
واع������ل������ن ض�����اب�����ط ف������ي ال���ج���ي���ش
ال����ع����راق����ي «م���ق���ت���ل خ���م���س���ة ج���ن���ود
ع��راق��ي��ي��ن م��ن ال��ف��وج االول ،ال��ل��واء
ال��ث��ال��ث ،اث���ر ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ناسفة
استهدفت دوري��ت��ه��م على الطريق
ال��رئ��ي��س��ي ال�����ذي ي���رب���ط ب��ي��ن ب���درة
وبلد روز على ال��ح��دود العراقية-
االيرانية» ( 180كلم شرق بغداد).
واض��اف ان «االنفجار وقع فجر
امس وقتل جميع افراد الدورية من
دون اصابة اي من الجنود اآلخرين
ال��ذي��ن ك��ان��وا ض��م��ن رت���ل ام��ن��ي في
المنطقة الحدودية».
وت���م���ث���ل ب����ل����دة ب�������درة اح������د اه���م
المنافذ الحدودية مع ايران ونادرا
م��ا يتعرض الجيش ا ل��ى هجمات
مماثلة في هذه المنطقة.
وفي االسكندرية ( 60كلم جنوب
ب��غ��داد) ،اع��ل��ن ض��اب��ط ف��ي الشرطة
«م��ق��ت��ل ش��خ��ص واص����اب����ة زوج��ت��ه
ب���ج���روح ف���ي اط��ل�اق ن���ار اس��ت��ه��دف
سيارتهما على الطريق الرئيسي
صباحا».
من جهة اخ��رى ،عثر على ثالث
جثث لرجال مجهولي الهوية قتلوا
بالرصاص بعد ان وثقت ايديهم
وت��ع��رض��وا للتعذيب ،داخ���ل منزل
ق��ي��د االن��ش��اء ف��ي منطقة جفجافة
شرق االسكندرية.
وف���ي ال��ع��م��ارة اع��ل��ن م��ص��در في
ال��ش��رط��ة «م��ق��ت��ل ع��ض��و س��اب��ق في

بيروت  -ةديرجلا

القبض على قاتل
أحد مساعدي
السيستاني
واتهام طارق عزيز
بالتورط في قتل
والد الصدر
ح����زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي
صباحا بنيران مسلحين مجهولين
ي���س���ت���ق���ل���ون دراج���������ة ن�����اري�����ة وس���ط
المدينة».
من جهتها ،اعلنت وزارة الدفاع
قيام قواتها بـ«قتل ثالثة ارهابيين،
اث��ن��ي��ن منهم ف��ي ب��غ��داد وآخ���ر في
الموصل واعتقال عشرين ارهابيا
آخ��ري��ن ف��ي مناطق متفرقة شمال
ب����غ����داد ،خ��ل�ال االرب������ع وال��ع��ش��ري��ن
ساعة الماضية».

«حزب الله» يطبخ عالقاته الفرنسية
على نار هادئة ومن دون أوهام
بيروت  -نقوال ناصيف
ت���ع ّ���ب���ر ال�����زي�����ارة ال���ث���ال���ث���ة ل��ل��م��وف��د
ال��ف��رن��س��ي ال���خ���اص ال��س��ف��ي��ر ال��س��اب��ق
جان كلود كوسران ،بعد اثنتين الشهر
الفائت وهذا الشهر ،عن شعور فرنسي
ّ
بتقدم في مقاربة المشكلة اللبنانية
وب����ن����اء ع��ل�اق����ات م���ت���ف���اوت���ة ال��ت��أث��ي��ر
واأله���م���ي���ة م����ع ال���ف���رق���اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن
ً
ج��م��ي��ع��ا ،ب��م��ن فيهم ال��ذي��ن يجمعهم
ّ
بباريس حذر وتحفظ .وتالقي وجهة
النظر هذه ما يقول به «حزب الله» عن
العالقة بالدبلوماسية الفرنسية في
األسابيع األخيرة ،من غير أن يغالي،
أو على األق��ل يضع اإلدارة الفرنسية
الجديدة خ��ارج سياق تحالف علني
ً
مع قوى  14آذار محليا ،ومع واشنطن
ً
ً
إقليميا ودوليا.
ولوجهة النظر هذه أكثر من ّ
مبرر
في رأي «حزب الله»:
أول ال����م����ب ّ����ررات ،أن�����ه اس���ت���ط���اع أن
ينسج عالقات مباشرة مع الخارجية
ً
ال��ف��رن��س��ي��ة م����ن دون ال����م����رور ح��ك��م��ا
بالسفير ف��ي ب��ي��روت ب��رن��ار إيمييه.
ّ
وه������و م�����ا م���ث���ل���ت���ه ال������زي������ارة ال���ث���ان���ي���ة
ً
لكوسران لبيروت عندما التقى موفدا
م����ن ال����ح����زب ه����و م����س����ؤول ال���ع�ل�اق���ات
الدولية السيد نواف الموسوي ،وكذلك
عندما تلقى األخ��ي��ر وال��وزي��ر محمد
فنيش مكالمتين هاتفيتين من الموفد
الفرنسي ال��خ��اص م��س��اء ال��ث�لاث��اء 10
ي��ول��ي��و ل��ت��ط��وي��ق ردود ال��ف��ع��ل على
موقف كان أعلنه قبل ساعات الرئيس
الفرنسي نيكوال ساركوزي إذ وصف
«ح��زب الله» بأنه تنظيم إره��اب��ي .ثم
أتى الحوار بين وزير الخارجية برنار
كوشنير وكوسران على هامش مؤتمر
السيل سان كلو للحوار اللبناني مع
فنيش والموسوي في  14يوليو و15
منه ليبرز حاجة الطرفين إلى مباشرة
حوار ّ
جدي بينهما.
ث��ان��ي��ه��ا ،أن «ح�����زب ال���ل���ه» ال يكتم
انطباعات سلبية عن إيمييه ،واعتقاده
أن األخير ال يكتفي باضطالعه بدور
ال���ط���رف ال��م��ن��ح��از إل����ى ق����وى  14آذار
وهو يمارس مهمته الدبلوماسية ،بل
ي��رى أن السفير ال يعكس للخارجية
ال���ف���رن���س���ي���ة ب����دق����ة م���ض���م���ون م���واق���ف
الحزب .ومع أن األخير ال يقطع عالقته
بممثل ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة في
ب��ي��روت ،إال أن��ه ال ي��راه��ن على دوره،
وينتظر الحزب مغادرته بيروت من
أجل التعويل على عالقة مختلفة مع

أع�����ل�����ن ال����ع����م����ي����د ع����ب����د ال����ك����ري����م
م���ص���ط���ف���ى ق����ائ����د ش����رط����ة ال���ن���ج���ف
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى م��ن��ف��ذ اغ��ت��ي��ال عضو
مكتب السيستاني الشيخ عبدالله
فلك مسؤول الحقوق الشرعية طعنا
بالسكين داخل مكتبه في النجف.
وق�������ال م��ص��ط��ف��ى ان «ال���ش���رط���ة
أل���ق���ت ال��ق��ب��ض ع��ل��ى م��ن��ف��ذ عملية
االغ��ت��ي��ال ب��ع��د التحقيق م��ع اف���راد
الحماية وتبين انه احد العاملين
في المكتب».

اللبناني اآلخ���ر كما م��ع المبادرتين
الفرنسية والعربية.
ل��ك��ن ذل���ك ال ي��ح��ج��ب ظ��ن��ون ً��ا ّ
يعبر
عنها ه��ي أن ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ذاه��ب
إلى مزيد من الصعوبات والتصعيد
لدى كل من قوى  14آذار والمعارضة،
ً
وخ��ص��وص��ا ع��ل��ى أب����واب االستحقاق
الرئاسي الخريف المقبل.
بل يذهب هذا الموقف ،في مقاربة
انتخابات الرئاسة اللبنانية ،إلى أن
ً
ق��وى  14آذار ل��م ت��ط ِ��و ت��م��ام��ا صفحة
خوض االستحقاق الرئاسي بنصاب
ً
ً
ً
ال���ن���ص���ف زائ��������دا واح��������دا ان���ط�ل�اق���ا م��ن
م��ع��ادل��ة ال��خ��ي��ار بين ان��ت��خ��اب رئيس
جديد للجمهورية أو الفراغ .ويبدو،
حسب معلومات متداولة في أوساط
سياسية واسعة االط�لاع ،أن قوى 14
آذار ربما ت��ج��اوزت احتمال فقدانها
األك����ث����ري����ة ال���م���ط���ل���ق���ة ف�����ي ال���ش���ه���ري���ن
المقبلين للتمكن من انتخاب الرئيس
ً
ال��ج��دي��د ت��ب��ع��ا ل��ه��ذا ال��ن��ص��اب .وحين
ذل�������ك ي���م���ي���ل ب����ع����ض أوس�����اط�����ه�����ا إل����ى
تعويم المعادلة نفسها في المفاضلة
بين انتخاب رئيس جديد أو الفراغ
ال��دس��ت��وري ،والمجازفة بعقد جلسة
االنتخاب النتخاب رئيس جديد ولكن
«بمن حضر».
راب����ع ال���م���ب ّ���ررات ،أن ح���زب ال��ل��ه لم
ّ
يحمل مؤتمر ال سيل سان كلو للحوار

اللبناني أكثر مما حمل ،وهو اعتبر أن
سقف المؤتمر هو ّ
مجرد انعقاده وإن
ّ
التوصل إل��ى بيان ختامي
ك��ان دون
ّ
أو إع�ل�ان ن��ي��ات وم��ب��ادئ .إذ ال يمثل
ّ
التوصل
إخفاق القيادات اللبنانية في
إل�����ى ح����ل س���ي���اس���ي ل��ب��ن��ان��ي م��س��ت��ق��ل
إال أح���د م��ظ��اه��ر االش��ت��ب��اك اإلقليمي
وال������ن������زاع ال���م���ف���ت���وح ب���ي���ن واش���ن���ط���ن
ً
وط��ه��ران وواش��ن��ط��ن ودم��ش��ق .وتبعا
لهذا االشتباك تحاول باريس ّ
تكيف
مبادرتها حيال لبنان بغية تجنيبه
ّ
فوضى يحذر منها الفرقاء اللبنانيون
أن��ف��س��ه��م ال��ذي��ن سيفتعلونها .األم��ر
ال�����ذي ي��ح��م��ل ال���ح���زب ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل
مع ه��ذه المبادرة على أنها محاولة
ً
ً
للحل ول��ي��س��ت ح�ل�ا وش��ي��ك��ا أو سهل
التنفيذ.

م���ن ن��اح��ي��ة اخ�����رى أف�����اد رئ��ي��س
االدعاء العام في المحكمة الجنائية
ال��ع��راق��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ق��اض��ي جعفر
ال��م��وس��وي ب��أن المحكمة حصلت
ع���ل���ى وث����ائ����ق ت��ث��ب��ت ت������ورط ن��ائ��ب
رئيس الوزراء السابق طارق عزيز
في مقتل المرجع الديني األعلى في
العراق محمد محمد صادق الصدر
والد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
في فبراير .1999
وأضاف «أن الهيئة حصلت على

بعقوبة

الموصل

من ناحية اخرى أفادت مصادر
ع���س���ك���ري���ة ع���راق���ي���ة ام������س ب������أن 18
مسلحا من عناصر تنظيم القاعدة
قتلوا بينما اعتقل  62آخرين في
هجمات عسكرية عراقية-أميركية
م��ش��ت��رك��ة ف��ي إط����ار عملية السهم
ال������خ������ارق ل����م����ط����اردة ال��م��س��ل��ح��ي��ن
ال��م��ت��ح��ص��ن��ي��ن ف���ي م��ن��اط��ق ش��رق��ي
بعقوبة.

وف������ي ال���م���وص���ل اع���ل���ن���ت ق����وات
الجيش العراقي امس عن اعتقال
س��ت��ة م��ن أع��ض��اء تنظيم ال��ق��اع��دة
ب���ال���ق���رب م����ن ال����ح����دود ال���ع���راق���ي���ة-
السورية.
وأوضحت أن المعتقلين الستة
م��ن المطلوبين ل���دى ق���وات األم��ن
العراقية وأن أحدهم كان مصابا
ب��ج��روح ف��ي س��اق��ه إث��ر اشتباكات

وثيقة م��ص��ورة يظهر فيها عزيز
يتحدث مع صدام حسين ومحمد
زمام عبد الرزاق (وزير الداخلية في
عهد صدام) عن كيفية تنفيذ عملية
اغتيال السيد محمد الصدر».
وق���ت���ل ال����ص����در ف����ي  19ف��ب��راي��ر
 1999ف��ي مدينة النجف ووجهت
االت��ه��ام��ات إل��ى ج��ه��از المخابرات
ال��ع��راق��ي ل��ك��ن ح��ك��وم��ة ص���دام نفت
تورطها في مقتله.
(النجف ،بغداد  -أ ف ب ،د ب أ)
بمدينة الموصل قبل يومين.
وت��ن��ش��ط ف���ي م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل
وال������م������ن������اط������ق ال��������م��������ج��������اورة ل���ه���ا
م����ج����م����وع����ات م���س���ل���ح���ة م���رت���ب���ط���ة
ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة ت��ش��ن ه��ج��م��ات
مستمرة ع��ل��ى ا ل��ق��وات األميركية
وقوات األمن العراقية والمؤسسات
الحكومية.
(بغداد ،بعقوبة ،الموصل -يو
بي آي ،رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)

ّ
«لو فيغارو» :باريس تحذر
ّ
من خطر تحول لبنان إلى عراق آخــر
بيروت  -ةديرجلا
ذك�������رت ص��ح��ي��ف��ة «ل�����و ف���ي���غ���ارو»
الفرنسية ان ادارة الرئيس الجديد
نيكوال س��ارك��وزي تنظر ال��ى خطر
ّ
تحول لبنان إل��ى ع��راق ث��ان ،بحذر
واه�����ت�����م�����ام ،ان����ط��ل�اق����ا م�����ن رؤي���ت���ه���ا
ال���ج���دي���دة ال����ى ال���وض���ع ف���ي ال��ش��رق
االوسط.
وق������ال������ت ال���ص���ح���ي���ف���ة ف������ي م���ق���ال
بعنوان «اعادة التموضع الفرنسي»،
«ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ان مؤتمر «السيل
س����ان ك���ل���و» ل���م ي��س��ج��ل اي نتيجة
ملموسة ،فانه كان ناجحا في ّ
حد
ذات��ه ،بالنظر الى االزم��ة السياسية
التي بدأت دفي نوفمبر الفائت مع
اس��ت��ق��ال��ة خ��م��س��ة م���ن وزراء «ح���زب
ال����ل����ه» م����ن ح���ك���وم���ة ال���رئ���ي���س ف����ؤاد
السنيورة ،اضافة ال��ى ان المؤتمر
أظهر للبنانيين «اع��ادة التموضع
الفرنسي».
واض���اف���ت «ال��ح��ك��وم��ة الفرنسية

ً
ال�س�ن�ي��ورة م�س�ت�ق�ب�لا ك��وس��ران في
السراي الحكومي في بيروت أمس
(أ ف ب)

خلفه في المرحلة المقبلة.
وتبدو المفارقة الالفتة أن إيمييه
سينتقل إل��ى ال��س��ف��ارة الفرنسية في
أن��ق��رة ،وه��و المنصب ال��ذي سينتقل
ً
إليه أي��ض��ا نظيره األميركي جيفري
ف���ي���ل���ت���م���ان ال����������ذي س���ي���ص���ب���ح س��ف��ي��ر
ب��ل��اده ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال��ت��رك��ي��ة .على
أن م��ع��ل��وم��ات دب��ل��وم��اس��ي��ة ذك����رت أن
ً
ف��ي��ل��ت��م��ان ،وخ�لاف��ا إلي��م��ي��ي��ه ،سيبقى
في بيروت حتى ما بعد انتهاء والية
الرئيس إميل لحود في النصف الثاني
م��ن نوفمبر المقبل ،على أن يلتحق
بمقر عمله الجديد مطلع سنة .2008
ث��ال��ث��ه��ا ،أن ال���ح���زب إذ ي�لاح��ظ أن
ً
ك���وش���ن���ي���ر وك������وس������ران أك����ث����ر ت���ف ّ���ه���م���ا
ل��ل��وض��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��م��ع��ق��د وللنظرة
إل�����ى م���وق���ع���ه ك���ح���زب وإل������ى ال��ط��ائ��ف��ة
ً
ال���ش���ي���ع���ي���ة ودوره�����������ا خ����ص����وص����ا ،ال
يجتهد في أوه��ام ق��درة باريس على
اب��ت��ك��ار ح���ل ل��ل��وض��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي تقف
ً
دون��ه واشنطن .واستنادا إلى وجهة
النظر هذه فإن «حزب الله» -ويالقيه
في ذلك الرئيس ميشال عون -يتفادى
إشاعة انطباعات وتوقعات إيجابية
عن مسار الحوار اللبناني ،في ال سيل
س���ان ك��ل��و ح��ت��ى ف��ي ل��ب��ن��ان ،م��ا دام ال
سبيل إلى الوصول إليه خارج تأييد
أميركي ّ
جدي .ووفق هذا الواقع يبني
الحزب أداء ه في التعامل مع الفريق

قال عضو مؤتمر
القوى الوطنية العراقية
المناهضة لالحتالل
الذي كان من المقرر أن
يعقد امس في دمشق
حازم أبو ريشة انه
تم تأجيل المؤتمر
إلى موعد غير محدد،
وذلك لتتمكن بعض
الشخصيات المشاركة
فيه من الحضور من
العراق .وأضاف أبو ريشة
إن «تأجيل المؤتمر تم
بسبب عدم اكتمال نصاب
للمشاركين حيث حالت
األوضاع األمنية دون
قدوم هؤالء من العراق».
(دمشق  -يو بي آي)

َّ
ال����ج����دي����دة ل�����م ت���ت���خ���ل ع�����ن اه������داف
الحكومة السابقة إبان عهد الرئيس
ال���ف���رن���س���ي ال���س���اب���ق ج�����اك ش���ي���راك،
وخصوصا في ما يتعلق بدعم اقرار
المحكمة الدولية الهادفة الى كشف
مرتكبي جريمة اغتيال الحريري،
وك����ذل����ك ب���ال���رف���ض ال���ق���اط���ع ل���ع���ودة
الهيمنة السورية على البالد».
وأشارت الى انه في إمكان فرنسا
ان تتبنى أولوية ايجاد حل لالزمة
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،م���ن ط��ري��ق
ت��ص��وي��ب ال��ن��ظ��رة ال���ى «ح����زب ال��ل��ه»
كفريق سياسي مهم تماما كحليفه
النائب ميشال ع���ون ،الف��ت��ة ال��ى أن
الحكومة الفرنسية تخشى م��ن ان
ت��ك��ون ا ل��دو ل��ة اللبنانية الضعيفة
ارض��ا خصبة الرهابيي «القاعدة»،
وهؤالء قد سبق ان أعلنوا في خالل
حرب اسرائيل ضد «حزب الله» في
ّ
يتحول إلى
صيف  2006ان «لبنان
ارض جهاد».
وت��ن��اول��ت «ل���و ف��ي��غ��ارو» اح���داث

مخيم «ن��ه��ر ال��ب��ارد» ،معتبرة انها
ّ
وتحول لبنان
تنذر بتمدد «القاعدة»
إلى عراق ثان.
وخ��ت��م��ت ان ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي
استنتج ،من خالل الرؤية الجديدة
ال����ى ال���وض���ع ف���ي ال���ش���رق االوس�����ط،
ان خ��ط��ر ال����ع����راق م���ع ال��م��واج��ه��ات
ال���ش���ي���ع���ي���ة-ال���س���ن���ي���ة وم������ع ان���ت���اج���ه
ل����ل����ج����ه����ادي����ي����ن ،ال ي����س����ت����ه����ان ب����ه،
خصوصا في حال تكرر السيناريو
ن��ف��س��ه ف����ي ل���ب���ن���ان ،ال���ب���ع���ي���د ب��ض��ع
كيلومترات عن قبرص وأوروبا.

عون :مشكلتي شخصية مع الجميل
وحكومة السنيورة مجرمة
بيروت  -ةديرجلا
ح���س���م ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ل��رئ��ي��س
ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ي��ش��ال ال��م��ر
واالم����ي����ن ال���ع���ام ل���ح���زب ال��ط��اش��ن��اق
هوفيك مخيتاريان (أرمن) تحالفهما
م����ع رئ���ي���س ال���ت���ي���ار ال���وط���ن���ي ال��ح��ر
م���ي���ش���ال ع������ون ف�����ي م���ع���رك���ة ال��م��ت��ن
االنتخابية النيابية الفرعية المقرر
إجراؤها في  5أغسطس المقبل .وفي
وق��ت دع��ا ع��ون ال��ى معركة رياضية
في المتن ،اكد المر ان التحالف مع
«التيار قائم وال شيء يهزه».
ع��ق��د ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واالص��ل��اح
ال��ن��ي��اب��ي ب��رئ��اس��ة ال��ج��ن��رال ميشال
ع�����ون اج���ت���م���اع���ه األس���ب���وع���ي ام����س،
وقال عون عقب اللقاء «النتيجة كما
نتوخاها ،ان تكون معركة هادئة،
لسنا في مواجهة شخصية مع احد،
وإن كنا ال نقدس االشخاص الذين
نواجههم او نشتمهم او نجعل منهم
شياطين ،ولكن بما انهم شاؤوها
معركة انتخابية فلتكن هذه المعركة

م���ع���رك���ة ري���اض���ي���ة ن��خ��وض��ه��ا ع��ل��ى
اساس مبادئ ومواقف.
وج���دد ع��ون مهاجمته الحكومة
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال�����ت�����ي ي����رأس����ه����ا ف������ؤاد
السنيورة قائال «انتقدنا الحكومة
لتصرفاتها وتقاعسها عن التحقيق
في أحداث «نهر البارد» ،فقالوا انني
اعكر اجواء التهدئة ،علما أن االخيرة
ال تعني السكوت عن جرائم الحكومة
وعن وقوعها في االخطاء».
وردا ع����ل����ى س��������ؤال ع�����ن ق����راء ت����ه
ل��دع��وة ال��ن��ائ��ب سعد ال��ح��ري��ري اهل
ال���م���ت���ن ال�����ى ال���ت���ص���وي���ت ض����د ق��ت��ل��ة
ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ب��ي��ار ال��ج��م��ي��ل ق��ال
ع��ون «القتلة يعرفون وق��د يكونون
شركاء الحكومة ،فااللتباسات كلها
موجودة في التحقيقات اليوم ،ألن
الحكومة تتجنب نشر اي معلومات
ذات صلة».
واشار الى ان «المشكلة شخصية
بيننا و ب��ي��ن الشيخ ا م��ي��ن الجميل،
الن ال��م��ع��رك��ة ه���ي ع��ل��ى ص�لاح��ي��ات
رئيس الجمهورية ،وعلى التهميش

ً
المستمر للمسيحيين ،اذا نعتبر كل
مسيحيي  14آذار ومنهم الشيخ امين
الجميل هم الغطاء لمن يعمل على
التهميش ،وانطالقا من هنا المعركة
االنتخابية قائمة» ،مضيفا «لن نقبل
بعد اآلن ان يكون هناك اجتهاد بما
يتعلق بصالحيات الرئاسة االولى،
ب��ل س��ت��ك��ون ه��ن��اك عملية اس��ت��رداد
ل��ت��ل��ك ال��ص�لاح��ي��ات ال��م��س��روق��ة بعد
الطائف وليس قبله».

اعتبرت مصادر
دبلوماسية في بيروت
ان ال طائل من مبادرات
عربية او دولية تجاه
لبنان ،طالما بقيت
العالقة السعودية-
السورية على حالها
من الوهن والتراجع،
كاشفة ان الرياض تطالب
دمشق ،قبل الشروع في
اي تفاوض او محادثات
ثنائية ،بتسليمها
 980سعوديا ينتمون
الى تنظيم «القاعدة»
ويرابطون في احد
المخيمات في وسط
سورية ،على مقربة من
الحدود مع لبنان في
منطقة عرسال.
واشارت المصادر الى
ان هناك تخوفا جديا من
ان تدفع اي عملية ضغط
سياسي دمشق الى توريد
هؤالء االصوليين الى
لبنان ،لذا يتم التعاطي
مع هذا االمر بحذر وبدقة
تامة ،الفتة الى ان القيادة
السورية ترفض الحديث
في هذا الشأن ،وهي
تتعاطى مع هذا الملف
باعتباره ورقة ضغط
رئيسة في حوزتها وال
يمكن ان ّ
تفرط بها مجانا
او بثمن بخس.

لندن :دور سورية
في لبنان مبعث قلق
دعا تقرير أصدرته
لجنة االتحاد األوروبي
في مجلس اللوردات
البريطاني أمس ،االتحاد
األرووبي إلى االستمرار
في االنخراط مع سورية،
وكذلك إشراك لبنان في
التسويات اإلقليمية،
ً
مشددا على أن االنخراط مع
دمشق «يهدف إلى ضمان
عدم قيام األخيرة بتقويض
عملية السالم في الشرق
األوسط من خالل تزويد
حزب الله باألسلحة».
ورأى التقرير أن الدور
الذي تعلبه سورية في
لبنان «يمثل مصدر قلق
خطيرا كونها تتمتع
بسيطرة حصرية على
جميع المداخل البرية
المؤدية إلى لبنان،
باستثناء تلك الواقعة على
حدوده مع إسرائيل».
(لبنان  ،يو بي آي)

سليمان قد يقدم
استقالته في نوفمبر
بيروت  -ةديرجلا
أفادت مصادر في
بيروت بأن «قائد الجيش
العماد ميشال سليمان
يتجه الى تقديم استقالته
في الرابع والعشرين من
نوفمبر المقبل بعد ان
تكون القيادة اتخذت كل
الخطوات الالزمة الستمرار
السلم األهلي قائما،
ً
والوضع االمني مستقرا،
وتكون انتهت كذلك كل
الخطوات التي يحاول
بعض السياسيين اليوم
ادخالها في حسابات
مصالحهم الشخصية
وطموحاتهم والتي ال تلقى
اي صدى لدى القيادة التي
تقوم بواجبها الوطني من
دون اي حسابات».

دوليات

21

العدد  / 46الثالثاء  24يوليو 2007م  10 /رجب 1428هـ

مصر ...سيدة عجوز على ضريح عبد الناصر
أكاليل زهور وعصيان مدني وعطش في الذكرى الـ 55لثورة يوليو
القاهرة  -تامر عبد العزيز
ق �ب��س م ��ن ذك ��ري ��ات أي � ��ام ال�م�ج��د
الثوري وصورة قديمة للقدس ...ابرز
م��ا طغى على مشهد احتفال مصر
أم��س ب��ال��ذك��رى ال� �ـ 55ل�ث��ورة يوليو،
جسدتها س�ي��دة ع�ج��وز تخطت مع
الثورة أعوامها وجاءت إلى ضريح
عبد الناصر تحمل بيديها ص��ورة
ل �ل �ق��دس وف ��ي ب��ال �ه��ا ذك ��ري ��ات عهد
ال ينسى آث��رت أن تستعيدها أم��ام
ال�ق�ب��ر وت �غ��ال��ب دم �ع��ة س�ق�ط��ت على
الضريح.
االح �ت �ف��االت ال��رس�م�ي��ة ه��ذا ال�ع��ام
ج��اء ت وس��ط غ�ي��اب الف��ت لمنتقدي
الثورة وكتاباتهم التي كانت سمة
م�لازم��ة لها م��ع ك��ل ع��ام ،األم��ر ال��ذي
فسره البعض بمحاولة اح�ت��واء أو
اق�ت�ن��اص ل�ح�ظ��ات ال �ف��رح ب��ال��ذك��رى،
غ�ي��ر أن االح �ت �ف��االت اق�ت�ص��رت على
وض� ��ع أك��ال �ي��ل ال ��زه ��ور وب� ��ث ف�ي�ل��م
تسجيلي ف��ي التليفزيون وخطاب
الرئيس مبارك ال��ذي أك��د فيه أن��ه ال
ت�ف��ري��ط ف��ي ام��ن م�ص��ر ال�ق��وم��ي وأن
الثورة اثبتت قدرتها على تصحيح
مسارها واستيعاب دروس النجاح

ً
واالخ � �ف� ��اق وأن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ت �ت��وي �ج��ا
ل�ن�ض��ال ط��وي��ل خ��اض��ه ش�ع��ب مصر
ً
دف��اع��ا ع��ن ح��ري�ت��ه وح �ق��ه ف��ي وط��ن
مستقل موفور الكرامة.
مرت الذكرى وسط أح��داث يموج
بها ال �ش��ارع ال�م�ص��ري ،فنظم حزب
ال �ك ��رام ��ة -ت �ح��ت ال �ت��أس �ي��س -حملة
َ
«خ �ل �ي��ك ف ��ي ال� �ب� �ي ��ت» راف � �ع� ��ا ش �ع��ار
ال �ع �ص �ي��ان ال �م��دن��ي ف��ي ه ��ذا ال �ي��وم،
وتقوم الحملة على التزام المواطنين
بيوتهم مع رفع الرايات السوداء ،في
حين ق��ام المؤتمر ال�ن��اص��ري العام
بتنظيم ت �ظ��اه��رة ف�ن�ي��ة وف�ع��ال�ي��ات
ث �ق��اف �ي��ة وف �ك��ري��ة ع �ب��ر أس� �ب ��وع ب��دأ
أم� � ��س وي �ن �ت �ه ��ي االث� �ن� �ي ��ن ال � �ق� ��ادم،
واقيمت االحتفالية الفنية بمسرح
نقابة الصحافيين وشهدت أشعارا
وأغ �ن �ي��ات ع��ن ال� �ث ��ورة وال �م �ق��اوم��ة،
ً
بينما نظم المؤتمر ل�ق��اء ناصريا
عند مثوى عبد الناصر ال��ذي شهد
ً
توافدا من رؤساء وممثلي األحزاب
والقوى السياسية وقاموا بالتوقيع
في كتاب التعازي ،منهم ضياء الدين
داود رئيس الحزب الناصري ،ومن

حزب التجمع اليساري نائب الرئيس
سمير فياض ،وعضو مجلس الشعب
محمد عبد العزيز شعبان الذي أكد
ع�ل��ى ان ال��وج��ود ع�ن��د ض��ري��ح عبد
ال �ن��اص��ر واج � ��ب س �ي��اس��ي ف ��ي ه��ذه
المناسبة.
وق� � ��ال األم � �ي ��ن ال � �ع ��ام ل �م �ه��رج��ان
وملتقى األحرار العرب عبده محمد
ب�ل��ان أن وج � ��ود ج �ن �س �ي��ات ع��رب�ي��ة
مختلفة ف��ي ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة يعني
أننا ما زلنا على الطريق وأن األمة
العربية والدة.
ونحن في انتظار ذلك اليوم وإن
ط ��ال ،وأش ��ار ب�ل�ان إل��ى أن��ه ال يأتي
في ذك��رى يوليو فقط ولكنه يوجد
ف ��ي ك ��ل ال �م �ن��اس �ب��ات ل �ي �ت �ح��دث إل��ى
ن��اص��ر وي�ح�ك��ي ل��ه ع��ن أح ��وال األم��ة
العربية وال�ت��ي ك��ان ناصر م��ن أشد
المهمومين بأحوالها.
وش � �ه� ��د ال� �ض ��ري ��ح ح � �ض� ��ورا م��ن
ك��ل الجنسيات ،الليبية وال�س��وري��ة
والعراقية ،باإلضافة إلى كل األعمار
حتي األط �ف��ال والمسنين ال��ذي��ن لم
يمنعهم المرض من الحضور لقراءة

ال �ق��رآن أو ح�ت��ى م�ج��رد ال�ب�ك��اء على
روح الزعيم جمال عبد الناصر.
وتتزامن ذكرى الثورة هذا العام
م��ع ت��زاي��د أزم ��ة ال�ع�ط��ش ف��ي بعض
ال �ق��رى ال�م�ص��ري��ة وت�ص��اع��د معاناة
أه �ل �ه��ا م ��ن ع ��دم وج� ��ود م �ي��اه نقية
للشرب وه��ي األزم��ة التي تشهدها
هذه القرى منذ أسابيع مضت.

جمال عبدالناصر يتبادل الضحك
م� ��ع ال �م �ش �ي��ر ع �ب��دال �ح �ك �ي��م ع��ام��ر

اليهود في إيران ...شعورهم ووالؤهم
طهران  -حسن خامه يار

ال� �ن ��ائ ��ب ج� �ب ��راي ��ل م� ��ع ال �م��رش �ح��ة
ال� �س ��اب� �ق ��ة ل� �ل ��رئ ��اس ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة
(أ ب)
سيغولين روايال

ّ
عتال من ًأصل لبناني
ُ
يصبح نائبا في البرلمان الفرنسي!
باريس  -جورج ساسين
ح� �ي ��ن ت �س �م��ع ال� �س� �ي ��رة ال ��ذات� �ي ��ة
ل�ل�ن��ائ��ب ه �ن��ري ج �ب��راي��ل ،وه ��و أح��د
النائبين الوحيدين من أصول عربية
ف��ي البرلمان الفرنسي (ال��ى جانب
الطبيب إيلي عبود) ،تقول في نفسك
ان العالم بخير باعتبار ان المثابرة
وال�ت�ض�ح�ي��ة ص�ن�ف��ان ل�ل�ن�ج��اح ول��و
ك��ان��ت ال�ب�ي�ئ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة م�ع��دم��ة
وف� �ق� �ي ��رة ،وه � ��ذه ه ��ي ح� ��ال ال �س ��واد
األعظم.
فالنائب هنري جبرايل من مواليد
ُ
 1951أن��ت �خ��ب اخ� �ي ��را ع ��ن ال ��دائ ��رة
الرابعة في منطقة مرسيليا ،حيث
نشأ الع��ب ك��رة ق��دم ال��ذائ��ع الصيت
زين الدين زيدان.
ه��و ف�خ��ور ب��أص��ول��ه المتواضعه
وانتمائة الى لبنان.
ت� ��رك م �ق��اع��د ال� ��دراس� ��ة وه� ��و ف��ي
الثالثة ع�ش��رة ،لكي يساعد والديه
ع �ل��ى ت��أم �ي��ن ل �ق �م��ة ال �ع �ي��ش ألف� ��راد
األسرة التي تتألف من  6أوالد.
عمله األول كان العتالة ،ومن ثم
اشتغل كعامل في ك��راج للسيارات،
وت� � ��درج ف ��ي أع� �م ��ال ي ��دوي ��ة ع��دي��دة
ال ��ى ان ف ��از ب��وظ�ي�ف��ة ف ��رز ال��رس��ائ��ل
ف��ي م�ك�ت��ب ل�ل�ب��ري��د ف��ي س ��ان ش��ارل
عام .1973
وم� �ن ��ذ ذل� ��ك ال ��وق ��ت ان �ت �س��ب ال��ى
اح��دى نقابات العمال والموظفين،
وان�ت�م��ى ف��ي ع��ام  1981ال��ى ال�ح��زب
ُ
االشتراكي ،ثم انتخب بعد عشرين
ع ��ام ��ا م� �س� �ت� �ش ��ارا ع ��ام ��ا ل �ك��ان �ت��ون
فيردورون ،ونائبا لرئيس المجلس
دورون.
العام لمنطقة بوش ُ
أول ما قام به حين أعلنت نتائج
االن�ت�خ��اب��ات النيابية ق�ب��ل أسابيع
قليلة ،هو توجهه الى المقبرة لزيارة
مدافن والديه والصالة عن نيتهما
والتعبير عن وفائه لذكريهما.
وال � � ��ده س �ك ��ن م� ��ع أه� �ل ��ه ف� ��ي ح��ي
ال� �س ��ري ��ان ال� �ق ��ري ��ب م� ��ن م�س�ت�ش�ف��ى
«أوتيل ديو» في بيروت ،بعدما نزحا
إثر المذابح في بداية القرن الماضي
في تركياّ ،
زور أوراقه الثبوتية لكي
ي�ت�م�ك��ن وه ��و ف��ي ال� �ـ  19رب �ي �ع��ا من

االلتحاق بالجيش الفرنسي في عهد
االنتداب على لبنان وسورية ،وكان
م��رك��زه ف��ي إح� ��دى ث �ك �ن��ات ال�ج�ي��ش
ف ��ي م��رج �ع �ي��ون ،ح �ي��ث ت �ع ��رف ال��ى
والدته المتحدرة من احدى المزارع
الصغيرة قرب بلدة بكاسين القريبة
ف� ��ي ج� ��زي� ��ن ،وت� ��زوج� ��ا ف� ��ي ك�ن�ي�س��ة
مارتقال عام .1938
وحين أطلق الجنرال شارل ديغول
حركته المقاومة في  18يونيو انضم
والده الى القوات الفرنسية الحرة الى
جانب  200جندي لبناني وسوري.
بعد تحرير فرنسا من نظام فيشي
والنازية ،منحتهم السلطات الجديدة
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،وأس�ك�ن�ت�ه��م
في منطقة سكنية فقيرة ج��دا قرب
مارسيليا ،ثم بعثتهم الى مدغشقر
ال �ت ��ي ك ��ان ��ت خ��اض �ع��ة ل�لاس�ت�ع�م��ار
الفرنسي.
ف��ي ب��داي��ة ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات ع��ادت
العائلة الى مرسيليا وكان وضعها
ال �م �ع �ي �ش��ي ي ��رث ��ى ل� ��ه ،ف �ل �ج��أت ال��ى
السكن في غرفة متواضعة جدا في
البيت الفرنسي  -اللبناني في هذه
المدينة ،حيث ولد هنري عام .1951
ل�ك��ن تقطع ال�س�ب��ل ب ��االب دف�ع��ه ال��ى
االن�ض��واء في الجيش الفرنسي في
فيتنام.
ع��ام  1963ق��ررت العائلة ال�ع��ودة
الى لبنان لمحاولة االستقرار هناك،
ال سيما ان العائلة اصبحت كبيرة
( 6اف��راد) فتسجل هنري ( 12عاما)
في مدرسة الفرير في ف��رن الشباك،
لكن حساب الحقل لم يطابق حساب
البيدر ،فعادت العائلة محبطة بعد
سنتين الى مرسيليا.
وي� �ت ��ذك ��ر ه� �ن ��ري ب ��أل ��م واع � �ت� ��زاز
ف��ي ال��وق��ت نفسه« ،أن��ه رغ��م الوضع
االقتصادي والمعيشي الذي عشناه
م��ع اخ ��وت ��ي ،ح �ي��ث ك �ن��ا ن��أك��ل ل�م��رة
واح��دة فقط في اليوم ما تيسر من
ط �ع��ام ل �ل �ف �ق��راء م��ن ام �ث��ال �ن��ا ،وك�ن��ا
ن �ن��ام اغ �ل��ب االح �ي��ان ون �ح��ن ج�ي��اع،
اال ان ال�م�ث��اب��رة واالق � ��دام وال�ت��رب�ي��ة
التي ّ
ورثتنا اياها والدتنا هي التي
دفعتني الى االمل ومواصلة تحدي
القدر».

ويقول باعتزاز «ان��ا اب��ن الشعب،
وبنيت نفسي بنفسي ،وكنت دائما
أعتقد بان هناك فئتين في المجتمع:
فئة اصحاب القرار ،وفئة المنفذين
والتابعين ،ناضلت دائما من اجل ان
اكون من الفئة االولى».
وال� �ي ��وم ي �ت �ش��وق ال �ن��ائ��ب ه�ن��ري
ج � �ب� ��راي� ��ل ل� �م� �س ��اع ��دة ال � �ف � �ق� ��راء ف��ي
منطقته ،كما ال ينسى لبنان ووطن
اجداده ،ويبقى ان زيارته االولى الى
لبنان بعد انتخابه ستكون بالتأكيد
مفخرة له وألبناء وطنه األم.

ب�ي��ن ال�ش�ك��وك ف��ي ال ��والء لوطنهم
ايران ،والوالء للوطن القومي البديل،
ي�ن�ب�غ��ي ال�ن�ظ��ر إل ��ى أوض� ��اع األق�ل�ي��ة
اليهودية بكثير من الحذر واالهتمام،
خاصة مع تصاعد االزمة بين إيران
وإسرائيل.
وي � �ش � �ع� ��ر ال � �ي � �ه� ��ود اإلي � ��ران� � �ي � ��ون
باالحباط تجاه تصريحات الرئيس
اإلي��ران��ي محمود أح�م��دي ن�ج��اد في
شأن إنكاره حدوث المحرقة النازية
(ال�ه��ول��وك��وس��ت) ،وي�ن�ظ��رون ب��ازدراء
إلى استمرار حرق العلم اإلسرائيلي،
ع��دو إي ��ران ال �ل��دود ،ف��ي المناسبات
السياسية كـ «يوم القدس العالمي».
أف� � ��راد ال �م �ج �ت �م��ع ال� �ي� �ه ��ودي رغ��م
اع �ت��راف �ه��م ب� ��أن ح �ي��ات �ه��م ف ��ي إي� ��ران
ح��رة ،وي�م��ارس��ون طقوسهم بحرية،
وي � �ع � �ب� ��رون ع � ��ن آرائ� � �ه � ��م م � ��ن خ�ل�ال
ن� �ش ��اط ��ات� �ه ��م االع �ل��ام � �ي � ��ة ك �ص �ح��ف
ومجالت ،وما زالوا يشعرون بالوالء
ً
لألرض التي ولدوا فيها ،لكنهم كثيرا
م��ا ي �ع �ب��رون ب��وض��وح ع��ن سخطهم
تجاه العالقات المتنامية بين ايران
والعرب والسيما سورية وحزب الله
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ح��رك��ات الفلسطينية
المناهضة السرائيل.
كما أنهم يحذرون من المقارنة بين
المواقف الرسمية اإليرانية المعارضة
إلس��رائ�ي��ل وال�ف�ك��رة الصهيونية من
ن��اح �ي��ة ،وال �م��واق��ف ال��رس�م�ي��ة ت�ج��اه
اليهود االيرانيين من ناحية أخرى.

ط � �ف� ��ل إي� � ��ران� � ��ي ي � � �ه � ��ودي ي � �ش� ��ارك
ف��ي ال �ص�لاة ف��ي كنيس ف��ي ش�ي��راز
(أ ب)
		
جنوب ايران

اليهود اإليرانيون
كسائر المواطنين
يفخرون بتوصل
علماء بالدهم
إلى التكنولوجيا
النووية السلمية

نبذة تاريخية
يعود الوجود اليهودي في إيران
إلى ما قبل ظهور اإلسالم بأكثر من
ألف عام .وقد وصلت إحدى موجات
الهجرة اليهودية إل��ى إي��ران عندما
كان اليهود يفرون من الملك نبوخذ
نصر الثاني ملك الدولة اآلشورية في
العراق ع��ام 680قبل الميالد تقريبا.
كما أن بعضهم جاء إلى إيران عندما
ن�ج��ح ال�م�ل��ك ك ��ورش م�ل��ك ف ��ارس في
تحريرهم من السبي البابلي بعد ذلك
ً
بحوالي140عاما.
وقد انخفض عدد االقلية اليهودية
ف ��ي اي � � ��ران م ��ن  80أل� ��ف ن �س �م��ة ق�ب��ل
انتصار الثورة االسالمية إلى 25ألف
نسمة في الوقت الراهن .ومازالت هذه
االقلية تشكل الجزء األكبر من الجالية
اليهودية التي تعيش خارج إسرائيل
في منطقة الشرق األوسط.
م��ن الناحية التاريخية ال توجد
معاداة للسامية لدى الشعب اإليراني،
ب ��ل ان غ��ال �ب �ي��ة االي ��ران� �ي �ي ��ن ت�ت�م�ت��ع
بعالقات اجتماعية جيدة مع اليهود
في مجاالت العمل والتجارة وحسن
ال � �ج� ��وار ف ��ي االح � �ي� ��اء ال� �ت ��ي ت�ت�ك��ون
غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا م ��ن ال �ي �ه��ود ،ورغ � ��م ذل��ك
فمازال عدد أف��راد الجالية اليهودية
يتقلص منذ قيام الثورة اإلسالمية
ع��ام  .1979وق��د ك��ان ال�خ��روج الكبير
لهم ف��ي أع�ق��اب ال�ث��ورة وإع�ل�ان قيام
نظام الجمهورية اإلسالمية ،عندها
هاجر حوالي  25ألف يهودي البالد
ُبعيد ال�ث��ورة .ويقول بعض اليهود
اإليرانيين ان مشكلتهم تكمن في أن
ا ل�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ل��م ت�ح��ل بعد
وهذا يعتبر هاجسهم االساس.
وق �ب��ل أي � ��ام ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة االن �ب��اء
االيرانية عن ممثل الطائفة اليهودية
ف � ��ي م� �ج� �ل ��س ال � � �ش� � ��ورى اإلس�ل��ام� ��ي
م ��وري ��س م �ع �ت �م��د ،خ�ل��ال م �ش��ارك �ت��ه
ف��ي ملتقى «االس�ل�ام وال�ي�ه��ود :آف��اق
ال �ت �ع ��اون وال � �ح� ��وار» ال � ��ذي ع �ق��د في
م ��وس� �ك ��و ،ان ال� �ي� �ه ��ود االي ��ران� �ي� �ي ��ن
كسائر المواطنين ،يفخرون بتوصل
علماء بالدهم للتكنولوجيا النووية
السلمية.
وا ك� � � � � ��د م � �ع � �ت � �م� ��د ان ا ل � �ض � �غ� ��وط

شاؤول موفاز المولود في طهران عام 1948

ال �س �ي��اس �ي��ة ال ي �م �ك��ن ان ت �ؤث��ر على
ارادة الشعب اإليراني في االستفادة
من التكنولوجيا النووية السلمية،
ً
واصفا اي��ران بانها مهد الحضارات
والقوميات الدينية والوطنية ،وان
االقليات االيرانية تعيش فيها حياة
هادئة في ظل العدالة والحرية.
كما أك��د ممثل الطائفة اليهودية
على وجود الحرية الكاملة والظروف
ال �ج �ي��دة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا  25ال��ف
يهودي في ايران.
وقال ان اليهود كسائر الطوائف
الدينية االيرانية يمارسون طقوسهم
بحرية.
وردا على سؤال حول تصريحات
ن �ج��اد ح� ��ول «ال� �ه ��ول ��وك ��وس ��ت» ،ق��ال
ً
معتمد انه وفقا لمبدأ حرية التعبير
عن الرأي والديموقراطية ،فإن الرئيس
االي��ران��ي أب��دى رأي��ه عن اسرائيل وال
يوجد أي مانع في هذا الشان.

حاالت استثنائية
وف��ي ع��ام  1999اتهمت السلطات
األمنية اإليرانية 13يهوديا إيرانيا
بالتجسس لمصلحة إ س��را ئ �ي��ل في
م��دي�ن�ت��ي ش �ي��راز وأص �ف �ه��ان ،وت�م��ت
محاكمتهم في محاكم علنية وصدرت
أح�ك��ام بالسجن ت��راوح��ت بين أرب��ع
س� �ن ��وات و 13س �ن��ة ع �ل��ى ع �ش��رة من
المتهمين وتم تخفيف األحكام فيما
ب� �ع ��د ،وأط� �ل ��ق س ��راح �ه ��م ج�م�ي�ع�ه��م،
وم ��ازال ��وا ي�ع�ي�ش��ون ف��ي اي� ��ران حتى
اليوم.
إن ما أثار مخاوف اليهود في ايران
في ذلك الوقت هو تدخل المنظمات
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وال� ��والي� ��ات ال�م�ت�ح��دة
الستغالل قضية التجسس من أجل

موشيه كاتساف المولود في يزد (إيران) عام 1945

مهاجمة نظام الحكم في إيران ،االمر
ً
الذي ترك آث��ارا سيئة على المجتمع
اليهودي.
وفي اآلونة االخيرة ،كشفت مصادر
ايرانية عن محاوالت تقوم بها منظمة
صهيونية أميركية تسمى «هاياس»
وأخرى اسرائيلية تدعى «سخنوت»
بتشجيع ودع ��م ال�ي�ه��ود االي��ران�ي�ي��ن
ل �ل �ه �ج��رة إل � ��ى ال � ��والي � ��ات ال �م �ت �ح��دة
واس � ��رائ � �ي � ��ل ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ت ��أش� �ي ��رات
ت�م�ن�ح�ه��ا ال �س �ف��ارة ال �ن �م �س��اوي��ة في
طهران للراغبين للهجرة.
وأوضحت المصادر ان المنظمات
االميركية واالسرائيلية المعنية تمنح
ً
مبلغا مقداره نحو ثالثة آالف دوالر
لكل من يرغب بالهجرة ،وان السفارة
النمساوية ح��ددت ي��وم الثالثاء من
ك��ل االس �ب��وع الس �ت�لام م�ل�ف��ات ه��ؤالء
االشخاص ومنحهم تأشيرات الهجرة
إل ��ى اوروب � ��ا وم ��ن ث��م إل ��ى ال��والي��ات
المتحدة واسرائيل.

قصص من الواقع
على الرغم من التصريحات العلنية
لزعماء االقلية اليهودية المتعاطفة
مع منهج النظام االسالمي في ايران،
ّ
إال ان ذلك ال يمنع المواطنين اليهود
من إبداء معارضتهم للسياسة التي
ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ت �ج��اه ال �ع��رب
والقضية الفلسطينية.
فقبل سنوات كان يسكن بجوارنا
ف��ي ال �ب �ن��اي��ة ذات ال �ط��واب��ق االرب �ع��ة
ف��ي ط �ه��ران ،ج ��ار ي �ه��ودي متحمس
إلس��رائ �ي��ل ،ه��اج��ر ق�ب��ل ع ��دة س�ن��وات
إل ��ى ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة ورب �م��ا إل��ى
اس ��رائ� �ي ��ل ،وك � ��ان ع �ل��ى ع �ل� ّ�م ب��أن �ن��ي
أمتهن الصحافة ،وعندما كنا نلتقي

في بعض االحيان كان يعترض على
ال�م�س��اع��دات النفطية ال�ت��ي تقدمها
اي� ��ران ال ��ى س��وري��ة ،وي �ق��ول « :ل �م��اذا
ت�م�ن��ح اي� ��ران م �س��اع��دات ن�ف�ط�ي��ة ال��ى
س��وري��ة م�ج��ان��ا»؟ وك��ان ي�ب��رر موقفه
ه � ��ذا ب � ��أن ه� �ن ��اك ف� �ئ ��ات م ��ن ال�ش �ع��ب
االيراني بأمس الحاجة إلى الدعم.
وق� �ب ��ل ش� �ه ��ور ذه� �ب ��ت ب��ال �ص��دف��ة
إل ��ى م �ك �ت��ب ع� �ق ��اري ي�م�ل�ك��ه ي �ه��ودي
ي��دع��ى داوودي ف ��ي م��رك��ز ط �ه��ران،
واس �ت �ف �س��رت م �ن��ه إذا م ��ا ك ��ان ل��دي��ه
شقة ل�لا ي�ج��ار .فدلني على صاحب
ً
عقار قريبا من مكتبه ،فذهبت إليه
وأت�ف�ق��ت م�ع��ه ع�ل��ى ال�م�ب�ل��غ الشهري
ال��ذي ح��دده لاليجار .وبعد يومين،
عندما ذه�ب��ت إل��ى داوودي لتوقيع
ال �ع �ق��د ،وب �ع��د ان �ك �ش��اف أم ��ري ب��أن��ي
اتكلم ال�ع��رب�ي��ة ،رف��ض توقيع العقد
ون�ص��ح ص��اح��ب ال�ع�ق��ار ب��أن يرفض
استئجار الشقة لكوني أتكلم اللغة
العربية؟! وفي ظل التعايش السلمي
ب�ي��ن ال�ي�ه��ود وال�م�س�ل�م�ي��ن ،وف��ي ظل
الحرية الكاملة التي يتمتع بها أتباع
النبي موسى (عليه السالم) في ايران،
ّ
إال أن التعبير عن آرائهم السياسية،
ال يخلو من التعاطف نحو «الوطن
ال �ق��وم��ي» اس��رائ �ي��ل وات �خ��اذ م��واق��ف
واضحة تجاه مجمل قضايا الشرق
االوسط ،والسيما تصريحات أحمدي
ن� �ج ��اد ال � �ن ��اري ��ة ض� ��د ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة
وإسرائيل خالل المؤتمر الدولي عن
«ال �ه��ول��وك��وس��ت» ال� ��ذي اس�ت�ض��اف�ت��ه
طهران في ديسمبر الماضي.
ويقول موريس معتمد ،أحد أقدم
األعضاء اليهود في البرلمان اإليراني
إن «ال�ج��ال�ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة رب �م��ا كانت
واح ��دة م��ن أول��ى ال�ج�م��اع��ات األقلية
اإلي��ران�ي��ة ال�ت��ي انضمت إل��ى ال�ث��ورة

يحذر يهود إيران من
المقارنة بين المواقف
اإليرانية الرسمية
المعارضة إلسرائيل
والمواقف الرسمية
تجاههم
اإليرانية وقدمت شهداء في سبيلها.
وب�ع��د ذل��ك وأث �ن��اء ال �ح��رب ال�ع��راق�ي��ة
 اإلي��ران �ي��ة ال �ت��ي اس �ت �م��رت ث�م��ان��يس �ن��وات ك ��ان ل�ل�ي�ه��ود ن�ص�ي�ب�ه��م من
الشهداء والمصابين».
ت �ج��در االش� � ��ارة إل ��ى ان ع� ��ددا من
ال� �ق ��ادة ال �ع �س �ك��ري �ي��ن وال�س�ي��اس�ي�ي��ن
اإلسرائيليين من اليهود اإليرانيين
م�ن�ه��م ع�ل��ى س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ،ال��رئ�ي��س
ال �س��اب��ق م��وش �ي��ه ك��ات �س��اف (م��وس��ى
قصاب) وكذلك وزير الدفاع االسبق
ً
ش � ��اؤول م ��وف ��از ،وأي� �ض ��ا أح ��د ك�ب��ار
ح��اخ��ام��ات إس��رائ �ي��ل ال �م �ت �ح��در من
يهود أصفهان.

تقوم منظمة
صهيونية أميركية
وأخرى إسرائيلية
بتشجيع ودعم اليهود
اإليرانيين على الهجرة
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«أزرق» السلة يتوجه بعد غد إلى اليابان
لالشتراك في بطولة آسيا الـ 24

منتخب الكويت األول لكرة السلة

منتخب الشباب
للتايكوندو
ثالث الخليج

يختتم مبارياته التجريبية اليوم في معسكر الفلبين
يخوض أزرق السلة اليوم آخر
مبارياته التجريبية في الفلبين
استعدادا لبطولة آسيا الـ،24
ويتوجه الفريق يوم الخميس
المقبل إلى اليابان التي تستضيف
البطولة ،حامال معه آمال
الجمهور بتقديم عروض مشرفة.

عبدالمحسن خليفة
يعود األربعاء
الستكمال عالجه

حازم ماهر
يختتم منتخب الكويت األول لكرة
السلة سلسلة مبارياته التجريبية
ف�������ي ال����ف����ل����ب����ي����ن ض�����م�����ن م���ع���س���ك���ره
االس��ت��ع��دادي لبطولة آس��ي��ا الرابعة
والعشرين التي تستضيفها اليابان
ف���ي ال��ف��ت��رة م���ن  28ي��ول��ي��و ال��ج��اري
ح���ت���ى  5أغ���س���ط���س ال���م���ق���ب���ل ،ح��ي��ث
يواجه األزرق اليوم الثالثاء في تمام
الساعة الحادية عشرة ظهرا بتوقيت
العاصمة الفلبينية مانيال ،السادسة
ص���ب���اح���ا ب���ت���وق���ي���ت ال����ك����وي����ت ،أح���د
أندية ال���دوري الفلبيني ،وسيغادر
الفريق الفلبين يوم الخميس المقبل
م��ت��وج��ه��ا إل���ى ال���ي���اب���ان؛ إذ سيخلد
الالعبون للراحة خمس ساعات ،ثم
ي��وا ص��ل��ون تدريباتهم حتى موعد
ان����ط��ل�اق ال���ب���ط���ول���ة .وي����ض����م ال���وف���د
خليل ابراهيم نائب رئيس االتحاد
(رئ���ي���س���ا) ،ح��س��ي��ن ال��ب��ل��وش��ي عضو
مجلس االدارة و م��د ي��ر المنتخبات
(م���ش���رف���ا) ،ف��ه��م��ي ال��خ��ض��را (م���دي���را
ل��ل��ج��ه��از ال��ف��ن��ي) ،وال�لاع��ب��ي��ن وس��ام
ال��ف��رح��ان ،صقر ع��ب��دال��رض��ا ،محمد
أش����ك����ن����ان����ي ،ي����وس����ف ع���ب���د ال�����ق�����ادر،
راش�����د ع���ل���ي ،راش�����د ري������اض ،حسين
خباز ،سليمان طبيخ ،فهد الرباح،
م���ح���م���د ال���م���ط���ي���ري ،أح����م����د س���ع���ود،
ش��اي��ع م��ح��ف��وظ ،ف���ي ح��ي��ن استبعد

ً
مسلسل أنس والفضلي مازال مستمرا
ال حل لمشكلة التفرغ الرياضي بين
اتحاد اليد ،وشركة نفط الكويت،
ووزارة الصحة حتى انتهاء دوام
أمس االثنين.
محمد عبد العزيز
ي��واج��ه المنتخب ال��وط��ن��ي االول
ل���ك���رة ال���ي���د م��ش��ك��ل��ة ك���ب���ي���رة ت��ت��م��ث��ل
ف���ي ع����دم ح��ص��ول ال�لاع��ب��ي��ن ص�لاح
انس ويوسف الفضلي على التفرغ
ال��ري��اض��ي م��ن ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت،
وكذلك عدم حصول اخصائي العالج
الطبيعي للفريق على إجازة التفرغ
م����ن وزارة ال���ص���ح���ة .وأك�������د ج��اس��م
ذي���اب م��دي��ر منتخبات ك��رة ال��ي��د أن
االت��ح��اد ي��ب��ذل ق��ص��ارى ج��ه��ده لحل
األزم���ة ،وق���ال إن��ن��ا ن��ح��اول منذ يوم
أمس بكل الطرق مع مسؤولي شركة
النفط من ناحية ،ومسؤولي وزارة
ّ
ال��ص��ح��ة م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،وك���ل ما
نحصل عليه هو مجرد وع��ود ،ولم
يتم انهاء المشكلة حتى انتهاء دوام
ي���وم االث��ن��ي��ن .وت��س��اءل ذي����اب« :أي��ن
تطبيق المرسوم األميري والقوانين
ال����ري����اض����ي����ة ال������ج������دي������دة؟ وأض�������اف
ك��ل��ه��ا ذه��ب��ت م���ع ال���ري���ح ول���م يطبق
ش����يء ح��ت��ى اآلن .م���ع ان���ن���ا ن��ح��اول
ع���ل���ى ك����ل ال���م���س���ت���وي���ات ،والب������د م��ن
تطبيق القوانين واللوائح الخاصة
بالتفرغ الرياضي كما تم مع باقي
الالعبين.
وطلب ذي��اب من المسؤولين في
ُ
شركة نفط الكويت ان تراعى ظروف
ال��ف��ري��ق وال��م��ه��م��ة ال��وط��ن��ي��ة الملقاة
على عاتق الالعبين.

وأك�������د ج����اس����م ذي�������اب أن م��ش��ك��ل��ة
وزارة الصحة مع اخصائي العالج
ً
ال���ط���ب���ي���ع���ي ت���ع���ت���ب���ر خ����ط����ي����رة ج�����دا
ألن ال���ف���ري���ق ي����ت����درب اآلن م����ن دون
اخصائي ،ونحن في أم ّ��س الحاجة
إلى جهود الجميع.
ُي���ذك���ر ان وزارة ال��ص��ح��ة واف��ق��ت
على سفر االخصائي للبطولة فقط
ب���ال���ي���اب���ان ول����م ت���واف���ق ع��ل��ى س��ف��ره
للمعسكر.
وأف�����اد ال���ذي���اب ان االت���ح���اد ي��ق��وم
ً
ي����وم����ي����ا ب���ت���ع���دي���ل ح���ج���ز ال���ط���ي���ران
ل�لاع��ب��ي��ن واالخ���ص���ائ���ي ع��ل��ى حسب
وعود المسؤولين ،ولألسف يستمر
ً
ال��ت��أج��ي��ل ي���وم���ا ب��ع��د ي���وم ع��ل��ى ام��ل
ان��ه��اء ال��م��وق��ف وان��ض��م��ام الالعبين
واالخصائي لباقي بعثة المنتخب.
ون������اش������د ج�����اس�����م ذي����������اب ج��م��ي��ع
المسؤولين سرعة انهاء المشكلتين
في الصحة وشركة النفط لمصلحة
المنتخب الوطني.

جاسم ذياب

الجهاز الفني الالعب عبدالمحسن
خ��ل��ي��ف��ة ال����ذي ت���ج���ددت إص��اب��ت��ه في
ت��دري��ب أم���س ،وه���ي ع��ب��ارة ع��ن شد
ف���ي ال���وت���ر ال��خ��ل��ف��ي ل��ل��ك��ع��ب يتطلب
ع�ل�اج���ا ط��ب��ي��ع��ي��ا م�����دة ش���ه���ر ح��س��ب
تقرير أ ح��د المستشفيات الخاصة
التي اصطحب خليل إبراهيم الالعب
إليها فور حدوث االصابة.
وأكد حسين البلوشي في اتصال
ه���ات���ف���ي ان ال����ف����ري����ق ح���ق���ق أق���ص���ى
استفادة ممكنة من المعسكر في ظل
التزام الالعبين ،ولعب سبع مباريات
ق��وي��ة ،وع��ب��ر البلوشي ع��ن اعتقاده
بأن إقامة المعسكر في الفلبين كان
قرارا موفقا للغاية الن األجواء فيها
تكاد تشبه األجواء اليابانية ،والدليل
ان المنتخب اللبناني الشقيق الذي
يقع في نفس مجموعة منتخبنا أقام
المعسكر أيضا في الفلبين ،وأضاف
أن ال��ج��ه��از تعمد إق��ام��ة المباريات
ال��س��ب��ع ف��ي ن��ف��س ت��وق��ي��ت م��ب��اري��ات
ال��ف��ري��ق ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى يتعود
الالعبون هذا التوقيت .وهذا معناه
ان كل شيء تم بإذن الله بدقة .وأشار
ال��ى ان «األزرق» وق��ع ف��ي «مجموعة
الموت» حسب قول خبراء اللعبة في
آسيا ،حيث إن المنتخب االماراتي
ه������و ب����ط����ل ال����خ����ل����ي����ج ،وال���ل���ب���ن���ان���ي
ث��ان��ي آس��ي��ا ،وال��ي��اب��ان��ي ث��ال��ث آسيا
باالضافة الى انه يلعب على أرضه

ووسط جماهيره .وهذا ليس تبريرا
ً
مسبقا في حال عدم توفيق «األزرق»
ال ق��در ال��ل��ه ،خصوصا ان الالعبين
ع��ق��دوا النية على تقديم ك��ل م��ا في

جدول مباريات الكويت
التاريخ

المباراة

 28يوليو

الكويت  -لبنان

 29يوليو

الكويت  -االمارات

 30يوليو

الكويت  -اليابان

قال رئيس نادي الرماية الكويتي
رئ��ي��س االت���ح���اد اآلس���ي���وي ل��ل��رم��اي��ة
الشيخ سلمان الحمود الصباح امس
ان حضور رئيس اللجنة االولمبية
الدولية جاك روغ وقيادات رياضية
دولية حفل تدشين مجمع ميادين
ال���ش���ي���خ ص���ب���اح األح����م����د االول���م���ب���ي
ل��ل��رم��اي��ة وال��ب��ط��ول��ة اآلس��ي��وي��ة ال���ـ11
ال��م��ق��ررة ف��ي ديسمبر المقبل يمثل
أه����م وأك���ب���ر ح����دث ري���اض���ي تنظمه
الكويت خالل عام .2007
وأضاف الشيخ سلمان الحمود ان
روغ تفضل مشكورا بقبول الدعوة
خ�ل�ال االح��ت��ف��ال ال��رس��م��ي ل�لات��ح��اد
الدولي الذي جرى األسبوع الماضي
ف����ي م���ي���ون���ي���خ ب����ال����ذك����رى ال��م��ئ��وي��ة
لتأسيس اال ت��ح��اد بحضور رئيس
اللجنة االول��م��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة ونائبه
الدكتور ثوماس باك ورئيس االتحاد
الدولي للرماية اولغاريو رانا.
كما حضر االح��ت��ف��ال أم��ي��ن السر
العام هورست شرايبر وشخصيات
اولمبية ورياضية من مختلف دول
ال��ع��ال��م ،م���ن ب��ي��ن��ه��م ال��ش��ي��خ سلمان

الذي يرأس اللجنة العليا المنظمة
للبطولة اآلسيوية التي تحتضنها
الكويت.
وأوض���ح الشيخ سلمان الحمود
ح���ض���ور ه����ذه ال���ق���ي���ادات االول��م��ب��ي��ة
والرياضية للبطولة اآلسيوية التي
ي��ع��ك��س ت���ق���دي���ره���م ل����دول����ة ال��ك��وي��ت
ودورها الفاعل والمؤثرة في الساحة
ال���ري���اض���ي���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ول��ق��ي��ادات��ه��ا
ال���ري���اض���ي���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف األل����ع����اب
الرياضية.
وتستمر البطولة اآلسيوية الـ11
التي ستقام بالكويت في الثالث من
ديسمبر المقبل تحت ر ع��ا ي��ة سمو
أم��ي��ر ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د
الجابر الصباح  10أيام.
وأك�������د ال���ش���ي���خ س���ل���م���ان ال���ح���م���ود
اهتمامات الكويت بشؤون الرماية
وال������رم������اة ون���ج���اح���ه���ا ف����ي ص��ن��اع��ة
األب���ط���ال وال��ح��ص��ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ات
ال��ت��أه��ي��ل ل�لاول��م��ب��ي��اد ،م��ت��م��ن��ي��ا أن
ت����وازي االن���ج���ازات ال��ري��اض��ي��ة التي
يحققها رماة الكويت في البطوالت
العالمية االنجازات االولمبية.
ي��ذك��ر أن ج����اك روغ زار ال��ك��وي��ت
أول م��رة في شهر نوفمبر الماضي
حيث ش��ارك في اجتماعات العائلة
االول��م��ب��ي��ة ال���دول���ي���ة وأش�����اد رئ��ي��س
روغ ح���ي���ن���ذاك ب����ال����ق����درات ال���ف���ري���دة
التي تتمتع بها الكويت وقيادتها
الرياضية وب��ال��دور الكويتي ضمن
البرنامج االولمبي ،ومن أجل األلعاب
االول����م����ب����ي����ة وال���م���س���اه���م���ة ف�����ي ح��ل
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي تواجهها وألج��ل

وثان
القادسية والسالمية أول ٍ
في بطولة العربية العاشرة لالسكواش
أحرز فريق نادي القادسية الكويتي
تحت «الـ 15سنة» المركز األول
في البطولة العربية العاشرة
لالسكواش ،في حين حقق نادي
القادسية فئة تحت «الـ 13سنة»
والسالمية «عمومي رجال» المركز
الثاني.

ف��از القادسية تحت «ال���ـ 15سنة»
ع���ل���ى ن�������ادي «ال����ش����م����س» ال���م���ص���ري
بنتيجة  2-1بعد تألق الالعب عقيل
اشكناني في المباراة الفاصلة التي
أق��ي��م��ت م���ع ال��ف��ري��ق ال��م��ص��ري بعد
تعادلهما ،ليفوز الفريق الكويتي
ب��ه��ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ف��ي خ��ت��ام البطولة
العربية العاشرة لالسكواش.
وف��ي فئة ت��ح��ت«ال��ـ 13سنة» خسر
القادسية امام «سموحة» المصري،
ف����ي ح���ي���ن خ���س���ر ف����ري����ق ال��س��ال��م��ي��ة
الكويتي ام��ام فريق «هليوبوليس»
المصري فئة (عمومي رجال) بنفس
النتيجة في المباريات النهائية التي
اقيمت في الفئتين.
واك���د رئ��ي��س االت��ح��ادي��ن العربي
وال����ك����وي����ت����ي ل��ل��اس�����ك�����واش ح��س��ي��ن
مقصيد أن النتائج المتميزة التي
حققها فريقا القادسية والسالمية
في بطولة األندية العربية العاشرة

تكريم فريق القادسية «تحت  13سنة» لفوزه بالمركز الثاني

استطاعتهم لتحقيق نتائج ايجابية
ت��ع��ي��د ل��م��ن��ت��خ��ب ال���ك���وي���ت م��ك��ان��ت��ه
الطبيعية ع��ل��ى خ��ارط��ة ك���رة السلة
اآلسيوية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م���درب المنتخب
ف��ه��م��ي ال��خ��ض��را ان م��وق��ف ال��ك��وي��ت
صعب ج��دا؛ ففي الوقت ال��ذي يضم
م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان الع��ب��ي��ن ل��ي��ت��وان��ي��ا
وأم��ي��رك��ي��ا ت���م ت��ج��ن��ي��س��ه��م��ا أخ���ي���را،
نعاني من اعتذار أربعة العبين من
أع���م���دة ال��م��ن��ت��خ��ب ل���ظ���روف خ��اص��ة
(ع��ب��دال��ل��ه ال���ص���راف ،ف��ه��اد سبيعي،
أحمد المطيري ،عبد العزيز ضاري)،

جاك روغ يدشن مجمع ميادين
الشيخ صباح األحمد للرماية
رئيس اللجنة األولمبية الدولية
جاك روغ والقيادات األولمبية
الدولية تشهد تدشين مجمع
ميادين الشيخ صباح األحمد
للرماية في افتتاح البطولة
اآلسيوية الـ 11المقرر تنظيمها
في ديسمبر المقبل.

تؤكد أن اللعبة في الكويت تسير في
الطريق الصحيح.
ون�����������وه م����ق����ص����ي����د ع�����ل�����ى ه����ام����ش
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ح��ف��ل خ��ت��ام البطولة
بحرص الالعبين على تحقيق مراكز
متقدمة في البطولة ،مشيرا الى أن
الفريقين الكويتيين خاضا مباريات
���ال،
ق��وي��ة م���ع ف���رق ع��ل��ى م��س��ت��وى ع ٍ
وأثبتا أنهما قادران على المنافسة
على المراكز األولى.
م����ن ج���ان���ب���ه أع������رب م���دي���ر أل���ع���اب
ال���م���ض���رب ب����ن����ادي ال���ق���ادس���ي���ة ع��ل��ي
ال���رن���دي ع���ن س��ع��ادت��ه ب���ف���وز الع��ب��ي
النادي بالمركز األول منوها بأدائهم
المتميز منذ المباريات األول��ى في
البطولة ومع ارتفاع حدة المنافسة
ف��ي ال��م��راح��ل األخ��ي��رة الس��ي��م��ا أم��ام
الفريق المصري المعروف بمستواه
المتقدم عالميا.
وأع��������رب رئ���ي���س وف�����د ال��س��ال��م��ي��ة
المشارك في البطولة باسم الرغيب
ع��ن رض��اه بالمستوى الطيب ال��ذي
ظهر به العبو الفريق خالل مباريات
ال��ب��ط��ول��ة ف���ي ف��ئ��ة «ع��م��وم��ي رج���ال»
مشيرا ا ل��ى أن المباريات النهائية
أم���ام ال��ف��ري��ق ال��م��ص��ري ش��ه��دت أداء
قتاليا من الالعبين عبدالله المزين
وسالم فايز وفالح فايز.
وج������اء ت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ك��ام��ل��ة على
النحو ال��ت��ال��ي :ال��ق��ادس��ي��ة األول في
ف��ئ��ة «ت��ح��ت  15س��ن��ة» بينما حصل
كل من السالمية فئة «عمومي رجال»
والقادسية فئة «تحت  12سنة» على
المركز الثاني.
وف���ي ف��ئ��ة «ع��م��وم��ي رج����ال» حقق
فريق هليوبوليس المصري المركز

سلة أخبار

األول وحصل «المدينة» األردني على
ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ،بينما ح��ق��ق ن��ادي
الشمس المصري المركز الثاني في
ف��ئ��ة «ت��ح��ت  15س��ن��ة» يليه االت��ح��اد
القطري في المركز الثالث وتصدر
نادي سموحة المصري البطولة في
ف��ئ��ة «ت��ح��ت  13س��ن��ة» بينما حصل
الفريق القطري على المركز الثالث.

«السالمية»
وصيف «هليوبوليس»
المصري
في السن العالم

تحقيق االن���ج���ازات ال��ت��ي ستتحقق
وستعطي م��ؤش��را على م��دى تطور
الرياضة اآلسيوية.
وتطرق الى مسائل إدراج ألعاب
ج����دي����دة ع���ل���ى ال���ب���رام���ج االول��م��ب��ي��ة
وم�����ج�����ري�����ات س����ي����ر االس������ت������ع������دادات
ل����������دورة أل�����ع�����اب ب���ك���ي���ن االول���م���ب���ي���ة
 2008وا ل��ج��ه��ود الصينية الكبيرة
م��ن أج���ل ن��ج��اح االول��م��ب��ي��اد المقبل
واالس��ت��ع��دادات المتواصلة لدورتي
أل���ع���اب ف��ان��ك��وف��ر ال��ش��ت��وي��ة وأل��ع��اب
لندن القادمتين.

حصل منتخب الكويت
للشباب على المركز الثالث
في بطولة الخليج الرابعة
للتايكوندو التي اختتمت يوم
الخميس الماضي بمدينة
الرياض ،وحصدت الكويت 41
نقطة بعد ان حقق الالعبون
ذهبية وأربع فضيات وثالث
برونزيات .وحافظ المنتخب
السعودي على لقبه بعد أن
حقق المركز األول في الترتيب
العام بـ  56نقطة بفوز العبيه
بعشر ميداليات بواقع أربع
ذهبيات وست برونزيات .وجاء
المنتخب البحريني في المركز
الثاني برصيد  55نقطة بعد
أن حقق العبوه ثالث ذهبيات
وثالث فضيات ومثلهما برونز.
وقد شارك في البطولة خمس
دول هي السعودية واالمارات
والبحرين وقطر والكويت.

ول��ك��ن األم����ل م��ع��ق��ود ع��ل��ى ال��ل��ه اوال
واخيرا في تحقيق نتائج ايجابية،
ث���م ع��ل��ى ال�لاع��ب��ي��ن ال���ذي���ن ي��م��ث��ل��ون
ع��ن��ص��ر ال���خ���ب���رة (ه���ش���ام ال���ف���رح���ان،
سليمان طبيخ ،صقر عبد الرضا).

نعم نقع في
مجموعة الموت
ولكن الالعبين
عقدوا العزم
على التألق
البلوشي

اتحاد كرة القدم يصدر برنامج
مسابقاته الزمني للموسم المقبل
أصدر االتحاد الكويتي لكرة القدم
أمس برنامج مسابقاته الزمني
للموسم الرياضي 2008-2007
لجميع المراحل السنية ،والمقرر
أن يبدأ منتصف سبتمبر المقبل
بانطالق مسابقة دوري الشباب
لسن  19سنة.

صح النوم
ي������ب������دو أن م����ش����ا ك����ل
االتحاد وضغط البعض
للتملص م��ن القوانين
ورحالت أعضاء اللجنة
ال��م��ك��ل��ف��ة إدارة ش���ؤون
ً
االتحاد لزيورخ ذهابا
ً
وإي��������اب��������ا ق������د أن���س���ت���ه���م
ت�����ط�����ب�����ي�����ق ال�����ق�����وان�����ي�����ن
ال����ج����دي����دة ال���ت���ي ت��ن��ص
ع��ل��ى ال���غ���اء المسميات
ع�����ن ال�����ب�����ط�����والت س����وى
ال��ت��ي ت��ح��م��ل اس���م سمو
االم�������ي�������ر وس������م������و ول�����ي
العهد.

اعتمدت اللجنة االنتقالية لالتحاد
الكويتي لكرة القدم في جلستها امس
ال��ب��رن��ام��ج ال��زم��ن��ي ل��ل��م��س��اب��ق��ات على
أن ت���ح���دد م��واع��ي��د اج�������راءات ال��ق��رع��ة
لمسابقات دوري الشهيد فهد األحمد
(ال����������دوري ال�����ع�����ام) ب���درج���ت���ي���ه وك����أس
االت���ح���اد وك����أس س��م��و األم��ي��ر وك��أس
سمو ولي العهد الحقا.
ستنطلق مسابقة الدوري الممتاز
في  27سبتمبر المقبل ،والمنقسم الى
قسمين يختتم األول في  23نوفمبر
المقبل بينما يبدأ الثاني في السادس
م��ن ديسمبر المقبل ،ويستمر حتى
ال��راب��ع من ابريل المقبل موعد ختام
ال��م��س��اب��ق��ة .وت��ن��ط��ل��ق م��س��اب��ق��ة دوري
الدرجة األولى في  29سبتمبر موزعة
على ثالثة أق��س��ام تختتم ف��ي الثالث
م���ن اب����ري����ل ،ف���ي ح��ي��ن ت���ب���دأ م��س��اب��ق��ة
كأس االتحاد في  27ديسمبر بدوري
من قسم واحد بعد توزيع األندية الى
مجموعتين ،وتختتم ف��ي ال��راب��ع من
فبراير المقبل.
وتبدأ مسابقة كأس ولي العهد في
 12نوفمبر بنظام خروج المغلوب من
مباراتي ذهاب واياب ،ماعدا مباراتي
النهائي وال��م��رك��ز الثالث م��ن م��ب��اراة
واح��دة على أن تختتم في الثالث أو
التاسع من مارس المقبل.
أم�����ا م��س��اب��ق��ة ك�����أس س���م���و األم���ي���ر
فتنطلق في  10ابريل المقبل بنظام
خروج المغلوب على ان تختتم خالل
ايام  25او  26او  27مايو المقبل.
وح�����دد االت����ح����اد م���واع���ي���د ان��ط�لاق
وختام مسابقات دوري وكأس الشباب
لسن  19سنة والناشئين لسن  16سنة
واالشبال لسن  14سنة.

اتحاد الشرطة يستعد الستضافة بطولة
ولي العهد لكأس العالم للفروسية
يستعد اتحاد الشرطة الرياضي
الستضافة بطولة سمو ولي
العهد لكأس العالم للفروسية
لقفز الحواجز المقررة في الثاني من
ديسمبر المقبل ،وتستمر خمسة
أيام بمشاركة أكثر من  30دولة.
ق���������ال م������دي������ر ات�������ح�������اد ال����ش����رط����ة
الرياضي نامي الحربي ان االتحاد
يكرس جهوده وطاقاته النجاح هذا
التجمع الرياضي الدولي الذي يحمل
اسما عزيزا على قلوب الجميع وهو
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح.
وأض���������اف ال����ح����رب����ي أن االت����ح����اد
يواصل تنسيقه بين الجهات المعنية
ك��اف��ة ف��ي ري��اض��ة قفز ال��ح��واج��ز في
الكويت ،كنادي الصيد والفروسية
واالتحاد الرياضي العسكري ومراكز
ال��ف��روس��ي��ة ال��خ��اص��ة ل��ل��وق��وف على
أفضل المضامير المتوافرة القامة
البطولة.
وأشار الى وصول مندوب االتحاد
ال���دول���ي ل��ل��ف��روس��ي��ة ل��ب��ط��والت ك��أس
العالم جهاد جميل الى البالد ضمن
متابعة االت��ح��اد ال��دول��ي لجاهزية
م���ن���ش���آت ال����ف����روس����ي����ة ف�����ي ال���ك���وي���ت
الس��ت��ض��اف��ة ه����ذا ال���ح���دث ال��ع��ال��م��ي
الكبير.
وأوض��ح الحربي أن جميل أبدى
اع����ج����اب����ه ب���م���ا ت���ح���ظ���ى ب�����ه ري���اض���ة
ال��ف��روس��ي��ة م���ن اه��ت��م��ام ع��ل��ى أع��ل��ى
ال����م����س����ت����وي����ات وج����������ودة ال���م���ن���ش���آت
ال��م��ت��واف��رة وت��ط��وره��ا ،مما يؤهلها
القامة بطوالت الفروسية الكبيرة،

معسكر لحكام الكرة
في سلوفاكيا

م��ش��ي��دا ب��ال��ت��ط��ور ال��م��ل��ح��وظ ال���ذي
تشهده رياضة الفروسية في الكويت
والدول العربية ،والذي وجد صدى
طيبا لدى االتحاد الدولي للعبة.
وع������ب������ر ع�������ن اع���������ت���������زاز االت������ح������اد
باالنطباع الجيد الذي كونه جميل
ع��ن ق���درة ات��ح��اد ال��ش��رط��ة الكويتي،
بما يملكه م��ن ك���وادر اداري���ة وفنية
و ت��ج��ه��ي��زات ،ع��ل��ى تنظيم البطولة
وانجاحها ،مؤكدا الحرص على ابراز
الوجه الحضاري للكويت.
وأش������اد ال���ح���رب���ي ب���ت���ع���اون ن���ادي
ال����ص����ي����د وال�����ف�����روس�����ي�����ة واالت������ح������اد
ال������ري������اض������ي ال�����ع�����س�����ك�����ري وم������راك������ز
ال���ف���روس���ي���ة األه���ل���ي���ة واس���ت���ع���داده���م
الكامل لدعم جهود االتحاد لضمان
نجاح البطولة.
ومن جهته اعرب مندوب االتحاد
ال���دول���ي ل��ل��ف��روس��ي��ة ل��ب��ط��والت ك��أس
العالم جهاد جميل بالتطور ال��ذي
شهدته الكويت والدول العربية في

رياضة فروسية القفز ،وق��ال جميل
ما يدل على هذا التطور والتقدم هو
تأهل  12فارسا عربيا لبطولة العالم
و 9ف���رس���ان ل�لأول��م��ب��ي��اد ف���ي ان��ج��از
يحدث الول مرة.

جهاد جميل مندوب االتحاد الدولي يتفقد المنشآت

محمد الفضلي
قرر االتحاد الكويتي
لكرة القدم إقامة معسكر
تدريبي لحكام الكرة في
منتصف أغسطس المقبل
ً
في سلوفاكيا ،استعدادا
للموسم الجديد ،وأكد
ابراهيم األنصاري رئيس
الوفد ومقرر لجنة الحكام ان
االتحاد يسعى دائما للوصول
الى المستوى التحكيمي
الممتاز بإقامة معسكرات
ترفع مستوى الحكام
إلدارة المباريات .وأضاف
ان االرتفاع بالمستوى
الفني للحكام يضمن نجاح
إداراتهم للمباريات في
جميع البطوالت الداخلية
والخارجية .وأكد األنصاري
ان الحكم الدولي سعد كميل
سيلتحق بالوفد في المعسكر
التدريبي بعد االنتهاء من
مشاركته الحالية في البطولة
اآلسيويةُ ،يذكر ان لجنة
الحكام في كأس آسيا اختارت
كميل بعد أدائه الجيد إلدارة
المباراة نصف النهائية بين
العراق وكوريا.

القاهرة
الفحيحيل في ً
وتونس استعدادا
للموسم المقبل
أكد أمين سر نادي
الفحيحيل خالد الهاجرى أن
إدارة النادي قررت إقامة عدة
معسكرات استعدادية خارجية
لبعض فرق النادي في كل من
القاهرة وتونس ،حتى يتسنى
لها المنافسة على الدرع العام
وكأس التفوق للموسم المقبل.
حيث سيقام في القاهرة
معسكر لفرق كرة اليد فئة
12و 14سنة ،أما الجودو
والكاراتيه فسيشمل المعسكر
جميع المراحل السنية في
الفترة من  7إلى  22أغسطس
المقبل .بينما يقام في تونس
معسكر لفريق ألعاب القوى في
الفترة من  5إلى  20أغسطس.

تكريم اللجان العاملة
في بطولة الخليج
الثالثة لكرة الطاولة
تقيم اللجنة المنظمة
العليا لبطولة الخليج الثالثة
لكرة الطاولة للسيدات ،في
الساعة السابعة من مساء
ً
اليوم الثالثاء ،حفال في
مركز المؤتمرات في اللجنة
األولمبية الكويتية ،بحضور
رئيسة اللجنة المنظمة العليا
الشيخة نعيمة األحمد ،لتكريم
المشاركين في تنظيم البطولة
ووسائل االعالم على جهودهم
المبذولة في سبيل انجاح هذا
التجمع الرياضي الخليجي.
ً
ويأتي هذا التكريم تقديرا
ً
وعرفانا من رئيسة اللجنة
المنظمة العليا الشيخة
ً
نعيمة األحمد ،وانطالقا من
إيمانها بأهمية الدور الذي
ّ
المكرمون في إبراز الوجه
لعبه
الحضاري للشباب الكويتي.

رياضة
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ستونر يحرز فوزه السادس ويعزز صدارته

اإلسباني كونتادور
بطل المرحلة الرابعة عشرة
اح���������رز ال�������������دراج االس�����ب�����ان�����ي أل���ب���رت���و
ك��ون��ت��ادور المركز االول ف��ي المرحلة
الرابعة عشرة من دورة فرنسا الدولية
الرابعة والتسعين للدراجات الهوائية،
والتي ربطت بين مازاميه وبالتو دي
ب����اي ع��ل��ى م��س��اف��ة  197ك����م ،ف���ي حين
احتفظ الدانمركي ميكايل راسموسن
بالقميص االصفر بحلوه ثانيا.
وقطع كونتادور ( 24عاما) المسافة
بزمن  5.25.48ساعات وبمعدل سرعة
وس���ط���ي ب��ل��غ  36.280ك���م/س���اع���ة ،في
التوقيت ذات��ه ام��ام راسموسن ،بينما

ع���اد ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث إل���ى الكولومبي
موريسيو سولير بفارق  37ثانية.
وارت�����ق�����ى ك����ون����ت����ادور م����ن ال���م���رك���ز
الثالث ال��ى الثاني في الترتيب العام
ب��ف��ارق  2.31دقيقة خلف راسموسن،
مستغال تراجع االسترالي كادل ايفانز
الى المركز الثالث بحلوله سابعا في
مرحلة اليوم بفارق  1.52دقيقة خلف
بطل المرحلة.
وك��ان ك��ون��ت��ادور صعد م��ن المركز
الخامس الى الثالث بعد مرحلة كانت
ضد الساعة.

فاز االسترالي كايسي ستونر
بسباق جائزة الواليات المتحدة
الكبرى ليحقق بذلك فوزه
السادس هذا الموسم ويعزز
صدارته في الترتيب العام.

الترتيب العام
للخمسة االوائل
1
2
3
4
5

الدانمركي ميكايل راسموسن
االسباني ألبرتو كونتادور
االسترالي كادل ايفانز
االميركي ليفي ليبهايمر
االلماني اندرياس كلودن
(أ ف ب)

المتنافسون على المرحلة الرابعة
ع����ش����رة ل����س����ب����اق ف����رن����س����ا ال����دول����ي
ينطلقون عبر الجبال

ً
االسترالي كايسي ستونر متفوقا
على االسباني داني بيدروسا

حقق دراج «دوكاتي» االسترالي كايسي
س��ت��ون��ر ف����وزه ال���س���ادس ه���ذا ال��م��وس��م
ب����إح����رازه ال��م��رك��ز االول ل��ف��ئ��ة «م��وت��و
ج��ي ب���ي» ف��ي س��ب��اق ج��ائ��زة ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ال��ك��ب��رى ،ال��م��رح��ل��ة ال��ح��ادي��ة
ع��ش��رة م���ن ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ل��دراج��ات
النارية ،على حلبة «الغونا سيكا» في
كاليفورنيا.
وق����ط����ع س���ت���ون���ر م���س���اف���ة ال���س���ب���اق
 115.52كم ( 32لفة) بزمن 44.20.325
دق��ي��ق��ة ،م��ت��ق��دم��ا ب���ف���ارق  9.865ث���وان

نادال يحرز اللقب للمرة الثانية
اختتمت البطوالت الدولية لكرة
المضرب التي تستضيفها بعض
المدن األوروبية واألميركية،
وفيها حقق اإلسباني رافايل نادال
لقب بطولة شتوتغارت للمرة
الثانية ،في حين حقق البلجيكي
ستيف دارسيس لقبه األول عندما
فاز في نهائي دورة امرسفورت.

أح���������رز االس�����ب�����ان�����ي راف������اي������ل ن�������ادال
ا ل����م����ص����ن����ف اول ل����ق����ب ب����ط����ل دورة
شتوتغارت االلمانية الدولية لكرة
ال���م���ض���رب ال���ب���ال���غ���ة ج����وائ����زه����ا 545
ال��ف ي���ورو ،ب��ف��وزه على السويسري
ستانيسالف فافرينكا  4-6و 5-7في
المباراة النهائية.
وه����ي ال���م���رة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��رز
فيها نادال لقب دورة شتوتغارت بعد
عام .2005
وه���و ال��ل��ق��ب ال���س���ادس ل���ن���ادال ه��ذا
ال���م���وس���م ب���ع���د دورات ان����دي����ان وي��ل��ز
وم���ون���ت���ي ك���ارل���و وب���رش���ل���ون���ة وروم����ا
وبطولة فرنسا المفتوحة على مالعب
روالن غاروس ،ثانية البطوالت االربع
الكبرى ،رافعا رصيده الى  23لقبا في
مسيرته االحترافية.
ك���م���ا ي��ع��ت��ب��ر ه�����ذا ه����و ال����ف����وز ال�����ـ93
لنادال في مبارياته الـ 94االخيرة على
المالعب الترابية ،علما انه بلغ المباراة
النهائية السادسة عشرة على التوالي
على المالعب الترابية.
وك���س���ب ن�����ادال ال��م��ج��م��وع��ة االول����ى
 ،4-6بيد انه واج��ه مقاومة كبيرة من
ال��س��وي��س��ري ف��ي المجموعة الثانية،
ح��ي��ث ك��س��ر ل��ه االخ��ي��ر ارس��ال��ه وت��ق��دم
 ،2-5ب��ي��د ان االس��ب��ان��ي اخ����رج ك���ل ما

في جعبته ،ونجح في كسب  5اشواط
متتالية كاسرا ارسال فافرينكا مرتين
وأنهى الشوط لمصلحته  5-7وبالتالي
كسب المباراة.

لقب لوس أنجلس
من نصيب ستيبانيك
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ���ر أح����رز التشيكي
رادي�������ك س��ت��ي��ب��ان��ي��ك ل���ق���ب ب���ط���ل دورة
ل��وس أنجلس االميركية ال��دول��ي��ة في
ك��رة المضرب على المالعب الصلبة،
ب���ف���وزه ع��ل��ى االم��ي��رك��ي ج��ي��م��س ب�لاك
المصنف ثانيا  )7-9( 6-7و 7-5و2-6
في المباراة النهائية.
وكانت االصابة في العمود الفقري
اب����ع����دت س��ت��ي��ب��ان��ي��ك ( 28ع����ام����ا) ع��ن
المالعب العام الماضي ،بعدما احرز
ل��ق��ب��ه االول ف���ي م��س��ي��رت��ه ب���ف���وزه في
دورة روت�����ردام ال��ه��ول��ن��دي��ة ث��م بلوغه
الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون
االنكليزية.
وواج��ه ستيبانيك مطلع الموسم
ص��ع��وب��ات ك��ب��ي��رة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ال��ف��وز
ف��ي مباراتين متتاليتين ال��ى ان بلغ
الدور نصف النهائي في دورة غشتاد
السويسرية االسبوع الماضي.
وب���ع���د ان ت���أه���ل ال����ى ال�����دور نصف
النهائي ،تمكن في ل��وس انجلس من
ب��ل��وغ ال��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن دون ان
يلعب ،اثر انسحاب منافسه االلماني
ن���ي���ك���والس ك��ي��ف��ر ب��س��ب��ب اص����اب����ة ف��ي
ال��رك��ب��ة ،ل��ك��ن��ه ن��ج��ح ف���ي ال��ن��ه��ائ��ي من
ت��خ��ط��ي ب��ل�اك ال�����ذي ك����ان ي��س��ع��ى ال��ى
احراز لقبه الثاني هذه السنة والعاشر
ف���ي م��س��ي��رت��ه ،ب��ع��د ب���ف���وزه ف��ق��ط ه��ذا
الموسم بلقب دورة سيدني االسترالية
في يناير الماضي.

تشاكفيتادزه تحرز لقب
سينسيناتي
وعند السيدات ،اح��رزت الروسية
انا تشاكفيتادزه المصنفة اولى لقب
بطلة دورة سينسيناتي االميركية
الدولية لكرة المضرب البالغة قيمة
ج��وائ��زه��ا  175ال���ف دوالر ،بفوزها
ع��ل��ى ال��ي��اب��ان��ي��ة اك��ي��ك��و م��وري��غ��ام��ي
ال���س���اب���ع���ة  1-6و 3-6ف����ي ال���م���ب���اراة
النهائية.
وهو اللقب الثالث لتشاكفيتادزه
في ه��ذا العام بعد دورت��ي هوبارت
االس��ت��رال��ي��ة ودن ب���وش الهولندية،
والخامس في مسيرتها االحترافية
ب��ع��د دورت������ي غ��وان��غ��ج��و ال��ص��ي��ن��ي��ة
وموسكو العام الماضي.
ونجحت تشاكفيتادزه في تحقيق
ف���وزه���ا االول ع��ل��ى م��وري��غ��ام��ي في
ال����م����ب����اري����ات االرب��������ع ال����ت����ي ج��م��ع��ت
بينهما حتى االن.
في المقابل ،فشلت موريغامي
في احراز لقب الدورة للمرة الثانية
ب���ع���د االول���������ى ع������ام  2005ع��ن��دم��ا
خ���س���رت ام�����ام ال��س��وي��س��ري��ة ب��ات��ي
شنايدر.
(أ ف ب)

دارسيس يحصد لقبه األول

البلجيكي دارسيس يقبل الكأس االولى له في مسيرته

وفي هولندا أحرز البلجيكي ستيف
دارسيس لقب بطل دورة امرسفورت
ال�����دول�����ي�����ة ل����ك����رة ال����م����ض����رب ال���ب���ال���غ���ة
ج��وائ��زه��ا  300ال���ف ي����ورو ،ب��ع��د ف��وزه
على النمساوي فيرنر ايشاور  1-6و7-
 )1-7( 6في المباراة النهائية.
وه���و ال��ل��ق��ب االول ل��دارس��ي��س (23
عاما) في مسيرته االحترافية.
وك����ان دارس���ي���س ف��ج��ر م��ف��اج��أة من
ال��ع��ي��ار الثقيل بتغلبه على ال��روس��ي
م��ي��خ��ائ��ي��ل ي��وج��ن��ي ال��م��ص��ن��ف ث��ان��ي��ا
 4-6و- 6ص��ف��ر و 7-5ف��ي ال���دور نصف
النهائي.

المريخ السوداني ينتزع نقطة غالية
القاهرة « -ةديرجلا»
ف��ق��د ن�����ادي االس��م��اع��ي��ل��ي أول نقطة
ف����ي س���ب���اق دور ال��ث��م��ان��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة
الكونفدرالية االف��ري��ق��ي��ة ل��ك��رة القدم
وذلك بعد فشله في الفوز على المريخ
السوداني وانتهاء اللقاء بالتعادل
االيجابي بهدف لكل منهما لينجح
ال��ف��ري��ق ال��س��ودان��ي ف��ي ان��ت��زاع نقطة
غالية .وتخرج جماهير االسماعيلي
حزينة بسبب سوء العرض وضياع
أول نقطة.
ك��ان واضحا من البداية ان فريق
االس��م��اع��ي��ل��ي ي��م��ر ب���ظ���روف صعبة
للغاية بسبب االنقسامات ،حيث خلت
القائمة قبل المباراة من سيد معوض
ومحمد فضل اللذين غادرا المعسكر
ب���س���ب���ب ع������دم ص������رف ال��م��س��ت��ح��ق��ات

ال��م��ال��ي��ة وح��س��ن��ي ع��ب��درب��ه ص��اح��ب
المشكلة الشهيرة.
ف��ي ح��ي��ن ل��ع��ب ال��م��ري��خ ب��أع��ص��اب
هادئة ونجح في تحقيق هدفه.
و ت������ش������ه������د ا ل������د ق������ي������ق������ة  36ه������دف
االس���م���اع���ي���ل���ي ع���ن���دم���ا ل���ع���ب م��ح��م��د
عبدالواحد كرة من الناحية اليسرى
ل��ي��ح��ول��ه��ا م��ع��ت��ص��م س���ال���م ال��م��ت��ق��دم
ب�����رأس�����ه ف�����ي ال���م���ق���ص ل���ت���س���ت���ق���ر ف��ي
المرمى.
وف������ي ال���دق���ي���ق���ة االخ�����ي�����رة ي��ن��ج��ح
ال���م���ري���خ ف����ي اح�������راز ه�����دف ال���ت���ع���ادل
ع��ن��دم��ا س���دد ال���ك���رة م���ن ض��رب��ة ح��رة
م��ب��اش��رة ال��ب��رازي��ل��ي ب���اول���و لتسكن
المقص االعلى لمرمى محمد فتحي
و س���ط د ه��ش��ة جماهير االسماعيلي
ال��ت��ي خ��رج��ت ح��زي��ن��ة وغ��اض��ب��ة بعد
انتهاء المباراة بالتعادل  1-1وبهذه

على مواطنه كريس فيرمولين دراج
«س���وزوك���ي» ،ف��ي ح��ي��ن ج���اء االي��ط��ال��ي
ماركو ميالندري (هوندا) ثالثا بفارق
25.641ث ،ل��ي��ن��ف��ض غ����ب����ار ا ل����ح����ادث
الخطير الذي تعرض له خالل التجارب
التأهيلية للسباق.
وع�����زز س��ت��ون��ر ال�����ذي ان��ط��ل��ق من
ال����م����رك����ز االول ب���ع���دم���ا س���ج���ل ل��ف��ة
ق���ي���اس���ي���ة ج�����دي�����دة ل���ل���ح���ل���ب���ة خ��ل�ال
التجارب ( 1.22.292دقيقة) ،صدارته
للترتيب ال��ع��ام ب��رص��ي��د  221نقطة

البحرين تستضيف السباق االفتتاحي
وألونسو يعتذر إلى ماسا
فقد سباق الجائزة الكبرى
االسترالي موقعه كأول سباق في
جدول مواعيد سباقات الفورموال
 1للسيارات لعام  ،2008وذلك
لمصلحة سباق البحرين.
س���ي���ك���ون س���ب���اق ج����ائ����زة ال��ب��ح��ري��ن
ال�����ك�����ب�����رى ،ال����م����رح����ل����ة االف���ت���ت���اح���ي���ة
ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��س��ب��اق��ات س��ي��ارات
ف���ورم���وال واح���د ف��ي  ،2008ب���دال من
سباق جائزة استراليا الذي اضحى
المرحلة الثانية من البطولة.
واع�����ل�����ن ال���ق���ي���م���ون ع���ل���ى ج���ائ���زة
اس��ت��رال��ي��ا ام���س االث��ن��ي��ن ان السباق
ال��ذي ك��ان م��ق��ررا على حلبة «البرت
ب������ارك» ف���ي  16م�����ارس  2008ق���د تم
ت���ع���دي���ل���ه ع���ل���ى روزن�����ام�����ة ال��ب��ط��ول��ة
ليصبح الجولة الثانية على ان يقام
الساعة  5.30بتوقيت غرينتش (3.30
ت غ) ل��م��راع��اة ال��ح��ض��ور ف��ي ال��ق��ارة
االوروب��ي��ة ،وه��ي المشكلة االس��اس
ال����ت����ي واج����ه����ه����ا م���ن���ظ���م���و ال���س���ب���اق
االسترالي مع القيمين على رياضة
الفئة االول��ى الذين طالبوا بتعديل
التوقيت التقليدي او االتجاه نحو
فكرة اقامة سباق ليلي.
وك��ان��ت ال��ب��ح��ري��ن ق��د استضافت
السباق االفتتاحي عام  2006ايضا،
و ق���د بلغت ا ل��م��ت��ا ب��ع��ة التلفزيونية
ل���ل���ح���دث اع���ل���ى ن��س��ب��ة ق���ب���ل ان ي��ت��م
اخ��ت��ي��ار ال��س��ب��اق ال��م��ق��ام ع��ل��ى حلبة
ص����خ����ي����ر االف��������ض��������ل ب�����ي�����ن م�����راح�����ل
البطولة.

ً
وك����ان م��اس��ا م��ت��ص��درا للسباق
ً
الذي شهد ظروفا مناخية متقلبة،
اال ان�����ه ف���ق���د ال�����ص�����دارة ل��م��ص��ل��ح��ة
ألونسو ال��ذي تخطاه في اللفة 56
(م���ن اص���ل  60ل��ف��ة) وس���ط اح��ت��ك��اك
خ��ط��ي��ر ب��ي��ن س��ي��ارت��ي��ه��م��ا ،ق��ب��ل ان
يتجه االسباني الى الفوز بالمركز
االول.
واظهرت الصور التلفزيونية ان
ال���ون���س���و وم���اس���ا ت���ب���ادال ال���ع���ب���ارات
باللغة االيطالية خ�لال انتظارهما
للصعود ال��ى منصة التتويج ،وقد
نقل عنهما التعرض بعضهما مع
البعض بكلمات نابية.
وبادر ألونسو الى مواجهة ماسا
قائال« :هذه االشياء ال يجب فعلها»،
ف���رد ع��ل��ي��ه االخ���ي���ر :م���ا ال����ذي تتكلم
عنه ،واجابه االسباني« :ال تتصرف
ب��ط��ري��ق��ة خ��ب��ي��ث��ة ،ت��ع��ل��م ج���ي���دا عما
اتكلم ،لقد تعمدت االحتكاك بي كي
تضعني خارج السباق».
وبعدما اجابه ماسا بشكل قاس
ً
طالبا منه السكوت ،ب��ادره ألونسو
ال����ى ال���ق���ول ب��ع��د ان رد ل���ه ال��ك��ل��م��ات
عينها« :في المرة المقبلة سأجعلك
ملتصقا بالحائط!».

وفي الوقت الذي تقبل فيه ماسا
اعتذار ألونسو حسب ما قيل ،يمكن
اعتبار ان التصرف االخير لالسباني
يظهر الغضب الذي اختزنه بداخله
خ�لال ال��س��ب��اق ،وخ��ص��وص��ا ان��ه ظل
خلف ماسا الذي ينافسه على اللقب
العالمي حتى تخطاه قبل اربع لفات
على النهاية ،ال��ى شعوره في فترة
سابقة بتفضيل م��اك�لار ي��ن لزميله
البريطاني لويس هاميلتون عليه
ب���ع���د ال���ن���ج���اح ال��ل�اف����ت ل�ل�اخ���ي���ر ف��ي
المراحل التسع الماضية.
ً
و ل��ي��س مستغربا م��ا حصل بين
ال��س��ائ��ق��ي��ن ف��ي ال��م��ان��ي��ا ،اذ يملكان
ت��اري��خ��ا يتضمن م���ش���ادات مماثلة
على الحلبة وخارجها ،ففي سباق
ايطاليا العام الماضي ابدى الونسو
امتعاضه م��ن العقوبة ال��ت��ي انزلت
ب��ه بعد ادان��ت��ه بعرقلة م��اس��ا خالل
ال���ت���ج���ارب ال���رس���م���ي���ة ،ك��م��ا اص��ط��دم
ال��س��ائ��ق��ان م��ع بعضهما ف��ي سباق
اسبانيا على حلبة كاتالونيا ،االمر
ال����ذي ان��ه��ى ام���ل االس��ب��ان��ي ب��ال��ف��وز
على ارضه.
ّ
وعلق ماسا على موضوع االمس
ق���ائ�ل�ا« :ل���ق���د ت���ف���اج���أت ح��ق��ا ع��ن��دم��ا

ت���وج���ه ال ّ
�����ي ب���ال���ق���ول ان���ن���ي ت��ع��م��دت
ً
ً
االحتكاك به .لن افعل شيئا مماثال
ً
اب����دا .وك��م��ا ق��ل��ت ف��ي ب��رش��ل��ون��ة ف��ان
ً
ً
م��ا ح��دث يعد ام���را طبيعيا ،ل��ذا في
ح��ال ان��ه (ال��ون��س��و) غير راض فهذه
مشكلته» ،مضيفا« :ليس لدي شيء
ً
ضد احد بل اخ��وض سباقي متبعا
قوانين هذه الرياضة».
(أ ف ب)

ً
االسباني الونسو رافعا يده ويبدو
ً
مستاء ومنزعجا
البرازيلي ماسا

ألونسو يعتذر

نادال فاز باللقب
على الرغم من إصابته
في ركبته اليمنى

ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،اع���ت���ذر س��ائ��ق
م����اك��ل�اري����ن م����رس����ي����دس االس���ب���ان���ي
ف��رن��ان��دو ال��ون��س��و ب��ط��ل ال��ع��ال��م في
ال��ع��ام��ي��ن ال��م��اض��ي��ي��ن م���ن م��ن��اف��س��ه
س��ائ��ق ف���ي���راري ال��ب��رازي��ل��ي فيليبي
ماسا ،بعد المشادة الكالمية بينهما
ع��ل��ى اث����ر اح��ت��ك��اك س��ي��ارت��ي��ه��م��ا في
نهاية سباق جائزة اوروبا الكبرى،
المرحلة العاشرة من بطولة العالم
ل��س��ب��اق��ات س��ي��ارات ف��ورم��وال واح���د،
ع����ل����ى ح���ل���ب���ة ن�����ورب�����ورغ�����ري�����ن�����غ ف��ي
المانيا.

تسريح منتخب مصر األولمبي بقرار اتحادي
النتيجة أصبح المريخ واإلسماعيلي
ف��ي المركز الثاني وال��ث��ال��ث برصيد
نقطة واحدة لكل منهما.
والجدير بالذكر أن صاحب المركز
األول ف��ي ه��ذه المجموعة ه��و ن��ادي
دولفين النيجيري برصيد ثالث نقاط
حصل علىها بعد فوزه على شقيقه
النيجيري كوارا بهدفين نظيفين.

وب�����ف�����ارق  44ن���ق���ط���ة ع����ن االي���ط���ال���ي
فالنتينو روسي (ياماها) الذي اكتفى
بالمركز الرابع بفارق 30.664ث عن
منافسه االسترالي.
وأضحى ستونر اول دراج ينطلق
م��ن ال��م��رك��ز االول وي��خ��رج ف��ائ��زا ه��ذا
الموسم ،وق��ال «لقد شعرت منذ فترة
ال��ت��ج��ارب ب��ال��راح��ة على الحلبة ،كما
ينطبق االمر على االطارات والدراجة،
ل��ذا لم يكن أمامي إال ال��ذه��اب النجاز
العمل».

وفشل بطل العالم االميركي نيكي
هايدن (هوندا) امام جمهوره العريض
في إحراز فوزه الثالث على التوالي في
ال��س��ب��اق االم��ي��رك��ي ح��ي��ث ت��ع��رض إل��ى
ح���ادث م��ف��اج��ئ ع��ن��د المنعطف االول
بعد احتكاكه بمواطنه جون هوبكينز
(س����وزوك����ي) ال����ذي ان��ه��ى ال��س��ب��اق في
المركز الخامس عشر ،ف��ي حين عاد
االول ال��ى المنافسة ث��م انسحب قبل
 10لفات على النهاية.
(أ ف ب)

القاهرة « -ةديرجلا»
قرر االتحاد المصري لكرة القدم
ب����رئ����اس����ة س���م���ي���ر زاه�������ر ت��س��ري��ح
المنتخب األول��م��ب��ي ال���ذي ش��ارك
أخيرا فى دورة األلعاب اإلفريقية
ب�����ال�����ج�����زائ�����ر ،ك����م����ا ق�������رر ح����رم����ان
ال�ل�اع َ���ب���ي���ن م��ح��م��ود ع��ب��د ال�����رازق
(شيكاباال) وأحمد غانم سلطان
من تمثيل المنتخب الوطني مدة
ع��ام وإي��ق��اف الالعب عبد العزيز
توفيق مدة ستة أشهر.
وف��������ي ت����ص����ري����ح����ات خ���اص���ة
ل��ـ«ال��ج��ري��دة» أك��د رئ��ي��س االت��ح��اد
المصري سمير زاه��ر أن االتحاد
اعتمد ف��ى ق��رارات��ه على تقريري

م��ح��م��ود ب��ك��ر رئ��ي��س بعثة المنتخب
الوطني األولمبي في الجزائر ومجدي
طلبة المدير الفني للفريق ،وجاء فى
التقريرين أن الالعبين قاموا بأفعال
غير الئقة بالسلوك الرياضي سواء مع
المدير الفني للفريق أو مع زمالئهم،
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ث���ب���وت ت��خ��اذل��ه��م فى
المباريات.
وق�������ال زاه�������ر إن ق����رارات����ن����ا ج����اءت
ب���ع���د دراس��������ة األوض���������اع ك���ام���ل���ة ،ف��ق��د
فشل المنتخب األول��م��ب��ي ف��ي التأهل
ألول���م���ب���ي���اد ب���ك���ي���ن م����ن ق���ب���ل ب���ق���ي���ادة
ف���ي���ن���غ���ادا ،ول����م ي��ن��ج��ح م���ج���دي طلبة
ال���م���درب ال���ع���ام ل��ل��ف��ري��ق ال�����ذي تحمل
المسؤولية في دورة األلعاب اإلفريقية
في تحقيق النتائج اإليجابية ،والقى

الفريق ث�لاث ه��زائ��م متتالية في
م��ب��اري��ات ال�����دورة ،أم����ام ال��ج��زائ��ر
وزامبيا وغينيا ،ولم يعد استمرار
ال��م��ن��ت��خ��ب م���ج���دي���ا ول������ذا ق���ررن���ا
تسريحه .ومن جانبه أكد محمود
ب��ك��ر رئ��ي��س ب��ع��ث��ة ال��م��ن��ت��خ��ب فى
الجزائر أن المنتخب لم يكن في
حالة بدنية وفنية عالية ،وسادت
روح ال����ت����خ����اذل ب���ي���ن ال�لاع��ب��ي��ن،
وق��د طالبنا في اجتماع مجلس
اإلدارة ب���ض���رورة وض���ع سياسة
م����ح����ددة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة
تجنبا ل��ت��ك��رار ال��ن��ت��ائ��ج الهزيلة
التي حققها المنتخب األولمبي
ف��ي ال��ج��زائ��ر حفاظا على سمعة
الكرة المصرية.

إيقاف عماد متعب وتغريمه  40ألف جنيه
القاهرة « -ةديرجلا»
أك��د حسام ال��ب��دري ال��م��درب العام
ل���ف���ري���ق ال����ك����رة ب����ال����ن����ادي األه���ل���ي
ال��م��ص��ري وال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال مدير
الكرة أن الجهاز الفني قرر إيقاف
ع�����م�����اد م���ت���ع���ب م����ه����اج����م ال���ف���ري���ق
م����دة ع���ش���رة أي�����ام وف�����رض ع��ق��وب��ة
مالية عليه قدرها 40أ ل��ف جنيه،
ب���ع���دم���ا أب�����دى ال�ل�اع���ب اع���ت���راض���ه
بشكل غير الئق على قرار الجهاز
ال���ف���ن���ي ب���اس���ت���ب���دال���ه ف����ي ال���ش���وط
الثاني في لقاء األهلي والترجي
التونسي يوم الجمعة الماضي في
البطولة االفريقية ،حيث اعترض
ال��ل��اع�����ب ع���ل���ى ال���ت���غ���ي���ي���ر م���ل���وح ً���ا
ً
احتجاجا على ا ل��ق��رار ،مما
بيده
أث���ار ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي وق���رر توقيع
العقوبة عليه.

وق��ال ال��ب��دري ان ال�لاع��ب ّ
تعمد
الغياب عن التدريبات الصباحية
ل���ل���ف���ري���ق أم�������س -االث�����ن�����ي�����ن -دون
ً
مشيرا
الحصول على إذن مسبق،
إ ل��ى أن الفريق ال يقف عند العب
معين مهما كان حجمه وإمكاناته
الفنية.
ومن جانبه ،رفض عماد متعب
التعليق على قرار الجهاز الفني،
م���ؤ ك ً
���دا ا ل��ت��زا م��ه بتنفيذ العقوبة
ً
بعيدا
واستمراره في التدريبات
ع���ن ال��ف��ري��ق ح���رص ً���ا ع��ل��ى لياقته
ال����ب����دن����ي����ة ال����ت����ي اس����ت����ع����اد ج�������زء ًا
ً
كبيرا منها خصوصا في الفترة
األخيرة.
ب��ه��ذا ال���ق���رار ل��ن ي��ت��م��ك��ن متعب
م��ن المشاركة ف��ي م��ب��اراة بنفيكا
ً
احتفاال
البرتغالي األ ح��د المقبل
بمئوية النادي األهلي.
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رياضة
األرجنتين بطلة
شباب العالم من جديد
للمرة السادسة في تاريخه ينجح
المنتخب االرجنتيني للشباب في
تحقيق كأس العالم مسجال رقما
قياسيا للفوز.
اح��ت��ف��ظ��ت االرج��ن��ت�ين بلقب بطل
العالم في ك��رة القدم للشباب (دون
 20عاما) بفوزها على تشيكيا 1-2
ف���ي امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن النسخة
السادسة عشرة التي اجريت بينهما
ع��ل��ى امل��ل��ع��ب ال��وط��ن��ي ف���ي ت��ورن��ت��و
الكندية امام  20الف متفرج.
وس����ج����ل س���ي���رج���ي���و اغ�����ي�����رو ()62
و م����������������اورو زارا ت����������������ي ( )86ه����د ف����ي
االرجنتني ،ومارتن فينني ( )60هدف
تشيكيا.
وه������ذه ه����ي امل������رة ال���س���ادس���ة ال��ت��ي
ت��ح��رز فيها االرج��ن��ت�ين ال��ل��ق��ب (رق��م
ق��ي��اس��ي) ب��ع��د اع������وام  1979و1995
و  1997و  2001و  ،2005ف����ي ح�ين
خ��ا ض��ت تشيكيا امل���ب���اراة النهائية
للمرة االولى في تاريخها.
ولقي املنتخب التشيكي دعما من
ال��ق��س��م االك���ب���ر ل��ل��ج��م��ه��ور امل��ح��ت��ش��د
في املدرجات ،وقد نجح في افتتاح
ال��ت��س��ج��ي��ل ع��ب��ر ف��ي��ن�ين ال�����ذي تلقى
ك��رة من لوبوس ك��ال��ودا وتمكن من
االحتفاظ بها رغم مضايقة املدافع
فيديريكو فاتزيو قبل ان يستدير
مسجال بقدمه اليسرى (.)60
ولم ينتظر االرجنتينيون طويال
حتى ادركوا التعادل عندما لعب ايفر
بانيغا كرة طويلة الى اغيرو الذي
انفرد بالحارس التشيكي بتر راديك
قبل ان يهز شباكه (.)62
وخ����ط����ف زارات�����������ي ،ال����������ذي ح���ام���ت

الع��ب��و االرج��ن��ت��ي��ن يحتفلون بعد
فوزهم بكأس العالم للشباب
(أ ب)

دل هورنو يرفض الـ «بايرن»
أوض�����ح�����ت ت����ق����اري����ر ص���ح���ف���ي���ة أن
ف��ال��ي��ن��س��ي��ا ت��ل��ق��ى ع��رض��ا م���ن ب��اي��رن
ميونخ لشراء الالعب دل هورنو الذي
أك���د أن���ه ل��ن ي��ت��رك ال��ن��ادي االس��ب��ان��ي
إال ب��ع��رض يمنحه رات��ب��ا أع��ل��ى مما
يتقاضاه حاليا في فالينسيا وهو
 1.8مليون يورو ( 2.48مليون دوالر)
في املوسم الواحد.
وي��س��ع��ى امل����درب ك��وي��ك��ي سانشيز
ف��ل��وري��س امل���دي���ر ال��ف��ن��ي لفالينسيا
جاهدا إلى التخلص من دل هورنو
( 26عاما) الذي انتقل للفريق قبل عام
واحد قادما من تشيلسي االنكليزي
م����ق����اب����ل  7.5م��ل�اي��ي�ن ي��������ورو ب��ع��ق��د
يمتد س��ت س��ن��وات ،ول��ك��ن فلوريس
اس��ت��ب��ع��ده م��ن املعسكر ال���ذي يقيمه
الفريق حاليا في هولندا استعدادا
للموسم الجديد.
ول��ع��ب دل ه���ورن���و س���ت م��ب��اري��ات
فقط مع الفريق في الدوري االسباني
املوسم املاضي ،بسبب االصابة التي
ح��رم��ت��ه أي��ض��ا م���ن ال��ل��ع��ب ف���ي ك��أس
العالم  2006بأملانيا.
وب������دا ق���ب���ل أي������ام أن ب���رش���ل���ون���ة ق��د
يسعى إلى التعاقد معه لكن النادي
الكتالوني نفى ذلك.
وأش��ارت التقارير إلى أن الحل قد

يكون إعارة الالعب إلى ناديه االصلي
أتليتك بلباو مدة شهر واحد.

بيدرو سيلفا ينضم
الى سبورتنغ لشبونة
ذكرت صحيفة «آب��وال» البرتغالية
ام����س االث���ن�ي�ن ان امل���داف���ع ال��ب��رازي��ل��ي
ب�������ي�������درو س����ي����ل����ف����ا ف�����س�����خ ع������ق������ده م���ع
ك����ورن����ث����ي����ان����ز ب�����ه�����دف ال����ت����ع����اق����د م��ع
سبورتنغ لشبونة.
وس��ب��ق ل��ب��ي��درو س��ي��ل��ف��ا ( 26ع��ام��ا)
ان ل��ع��ب ف��ي ال��ب��رت��غ��ال م��ع اك��ادي��م��ك��ا
كوامبرا موسم .2006-2005
واف�����ادت ال��ص��ح��ي��ف��ة ان س��ب��ب فسخ
ب��ي��درو سيلفا ع��ق��ده م��ع كورنثيانز
يعود الى عدم دفع مستحقاته املالية
من قبل النادي البرازيلي ال��ذي نفى
ذلك بشكل قاطع.

لم يتأثر توزيع الصحف االسبانية
الرياضية على عكس المتوقع ويرجع
الفضل االكبر في ذلك إلى سخونة
سوق انتقاالت الالعبين في إسبانيا
بشكل أكبر مما هو عليه في باقي
الدول االوروبية .

تحت قيادة املدير الفني الجديد فيليز
ماجات.وكلفت ه��ذه الصفقة خزينة
فولفسبورغ نحو  1.5مليون ي��ورو
( 2.07مليون دوالر) .ويذكر أن الس
( 23ع���ام���ا) ه���و ت���اس���ع الع����ب ينضم
إلى فولفسبورغ في فترة االنتقاالت
الصيفية الحالية استعدادًا للموسم
الجديد.
(د ب أ ،أ ف ب)

دل هورنو

الكولومبي هيغيتا يعود إلى المالعب
ق�����رر ح������ارس امل����رم����ى ال��ك��ول��وم��ب��ي
ال��ش��ه��ي��ر ري��ن��ي��ه ه��ي��غ��ي��ت��ا ( 41ع��ام��ا)
العودة إلى املالعب مجددا بعد إعالنه
ال��ت��وق��ي��ع ل��ف��ري��ق ج������واروس دي الرا
ال��ص��اع��د ح��دي��ث��ا إل���ى دوري ال��درج��ة
األولى بفنزويال.
وق���ال هيغيتا ال���ذي أع��ل��ن اع��ت��زال��ه
ال����ل����ع����ب ع�������ام « 2004ت����وص����ل����ت ف��ي
ال���س���اع���ات األخ����ي����رة إل�����ى ات����ف����اق م��ع
املسؤولني في الفريق ،وسأسافر إلى
فنزويال إلنهاء إجراءات انتقالي».
وي�������رى ك���ث���ي���رون أن ه��ي��غ��ي��ت��ا ه��و
الحارس األفضل في تاريخ كولومبيا،
حيث بدأ مسيرته مع فريق أتليتكو
ناسيونال الذي عاد إلى صفوفه بعد
فترة قضاها في ميوناريوس ،قبل
أن ينتقل بعدها للعب مع بيراكروز
املكسيكي وبايادوليد اإلسباني.
وكانت أب��رز إنجازات هيغيتا هي
ال��ف��وز باللقب ال��ق��اري األول لألندية
الكولومبية عندما أحرز كأس «كوبا
ل��ي��ب��رت��ادوري��س» م��ع ف��ري��ق أتليتكو
ناسيونال ع��ام  1989قبل ع��ام واحد
من تمثيل ب�لاده في نهائيات كأس
رينيه هيغيتا

العالم  1990بإيطاليا.
واشتهر هيغيتا بكثرة خروجه
م��ن م��رم��اه م��ن دون داع ،واستغل
النجم الكاميروني الشهير روجيه
ميال ذل��ك لتسجيل الهدف الثاني
ف���ي م���رم���ى ك��ول��وم��ب��ي��ا ف���ي ال����دور
ال��ث��ان��ي (دور ال��س��ت��ة ع��ش��ر) لكأس
ال���ع���ال���م  1990ل����ت����ودع ك��ول��وم��ب��ي��ا
البطولة.
و ن��ج��ح هيغيتا ف��ي تسجيل 41
هدفا عبر مسيرته ،ج��اء  37منها
من ضربات ج��زاء ،وأرب��ع��ة أه��داف
من ركالت حرة
ول������م ت���خ���ل ح����ي����اة ه��ي��غ��ي��ت��ا م��ن
بعض الفضائح مثل قيامه بزيارة
تاجر املخدرات الكولومبي بابلو
إسكوبار غابيريا في أحد سجون
مدينة مديني الكولومبية بجانب
ثبوت تعاطيه الكوكايني.

بورتو يقرر إعارة رنتيرا
قرر فريق بورتو البرتغالي لكرة
ال��ق��دم إع����ارة م��ه��اج��م��ه الكولومبي

إدغار ديفيدز يصاب
بكسر في الساق

النمسا - 1ص��ف��ر ام���س االول االح��د
في تورونتو.
وس���ج���ل ه���ان���س م��ارت��ي��ن��ي��ز ه��دف
املباراة الوحيد في الدقيقة .45
(أ ف ب)

تشيلي ثالثة
أح�������رزت ت��ش��ي��ل��ي امل����رك����ز ال��ث��ال��ث
ف��ي ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ال��س��ادس��ة عشرة
ل���ل���ش���ب���اب (دون  20ع�����ا م�����ا) ا ل���ت���ي
ت��س��ت��ض��ي��ف��ه��ا ك����ن����دا ،ب���ف���وزه���ا ع��ل��ى

واس�����ون ل��ي��ب��اردو رن��ت��ي��را إل���ى أح��د
األندية اإلسبانية أو الفرنسية خالل
الموسم القادم.
وذك�����������������رت ص�����ح�����ي�����ف�����ة «آب���������������وال»
البرتغالية أن إدارة بورتو اتخذت
ق�����رار إع������ارة رن���ت���ي���را ح��ت��ى يتكيف
الالعب مع أسلوب الكرة األوروبية؛
حيث لم يقم الجهاز الفني باالعتماد
عليه خالل الموسم الماضي.
وكان بورتو قد حصل في يناير
الماضي على نسبة  %60من حقوق
بيع رنتيرا من فريق إنترناسيونال
البرازيلي مقابل  2.7مليون يورو،
بينما حصلت إح��دى المجموعات
االستثمارية البرازيلية على نسبة
 %40من حقوق بيع الالعب.
(د ب أ،إ في)

تشهد إسبانيا صدور ما ال يقل عن
ست صحف إسبانية رياضية يومية
منها اثنتان في العاصمة اإلسبانية
مدريد واثنتان في برشلونة وواحدة
في بلنسيه وأخرى في أشبيلية.
وب����االض����اف����ة إل�����ى ه�����ذه ال��ص��ح��ف
ت��ص��در حاليا ال��ع��دي��د م��ن الصحف
الرياضية املستقلة بعضها لم يبدأ
إال قبل شهور قليلة.
وال تشهد أي دولة أوروبية أخرى
كل هذه الشبكة املكثفة من الصحف
ال����ري����اض����ي����ة م����ث����ل ال����ت����ي ت��ش��ه��ده��ا
إسبانيا رغ��م أن ع��دد الصحف في
إيطاليا والبرتغال يقترب من العدد
الصادر في إسبانيا.
ويعتقد أن سبعة ماليني إسباني
ي��ق��رأون على االق��ل أج��زاء من إحدى
ه��ذه الصحف االسبانية الرياضية
اليومية.
وت��رك��ز ن��ح��و ثلثي ه���ذه الصحف
ع��ل��ى ك���رة ال��ق��دم ال��ت��ي يطلق عليها
«دي��ب��ورت��ي ري» أو «م��ل��ك ال��ري��اض��ة»
في إسبانيا.
ورغ���م أن امل��وس��م الجديد ل��ل��دوري
اإلسباني لن ينطلق إال في االسبوع
االخير من أغسطس املقبل ما زالت
ه���ذه ال��ص��ح��ف االس��ب��ان��ي��ة محتفظة
ب��اه��ت��م��ام وإق����ب����ال ال����ق����راء ،وي��رج��ع
الفضل في ذلك بالطبع إلى النشاط
امللحوظ واالثارة التي يشهدها سوق
انتقاالت الالعبني هذا الصيف.
وأوض�����ح أل���ف���ري���دو ري�ل�ان���و م��ح��رر
صحيفة «آس» الرياضية التي تصدر
يوميا في العاصمة مدريد أن االثارة
الحالية في سوق انتقاالت الالعبني
يمكنها ب��ال��ف��ع��ل رف���ع م��ع��دالت بيع
صحيفته في الصيف.
وأعلن ريالنو في الصيف املاضي
أن معدالت بيع صحيفته قد ارتفعت
في أغسطس.
وحاولت «آس» هذا الصيف زيادة
مبيعاتها م��ن خ�ل�ال تصريحاتها
ب��أن رام���ون ك��ال��دي��رون رئ��ي��س ن��ادي
ريال مدريد حاليا يسعى إلى الوفاء
بما وعد به عام  2006بالتعاقد مع
ال��ب��رازي��ل��ي ك��اك��ا م��ن ص��ف��وف ميالن
االيطالي وكل من االسباني سيتش
فابريغاس من أرسنال والهولندي
آريني روبن.
كما نشرت «آس» صورة روبن في
صفحتها االولى في عددها الصادر

 أعلن نادي أياكس امستردام
الهولندي امس االول االحد
أن العبه الدولي إدغار ديفيدز
تعرض لكسر في عظمة الساق.
وذكرت مصادر النادي أن
االصابة ستجبر العب خط
الوسط ( 34عاما) على ترك
المالعب ثالثة أشهر على
االقل.
يذكر أن ديفيدز تعرض
لإلصابة أثناء مباراة تجريبية
لنادي أياكس السبت الماضي
أمام فريق «غو أهيد إيغلز».
(د ب أ)

ألميرا يضم
خوانيتو

المنتخب االرجنتيني المتوج بكأس عالم الشباب

(أ ب)

انتقاالت الالعبين تنقذ توزيع الصحف االسبانية

ألكسندر الس إلى فولفسبورغ
أن���ه���ى الع����ب خ���ط ال���وس���ط األمل���ان���ي
أل��ك��س��ن��در الس إج�����راءات ان��ت��ق��ال��ه من
ن���ادي ه��ام��ب��ورغ األمل��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم
إل�����ى ف���ول���ف���س���ب���ورغ ح���ي���ث ش������ارك ف��ي
تدريبات فريقه الجديد امس االثنني

الشكوك حول مشاركته في املباراة
ب������داع������ي االص��������اب��������ة ،ه��������دف ال����ف����وز
ل�ل�ارج���ن���ت�ي�ن ق���ب���ل ارب������ع دق����ائ����ق م��ن
النهاية بتسديدة من نحو  20مترا،
وصلته اثر ركلة ركنية نفذها ماكس
م��ورال��ي��ز .واح���رز اغ��ي��رو لقب افضل
الع����ب واف���ض���ل ه�����داف ف���ي ال��ب��ط��ول��ة
ب��رص��ي��د  6اه�������داف ،ف���ي ح�ي�ن حلت
تشيلي ثالثة بفوزها على النمسا
بهدف وحيد سجله هانس مارتينيز
في الدقيقة .45

باختصار

يوم الخميس املاضي مؤكدة أن ريال
م���دري���د ي��ت��ف��اوض م��ع��ه ح��ال��ي��ا وأن
املفاوضات وصلت مرحلة متقدمة
ومن املنتظر أن يتوصل ريال مدريد
إل��ى ات��ف��اق م��ع تشيلسي االنكليزي
بشأن انتقال الالعب.
وتحاول «آس» أيضا جذب اهتمام
مشجعي ريال مدريد الذين يمثلون
أك��ث��ر م��ن ث��ل��ث��ي ق����راء الصحيفة من
خالل ما تنشره عن احتماالت قدوم
الالعب رويستون درينته من فينورد
الهولندي وعودة البرازيلي جوليو
ب��اب��ت��ي��س��ت��ا م���ن أرس���ن���ال وك���ذل���ك عن
انضمام الالعب االرجنتيني خافيير
س��اف��ي��وال إل���ى ص��ف��وف ال��ف��ري��ق بعد
أي��ام م��ن انتهاء عقده م��ع برشلونه
املنافس العنيد لريال مدريد.
أم���ا ص��ح��ي��ف��ة «م���ارك���ا» ال��ري��اض��ي��ة
ف���ت���ح���اول ال���ت���ف���وق ع��ل��ى «آس» ي��وم
ال��خ��م��ي��س م��ن خ�ل�ال ال��ت��ص��ري��ح ب��أن
ريال مدريد يستعد لدفع  60مليون
يورو ( 82.79مليون يورو) للتعاقد
مع أندريس إنييستا نجم خط وسط
برشلونة.
وتدرك الصحيفتان «ماركا» و«آس»
جيدا أن جميع مشجعي ريال مدريد

يعشقون ق��راء ة الروايات عن نجاح
ريال مدريد في خطف أي العب من
برشلونة مثلما حدث بالنسبة لقصة
انتقال سافيوال إلى ريال مدريد قبل
أسبوعني رغم أن برشلونة استغنى
ع����ن ال��ل�اع����ب االرج���ن���ت���ي���ن���ي ق���ب���ل أن
ي��س��ع��ى ري�����ال م���دري���د إل����ى ال��ت��ع��اق��د
معه.
(د ب أ)

أعلن نادي ألميرا الصاعد
ً
حديثا إلى دوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم التعاقد
مع المدافع اإلسباني خوان
خيسوس غوتيريز خوانيتو من
ريال سوسيداد مدة ثالثة أعوام.
وبدأ خوانيتو ( 27عاما) مسيرته
الكروية في فريق ماالغا ثم انتقل
إلى االفيس قبل أن ينضم إلى
سوسيداد الذي هبط إلى دوري
الدرجة الثانية اإلسباني في
يونيو الماضي .ومن المتوقع أن
يشارك خوانيتو في مركز قلب
الدفاع في الموسم المقبل بجانب
زميله روبن بوليدو المنضم
حديثا إلى صفوف الفريق قادما
من خيتافي قبل أسبوعين.
(د ب أ)

أرنستو فارياس
من ريفر باليت
إلى بورتو

وصل المهاجم االرجنتيني
أرنستو أنطونيو فارياس الى
العاصمة البرتغالية لشبونة من
اجل اتمام التوقيع على عقد مدته
اربع سنوات ينتقل بمقتضاه من
فريقه الحالي ريفر باليت الى
بورتو بطل الدوري البرتغالي
لكرة القدم.
وبحسب صحيفة «آبوال» المحلية
فإن فارياس ( 27عاما) كان
قريبا من االنتقال الى تولوكا
المكسيكي الذي توصل الى اتفاق
معه قبل ان يدخل بورتو على
الخط ليظفر بخدمات الالعب
الهداف ،بعدما دفع الى ريفر
باليت  4ماليين يورو.
(أ ف ب)

ليون يريد التعاقد
مع موريانتيس

ً
هنري المنتقل حديثا إلى برشلونة
يشارك رونالدينيو التدريب

ذكرت تقارير صحفية ،ان ليون
بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم
يريد التعاقد مع مهاجم فالنسيا
االسباني فرناندو موريانتيس،
عارضا  10ماليين يورو.
واضافت التقاريران مورينتيس
( 31عاما) الذي سجل  12هدفا
لفريقه الموسم الماضي ،ال
ينوي على االطالق ترك فالنسيا
الذي يريد بدوره تمديد عقده،
اال ان النادي الفرنسي مصر
على تقديم عرضه والدخول
في مفاوضات ،على امل كسب
توقيع الهداف الدولي الذي لعب
سابقا في فرنسا مع موناكو
معارا من ريال مدريد.
(أ ف ب)
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من ُي ّ
مول الثقافة؟

بيروت  -محمد الحجيري
يعود التمويل الثقافي باستمرار الى
واجهة الجدال في بيروت والقاهرة
وتتنوع االتهامات بتنوع التشكالت
الثقافية .اتهم احد مواقع االنترنت
الباحث العراقي فالح عبد الجبار
بالعمالة والتآمر ألنه افتتح مركز ابحاث
في بيروت .وكان اتهم قبله المفكر
المصري سعد الدين ابراهيم بالحصول
على مصادر تمويل أجنبية من االتحاد
األوروبي لمشاريع تهدف إلى توعية
المواطنين على الديمقراطية من دون
إذن السلطات المصرية وجرت محاكمته
ً
على ذلك .وفي مصر ايضا ثمة جمعيات
تزعم بانها تتصدى لما تسميه «الغزوة
الثقافية األميركية» على أيدي جهات
التمويل المشبوهة وفي مقدمها
مؤسسة فورد وما تصطنعه من نماذج
مثل فرقة «الطنبورة وغيرها» التي
أتاحت للمدعين احتالل مكانة المبدعين،
وفرضت المسخ الدخيل على ذلك الفن
األصيل» ...اتهامات كهذه كثيرة تشبه
«الجعجعة بال طحين».

ال� �ت� �م ��وي ��ل األج� �ن� �ب ��ي ل �ل �م �ش��اري��ع
ّ
المستجد  ،بل
الثقافية ليس ب��األ م��ر
ي �م �ت��د ال� ��ى ع �ق��ود س��اب �ق��ة وس �ب��ق ان
عرضنا لهذا الموضوع في اكثر من
منبر والحظنا أن الحديث عنه اكبر
من حجمه« .ف��خ» المال الثقافي جزء
من «الفتوحات الثقافية» التي تتبعها
البلدان الكبرى ،ففي حقبة «الحرب
ال � �ب ��اردة» ب �ي��ن االت� �ح ��اد ال�س��وف�ي��ات��ي
(ال� � �س � ��اب � ��ق) وال� � � ��والي� � � ��ات ال �م �ت �ح ��دة
االميركية ،كان على بعض المؤسسات
الرأسمالية ان تمول مشاريع ثقافية
عديدة كي تحارب تمدد االيدولوجيا
ال �ش �ي��وع �ي��ة وث� �ق ��اف� �ت� �ه ��ا .ل� �ع ��ل اب� ��رز
ص ��ورة ع��ن ه��ذا ال �ص��راع ن�ق��ع عليها
ف��ي ك�ت��اب»ال�ح��رب الثقافية ال �ب��اردة»
لفرانسيس ستونور س��اون��درز الذي
يبين كيف تمكنت الجهود التراكمية
للمؤسسات االميركية من استقطاب
السواد األعظم من المفكرين والكتاب
ً
والعلماء والفنانين حتى بات ن��ادرا
أن ن�ج��د ب�ي�ن�ه��م م��ن ي�س�ع�ن��ا االدع� ��اء
بأنه لم يتعامل مع هذه المؤسسات
أو أنه لم يفد من تقديماتها .وبينما
كانت الحرب الباردة في أوجها كانت
وكالة االستخبارات األميركية تكرس
م��وارد واسعة من أجل برنامج سري
للدعاية الثقافية في أوروبا الغربية
ب��اس��م ال �ح��ري��ة ي��رت �ك��ز ع �ل��ى منظمة
الحرية الثقافية التي تولت الجانب
ال�ث�ق��اف��ي ف��ي ال �ح��رب ال� �ب ��اردة .ت��ذك��ر
المؤلفة تراجع القليل من المثقفين
وان �س �ح��اب �ه��م م ��ن ه� ��ذه ال �م��ؤس �س��ات
بعد اكتشافهم حليفتها المخابراتية
وق � �ي ��ام � �ه ��ا ب � �ح� ��رب «الم � � �ت �ل ��اك ع �ق��ل
اإلنسان».
بوكر
بين زم��ن ال�ح��رب ال�ب��اردة والزمن
ً
ال��راه��ن ت�ب��دل��ت األم� ��ور ك �ث �ي��را .سقط
االت�ح��اد السوفياتي وت��داع��ى الخطر
ال � �ش � �ي ��وع ��ي .ف � ��ي ال� �م� �ق ��اب ��ل ت �ن��ام��ت
الحركات األصولية البن الدنية وكثرت
ال �م��ؤس �س��ات االم �ي��رك �ي��ة واألوروب� �ي ��ة
ال � �ت ��ي ت � �م ��ول ال� �م� �ش ��اري ��ع ال �ث �ق��اف �ي��ة
العربية ،خاصة في الشرق األوس��ط.

توفيق صايغ

عندما نذكر الشاعر توفيق صايغ
ّ
نتحدث عن ابرز «المتهمين» في
فإننا
ه��ذا ال�ش��أن .ما اقترفه توفيق صايغ
بإصداره مجلة «حوار» هو ان المجلة
ً
كانت تتلقى ،على نحو علني ،تمويال
ً
ً
اجنبيا ،أميركيا بالتحديد .وتزامن
ص��دوره��ا م��ع ص��دور مجلة «اآلداب»
ال�ع��روب�ي��ة وك��ان م��ن اه��داف�ه��ا م�ع��اداة
م �ج �ل��ة «ش� �ع ��ر» وط� ��روح� ��ات ال �ح��داث��ة
ً
الشعرية ا ل�ج��د ي��دة بوصفها تلويثا
ً
ل� �ـ{األص ��ال ��ة» وت �ش��وي �ه��ا ل �ـ{ال �ه��وي��ة»
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة .ف � �ج ��أة اك �ت �ش �ف ��ت م�ج�ل��ة
«اآلداب» ان م �ج �ل��ة « ح � � ��وار» م�م��و ل��ة
ُ
م ��ن م��ؤس �س��ة ام �ي��رك �ي��ة ت �ع �ن��ى ب��دع��م
المشاريع الثقافية في العالم ،وربما
ك��ان��ت م��دع��وم��ة ب��دوره��ا م��ن برنامج

ل��م ت�ب��ق م �ص��ادر ال�ت�م��وي��ل األجنبية
لبعض المشاريع الثقافية خفية ولم
ت�ع��د «ش�ي�ط��ان�ي��ة» ب��ل معلنة مشكلة
«ب� ��اب رزق» ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ن��اش�ط�ي��ن
ف��ي «ال �م��ارك �ت �ن��غ» ال �ث �ق��اف��ي .وال �ح��ال
ان ملصقات االع�ل�ان ع��ن النشاطات
الثقافية تزخر بشعارات المؤسسات
ال �غ��رب �ي��ة (م �ث��ل «م��ؤس �س��ات االت �ح��اد
االوروبي» و»هاينرش بول» األلمانية
و»ف��ورد» االميركية )...في وقت يندر
ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ش �ع��ار وزارة ال�ث�ق��اف��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ف ��ي ال �م �ق��اب��ل ت �س��ود في
الفترة الراهنة المؤسسات الخليجية
ال�ت��ي ت ��وزع ال�ج��وائ��ز ع�ل��ى المثقفين
وال �ش �ع��راء والصحافيين ف��ي مشهد
يظهر انها تشفق عليهم ،وهي قائمة
ف��ي ج��ان��ب منها على ال�ع�لاق��ات اكثر
م�ن�ه��ا ع�ل��ى ال�ج��وه��ر ال�ث�ق��اف��ي ،فاحد
ال �ش �ع��راء ال �س �ع��ودي �ي��ن ال ي �ت��ردد في
ت��وزي��ع ال�ج��وائ��ز ع�ل��ى ب�ع��ض الكتاب
فيتلقى مديحا حتى من كبار الشعراء
في العالم .في مشهد يجعلنا نقول ان
بعض شعراء الحداثة يعيشون بعقلية
ش�ع��راء ال�ب�لاط ف��ي ال�ع�ص��ر العباسي
م �ن �ت �ظ ��ري ��ن «اع � � ��ال � � ��ة» م � ��ن اص� �ح ��اب
ال �ج��اه .ال�ج��دي��د ف��ي م�ش�ه��د ال�ج��وائ��ز
جائزة بوكر التي احدثت ارب��اك��ا في
ال��وس��ط ال�ث�ق��اف��ي خ��اص��ة ان �ه��ا تمنح
للروائيين .ففي ع��دد «أخ�ب��ار األدب»
ال ��ذي ص ��در ف��ي  24ي��ون�ي��و -ح��زي��ران
ال�م��اض��ي كتب ال�ن��اق��د ص�ب��ري حافظ
مقاال ملتهبا .اعتبر فيه أن االستعانة
بالعنصر األجنبي هي بمثابة دعوة
لالستعمار)...(« :والجائزة العالمية
ل � �ل ��رواي ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ت� �ج ��يء ف� ��ي ه ��ذا
ال �س �ي��اق .ف�ب�ع��دم��ا أن ك��ان��ت ال�ث�ق��اف��ة
تلعب دورا رئيسيا في تعزيز هويتنا
القومية حتى في مرحلة االستعمار،
ه��ا ن �ح��ن ن�ج�ل��ب ال�م�س�ت�ع�م��ر ال�ق��دي��م
وال �ج��دي��د ل�ي��دي��ر ل�ن��ا أم ��ور ثقافتنا،
يبني متاحفنا ،ينظم جوائزنا ويضع
روايتنا على خريطة العالمية ،مقابل
أن ن��دف��ع ب �ب��ذخ ل�خ�ب��رائ��ه وأص �ح��اب
جوائزه المهيبة» .في الوسط الثقافي
كان االستقبال الحافل من المثقفين
ً
م �ل �ب��دا ب �ب�ع��ض ال �ق �ل��ق م ��ن ال�ت�ح�ك�ي��م
الذي يرى العديدون أنه آفة الجوائز
المخابرات االميركية لتمويل الدعاية
واالع�لام والنشر في اوروب��ا والشرق
األوس��ط بوجه الشيوعية ،كجزء من
سياسات الحرب الباردة انذاك .تحولت
ً
مجلة «ح��وار» ل�غ��زا ف��ي حياة توفيق
ص��اي��غ اذ ك�ش�ف��ت م�ج�ل��ة «ن �ي��وي��ورك
ت��اي�م��ز» ع��ام  1966ان «منظمة حرية
الثقافة العالمية» ال�ت��ي ت�م��ول مجلة
«ح � ��وار» ت�ت�ل�ق��ى م �ع��ون��ات م��ن وك��ال��ة
المخابرات المركزية االميركية .حيال
ذل ��ك أع �ل��ن ت��وف �ي��ق ص��اي��غ اس�ت�ق��ال�ت��ه
م��ن رئ��اس��ة تحريرها وذه��ب ليموت
ب�ط��ري�ق��ة درام �ي��ة ف��ي م�ص�ع��د جامعة
ب�ي��رك�ل��ي ف��ي ام �ي��رك��ا .ي��ذك��ر ال�م��ؤل��ف
ال �ك �ن��دي دن �ي��س ج��ون �س��ون دي �ف��ز أن
األميركي جون هانت مندوب منظمة

العربية .وألن لجان التحكيم سرية
ح �س �ب �م��ا ي �ن��ص ب� �ي ��ان ال �ج ��ائ ��ز ف�ت��ح
حافظ النيران على مجلس أمنائها:
«أما االدعاء بأن مجلس أمنائها يضم
نخبة من أبرز مثقفي العالمين العربي
واألن�غ�ل��وف��ون��ي فهو األم��ر المضحك
ح �ق��ا .س ��أت ��رك أم ��ر ال �ج��ان��ب ال�ع��رب��ي
للقارئ العربي الذي يعرف مشهدنا
الثقافي على حقيقته .فهل يمكن ألي
مهتم بمشهد الثقافة االنكليزية أن
يعتبر بيتر كالرك ومارغريت اوبانك
وياسر سليمان وساشا هافليتشيك
وول �ي��ام س�ي�ج�ه��ارت م��ن اب ��رز مثقفي
العالم األنغلوفوني؟ أيضحكون على
أن�ف�س�ه��م أم ي�س�خ��رون م��ن ع�ق��ول�ن��ا؟»
االرجح ان «المعركة» حول جائزة بوكر
العربية وقيمتها المادية ستبدأ بعد
منحها في االسابيع المقبلة.
فساد
ن � �س � �م� ��ع ال � �ك � �ث � �ي� ��ر ف � � ��ي ال� �ن� �س� �ي ��ج
الشارعي عن الموازنات التي ترصد
ل��دع��م النشاطات الثقافية ف��ي لبنان
وفلسطين ومصر .ال شك في ان سلوك
ال �م��ؤس �س��ات ال �م �م��ول��ة وت�ص��رف��ات�ه��ا
ال ت �ت �س��م ب ��ال ��وض ��وح وال �ش �ف��اف �ي��ة.
ف ��إذا أخ��ذن��ا م�س��أل��ة ت�م��وي��ل الترجمة
وتحديدا قضية الدعم الغربي لترجمة
الكتب العربية نجد بحسب العديد من
اصحاب دور النشر ان هذا الدعم في
جانب منه مشروط بنشر نوع محدد
من اآلداب والتركيز على موضوعات
م�ع�ي�ن��ة ك �ح �ق��وق ال� �م ��رأة وال �ج��وان��ب
السلبية في المجتمع العربي .إال ان
بعض المؤسسات الغربية يقدم الدعم
ال �م��ال��ي ل�م��ن ي�ق�ب��ل ب��أرائ �ه��ا وط��رق�ه��ا
ويمتنع بشكل او بأخر عن تمويل من
يرفض ذلك .تشترط تلك المؤسسات
ع�ل��ى ط��ال�ب��ي ال�ت�م��وي��ل ال�ت��وق�ي��ع على
ورقة تقول إنهم ضد االرهاب (مثال).
وال� �ن ��اظ ��ر ال� ��ى ال �ن �ش��اط��ات ال �م �م��ول��ة
ً
اوروبيا يستنبط ّ
سرها ،فالمؤسسات
الفرنكفونية (م �ث�لا) ت �ح��اول ت��روي��ج
ال�ل�غ��ة ال�ف��رن�س�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال�م�س��رح
وال�م�ط�ب��وع��ات واألف �ل�ام السينمائية
(خ � ��اص � ��ة ف � ��ي م � �ه� ��رج� ��ان ال �س �ي �ن �م��ا
«مؤتمر الحرية للثقافة زاره في أوائل
ّ
الستينات وأبلغه انه يفكر في إصدار
مجلة ثقافية باللغة العربية وإسناد
رئ��اس��ة تحريرها إل��ى ي��وس��ف الخال
ص��اح��ب م �ج �ل��ة «ش� �ع ��ر» ف ��ي ب �ي��روت،
ّ
ّ
إال أن المؤلف سيقترح عليه توفيق
صايغ .يضيف »:كنت اعرف أن توفيق
إنسان صعب المراس وأنه لن يوافق
ّ
على شيء إال على الحرية الكاملة في
ّ
ّ
كل ما يتعلق بالتحرير» .صدرت هذه
ً
ً
المجلة بالفعل ولقيت قبوال حسنا،
إذ ت�ض�م�ن��ت أع ��داده ��ا األول � ��ى رواي ��ة
ّ
للطيب
«موسم الهجرة إل��ى الشمال»
ص��ال��ح ك��ام�ل��ة ،غ�ي��ر أن الكثيرين في
ّ
العالم العربي كما يذكر ال�م��ؤل��ف لم
يكونوا سعداء حيال راعيها الرسمي.

األوروب� � � �ي � � ��ة ف� ��ي ب � � �ي� � ��روت) .وب �ع��ض
المؤسسات األلمانية ي� ّ
�روج للثقافة
المدنية ومفهوم المواطنية وتحديات
العولمة الثقافية .وبعض المؤسسات
االم �ي��رك �ي��ة ي�ه�ت��م ب��ال �ج �ن��در وح �ق��وق
اإلنسان واالقليات..
إمبريالية الفضيلة
تتباين آراء اهل الثقافة اللبنانية
ف� ��ي ن �ظ��رت �ه��م ال � ��ى ال � �م� ��ال ال �ث �ق��اف��ي،
ك� � ��ل ب� �ح� �س ��ب ه� � � � ��واه ال � �س � �ي� ��اس� ��ي او
االي ��دي ��ول ��وج ��ي او ال � �ف� ��ردي .ي �ش��ارك
ع� � �ش � ��رات ال � �ك � �ت� ��اب وال � �ك� ��ات � �ب� ��ات ف��ي
دوري � ��ة «ب ��اح� �ث ��ات» ب��اع �ت �ب��اره��ا اوال
واخ� �ي ��را م �ج �ل��ة ،م ��ن دون االخ � ��ذ في
االع �ت �ب��ار ان �ه��ا م �م��ول��ة م ��ن م��ؤس�س��ة
اوروبية او اميركية .في م��وازاة ذلك،
ث �م��ة ج �م �ع �ي��ات ل ��م ت �ق �ب��ل ال ��دع ��م م��ن
م��ؤس �س��ة س� ��وري� ��وس ألن ص��اح�ب�ه��ا
عرف برأسماليته المتوحشة .يشارك
المعلق والصحافي حازم صاغية في
الكثير م��ن النشاطات ا ل�ت��ي تدعمها
مؤسسة «ف��ورد» وبعض المؤسسات
االوروب� �ي ��ة ،بينما ه��اج��م الصحافي
ال��راح��ل ج ��وزف س�م��اح��ة ه ��ذا النسق
الثقافي في افتتاحية الصحيفة التي
كان يترأس تحريرها .نقرأ في كتاب
ادوار سعيد االخير «االنسنية والنقد
الديموقراطي»(ترجمة فواز طرابلسي،
دار االداب)  »:ان مصادر تمويل العديد
من المنظمات غير الحكومية تجعلها
أه ��داف ��ا ق��اب �ل��ة ل�لاس �ت �ي �ع��اب ع �ل��ى يد
م��ا س �م��اه ال�ب��اح�ث��ان دي� ��زالي وغ ��ارت
«امبريالية الفضيلة» ،فتصير تعمل
وع�ن��دم��ا سألهما توفيق ع��ن السبب
أخ �ب��راه ب��أن ال�ش�ك��وك ت�س��اوره�م��ا في
ش��أن ال��راع��ي وأنهما ليسا ف��ي وضع
مجازفة معه بالكتابة لمجلة ينظر
ّ
الشك .لم تنقض
إليها الكثيرون بعين
أشهر على هذا الحديث حتى انكشف
أم��ر ت�م��وي��ل منظمة «م��ؤت�م��ر الحرية
ال �ث �ق��اف �ي��ة» ال �ت��ي ك��ان��ت ت��رع��ى مجلة
«ح��وار» من قبل المخابرات المركزية
األم�ي��رك�ي��ة ،وه�ك��ذا ف��إن ج��ام الغضب
س� ��وف ي �ن �ص� ّ�ب ع �ل��ى ت��وف �ي��ق ص��اي��غ
وي�ت�ه��م ب��أن��ه ج��اس��وس أم �ي��رك� ّ�ي .أم��ا
الصحافي سمير عطالله فيكتب »:من
خالل الشعر والشعراء حاولت السي.
اي .ايه في ما بعد الوصول الى الناس
ال��ذي��ن ال يطيقون سياسة ام�ي��رك��ا او

كملحقات للشركات المتعدية القومية
ول �ك �ب��ري��ات ال �م��ؤس �س��ات م �ث��ل ف ��ورد،
ولمراكز الفضيلة المدنية العاملة على
استباق حدوث تغييرات او انتقادات
أك�ث��ر ج��ذري��ة ل�لاف�ت��راض��ات ال��راس�خ��ة
وقطع الطريق عليها».
ك �ث �ي��رة ال �م �ش��اري��ع ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��ي
تمول من البلدان االوروبية واميركا،
ب�ع�ض�ه��ا ي�س�ت�م��ر وب�ع�ض�ه��ا ي�ت��وق��ف
ب�ح�ك��م ال �ت �ط��ورات وال� �ظ ��روف .مجلة
«اب��واب» التي كانت تمولها مؤسسة
«فورد» احتجبت عن الصدور ،بعدما
اه�ت�م��ت ب ��اح ��وال ال �ف��ردان �ي��ة وال �م��رأة
وال�ث�ق��اف��ة ب�ع��ام��ة ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي.
ودورية «باحثات» تتبدل ادارتها ،كذلك
الجهة التي تدعمها .وهناك الكثير من
النشاطات الثقافية التي تعيش من
الدعم االوروب��ي واالميركي وتنتهي
بتقلص هذا الدعم .التمويل الثقافي
ليس سببا النتشار االعمال الثقافية
اللبنانية في العالم طالما ان الرأسمال
الرمزي الثقافي هو االس��اس في هذا
المجال ،اذ ب��ات الماركتينغ الثقافي
اق ��وى م��ن االع �م��ال ال�ث�ق��اف�ي��ة نفسها.
م��ن ي��راج��ع ال�م�ث�ق�ف�ي��ن ال�ج��وال�ي��ن في
اروقة العواصم العالمية يعرف مكنون
انتشار االعمال الثقافية .في المقابل
ثمة شائعات عن «فساد» في توظيف
التمويل الثقافي في غير محله ،في
معنى آخ��ر :المشاريع الثقافية لدى
بعضهم اش�ب��ه ب �ـ»اك��ذوب��ة» للحصول
على اموال من دول اوروبية.
والسؤال :لماذا ال تعيش الثقافة من
نفقات جمهورها؟ االرج��ح ان معظم
العرب جمهور فيديو كليبات.
الغرب .واقيمت من اجل ذلك جمعيات
وح��رك��ات وان�ش�ئ��ت م�ط�ب��وع��ات وق��ف
ً
خلفها المال القادم فعال من الدهاليز.
وعندما ايقن المرحوم توفيق صايغ
ان مجلته «ح ��وار» ممولة م��ن السي.
اي .ايه اغلقها واعتذر ومات في غمها،
ه��و اب��ن العائلة المنخرطة كلها في
ال�ن�ض��ال ال�ف�ك��ري ع�ل��ى ارق ��ى م��ا ع��رف
الفكر العربي .وم��ات الشاعر يوسف
ً
ال�خ��ال ف��ي ح�س��رة التهمة ه��و اي�ض��ا.
ل�ك��ن ادون �ي��س ي��ؤك��د ،ك�م��ا ذك ��رت في
ال�ص�ي��ف ال �م��اض��ي ،ان ح��رك��ة «ش�ع��ر»
بريئة م��ن ال��دع��م او ال��دف��ع االميركي،
ً
ويقول الشاعر الكبير ان ثمة عرضا
ً
قد قدم بالفعل ويضيف ضاحكا :لقد
احلناهم على سوانا».

بثينة ال�ع�ي�س��ى روائ �ي��ة ك��وي�ت�ي��ة ش��اب��ة ،ق��دم��ت ل�س��اح��ة ال��رواي��ة
الكويتية والخليجية ثالث رواي��ات الفتة بفنيتها العالية :األولى
«ارتطام ..لم ُيسمع له دوي « ،2004والثانية «سعار»  ،2005والثالثة
«ع � ��روس ال �م �ط��ر»  ،2006ال �ت��ي ج� ��اء ت ل �ت��ؤك��د م��وه�ب�ت�ه��ا ال��روائ �ي��ة
واهتمامها بالقضايا االجتماعية الكويتية ،حيث تتناول الرواية
م �ع��ان��اة ال�ف�ت��اة  /ال �م��رأة ف��ي أح��د ت�ج�ل�ي��ات وج�ع�ه��ا ال�ي��وم��ي ج��راء
عنوستها.
تكشف رواية «عروس المطر» على لسان بطلتها «أسماء» الصراع
النفسي الداخلي لفتاة كويتية تبلغ السادسة والعشرين من عمرها،
تقع تحت وط��أة مشاعر الضيق واإلح�ب��اط التي تتملكها لكونها
تشعر بدمامة وجهها وبشاعة تقاطيع جسدها من جهة ،والخيبة
واليأس من أن يقبل شاب بها كزوجة من جهة ثانية.
على خالف روايتها «سعار» التي كان الوضع االجتماعي الكويتي
ً
ً
حاضرا على امتداد أحداث الرواية ،ومتداخال في تعرجات العمل،
فإن انعكاس الوضع االجتماعي على أحداث رواية «عروس المطر»
ظل كخلفية بعيدة ،تتجلى أكثر ما يكون في آراء «أسماء» حول أجواء
حفالت األعراس في الكويت .بينما غاصت الرواية في عوالم «أسماء»
ً
ً
وتوزعها في معاناتها .فهي من جهة تعيش صراعا داخليا بسبب
تكوينها الخلقي وإصرارها على االنتقاص من قيمة نفسها« :كنت
زرقاء ،مشعرة ،بعينين جاحظتين وذقن مدقوقة» ص  .18ومن جهة
ثانية تتألم بوحدتها وعزلتها بسبب من بعدها عن أمها وأبيها
المنفصالن.
إن مقولة :إن لكل كاتب روائي موضوعة محددة يشتغل عليها،
ً
وأن مجمل أعماله تأتي تنويعا على هذه الموضوعة ،تبدو متحققة
في أعمال الكاتبة الشابة بثينة العيسى ،فمن خالل رواياتها الثالث
يمكن التوقف عند أهم خصائص أسلوبها وعلى النحو التالي :
 - 1تتناول بثينة العيسى القضايا االجتماعية ،عاكسة موقفها
ً
ورؤي�ت�ه��ا لتلك ال�ق�ض��اي��ا ،وه��ي ب��ذل��ك تترجم وع�ي��ا بأهمية األدب
والفن وقدرتهما على التأثير في الواقع كما في وعي وذائقة القارئ،
ً
ً
ووعيا ممثال لدور المبدع في التصدي لقضايا وطنه االجتماعية
 .مع مالحظة أن بثينة تقدم أعمالها بانحياز واضح إلى كل ما هو
إنساني ،مؤمنة بالعدالة والحب والعيش الكريم .
 – 2ت�ق��دم بثينة العيسى ح ��وارات رواي��ات�ه��ا باللهجة العامية
الكويتية ،وربما كان مرد ذلك إلى خصوصية وبساطة اللهجة ،أية
لهجة ،ودفء عوالمها ،وقدرتها الساحرة على عكس أجواء اللحظة
والمكان .لكن ذلك يأتي على حساب اللغة العربية الفصحى.
 – 3إن استخدام صيغة ضمير المتكلم ُيحسب لبثينة ،فهو يقدم
ً
ً
وصال بالقارئ ويجعله ج��زء ا من العمل الروائي ،بينما استخدام
ً
ُ
ص��وت ال��راوي العليم على العكس من ذل��ك يعد رج��وع��ا لفترة من
الكتابة الروائية تجاوزها الزمن .
إن رواي� ��ة «ع� ��روس ال�م�ط��ر» ه��ي إض��اف��ة دال ��ة ف��ي م�س�ي��رة بثينة
ً
ً
العيسى ،حتى لو ج��اء ت خاتمتها هروبا من الواقع وسقوطا في
م��وت الحلم ،فواقع اجتماعي م��أس��اوي يصعب التفلت منه ،ربما
ً
يدفع البعض دفعا إلى الحلم بوصفه طوق نجاة  .حتى لو كان هذا
الحلم على حساب الحياة.

مواعيد ثقافية
• الثالثاء 2007/7/24
 افتتاح معرض الصور القديمة وتكريم اصحاب المجموعات.الساعة 7:30 :مساء.
ال �م �ك��ان :ال�م�ت�ح��ف ال��وط �ن��ي م�ب�ن��ى رق� ��م واح � ��د ،ش� ��ارع الخليج
العربي.
• االربعاء 2007/7/ 25
 افتتاح معرض كتاب إصدرات المجلس والكتب المشجعة.الساعة 7:30 :مساء.
المكان :سوق الشرق.
 ختام االسبوع السينمائي.الساعة 8:30 :مساء.
المكان :مسرح األم��ان��ة العامة للمجلس الوطني مقر المجلس
الوطني  -شرق.

مسرح

ً
«ليتل نيل» تروي عالقة ديكنز بالممثلة الشابة إيلين تيرنان مسرحيا
لندن « -إندبندنت»
«نيل الصغيرة» في المسرحية الجديدة
لسيمون غراي التي تحمل العنوان ذاته
ليست الشخصية نفسها في رواية «ذي
أولد كوريوزيتي شوب» .إنها شخص
حقيقي .ورغم أهميتها بالنسبة إلى
تشارلز ديكنز ،لم تذكر في سيرة حياته
الرسمية .كانت إلين الولس تيرنان
طوال السنوات الثالث عشرة األخيرة ًمن
حياة ًديكنز عشيقة أكثر الرجال شهرة
في العصر الفكتوري .ولشدة ما
ووقارا ً
كان موقرا حاولت عائلته والمعجبون
به طوال أكثر من مئة عام بعد وفاته
التقليل من أهمية عالقتهما .وبعد أن
العالقة للعلن منذ 1934
كشفت هذه ً
تم وصمها فورا بالكذبة المعيبة وقالت
ّ
كلير تومالين إنه حتى بعد نشر سيرة
حياة تيرنان في كتاب «ذي إينفيزيبيل
وومن» في العام « 1990قدم ّ
إلي أحد
السادة الذين ينتمون إلى جمعية أصدقاء
ً
ديكنز وقال :أنت ال تظنين فعال أنه كان
لديه عشيقة ،أليس كذلك؟»

تتطرق مسرحية غ��راي المقتبسة
م � ��ن ك � �ت� ��اب ت ��وم ��ال� �ي ��ن إل� � ��ى ال �ع�ل�اق ��ة
وال �م �ح��اوالت ال�س��اع�ي��ة إل��ى إخفائها
أو إن �ك��اره��ا .ت �م �ت��زج ال �م �ش��اه��د بين
ديكنز ( م��ا ي�ك��ل بينينغتون) وإيلين
(لو بريلي) في مواجهات حصلت بعد
ً
 50عاما بين هنري ،اب��ن ديكنز (تيم
بيغوت-سميث) وجيفري ا ب��ن إيلين
الذي يرغب في معرفة حقيقة والدته
المتوفاة.
إي �ل �ي��ن ت �ي��رن��ان ال �ت �ق��ت دي �ك �ن��ز في
 ،1857وك��ان��ت ف��ي ال�ث��ام�ن��ة ع�ش��ر من
عمرها وهو في الخامسة واألربعين.
ك��ان��ت ت�ن�ت�م��ي إل ��ى ع��ائ�ل��ة م��ؤل�ف��ة من
ث�ل�اث ب �ن��ات جميعهن م�م�ث�لات على
ّ
ّ
خشبة المسرح ،شأنهن شأن والديهن.
ل�ك��ن ال أح��د م��ن ع��ائ�ل��ة ت�ي��رن��ان سطع
ن�ج�م��ه غ�ي��ر أن �ه��م ك��ان��وا ذوي سمعة
محترمة وع��رف ال��وال��دان ب��أدواره�م��ا
الشكسبيرية .أما فاني شقيقة إيلين
ً
التي أصبحت روائية الحقا فتزوجت
م��ن ش�ق�ي��ق أن �ط��ون��ي ت ��رول ��وب .ورغ��م
ج� ��والت إي �ل �ي��ن ال �م �س �ت �م��رة ف��إن �ه��ا لم
تسمح لها بتلقي التعليم التقليدي.
كانت تجيد ال�ق��راء ة وعندما ق��رر كل
م��ن دي�ك�ن��ز وص��دي�ق��ه وي�ل�ك��ي كولينز
ً
إنتاج مسرحية كتباها معا عنوانها
«ف��روزن دي��ب» ،وق��ع اختيارهما على
ّ
إيلين وشقيقتيها ووالدتهن األرملة.
ً
كان ديكنز النجم الذي ال يقاوم نظرا
الى حماسته وقوة شخصيته وطاقته

الهائلة .وإذ أدرك ديكنز أن إيلين هي
ال �م��رأة ال�ت��ي ك��ان يبحث عنها ط��وال
حياته جعلها تقيم في أماكن مختلفة
ً
في لندن أو قريبا منها فأعالها حتى
وفاته في .1870
ً
بمنأى عن األنظار.
حصل ذلك كله
تقول تومالين إن الناس كانوا ينظرون
إل ��ى دي �ك �ن��ز ب��اح �ت��رام وك� ��ان ي�ح��رص
وج�م�ه��وره ع�ل��ى المحافظة ع�ل��ى تلك
الصورة المميزة .تقول تومالين« :لو
خسر حب جمهوره ودعمه لكان خسر
ً
أي �ض��ا ال �م��دخ��ول ال ��ذي ك ��ان يكسبه».
أك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،ل �ك��ان ف�ق��د الطمأنينة
ال��ى أن ديكنز ال��ذي ت��رع��رع ف��ي الفقر
واإله�م��ال وال�ع��ار بسبب سجن وال��ده
زال من الوجود.
غضب وشائعات
ف� ��ي ال� � ��واق� � ��ع ،ل� ��م ي �س �ت �ط��ع دي �ك �ن��ز
اإلع�ل��ان ع��ن ال�ق�ص��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،لكنه
أف�ص��ح ع��ن ال��وق��ائ��ع ال�ت��ي تحيط بها
وجمعها ف��ي رواي��ة أص� ّ�ر أن يتقبلها
ق��راؤه .هجر زوجته بعد زواج دام 22
ً
ً
عاما مصطحبا أوالده الذين يعيلهم
وشقيقة زوج�ت��ه جورجينا ه��وغ��ارث
ً
التي كانت ف��ردا من االس��رة .كتب إلى
ً
ص��دي �ق��ه ش ��ارح ��ا ال �س �ب��ب ،أي إدراك� ��ه
أن زوج �ت ��ه وال � ��دة س �ي �ئ��ة .ول �ش �ع��وره
بالغضب إزاء الشائعات التي طالت
إي �ل �ي��ن ت �ي��رن��ان ،وض ��ع دي �ك �ن��ز بشكل

ً
مفاجئ إعالنا في جريدة «تايمز» .كان
بحسب تومالين «من الرجال الذين ال
يجب أن يكونوا مستقيمين فحسب،
إنما أن يثبتوا استقامتهم للجميع».
أعلن أن التقارير التي ال ّ
يعرف عنها
ح ��ول أش �خ��اص ل��م ي�س� ّ�م�ه��م وتتعلق
ب ��االن� �ف� �ص ��ال ع � ��ن زوج � �ت � ��ه ه � ��ي غ �ي��ر
صحيحة .هذا األم��ر ضاعف الفضول
لدى المراسلين الذين راحوا يحاولون
تبديد الغيوم عن ذاك الغموض .لكن
المفاجئ أن ديكنز نجح ف��ي إسكات
ال �ش��ائ �ع��ات .س ��اع ��ده ف ��ي ذل� ��ك ت�ق��ري��ر
ال �ط �ب �ي��ب ال� � ��ذي دح � ��ض االدع� � � ��اء ب��أن
جورجينا عشيقته وأثبت عذريتها.
م �ن��ذ ذل ��ك ال �ح �ي��ن ،وب �ع��دم��ا ع��رف��ت
وال ��دة أل�ي��ن ب��أم��ر عالقتهما وواف�ق��ت
عليها ،ك��ان ديكنز وإي�ل� ًي��ن م��أم��ن من
ال�ف�ض�ي�ح��ة .ل �ك��ن ح ��ادث ��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ره �ي �ب��ة ك�ش�ف��ت أم � ��ره .ف ��ي  1865ك��ان
ً
م �س��اف��را ع �ل��ى م �ت��ن ال �ق �ط��ار بصحبة
إيلين ووالدتها عندما أدى حادث على
ج�س��ر ق��رب ستابلهيرست ف��ي كينت
إل��ى وق��وع بعض األح�م��ال ف��ي مجرى
ال�ن�ه��ر .ب�ع��د ال�ت��أك��د م��ن س�لام��ة عائلة
تيرنان أدار لهما ظهره ليؤدي دوره
على المألّ .
عبأ قبعته بالمياه وأخرج
دواءه المخدر وعاد إلسعاف الجرحى.
لقي تصرفه ه��ذا استحسان ال��رك��اب،
غير أن المرأة التي لم يشأ أن يراه أحد
برفقتها شعرت بأنه تخلى عنها .كتب
انه كان يتقاسم المقصورة مع غريبين

وام��رأة شابة وأخ��رى عجوز .لم يدرك
حجم ال�ج��رح ال��ذي تسبب ب��ه إليلين،
ً
ل �ك��ن دي �ك �ن��ز راح ي�ش�ي��ر إل �ي �ه��ا الح �ق��ا
ف��ي رس��ائ�ل��ه ال�م��وج�ه��ة إل��ى أص��دق��ائ��ه
بـ«المريضة».
ب �ع��د أش �ه��ر ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ن �ش��ر ك�ت��اب
ت��وم��ال �ي��ن أخ �ب��ره��ا أح ��د ال� �ق ��راء قصة
رائ�ع��ة م�ف��اده��ا أن ديكنز ل��م يتعرض
لألزمة القلبية التي أودت بحياته في
منزله ا ل �خ��اص ،كما يعتقد الجميع،
ب��ل ف��ي المنزل حيث ك��ان ي��زور إيلين
ً
ت��ورن��ان .ك��ان أح��د أج ��داده ك��اه�ن��ا في
ال�ك�ن�ي�س��ة ال �م �ح��اذي��ة ل�ل�ط��ري��ق .وب�ع��د
ال �ت �ق �ص��ي ع �ن��ه ات �ض��ح ل �ت��وم��ال �ي��ن ان
األم��ر يتعلق بالحقائق التي ال تقبل
ال�ش��ك ف��ي أواخ ��ر أي ��ام دي�ك�ن��ز ويفسر
العديد من التناقضات .استخدم غراي
ه ��ذه ال�م�ع�ل��وم��ة ف��ي ال�م�ش�ه��د األخ �ي��ر
من المسرحية بين العاشقين عندما
كانت إيلين تشعر بالرعب م��ن فكرة
أن يموت ديكنز في منزلها ،وتضاعف
ً
ّ
ذلك الحاجة إلى إبقاء األمر سرا .لكن
ً
ً
ث�م��ة ت�ف�ص�ي�لا واح � ��دا ل��م ت�ع�ل��م ب��ه تم
الكشف عنه في وصية ديكنز إذ جعلها
المستفيدة األولى من تركته.
إنجازات
تقول تومالين إنه بعد وفاة ديكنز
«راح أصدقاؤه وعائلته يستخرجون
ف ��ي أن � �ح ��اء إن �ك �ل �ت��را ال� � �ح � ��وادث م��ن

مايكل بينينغتون في دور «ديكنز» و لو
بريلي في دور «ايلين»

ذاك��رة الناس لجمع إنجازات ديكنز
األدبية والشخصية .لكنهم تجنبوا
ب �ش �ك��ل ق��اط��ع ع��ائ �ل��ة ت� �ي ��رن ��ان» .ف��ي
ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن رف ��ض ق ��راء ديكنز
ً
أن ي �ن �س �ب��وا إل � �ي ��ه أع� � �م � ��اال م�ع�ي�ب��ة
وإن�س��ان�ي��ة كالجنس ،ه��و ال��ذي كان
بالنسبة إليهم األب المثالي والطفل
الحساس.
مع ذلك ،وقبل وفاة إيلين ،باحت
ه� ��ذه األخ� �ي ��رة ب �س��ره��ا ألح� ��د رج ��ال
ال ��دي ��ن ،م �ع �ت��رف��ة ب��أن �ه��ا ي� ��وم ك��ان��ت
عشيقة ديكنز كانت الناحية الجسدية

من العالقة تشعرها بالقرف.
بعد مضي ست سنوات على وفاة
ديكنز تزوجت إيلين من مدير مدرسة
يدعى جورج وارتون روبنسون .كانت
ً
إيلين تكبره باثني عشر عاما غير
أنها أخبرته أن ف��ارق السن بينهما
سنتان فقط .لم يعرف إن كان الزوج
علم بماضي إيلين ،لكن أوالدها بلى.
ً
في العام  ،1914في  44عاما على وفاة
دي�ك�ي�ن��ز ،لحقت إي�ل�ي��ن ب��ه واكتشف
ابنها وابنتها م��ن بعض المذكرات
التي تركتها أنها اقتطعت  10أعوام

من عمرها وأنها ممثلة وأنها كانت
ع �ل��ى ع�ل�اق ��ة ط ��وي �ل��ة وح �م �ي �م��ة م��ع
الروائي .وبعد مالحقته تلك المسألة
اكتشف االبن جيفري الحقيقة .توفي
في  ،1959لكن تومالين أجرت مقابلة
م��ع اب �ن �ت��ه .ت �ق��ول ت��وم��ال �ي��ن« :أش�ع��ر
ب��األس��ف ح �ي��ال ج �ي �ف��ري .أخ�ب��رت�ن��ي
ابنته أنه لم يكن ليسمح بوجود أي
كتاب لديكنز في المنزل».

تعرض المسرحية في «ثياتر
رويال باث» إلى  25آب  /أغسطس.
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صح لسانك

قرصة
لقارئ نشرة أخبار منتصف الليل
فايز الحسيني ،الذي قرأ خبرًا عن
انفجار ديالي واضعًا كسرة تحت
ِّ
الياء« .واللي يرحم والديكم» شكلوا له
«األوتوكيو»!

زين

قال امللحن فهد الناصر « :يجب أن
يتجه امللحنون الجدد إلى تقديم
ً
أعمال كويتية الهوية بدال من
االقتباس من األلحان األجنبية»« .اللي
ماله أول ماله تالي»!

شين

خطوة فرقة الجيل الواعي بعرض
عملها املسرحي في مكان مفتوح ومن
دون تذاكر ليتسنى للجميع مشاهدة
«حلم السمك العربي» تمثيل الفنان
القدير أحمد الصالح.

ثرثرات

عدم حضور مدعي حب الفن السابع
األسبوع السينمائي ألفالم شارلي
الغائبون
شابلن .أين شباب السينما ّ
عن متابعة األسبوع؟ إنه بحق أمر
مستغرب!

شاهين ويوسف الى باريس
ق����رر ال���م���خ���رج خ���ال���د ي��وس��ف
وقف تصوير فيلمه لمدة أسبوع
كي يتمكن من السفر إلى باريس
مع أستاذه يوسف شاهين لطبع
فيلمه «ه��ي ف��وض��ى» وتجهيزه
للعرض ،على أن يستأنف خالد
فور عودته تصوير فيلمه «حين
م��ي��س��رة» ال�����ذي ي�����ؤدي ب��ط��ول��ت��ه
ال�����وج�����ه ال����ج����دي����د ع����م����رو س��ع��د
والنجمة سمية الخشاب.

دردشة

دوللي شاهين:

نوال تغني من ألحان الهمشري
ت��س��ت��ع��د ال��ف��ن��ان��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
نوال ألداء أغنية من آخر ألحان
الراحل رياض الهمشري تضمها
إل������ى أل���ب���وم���ه���ا ال���م���ق���ب���ل ال�����ذي
ت��خ��ت��ار أغ��ان��ي��ه .ت��ت��ع��اون ن��وال
مع مجموعة كبيرة من الشعراء
وال��م��ل��ح��ن��ي��ن ب��ي��ن��ه��م ال��م��ل��ح��ن
الكويتي مشعل ال��ع��روج ال��ذي
ي��ت��ول��ى اإلش�����راف ال��ك��ام��ل على
التنفيذ والتوزيع الموسيقي،
ً
فضال عن لحنين .والملحنون
اآلخ����رون ه��م منير ال��ج��زائ��ري،
ط��ارق محمد ،ناصر الصالح،
الملحن س��ه��م ،أح��م��د الهرمي،
وليد الشامي وحسن عبدالله.
ي��ت��ض��م��ن األل�����ب�����وم أغ���ن���ي���ة م��ن
كلمات األمير الشاعر فيصل بن
خالد والشاعر تركي والشاعر
العاني .كما تستعد نوال إلحياء

أعطتني مصر النجومية
من دون معاناة
بيروت  -نينا أبو طانوس
تملك دوللي شاهين كل ّ
مقومات الفنانة الناجحة .لفتت موهبتها كبار المخرجين في مصر لتصبح نجمة خالل فترة وجيزة· درست
الموسيقى الكالسيكية خمس سنوات ساعية ًإلى تعزيز إسمها من خالل «السينغل» لتدخل بقوة شركات اإلنتاج .تعتبر أن شركة
«روتانا» من أكثر المهتمين بالفن .حاولت كثيرا اثبات نفسها في لبنان لكنها استسلمت .هي تنفق كل األموال التي تكسبها من
التمثيل في مصر إلبراز اسمها في بلدها.
حادثنا الفنانة اللبنانية دوللي شاهين حول حياتها الفنية وتجربة التمثيل والمنافسة واألصدقاء والثقافة الفنية في لقاء ال يخلو من
العفوية.
م��ا ال����ذي ت��غ��ي��ر ف��ي ح��ي��اة دول��ل��ي
ش��اه��ي��ن ال��ف��ن��ي��ة ب��ع��د أغ��ن��ي��ة «م��وم��و
عيني» ؟
طلبني ال��م��خ��رج ال��م��ص��ري خالد
يوسف للمشاركة في فيلم «ويجا»
إث����ر م��ش��اه��دت��ي ف���ي ك��ل��ي��ب «م��وم��و
عيني» .شاركت الممثل شريف منير
في فيلم جديد وأبدأ بتصوير فيلم
م���ع ال��ف��ن��ان��ة ل��ي��ل��ى ع���ل���وي .ص���ورت
ً
أيضا األغنيتين «أنا غير كل البنات»
ً
و«عايزني أقلك» كما أحضر حاليا
لتصوير أغنية جديدة.
لماذا اختارك خالد يوسف لفيلم
«ويجا»؟
«ألن ع���ي���ون���ي ح���ل���وي���ن» ب��ح��س��ب
ق��ول��ه .ف��ي الحقيقة أراد مواصفات
معينة إكتشفها ّ
لدي .أنا محظوظة
ًُ
كثيرا في مصر .ال أع��رف لماذا .أنا
سعيدة بذلك.
ل َ
����������م ف�������ي رأي������������ك ه����������ذه ال���ه���ج���م���ة
السينمائية المصرية على الفنانات
اللبنانيات؟
هجمة؟ عددهم ال يتجاوز أصابع
اليد .أستطيع القول إنه عرض علي
ً
ألف فيلم ولم أجد شيئا يناسبني.
أسمع ب��ع��روض ت��ق ّ��دم لفنانين منذ
س��ن��وات .ل��م يتحقق أي منها حتى
اآلن .ال أرى أن ث ّ��م��ة ه��ج��م��ة .ك��ل ما
ف��ي األم��ر أنهم يحتاجون إل��ى فتاة

لتؤدي دور امرأة لبنانية لذا يطلبون
ف��ن��ان��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة .ه����ذا ل��ي��س ب��األم��ر
ً
الجديد ألن السينما المصرية غالبا
ما تجمع ممثلين لبنانيين كماري
منيب وصباح وفريد األطرش وعبد
السالم النابلسي وسواهم.
كيف ستعززين إسمك في لبنان
ً
علما أنك أكثر شهرة في مصر؟
ً
حاولت كثيرا لكنني لم أعد أريد
االستمرار .حتى اآلن قمت بحملتين
دعائيتين ألغنيتي .كل األموال التي
أك��س��ب��ه��ا م���ن ال��ت��م��ث��ي��ل أن��ف��ق��ه��ا على
ً
ال���غ���ن���اء .ل���ي���س س���ه�ل�ا أن ت��ص��ب��ح��ي
مشهورة في لبنان .تنفقين ثروة بال
طائل .لست ابنة ملياردير .أصبحت
نجمة في مصر من دون معاناة ولم
ادفع المال وأركض وراء أحد كي أبث
أغنيتي في ال��رادي��و كما هي الحال
في لبنان.
م��ا ال��ف��رق ب��ي��ن��ك وب��ي��ن ال��ف��ن��ان��ات
المشهورات في لبنان؟
ي���م���ل���ك���ن وي���ن���ف���ق���ن ال���ك���ث���ي���ر ع��ل��ى
َّ
أعمالهن ويعملن مع شركات إنتاج
كبيرة.
ه����ل أص����ب����ح ل����دي����ك أص�����دق�����اء ف��ي
مصر؟
ّ
ال أؤم�������ن ب����ال����ص����داق����ات .أف���ض���ل
ال��م��ك��وث ف���ي ال��م��ن��زل م���ع شقيقتي.

الصداقة بالنسبة ّ
الي فكرة خرافية
كغيرها من األشياء التي نتمنى لو
كانت حقيقية .حاولت بناء صداقات
في حياتي كانت تبوء كلها بالفشل.
ال��م��ص��ل��ح��ة ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ى ك���ل ش��يء
ً
حتى بين األخوة أحيانا.
كيف تجرأت على التمثيل؟
ذهبت غير مبالية .قلت في نفسي
«إن قبلوني أم ال أكون جربت حظي».
ف����ي أول ت���ج���رب���ة ت��م��ث��ي��ل ك�����ان ع��ل��ى
ه���ان���ي س�ل�ام���ة ال���دخ���ول وم��ب��ادرت��ي
بالقول «أن��ت؟» ف ّ
��أرد «أي��وا أن��ا» .هذا
ّ
ما حدث فصرخ المخرج «كات ،برافو
وم����ب����روك» وص��اف��ح��ن��ي .اس��ت��غ��رب��ت
ً
ً
ً
إذ ك�����ان دورا س���ري���ع���ا واي���ج���اب���ي���ا.
ش��ع��رال��م��خ��رج خ��ال��د ي��وس��ف بأنني
أمتلك موهبة تمثيل حقيقية ولو لم
أثبت نفسي لما أعطاني الدور.
م������������اذا أض�������اف�������ت ال������ي������ك ت���ج���رب���ة
التمثيل؟
بعد «ويجا» أحييت  11حفلة .إنه
ّ
قياسي .كما ّأديت في هذا الفيلم
رقم
ثالث أغ��ان .الفيلم في رأيي ّ
أهم من
ٍ
األلبوم ألنه ّ
يؤمن للفنان االنتشار
على كل الصعد ولكل الفئات .أثناء
حضورنا العرض األول بادرني خالد
يوسف بالقول :ل��م��اذا أن��ت خائفة؟
ً
ستحصدين ن��ج��ا ح��ا ل��م تحلمي به
في حياتك .فور انتهاء الفيلم تدفق
ال��ن��اس ّ
علي ف��أدرك��ت حجم الشهرة

ّ
التي وفرها لي.
ه����ل ح����ورب����ت م����ن ق���ب���ل زم��ي�لات��ك
المصريات؟
منذ يومي األول في مصر عوملت
ع��ل��ى أح��س��ن م��ا ي����رام .أش��ع��ر بأنني
غ��ري��ب��ة ف��ال��ك��ل ي��ح��ب��ن��ي وي��م��دح��ن��ي:
الفنانون والصحافيون.
ً
تطلقين دا ئ��م��ا أغنية «سينغل»،
ً
ً
لماذا لم تنتجي ألبوما كامال بعد؟
ب��ك��ل ب��س��اط��ة ألن��ن��ي ال أع��م��ل مع
شركة إنتاج .أسعى إلى تعزيز اسمي
من خالل «السينغل» كي أدخل بقوة
أي شركة إنتاج.
هل تفكرين في شركة ما؟
ليس َّ
لدي شركة معينة.
ما رأيك في شركة «روتانا»؟
روت��ان��ا على «رأس��ي وعيني» .ما
ت��ق��دم��ه إل����ى ف��ن��ان��ي��ه��ا ال ت���وف���ره أي
شركة أخرى.
ً
ّ
لكن فنانين كثرا يتركون «روتانا»
ً
راهنا.
ما البديل من «روت��ان��ا»؟ إل��ى من
س��ي��ل��ج��أون؟ إن��ه��ا أك��ث��ر المهتمين

ً
بالفن .ال أقول هذا طمعا في دخول
«روت�����ان�����ا» أو أي ش���رك���ة أخ�������رى .ال
أجد في زماننا من يملك قدرة هذه
الشركة .أما بالنسبة إلى الحصرية
التي يتحججون بها فإن شركة مثل
ّ
متعددة.
«روتانا» تملك تلفزيونات
م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن ت��ه��ت��م ب��ق��ن��وات��ه��ا
وتخصص أعمالها لنفسها .هدفي
ً
أن أجد شركة أو شخصا منفتحين
يكرسان وقتهما لفني ألنني أنانية
ف��ي ع��م��ل��ي .ص��ع��ب أن ينتج الفنان
ع��ل��ى ح��س��اب��ه ال���خ���اص إال ف���ي ح��ال
أصبح لديه رصيد مالي يسمح له
ب��ذل��ك مثل ال��ف��ن��ان ع��اص��ي الحالني
الذي بات يملك كل المعطيات التي
تخوله اإلنتاج لنفسه.

بعد طرحه أغنية «كلها أيام»
م��ن ل��ون ال��ـ «راي ب���وب» الخاص
به ،ها هو نجم ستار أكاديمي 3
وج��دي لكحل يحصد نجاحات
االختيار الموفق .إذ بدأت أغنيته
تحتل المراتب األولى عقب بثها
في اإلذاعات اللبنانية والمغربية
وال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ،ك���إذاع���ة «ج��وه��رة
إف.إم ».و«م��وزي��ي��ك إف.إم ».في
تونس وعبر شبكة االنترنت .كما
ّ
صور وجدي أغنيته فيديو كليب
ب����إدارة ال��م��خ��رج أول��ي��ف��ر عجيل،
إنتاج شركة «ستار سيستم».
ويتهيأ المغني الشاب إلحياء

ً
وسنة بيانو وأدرس حاليا الغيتار.
درست كذلك السولفيج والفوكاليز.
ه�������د ف�������ي ل������ي������س ا ح����������ت����������راف اآلالت
الموسيقية فحسب لكنني أحب أن
أكون ملمة باآلالت على أنواعها.
ما أهمية الثقافة الفنية في حياة
الفنان؟
ً
م���ه���م���ة ج���������دا .ل���ك���ن م���ه���م���ا ت��ع��ل��م
الفنان غير الموهوب لن ينجح .أما
ً
ال��م��وه��وب وغ��ي��ر المثقف فنيا فإن
ّ
الخبرة تعلمه.

ما هي دراستك الفنية؟
درس���ت لخمس س��ن��وات نظريات
م��وس��ي��ق��ي��ة ك�لاس��ي��ك��ي��ة ،س���ن���ة ع���ود

ّ
ت��وف��ي��ت وال����دة ال��ف��ن��ان فضل
ش���اك���ر إث����ر م��ع��ان��اة ط��وي��ل��ة مع
ال���س���رط���ان .ت��ل��ق��ى ف��ض��ل الخبر
فأصيب
أثناء وجوده في لندن
ّ
ب���ص���دم���ة ش����دي����دة ،خ���اص���ة أن����ه
ّ
ش���دي���د ال��ت��ع��ل��ق ب���وال���دت���ه .ف��ور
س��م��اع��ه ال��ن��ب��أ ق ّ���رر ف��ض��ل إل��غ��اء
م��ع��ظ��م ح��ف�لات��ه ل��ه��ذا ال��ص��ي��ف
وسيقوم مدير أعماله بتوزيع
ب����ي����ان ص���ح���اف���ي ع���ل���ى وس���ائ���ل
اإلع�����ل�����ام ك�����اف�����ة الع����ل����ان إل����غ����اء
الحفالت بسبب ظروف الفنان.

هدفي أن
أجد شركة
ً
شخصا
أو
منفتحين
يكرسان
وقتهما لفني
ألنني أنانية
في عملي

ُّ
مسلسل «الدالي» مهدد بالتوقف
ّ
					 ونور الشريف يؤكد أن الشخصية خيالية

سين
جيم
س أقصى درجات البؤس؟
ج

الفقر.

س اإلساءة التي يمكن غفرانها؟
ج

أصلي لمن يسيء إلي.

ّ
س أكلتك ومشروبك المفضالن؟
ج

كل أنواع األكل والبيبسي.

س اكثر ما يعجبك في الرجل؟

القاهرة -ناصر محمود
كان تقرير الرقابة على المصنفات
الفنية ق��د أف��اد ب��أن المسلسل يشير
إل������ى ش��خ��ص��ي��ة ال���م���ه���ن���دس ال����راح����ل
ع��ث��م��ان أح��م��د ع��ث��م��ان ال����ذي اخ��ت��اره
الرئيس محمد أن��ور ال��س َّ��ادات وزي��را
ل�لإس��ك��ان ف���ي ع��ه��ده وك��ل��ف��ه ب��إن��ش��اء
قاعدة صواريخ على الجبهة .الوقائع
ذات���ه���ا ت����رد ف���ي ال��م��س��ل��س��ل ف��ح��وادث��ه
ف���ي ال��س��ب��ع��ي��ن��ات م���ن ال���ق���رن ال��ف��ائ��ت
ح�����ول رج�����ل أع����م����ال ك��ب��ي��ر ن���ج���ح ف��ي
ت��ك��وي��ن ث���روة ط��ائ��ل��ة بفضل انتشار
م��ش��اري��ع��ه واس���ت���ث���م���ارات���ه ف���ي س��أئ��ر
أنحاء العالم فالتفت المسؤولون إليه
واختاروه لتولي منصب وزاري ،لكن
بعد اص��ط��دام��ه ب��أص��ح��اب المصالح
الخاصة ومافيا االتجار بامالك الدولة
ً
سعوا إلى التخلص منه اغتياال.
االلتباس بين شخصية الدالي في
ال��م��س��ل��س��ل وش��خ��ص��ي��ة ع��ث��م��ان ينشأ
من أن كليهما كان إسطورة في عالم
االقتصاد وبدأ رحلة صعوده من القاع

ّ
يتوسط ممثلي مسلسل «الدالي»
نور الشريف
إل��ى القمة .غير أن سعد ال��دال��ي كما
جاء في المسلسل يتعرض لمحاولة
اغ��ت��ي��ال ينجو منها ب��أع��ج��وب��ة لكنه
يفقد اب��ن��ه وط��اق��م ال��ح��راس��ة ال��خ��اص

ف��ت��ن��ط��ل��ق ال����ت����س����اؤالت ح�����ول م��اه��ي��ة
سعد الدالي وسبب ّ
تعرضه لالغتيال،
خاصة أنه بعيد عن دائرة الشبهات.
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه ،ن���ف���ى ال����ف����ن����ان ن���ور

الشريف أي محاولة لربط الشخصية
التي ِّ
يجسدها في المسلسل ٍّ
بأي من
الوزراء السابقين ،سواء عثمان أحمد
ع��ث��م��ان أو س����واه .ذاك م��ا أك���ده أيضا

عدد من المهرجانات والحفالت
ً
وي������درس ع����روض����ا ل��ح��ف�لات في
بعض الدول العربية.

وفاة والدة فضل شاكر

شاشة

مرة أخرى يتعرض مسلسل «الدالي»
(بطولة نور الشريف) ألكثر من أزمة
ُ
تهدد استكماله وقد تحول دون عرضه،
إذ اعترض أكثر من وزير حالي وسابق
على تصوير المسلسل الذي اقترب من
نهايته ومحوره وزير سابق يحال على
المحاكمة بعد إعفائه من منصبه ُّ
وتعرضه
لمحاولة اغتيال.

وجدي لكحل إلى المراتب األولى

م����ت����ى أح����س����س����ت أن��������ك ت����ري����دي����ن
الغناء؟
ل��ط��ال��م��ا ش���ارك���ت ف���ي ال���غ���ن���اء في
حفالت المدرسة .في الخامسة عشرة
من عمري تقدمت الى برنامج الهواة
«اس��ت��ودي��و ال��ف��ن» ال���ذي ك��ان يعرض
ع��ل��ى ش��اش��ة «ال��م��ؤس��س��ة اللبنانية
ً
ل�ل�إرس���ال» ،ع��ل��م��ا أن��ن��ي ال أح���ب ه��ذا
ال��ن��وع م��ن ال��ب��رام��ج .رف��ض��ت ألنني
صغيرة السن.

حفل فني في القاهرة في  9آب
أغسطس المقبل وحفل آخر في
ب���اري���س ف���ي  31أغ��س��ط��س ،إل��ى
عدد من الحفالت في أوروبا.

محمد فوزي منتج المسلسل ،مشيرا
إل���ى أن ال���ح���وادث ت��رص��د المتغيرات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بين  1965و 1979من خ�لال استعادة
ً
ً
حياة سعد الدالي مذ كان صبيا فقيرا
إلى مرحلة الثراء الكبير .إال أن محاولة
ً
االغتيال التى َّ
تعرض لها تطرح سؤاال
ً
مهما حول اإلحساس باألمان وهل هو
مرتبط بالمال فحسب.
ل����ل����دال����ي ،ب��ح��س��ب ال���م���ؤل���ف ول��ي��د
ي���وس���ف ،ع���ش���رات ال����وج����وه .ت��اري��خ��ه
شائك ومتداخل ومليء بالغموض.
ل������دى ت����ع ّ����رض����ه ل�ل�اغ���ت���ي���ال ي���ت���س���اءل
ال����ج����م����ي����ع ه������ل س����ع����د رج��������ل ش���ري���ف
عصامي بدأ حياته من الصفر أم َّ
كون
ث��روت��ه م��ن ال��ل��ع��ب ف��ي ال��م��م��ن��وع .في
الوقت نفسه يكتشف أبناؤه وزوجته
ً
أنهم أمضوا عمرهم ال يعرفون شيئا
عن هذا الرجل فتنقلب حياة األسرة
ً
رأس������ا ع��ل��ى ع��ق��ب وت���ح���دث ت���ط���ورات
كثيرة.

ج

خفة دمه .

س الهواية المفضلة لديك؟
ج

السباحة.

س من كنت تتمنين أن تكوني؟
ج

مادلين مطر.

س أك��������ث��������ر م����������ا ت�������ق ّ
�������دري�������ن�������ه ف����ي
أصدقائك؟
ج
تفهمهم لعملي.
س
أبرز سيئاتك؟
ج
عصبيتي.
س السعادة بنظرك؟
ج

النجاح والحب.

س أبطالك في الحياة؟
ج
س
ج

ّ
مؤسسو الجمعيات الخيرية.
أكثر ما تكرهين؟
الكذب.

ّ
أمني أثر بك؟
س حدث
ج

الحروب في لبنان.

س ال���ب���ل���د ال������ذي ت��ح��ب��ي��ن ال��ع��ي��ش
فيه؟
ج

مادلين مطر

لبنان.
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الذرة

ّ
صحة

ّ
د...
التوح
ّ

مصدر ّ
غني بأللياف.
غني بفيتامبن  B1و B5و>C
ّ
ويقوي
يحارب األمراض
الجهاز المناعي.
ّ
يخفض ّ
معدالت
ّ
سكر الدم.

إعاقة غير مرئية في النمو
بيروت  -دينا األشقر
ّ
طفل مطيع ينفذ ما ُيطلب منه خير دليل
على خير تربية .من هذا المنطلق يبذل
األهل قصارى جهدهم ليربوا أطفالهم
في بيئة يحترمون قواعدها متفاعلين،
مستجيبين لمحيطهم.
ّ
ً
غالبا ما يعلق الناس على طريقة بعض
األهل في تربية األبناء ،النعكاس ذلك
ً
سلبا في ّ
تصرفاتهم .في حال كان
ً
الطفل غير منضبط أو شقيا يلقى اللوم
على األهل.
من جهة أخرى يظن الناس ّأن ّثمة
ً
أطفاال أشقياء يعاكسون توجيهات
ذويهم لسوء التربية .ربما كانت اعاقة
ً
ّ
التوحد سببا في ذلك.

ّ
ً
ال تتجلى ه���ذه اإلع��اق��ة ظ��اه��ري��ا
ّ
ب��إع��اق��ة ج��س��دي��ة ب��ال��ط��ري��ق��ة نفسها
مقارنة بشخص آخر مصاب بالشلل
ال���دم���اغ���ي ،إذ ي��ب��دو ال��ش��خ��ص مثل
اآلخرين.
ّ
التوحد
رغ��م ال��ت��ع ّ��رف إل��ى م��رض التوحد
ّ
(عام  )1943ظل يعتبر إعاقة مجهولة
ً
ن��س��ب��ي��ا .ي���ق���ول د .ج���وزي���ف خ���وري
ّ
(اختصاصي ط ّ��ب أط��ف��ال وح��داث��ة):
«التوحد هو حالة من حاالت اإلعاقة.
لها ّ
ّ
وتستمر ط��وال عمر
تطو راتها

االن��س��ان .تعيق بشكل كبير طريقة
اس����ت����ي����ع����اب ال������دم������اغ ل���ل���م���ع���ل���وم���ات
ومعالجتها ما يؤثر على الطريقة
ّ
يتحدث فيها الشخص ويبني
التي
ع��ل�اق����ة م�����ع م����ن ح����ول����ه .ق����د ت����ؤدي
االض��ط��راب��ات إل��ى اك��ت��س��اب م��ه��ارات
ّ
التعلم والسلوك االجتماعي» .تظهر
ه����ذه اإلع����اق����ة ب��ش��ك��ل ن��م��ط ّ��ي خ�لال
ال���س���ن���وات ال���ث�ل�اث األول������ى م���ن عمر
الطفل .تفوق نسبة إصابة الصبية
أرب����ع م ّ�����رات ن��س��ب��ة إص���اب���ة ال��ب��ن��ات.
يصعب عامة على األطفال (حتى على
ّ
بالتوحد) إقامة
الراشدين المصابين
ّ
وقوية مع اآلخرين إذ
صالت واضحة
تضعف قدراتهم على خلق الصداقات
وف���ه���م ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ب��ي��ر اآلخ����ري����ن عن
م���ش���اع���ره���م .ف���ي اخ���ت���ص���ارُ ،ي��ع��ت��ب��ر
ال��م��ح��ي��ط ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى ال��ش��خ��ص

رادار

المأكوالت الخفيفة ليست أفضل للحمية
ّ
بالتوحد عبارة عن كتلة من
المصاب
حوادث متفاعلة وأشخاص وأمكنة
ّ
وأص���وات وم��ن��اظ��ر .ال يبدو أن ثمة
ً
ً
ح��دودا واضحة أو نظاما أو معنى
ّ
ألي شيء.
عالماته
ً
ت���ش ّ���ك���ل إع����اق����ة ال���ت ّ
���وح���د ت���ح ّ���دي���ا
ل������ع������ل������م������اء ال�������ن�������ف�������س واألط�����������ب�����������اء
ّ
واختصاصيي التعليم االجتماعي،
ل�����م�����ا ف����ي����ه����ا م�������ن غ�������م�������وض .ت����ق����ول
ّ
االختصاصية في علم النفس ماريز
ً
ال��ح��اج« :غ��ال��ب��ا م��ا ت��واج��ه المصاب
ب��إع��اق��ة ال��ت ّ
��وح��د ص��ع��اب اإلع��اق��ة
ال��ث�لاث��ي��ة :ال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي
ّ
المتجلي في صعوبة العالقات
االجتماعية كأن يبدو الشخص
ً
مبال.
متحفظا وغير
ٍ
االتصال اإلجتماعي هو
في صعوبة االتصال الشفهي
وغير الشفهي كأن ال يفهم
ً
تماما معنى اإليماءات الشائعة
وتعابير الوجه ونغمات
ّ
الصوت.الخيال الذي يتجلى
في صعوبة تنمية الخيال
واللعب مع اآلخرين كأن
يكون لديه عدد محدود
م����ن األن���ش���ط���ة ال��خ��ي��ال��ي��ة
ال����م����ن����ت����ه����ج����ة ب���ط���ري���ق���ة
ّ
ومتكررة».
صارمة
ُي���������ع���������ت���������ب���������ر ن�����م�����ط
ال�����ت�����ص ّ�����رف ال���م���ت���ك ّ���رر
و م���ق���او م���ة ّ
أي تغيير
في الروتين اليومي
م�����ن أب��������رز ع��ل�ام����ات
هذه اإلعاقة ،إضافة
إل��������������ى االن�����������ع�����������زال
اإلجتماعي.

ّ
الطبيعي
ال يجدر باألهل أن يهلعوا في حال أبدى الطفل بعض عالمات التأخر أو عدم االستجابة البسيطة لآلخرين! من
ً
ً
ّ
النمو .ما دام األمر ضمن نطاق المقبول صحيا وال ينعكس سلبا على النمو من
أن يختلف أي طفل عن اآلخر في مراحل
حيث اكتساب الوزن والطول والمهارات الكالمية والحركية والتحليلية وقدرة االستيعاب ال داعي للقلق على اإلطالق!

أسبابه
يقول الدكتور خوري« :حتى اآلن،
ما من أسباب واضحة لهذا النوع من
ّ ّ
اإلع��اق��ات» ،إال أن األب��ح��اث العلمية
ت��رب��ط��ه ب��االخ��ت�لاف��ات البيولوجية
وال��ع��ص��ب��ي��ة ل��ل��دم��اغ أو ب��األس��ب��اب
الجينية التي لم ّ
تحدد بعد الجين
ّ
المرتبط بهذه اإلعاقة .يرجح البعض
ت��أث��ي��ر ال��ع��وام��ل ال��م��ت��ص��ل��ة بالبيئة
ً
النفسية للطفل على أن يكون مرتبطا
ب���م���ش���اك���ل ص���ح���ي���ة أخ��������رى م���ث���ل ال���ـ
 Fragile X Syndromeأو Tuberous
 Sclerosisأو Congenital Rubella
ّ
 ،Syndromeلكن ه��ذه كلها ال تزال
ّ
قيد الدراسات ولم تتأكد بعد.
تشخيصه
ما من اختبارات ّ
طبية لتشخيص
ّ
التوحد .يعتمد التشخيص
حاالت
ال���دق���ي���ق ال���وح���ي���د ع���ل���ى ال��م�لاح��ظ��ة
ال��م��ب��اش��رة ل��س��ل��وك ال��ف��رد وع�لاق��ات��ه
باآلخرين وم��ع ّ��دالت ن��م ّ��وه .يضيف
د .خ�������وري« :ي���ت���راف���ق ه�����ذا ال���م���رض
م��ع ب��ع��ض االض��ط��راب��ات السلوكية
األخ�����رى .ق��د ي��ؤث��ر ف��ي م��راح��ل ّ
نمو
ال��ط��ف��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ّ
ورب���م���ا ّأدى إل��ى
ّ
ّ
عقلي واضطرابات في السمع
تخلف
وس���ل���وك ف���ظ وص���ع���وب���ة ف���ي ال��ك�لام
بشكل واض�����ح» .ت��ق��ول ال���ح���اج« :م��ن
خ��ل�ال ب��ع��ض األج���وب���ة ع��ل��ى أس��ئ��ل��ة
ّ
ّ
محددة يمكن التأكد إلى حد ما من
اإلص���اب���ة ب���ه���ذه اإلع����اق����ة» .ف���ي ح��ال
ً
ب���ق���ي ال���ط���ف���ل ص���ام���ت���ا ح���ت���ى ش��ه��ره
الثاني عشر أو لم ُ
تنم لديه المهارات
ال��ح��رك��ي��ة م��ث��ل اإلش�������ارة وال��ت��ل��وي��ح
وإم��س��اك األش��ي��اء في العمر المشار
ً
إل��ي��ه س��اب��ق��ا أو ل���م ي��ن��ط��ق بكلمات
فردية في شهره ال��س��ادس عشر ،أو
جملة ّ
مكونة من كلمتين في شهرة
ال����راب����ع وال���ع���ش���ري���ن ،أو ل����م ت��ك��ت��م��ل
م��ه��ارات��ه اللغوية واالجتماعية في
م��راح��ل��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،ف��ت��ك��ون تلك
���ذه اإلع��اق��ة
إش
�����ارات واض��ح��ة إل���ى ّ ه ّ
ً
أيضا» .هذا ال يعني أن تأخر الطفل

ع���ن ال���ك�ل�ام دل���ي���ل م���ع���ان���اة ال��ت ّ
��وح��د
ف��ح��س��ب ،ب���ل ي��ج��ب ت��ق��وي��م ذل����ك مع
متخصصين ف���ي م��ج��ال األع��ص��اب
واألطفال والطب النفسي والتعليم
والتخاطب.
عالج مبدئي
ب��غ��ي��ة ع��ل�اج ال���ت ّ
���وح���د ،ال ب ّ����د من
ّ
تعلم التعايش معه كخطوة أو ل��ى
عبر إج��راء البحوث والمطالعة من
ّ
األه��ل للتمكن من مساعدة طفلهم،
إل��ى جانب االختصاصيين .م��ا من
ط��ر ي��ق��ة وا ح������دة أو دواء مخصص
لهذه اإلع��اق��ة ،بل ثمة مجموعة من
الحلول مجتمعة أثبتت فاعليتها
في السيطرة على السلوك الذي يمنع
الشخص من العيش بشكل طبيعي.
ه�����ذا ال����ع��ل�اج ث��ل�اث ّ
����ي األب����ع����اد وه���و
ّ
ّ
ّ
واجتماعي ودوائي للتخفيف
نفسي
م���ن ف����رط ال���ن���ش���اط وال���ق���ل���ق ون��ق��ص
ال����ق����درة ع���ل���ى ال���ت���رك���ي���ز واالن�����دف�����اع،
بهدف ممارسة الطفل حياة تعلمية
واج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و س����وي إل��ى
ّ
حد ما.

يعتبر المحيط بالنسبة
الى الشخص المصاب
ّ
بالتوحد عبارة عن كتلة
من حوادث متفاعلة
وأشخاص وأمكنة
وأصوات

لك
ِ

طفلك من الحروق
هكذا تحمين
ِ
ً
غالبا ما يصاب األوالد في المنزل بحروق يزداد خطرها بين عمر السنة والخمس ،خاصة
في حال لم يتم التعامل معها بشكل مناسب.

ف����ي م��ع��ظ��م األح����ي����ان ي��ت��ع ّ��رض
األوالد للحروق بسوائل ح ّ
��ارة أو
مغلية ك��ال��م��اء وال���زي���ت وال��ق��ه��وة.
ً
يحدث ذلك غالبا في المطبخ أثناء
ّ
ت��ح��ض��ي��ر ال��ط��ع��ام أو ف���ي ال��ح��م��ام
أو في غرفة الطعام .تعزى معظم
الحروق لدى الصغار إلى استعمال
ف���رن ال��م��اي��ك��رووي��ف ال����ذي يجعل
زجاجة الرضاعة تبدو فاترة في
حين ي��ك��ون الحليب فيها مرتفع
ً
ال��ح��رارة .ينطبق ذل��ك أي��ض��ا على
ال���ط���ع���ام ال�����ذي ي��س��خ��ن ب��ال��ط��ري��ق��ة
ع��ي��ن��ه��ا ف����ي ص���ح���ن أو ق�������در .أم���ا
ال���ح���روق ال��ن��اج��م��ة ع���ن اس��ت��ع��م��ال
أدوات كهربائية فهي أك��ث��ر ن��درة
تصيب باأليدي والفم والقدم.
أدوات كهربائية
طفلك عن غير
في حال اصطدم
ِ
قصد بالفرن أو المكواة أو المدفأة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وس���وى ذل���ك ،إع��م��دي
ً
أوال إل���ى إط��ف��اء ه���ذه األج���ه���زة أو
ان������ت������زاع ش���ري���ط���ه���ا م�����ن ال��م��ق��ب��س
بعدئذ يمكنك الشروع
الكهربائي.
ٍ

في االعتناء بهذه الحروق بشكل
ً
أول���ي ت��ب��ع��ا ل��خ��ط��ورت��ه��ا .ف��ي ح��ال
بقيت يد الطفل ملتصقة بإحدى
هذه األدوات ،استعيني بأداة غير
موصلة للكهرباء كمسكة المكنسة
الخشبية بغية إبعاد يد الطفل ثم
مدديه واستدعي االسعاف.
ألسنة النار
طفلك ال
في حال طالت النيران
ِ
ترتبكي وأسرعي في إطفاء ها من
طفلك بمعطف أو بغطاء.
خالل لف
ِ
أما لو أحرق نفسه بزيت مشتعل
فبلليه ثم لفيه بالمنشفة.
بانتظار الطبيب
طفلك بوضعه في
ب��ردي بشرة
ِ
ال��م��اء ال���ب���ارد ل��خ��م��س دق���ائ���ق .من
األف����ض����ل اس���ت���ع���م���ال ف��ت��ح��ة ال����دش
وع���دم ف��رك جسم ال��ط��ف��ل .ف��ي حال
ل���م ي��ك��ن ال���ح���رق ش���دي���د ال��خ��ط��ورة
ينبغي وض��ع دواء  Biafineعليه
مؤذ
وتغطية الحرق بقماش غير ٍ

كشرشف ناعمّ .أما إذا كان امتداد
ً
ال��ح��رق ك��ب��ي��را ينبغي ع���دم وض��ع
الثياب عليه.
ال تحاولي نزع الثياب في حال
ك��ان��ت ملتصقة ب��ب��ش��رة ط��ف��ل ِ��ك .ال
تضعي على ال��ح��رق أي دواء غير
ال�����������ـ .Biafineف���ي ح����ال ك����ان طفلك
ً
متنشقا مادة سامة أحرقت مريئه
ً
ال تسقيه شيئا وال تجعليه يتقيأ
ما تناوله.
استشارة اختصاصي
ت���ت���وق���ف خ�����ط�����ورة ال�����ح�����رق ف��ي
الوجه على عناصر مختلفة منها
عمق ال��ح��رق وام��ت��داده والمنطقة
���ك .يمكنك
ال��م��ص��اب��ة وع���م���ر ط���ف���ل ِ
معالجة ا ل��ح��رق بنفسك ف��ي ح��ال
ك�����ان ل���ون���ه أح���م���ر وال أث�����ر ل���ت���ورم
ج��ل��دي أو ب��ث��ور م��ائ��ي��ة ،وف��ي حال
كان حجمه أصغر من حجم راحة
ً
ال���ي���د .إذا ك����ان ال���ح���رق ك���ب���ي���را في
ال��وج��ه ،ق��رب العينين أو األن��ف أو
الفم ينبغي استشارة طبيب بعيد
تقديم العالج األولي.

تجنب الحوادث
ي��س��ه��ل ت��ج��ن��ب ه����ذا ال���ن���وع من
الحوادث باكتساب عادات سلوكية
جيدة ،منها وضع القدر على عين
الفرن أو الطباخ الكهربائي األقرب
إلى الحائط وتوجيه قبضته نحوه.
أم���ا ال���ع���ادة ال��س��ي��ئ��ة ال��ت��ي ينبغي
تجنبها فهي حمل األط��ف��ال أثناء
الطهو أو استعمال سائل ساخن
ً
ً
ج��دا ،مثال خ�لال تقديم القهوة أو
الشاي .قبل المباشرة بغسل طفلك،
إفتحي صنبور المياه الباردة قبل
الساخنة.

ّبردي بشرة الطفل
بوضع المكان المحروق
في الماء البارد لخمس
دقائق

• حروق الدرجة األولى :تصيب األدمة وتتميز باحمرار المنطقة المصابة والشعور
ً
بألم قوي .يشفى هذا النوع من الحروق في مدة تتراوح بين  10و  14يوما وال يتسبب
بأي تغيير فيزيولوجي.
ً
• الدرجة الثانية :تصيب األدمة وجزءا من طبقة تحت الجلد وتتصف باحمرار البشرة
وانتفاخها وظهور البثور المائية أو ما يسمى بالفقاعات .تؤدي هذه الحروق إلى
ً
تأخر تكوين الطبقة الجديدة من الجلد وتشفى في فترة بين  25و 35يوما.
ّ
• الدرجة الثالثة :تصاب فيها طبقات الجلد كلها وتبيض البشرة أو تصاب بالسواد
(كأنها متفحمة) .تؤدي هذه الحروق إلى تغييرات فيزيولوجية عميقة.

ً
إذا كان الحرق كبيرا في
الوجه ،قرب العينين أو
األنف أو الفم ،ينبغي
استشارة طبيب بعد
تقديم العالج ّ
األولي

مصطلح «اليت» (أي خفيف) أصبح من المصطلحات المتداولة
ف��ي مجتمعاتنا .يعني اح��ت��واء المنتج ع��ل��ى س��ع��رات ح��راري��ة
قليلة .كثيرة هي المشروبات الغازية وحتى البوظة المتوافرة
بسعرات قليلة لمتبعي الحمية الغذائية المتهافتين على شراء
مثل هذه المنتوجات .لهذا الغرض تستبدل الشركات المصنعة
لهذه المنتجات مادة السكر المحتوية على كثير من السعرات
بمادة السكارين التي تحتوي على سعرات قليلة مؤثرة على
اإلحساس بالشبع.
أحيانا تستبدل الشركات الصانعة الدهن من زي��ت أو زبدة
بمادة أخرى غير صحية .أجريت التجارب على أناس يتبعون
ً
حمية غذائية بمنتوجات «اليت» .غالبا ما ال يفقد هؤالء وزنهم
على نقيض الذين ال يستعملون هذه المنتجات .إن أفضل طريقة
لمعرفة ما إذا كان المنتج صحيا أم ال هو بقراءة الملصق الغذائي
لمعرفة كمية الدهون والسعرات الحرارية والسكر فيه.

حرق الدهون
يعتقد البعض أن��ه يمكن
ح����رق ال����ده����ون ف���ي م��ك��ان
معين من الجسم كاألرداف
أو البطن فحسب ،لكن هذا
االع����ت����ق����اد خ����اط����ىء ف��ه��ي
ّ
تحرق وتقل في كل أنحاء
ال��ج��س��م ف��ي ال��وق��ت نفسه
عن طريق الحركة المكثفة
والجهد العضلي.
م�����ن أج�������ل خ����ف����ض ن��س��ب��ة
ال��ده��ون بشكل ع��ام عليك
باتباع االرشادات اآلتية:
• ت��ن��اول كمية واف���رة من
ال���م���ي���اه ل���ي���س أق�����ل م����ن 8
أكواب في اليوم.
• ال�����ق�����ي�����ام ب����ال����ت����م����اري����ن
الرياضية الحركية  4مرات
في األسبوع لمدة  20دقيقة على األقل.
• القيام بتمارين استخدام األوزان مرتين ال��ى ث�لاث م��رات في
األسبوع.
• خفض الدهون في النظام الغذائي.

القهوة تبعد األلزهايمر

تناول فنجان قهوة إثر وجبة دسمة يساعد المعدة على إفراز
ً
ال��ع��ص��ارات المعوية .تساعد القهوة أي��ض��ا ال��م��رارة على إف��راز
العصارة الصفراوية .استهالك كمية قليلة من القهوة يخفف
م��ن إم��ك��ان اإلص��اب��ة بمرض الباركينسون واأللزهايمر «م��رض
النسيان» .كذلك تحمي القهوة المرارة والكلية من ّ
تكون الحصوة،
ً
وال يصاب مستهلكوها غالبا بمرض السكر(النوع الثاني) .إال ان
للقهوة بعض السيئات إذ ترفع مستوى ضغط الدم ونسبة مادة
الهيموسيستين في الدم الذي يزيد من خطر اإلصابة بالجلطة
الدماغية والقلبية .للمحافظة على مستوى غذائي متوازن ال
ينصح بتناول أكثر من أرب��ع��ة أو خمسة فناجين م��ن القهوة
يوميا كحد أقصى.

واقع الحال

 %24ن �س �ب ��ة زي � � � ��ادة ض� �غ ��ط ال � ��دم
ّ
ّ
المتطورة مقابل
المتوقعة في الدول
 %80في دول العالم الثالث.
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فادي نحلة:

			
بيروت  -ميرا ّ
العر
ّ
أسلوبه في تصميم األزياء خالق أنبأ له
بمستقبل زاهر منذ  .1986بتناغم المزيج
فادي
اللوني ينسج مصمم األزياء اللبناني ً
نحلة تصاميمه الخيالية الراقية مظهرا
الموهبة والفن واألناقة في أي فستان
سهرة وبدلة عرس .يبدع في مزج
الحضارتين الشرقية واألوروبية في كل
من العرضين في بداية موسم كل عام.
يطمح المصمم الالمع إلى اإلستمرارية
وإرضاء األذواق .التقيناه لنتعرف الى
آخر أعماله ونظرته الى عالم الموضة
واألزياء.

من هو فادي نحلة؟
مصمم أزي ��اء ن�س��ائ��ي .ب ��دأت في
هذا المجال حين شعرت بأنني أملك
الموهبة في الموضة وأهوى الرسم
ومزج األلوان واختيار الثياب .زاولت
التصميم هواية الى جانب دراستي
ال�ج��ام�ع�ي��ة .أح�س�س��ت آن ��ذاك بانني
أخ�س��ر موهبتي ووق�ت��ي ف��ي دراس��ة
اختصاص ال أرغب فيه .حولت مجال
ت�خ�ص�ص��ي ال�ج��ام�ع��ي ال ��ى تصميم
األزياء فكانت المسيرة.
هل تسعى إلى العالمية؟
باتت العالمية في وقتنا الراهن
في متناول كل من يطمح اليها عبر
اإلنترنت واإلع�ل�ام والتكنولوجيا.
طموحي اإلستمرار وإرضاء األذواق
بتصاميمي.

مزج أنواع األقمشة موضة هذا الشتاء

م ��ا ال �م �م �ي��ز ف ��ي ت �ص��ام �ي��م ف ��ادي
نحلة؟

م ��ن ل� ��ون أو ل��ون �ي��ن .ب��ات��ت أق�م�ش��ة
ً
الموسلين والدانتيل أكثر استعماال
في تصاميمي ،الى األقمشة الشفافة
والناعمة .يدرج التداخل والمزج بين
ان��واع األقمشة لموضة هذا الشتاء،
أما األقمشة المعرقة والورد الكبير
أو األق�م�ش��ة ذات ال�ن�ق�ش��ات الكبيرة
ف�ه��ي غ�ي��ر م �ت��واف��رة ل �ه��ذا ال�م��وس��م.
إل��ى ذل��ك تظهر أح�ج��ار الكريستال
مشكوكة بطريقة ناعمة.

تقصدني كل سيدة أنيقة تسعى
ال� ��ى إط�ل�ال ��ة راق� �ي ��ة وج� ��ذاب� ��ة ت�ح��ب
الفساتين الكالسيكية المميزة.

من أين تأتي بأفكار مجموعتك؟

أصمم فساتيني ال للعرض فحسب
بل لالرتداء الى درجة اإلبهار .تجمع
فساتيني بين الكالسيكية والصرعة
ً
ً
ً
ل �ت��ول��د ت �ص �م �ي �م��ا ع �ص��ري��ا وأن �ي �ق��ا
في آن.
أي امرأة تقصدك؟

م��ا موضة خريف – شتاء /2007
2008؟
ال��ذه�ب��ي ه��و ال�ل��ون ال�ط��اغ��ي لهذا
ال �ش �ت��اء ن��اه �ي��ك ب��ال �ف �ض��ي وال �ب �ي��ج
ً
واألحمر .لم يبق رائجا اعتماد أكثر

أستوحي األفكار من كل ما يحيط
بي :مناظر طبيعية أو لوحة فنية أو
ّ
األهمية في كيفية
حدث مؤثر .تكمن
الربط بين الفكرة والتنفيذ.
من هو المصمم الناجح؟
المصمم الناجح هو من ّ
يقدر على
التكلم بلغة األق�م�ش��ة وال��رب��ط بين
النوع والتصميم ويفهم روح المرأة
ويستطيع المزج بين الفن وال��ذوق
وطمأنة السيدة.
ما رأيك في المرأة العربية؟
ت �ت��اب��ع ال �م��وض��ة ال� ��ى ح� � ٍ�د بعيد
وت��واك��ب م��ا ه��و رائ��ج ف��ي ّ
أي موسم
ً
ً
ً
ق �ص��ات وأل ��وان ��ا و ت �ط��ري��زا وش �ك��ا.
تتميز ال �م��رأة ال�ع��رب�ي��ة ب��ان�ت�ق��اء ما
ي �ل�ائ� ��م ج� �س ��ده ��ا ول � � ��ون س �ح �ن �ت �ه��ا
وشعرها م��ن غير ال�ت��زام بالموضة
ف� ��ي ح � ��ال ل� ��م ت � ��رض ذوق � �ه� ��ا أو ل��م
تناسبها .تهتم الشرقية بإطاللتها
ف��ي ال�م�ن��اس�ب��ات ك��اف��ة إذ ت�م�ي��ل ال��ى
اإلب �ه��ار على عكس ال �م��رأة الغربية
ال �ت ��ي ت �م �ي��ل ال� ��ى ال �ب �س��اط��ة .ي�ع�م��د
ً
مصممو األزي� ��اء راه �ن��ا ال��ى ال��دم��ج
بين ال��ذوق�ي��ن العربي وال�غ��رب��ي الن
ً
ذوق ال �ح �ض��ارت �ي��ن ب� ��ات م �ت �ق��ارب��ا
رغ � ��م اق� �ت� �ص ��ار ال �ت �ص �م �ي��م ال �ع��رب��ي
على ا ل�ع�ب��اء ات الشرقية التقليدية
والفولكلور وال��زي الوطني .بفضل
ال�ع��ول�م��ة ن��دم��ج ع�ن��اص��ر غ��رب�ي��ة في
حياتنا اليومية من جينز ووجبات
س��ري�ع��ة .ك��ذل��ك األم��ر بالنسبة إلى
تصميم األزياء.
ما آخر ما قدمته؟
قدمت مجموعة أزياء ربيع -صيف

 2007في مدينة دبي قبل شهرين.
م � ��اذا ي��رب �ط��ك ب�م�ص�م�م��ة األزي � ��اء
غفران العوض؟
ال � �س � �ي� ��دة غ� � �ف � ��ران وك� �ي� �ل� �ت ��ي ف��ي
الكويت .تملك دار أزياء تعرض فيها
تصاميمي إض��اف��ة ال��ى تصاميمها
منذ أكثر من خمس سنوات .ذوقانا
م �ت �ق��ارب��ان ال ��ى ح��د ب�ع�ي��د وه ��ذا ما
جمعنا ف��ي دار واح ��دةّ .أم��ا السبب
فاإلنسجام بين أعمالنا ما اوصلنا
الى النجاح ال��ذي بلغناه في لبنان
والكويت واألقطار العربية.
كيف تصف عالم األزياء؟
من يملك الطموح الكافي لخوض
هذا المجال يجد أن هذا العالم غير
م �ح��دود وال ن �ه��اي��ة ل �ت �ف��رع��ات��ه .في
ّ
المصمم تحقيق كل ما يحلم
امكان
به في هذا المجال طالما أنه يملك
الموهبة والقدرة على اإلبداع.

م ��ا رأي� ��ك ف ��ي م��وض��ة ال��ري��ش
والجلد للشتاء المقبل؟
يتطلب بعض التصاميم لمسة
من الريش أو العاج ،لكنني أرى
ال��ري��ش يقلل م��ن قيمة الفستان.
أم ��ا ال�ج�ل��د ف�ي�م��زج ب�ب�س��اط��ة مع
ّ
ال �ت �ص �م �ي��م ش � ��رط ان ي� �ح ��ل ف��ي
مكانه المناسب.
م��ا الحلم ال��ذي تسعى الى
تحقيقه؟
اإلس� � �ت� � �م � ��راري � ��ة ف � ��ي ال� �ع� �ط ��اء
وإر ض � � � � ��اء األذواق ك� ��ا ف� ��ة ف��ي
تصاميمي.
أين يكمن جمال المرأة؟
في حضورها
وإطاللتها الهادئة.

ً
ماذا تهيئ حاليا؟
م�ج�م��وع��ة أزي� ��اء خ��ري��ف – ش�ت��اء
 .2008 /2007أرغب في تقديمها في
ب �ي��روت ف��ي ح��ال ل��م ت�س��ؤ األوض ��اع
األمنية اللبنانية.
ما موضة فساتين األعراس لهذا
الموسم؟
ما زال اللون األبيض هو األساسي
لفستان ال �ع��رس .م��ن ال �ض��روري أن
يتالءم وروح المرأة وشكل العروس
النه حلم كل فتاة .لذا على المصمم
السعي حتى أقصى درجات الرضى
والراحة النفسية لدى العروس .اما
بالنسبة إل��ى األق�م�ش��ة ف�ه��ي مزيج
من الزبرلين والدانتيل واألورغانزا
والبليسي.
ما أهمية األكسسوارات بالنسبة
الى فستان العرس؟
لإلكسسوارات دور ّ
مكمل لفستان
ال �س �ه��رة .إن �ه��ا ج ��زء م��ن التصميم
ً
أحيانا .نستغني عن األكسسوارات
م��ع الفساتين ال�ت��ي ي�ك��ون التطريز
او ال �ش��ك او األح �ج��ار ف�ي�ه��ا مبهرة
في ذاتها.

من المصمم الذي تالمس
تصاميمه ذوقك؟
المصمم العالمي فاالنتينو.

نصيحة فادي

ك�ي��ف يستطيع ال�م�ص�م��م ب��ازي��ائ��ه
مساعدة المرأة الممتلئة؟
ي �ت �ح��اش��ى ال �م �ص �م��م ال ��ذك ��ي إب � ��راز
المناطق التي تتراكم فيها الدهون لدى
المرأة من خالل اللون او نوع األقمشة.

على المرأة عدم اتباع
الموضة التي ال تالئم
ً
جسدها .فلتعتمد ثيابا
تناسبها من ألوان وأقمشة
للظهور بأروع إطاللة
وبأناقة الفتة.

fashiontips

 10أغراض لـ  10أعوام
تظهر صيحات الموضة في اول المواسم
لتختفي إثر ظهور سواها .تحولت
الموضة واألناقة من الكماليات الى
الضروريات في حياتنا .نمل من ارتداء
ً
بعض مالبسنا حين يصبح بعضها باليا.
ً
لكن ثمة أغراضا مفضلة لدينا تبقى في
خزانتنا لسنوات ،يمكن ان نعول عليها
لنبدو في مظهر رائع فنشعر باالرتياح.

ال ح� ّ�د لموضة بعض المالبس
وال ي �م �ك��ن ت �س �م �ي��ة ه� ��ذا ال�ب�ع��ض
موضة ألن رواجه يستمر لسنوات.
ال �ي �ـ �ك ��م الئ� �ح� �ـ ��ة م� ��ن  10أغ � �ـ� ��راض
يمـكـنكـم استعمالها لعشرة أعوام
او أكثر.
 -1السترة السوداء
غ��ري��ب ان ن �ج��د خ��زان��ة رج ��ل او
إمرأة ال تحتوي على سترة سوداء.
تلك تتناسب مع الجينز والجزمة،
كذلك مع السروال االسود المفضل
لديكم فتبدو مثل ب��د ل��ة او تنورة
س � ��وداء ض �ي �ق��ة .ل� ��دى ارت� � ��داء ه��ذه
السترة مع سروال وجزمة ذات كعب
عال وكنزة ذات قبة ضيقة ،تبدين
غاية في الجاذبية.
 -2جينز مناسب
م��ن الصعب العثور على جينز
ً
ي �ل �ي��ق ب ��ك ت� �م ��ام ��ا .ي �ت �ط �ل��ب االم ��ر

منك تجربة عشرات الجينزات من
ّ
ً
الماركات كلها تقريبا .حين تجدين
ً
ً
واحدا يناسبك تماما ال تترددي في
شراء الكثير منه.
ً
إنتقي جينزا ذا قصة ضيقة من
االس �ف��ل م�ث��ل م��وض��ة السبعينات.
ً
ً
انه رائج يهب الجسد شكال نحيفا،
خ��اص��ة ف��ي ح ��ال ل��م ي�ك��ن ال��ورك��ان
بارزين .يشعرك ذلك بأنك عصرية
أن�ي�ق��ة وم �ث �ي��رة .صحيح م��ا ي�ق��ال:
ال�ت��اري��خ ن��اف��ذة للمستقبل .ك��ل ما
ً
ك��ان رائ �ج��ا ق�ب��ل ع �ش��رات السنين،
ي� �ع ��ود م � ��رة ج� ��دي� ��دة ال � ��ى ال �ح �ي��اة
ً
موسما بعد موسم.
 -3النظارات الكالسيكية
لطالما كانت النظارات السوداء
م�ف�ض�ل��ة ل ��دى م�ع�ظ��م ال �ن��اس على
ً
م ��ر ال �ع �ص��ور .أم ��ا اآلن ف ��إن ع ��ددا
ً
كبيرا م��ن ال�س�ي��دات يملك نظارات
بألوان مختلفة .يضعن ما يناسب
ألوان ثيابهن والمناسبة والمكان

ً
ال � ��ذي ي �ق �ص��دن��ه .ي �ع �م��دن اح �ي��ان��ا
ال��ى اس�ت�ع�م��ال ال �ن �ظ��ارات ال �س��وداء
ال �ع �ص��ري��ة م ��ن ط� ��راز ك�ي�ن�ي��ث ك��ول
 Kenneth Coolوراي بان Ray Ban
باللون الفضي او الرمادي ورالف
ل��وري��ن ال��زه��ري��ة  ،Ralph Lorenاو
بوليس  Policeبنية اللون.
 -4ح� � � � � � ��ذاء ر ي� � � ��ا ض� � � ��ي أ ب � �ي� ��ض
كالسيكي
على االرج��ح لن تنتعليه لعشر
س � �ن� ��وات .ل �ك��ن ال � �ح� ��ذاء ال��ري��اض��ي
االبيض والبسيط ال تبطل موضته
إذ يتميز بسحر عصري ال يضاهيه
أي ح��ذاء آخ��ر .إنتعلي ه��ذا الحذاء
م��ن دون رب��اط كلما أردت الظهور
بشكل غير رس�م��ي وح��اف�ظ��ي على
ب � �ي� ��اض� ��ه .ي� �م� �ك ��ن غ� �س ��ل االح� ��ذي� ��ة
الرياضية الجلدية.
 -5حزام جلدي ضيق
ي�ض�ف��ي ال �ح��زام أن��اق��ة ع�ل��ى كامل

الزي .للرجال يفضل الحزام الجلدي
االسود مع بكلة فضية قوية صغيرة
ال �ح �ج��م .ي�ل�ي��ق ه ��ذا ال �ح��زام ب��أن��واع
االلبسة كافة وتبدو أحزمة الرجال
رائ �ع��ة ع�ل��ى ال �س��راوي��ل ذات الخصر
المنخفض.
 -6القميص األبيض
ً
حين ترتدي المرأة قميصا ابيض
ذات قصة مخصصة للرجال تعكس
ً
م��زي �ج��ا م��ن األن��وث��ة وال �ق��وة وح��س
ال�ف�ك��اه��ة .يخفي ال�ق�م�ي��ص العيوب
وخ ��اص ��ة ال� ��ده� ��ون ال �م �ت��راك �م��ة ف��ي
البطن .الساتان هو القماش الرائج
ً
سواء ارتديته مع سروال
لهذا الموسم
او م��ع ب ��زة ف�س�ت�ب��دي��ن ف��ي ال�ح��ال�ي��ن
رائعة .لمظهر اكثر أناقة ضعي عقدك
ومجوهراتك الجذابة.
 -7التنورة السوداء الضيقة
إخ � �ت� ��اري ت� �ن ��ورة س � � ��وداء ض�ي�ق��ة

مناسبة الطول.
التنورة التي يبلغ
طولها ما تحت الركبة
لم تعد رائجة كما
في السابق لكنها
كالسيكية ،لذا ال
تبطل موضتها
ً
أبدا .التنورة
وتبدو رائعة
مع حذاء
ذي كعب
وجوارب
او مع
قميص
قطني
وحذاء
من دون كعب
مختلف اللون
لمظهر عصري
ورياضي.
 -8سروال أسود
ان ارت ��داء س��روال م��ن القماش
ذي ق� �ص ��ة ك�ل�اس �ي �ك �ي ��ة م��وض��ة
ً
مستمرة .يخفي عيوبا ويمنح
ً
مظهرا اكثر نحافة سواء ارتديته
م��ع ج��زم��ة ذات ك�ع��ب قصير او
ك�ع��ب ع ��ال .ال �س ��روال القماشي
م�ن��اس��ب ل�ك��ل ال�م�ن��اس�ب��ات س��واء
كنت في العمل ،في السهرة او في مطعم
مع األصدقاء.
 -9الجزمة السوداء
ل��ن تنتعلي ا ل�ج��ز م��ة نفسها ط��وال
سنوات عشر ،غير ان الجزمة السوداء
الجيدة النوعية تخدمك للطقس البارد
ناهيك بالموضة والراحة والدفء.

 -10الكنزة ذات القبة الضيقة
إش �ت��ري ك �ن��زة ذات ن��وع�ي��ة جيدة
ك��ي ال تحتاجي ال��ى ثانية .وإذا لم
ً
تكن هناك مناسبة الرتدائها خارجا
فلتكن للنوم .كنزة الكشمير السوداء
تزداد نعومة مع أي غسيل ّ
يدوي من
دون استعمال آلة التنشيف.

التنورة التي يبلغ
طولها ما تحت الركبة
لم تعد رائجة كما
في السابق لكنها
كالسيكية ،لذا ال تبطل
موضتها أبدا

عالقات
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عالقة األب بابنته...

ّ
حب من نوع آخر وإحساس باألمان
بيروت ـ داليا ّ
البحاح
ّ
األولى إليها تخالجه أحاسيس جديدة ومشاعر لم يكنها ألحد من قبل.
من النظرة ّ
ً
يتعلق بها كتعلق الطفل بأحشاء أمه .يتابع خطواتها من قريب وبعيد خوفا من أن
تضيع منه .عندما تفتح عينيها على الدنيا تراه واقفا ّ
يحدق إليها كأنه يحاول التواصل
ً
معها وال تزال طفلة رضيعا.

تحظى ا ل�ف�ت��اة بمعاملة خاصة
من والدها لذا نراها تلجأ اليه في
أوقات الضعف والحاجة ،تلقى بين
ً
ذراعيه إحساسا بالحماية والدفء
ف� �ت� �ن� �ش ��أ ب �ي �ن �ه �م��ا
عالقة وطيدة

االفراط في الدالل
والغنج قد يؤدي
ً
أحيانا الى تأخر
مرحلة النضح عند
الفتاة فتصبح اتكالية
وغير مسؤولة

ال تشوبها شائبة .عالقة ح� ّ�ب من
ن��وع آخ��ر ،راب��ط م�ق� ّ�دس يجمعهما
ّ
يقرب االبنة من أبيها.
ّ
ّ
إن ت �ع��ل��ق ال �ط �ف �ل��ة ب��أب �ي �ه��ا أم��ر
م�ل�ح��وظ ف��ي م�ع�ظ��م ال�م�ج�ت�م�ع��ات،
تظهر معالمه ّ
جلية ف��ي ميل األب
إل ��ى ت��دل �ي��ل اب �ن �ت��ه وف� ��رض ال �ش��دة
والقسوة على ابنه كي ينشأ رجال
ً
ً
ً
ش� �ج ��اع ��ا ،م � �س� ��ؤوال وق� � � � ��ادرا ع�ل��ى
مواجهة الصعوبات.
ّ
مسألة شائعة تتسم بميل بعض
اآلباء إلى بناتهن وتفضيلهن على
الصبيان في األسرة .يعود السبب
ّ
بالدرجة األولى الى تمتع الفتيات
ع��ادة بطباع هادئة فينجذب األب
إليهن إذ يبحث عن السكينة وراحة
البال في البيت ّ بعد ي��وم طويل
وشاق في العمل.
ي�ل�ي��ن ق�ل��ب األب
ب � �م � �ج� ��رد ال �ن �ظ ��ر
إل��ى اب�ن�ت��ه التي
ً
تمثل ج��زء ا من
ك�ي��ان��ه وص��ورة
عن أمها .يزداد
ّ
حبه لها خاصة
إذا ك ��ا ن ��ت ت�م�ل��ك
ب� �ع ��ض م � ��زاي� ��ا األم
ع �ن��دم��ا ك ��ان ��ت ه��ذه
ّ
بعمرها .يتعلق بها
وي � � ��رى ف� ��ي م�ل�ام��ح
وج� � �ه� � �ه � ��ا ص � � ��ورة
ع � ��ن ال � � �م � ��رأة ال �ت��ي
أوق �ع �ت��ه ف��ي حبها
وأض � � � �ح� � � ��ت زوج� � �ت � ��ه
ً
مستعيدا ا ل��ذ ك��ر ي��ات الجميلة من
خ�لال ابنته .يشعر بالضعف أم��ام
أنوثتها التي لم تكتمل بعد ويسعى
ً
جاهدا إلى االستفادة من طفولتها
ّ
البريئة ومراهقتها المسلية .يستغل
ت �ل��ك ال� �س� �ن ��وات ال �ج �م �ي �ل��ة ف �ي �غ��دق
على ابنته الحنان وال ��دالل قبل أن
ً
ت�ص�ب��ح ش��اب��ة وت�ب�ت�ع��د ع �ن��ه ب�ح�ث��ا
ع��ن حبيب ينسيها دفء وا ل��د ه��ا
ً
ويبعدها تدريجيا عن حضنه إذ

ً
ّ
تستمد حبا من نوع آخر ومشاعر
ج��د ي��دة مختلفة .ه�ن��ا ينتهي دور
ّ
ويتحول الى المرشد
األب الحنون
ال �ص��ال��ح ،ال �س��اه��ر ع �ل��ى س�لام�ت�ه��ا،
ال�م�ت��اب��ع ل�ل�ت�غ�ي��رات ال�ت��ي ت�ط��رأ في
ً
ً
ح �ي��ات �ه��ا .ي �غ��دو م��رج �ع��ا أس��اس �ي��ا
ي� � � ّ
�زوده� � ��ا ال� �ن� �ص ��ح واإلرش� � � � � ��اد ف��ي
المرحلة الصعبة التي تفرض عليها
حسن االختيار بين الشبان إلرضاء
والدها ولتبرهن له انها استحقت
ال�م�ح�ب��ة ال �ت��ي ق� ّ
�دم �ه��ا ل �ه��ا .وألن�ه��ا
مرهفة اإلح�س��اس تلجأ الفتاة الى
ّ
فيضمها
والدها في أوقات الحاجة
ويشعرها بالسعادة واألمان ،ليس
ألن �ه��ا م��ن ل�ح�م��ه ودم ��ه ف�ح�س��ب بل
ألنها فتاة ومن الطبيعي أن تشعر
بالضعف والخوف وتستمد القوة
وال �ث �ق��ة م��ن ال ��رج ��ل .م��ن أج� ��در منه
ل �ت �ق��دي��م ال ��دع ��م؟ م ��ا م ��ن رج� ��ل آخ��ر
تقصده في الدنيا؟

ي �س��اه��م ال ��ى ح ��د ب �ع �ي��د ف ��ي ب �ل��ورة
ّ
شخصية ابنته فتتسم بالقوة والثقة
ً
ت�ح��دي��دا اذا أحسن معاملتها ،كما
ً
يؤثر األمر إيجابيا على اختيارها
ل�ل�ش�ب��ان ،ف��ال��رج��ل األول ف��ي ح�ي��اة
ّ
تتحدد
خالله
الفتاة هو والدها ،من ً
نظرتها إلى الرجال عامة .تعمد الى
انتقاء األف�ض��ل بينهم وتبحث عن
ش��اب ذي شخصية ق��ري�ب��ة ال��ى حد
ما من شخصية أبيها .لكن االفراط
ً
في الدالل والغنج قد يؤدي أحيانا
الى تأخر مرحلة النضح عند الفتاة
ف�ت�ص�ب��ح ات�ك��ال�ي��ة وغ �ي��ر م�س��ؤول��ة.
لذا على األب أن يكون حاضرا وأن
ً
يلعب دور الحنون حينا والمرشد
ً
أحيانا.

ل �م��ى ف �ت��اة ف ��ي ال �س��اب �ع��ة ع�ش��رة
ت��رب �ط �ه��ا ع�ل�اق ��ة ق ��وي ��ة ب ��وال ��ده ��ا.
ت �ظ �ه��ر ه � ��ذه ال� �ص�ل�اب ��ة م� ��ن خ�ل�ال
ال�م�ق��ارن��ة ب�ي��ن ال�م�ع��ام�ل��ة الحسنة
التي تتلقاها منه وتلك الهامشية
ّ
التي يعانيها أشقاؤها الثالثة .لعل
سبب االهتمام المفرط كونها االبنة
الوحيدة بين ثالثة صبيان واألقرب
ال ��ى ش�خ�ص�ي�ت��ه ب �ي��ن اآلخ ��ري ��ن ،أو
ألن� �ه ��ا ت� �ح � ّ�ب ب �ط �ب �ع �ه��ا االق � �ت� ��راب
ً
منه طلبا للحنان .مهما ت�ع� ّ�د دت
ّ
األس �ب��اب ال�ن�ت�ي�ج��ة واح � ��دة :تعلق
االبنة بوالدها إلى ّ
حد أنها تفضل
مشاركته أخبارها على مصارحة
أم� �ه ��ا .ت �ع �ت��رف ل �م��ى ب� ��أن وال ��ده ��ا
ً
ال ي��رف��ض ل �ه��ا ط �ل �ب��ا ،ع �ل��ى عكس

العالقة المتينة بين األب وابنته تساعدها على تحقيق النجاح في
ً
حياتها ،أما العالقة السطحية بينهما فغالبا ما تؤدي الى الفشل .قد
تغيب تلك الليونة في تعامل األب مع ابنته في مجتمعنا مع انشغال
اآلب��اء بأعمالهم وتكليف األم بمهمة التربية واالن�ف��راد بلعب دور
ً
متخليا عن الدور العاطفي الذي ّ
يقربه أكثر فأكثر
المرشد والواعظ
من عالم ابنته .لكن االهتمام واجب أساسي على كل والد أن يلتزم به
فمن شأن هذه العالقة أن ترسم خطة لمستقبل الفتاة تساعدها في
تقوية شخصيتها وتضمن نجاحها في الحياة المهنية والزوجية
وفي عالقاتها مع اآلخرين.

ٌ
سند في العلم
ك� ��ذل� ��ك ي �ن �ع �ك ��س ح � �ض� ��ور األب
ب�ج��ان��ب اب�ن�ت��ه وغ�م��ره��ا بالعاطفة
على تفوقها في المدرسة ،ال سيما
في المواد العلمية .أثبتت الدراسات
ال �ن �ف �س �ي��ة ان وج � ��ود األب أس��اس��ي

ً
وال��دت �ه��ا ال �ت��ي غ��ال �ب��ا م��ا ت�ع��ارض
طلباتها وتحاول حث زوجها على
ً
ت�ض�ي�ي��ق م�س��اح��ة اب�ن�ت�ه�م��ا ق�ل�ي�لا،
لكن م��ن دون ج��دوى .أم��ا عالقتها
ً
مع الشبان فلم تجد لمى بعد شابا
تتطابق مواصفاته مع رغباتها رغم
أنها ال تعي ذلك ،اال أن المواصفات
التي تبحث عنها في الحبيب ليست
ً
ّ
يجسدها
اال انعكاسا للصورة التي
ً
وال��ده��ا وال �ت��ي تسعى ال ش�ع��وري��ا
للحصول عليها في عالقاتها مع
الشبان.
أما في حال تجاهل الوالد ابنته
وعاملها بطريقة هامشية من دون
ً
ً
أن يوليها اهتماما كافيا فإن الفتاة
تقع في حب أول ش��اب تشعر معه
ب��األم��ان ل�ت�ع� ّ�وض ب��ذل��ك ع��ن نقص
الدالل الذي عانته مع والدها ،ذلك
أنها تشعر باالكتفاء قرب أبيها اذا
كان عطوفا معها وفي حال انعدام
هذا الحنان تسعى الى هذا االكتفاء
ً
ب�ع�ي��دا ع�ن��ه ،م��ا ي��ؤدي ال��ى مشاكل
عاطفية تتسبب بها هذه الحاجة.
مهما حاولت األم جاهدة س� ّ�د هذا
ال �ن �ق��ص ت ��رى ن�ف�س�ه��ا ع ��اج ��زة عن
تعويض مكانة األب ولعب دوره .انه
رب األسرة ،اآلمر الناهي والحاسم،
ّ
والمتفهم.
الرجل الحنون
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ماذا نشرب؟ القهوة أم الشاي؟ ...ماذا نأكل؟ الكعك أم الجبن؟

			 أسرى االختيار يعانون ...ويندمون
«أقف أمام الخيارات الموضوعة أمامي
وأنا حائر ال أعرف ماذا أختار .أنظر إلى
هذا وأتأمل في ذاك .يسألني أصدقائي
ً
أحيانا إن كنت ّ
أود تناول العشاء في
ّ
مطعم أو أفضل حضور فيلم في إحد
دور السينما .لكنني أتجنب الجواب وأترك
لهم الخيار ألنني ال أعرف ماذا أريد».

يقول معظمنا« :إذا أرغمت على
االختيار أشعر أنني أتعذب وبأن
عقلي منقسم تتجاذبه اختيارات
مختلفة .أح��ب ال�ح�ي��اة وأرغ ��ب في
اكتشاف كل ما يدور حولي .وهذا ما
ً
يجعلني ال أعرف ماذا أختار .مثال،
االنضمام إلى
قررت الصيف الفائت
ّ
�اد رياضي .وألنني لم أق��رر ماذا
ن� ٍ
ّ
تسجلت
اختار من أن��واع الرياضة
نواد مختلفة .والنتيجة؟
في أربعة ٍ
ل��م أذه� ��ب إل ��ى ٍّ
أي م�ن�ه��ا ألن �ن��ي لم
أستطع االختيار بينها».
ٍّ
تأن وعشوائية

ً
ضع حجرا فوق آخر
كلما نجحت في اتخاذ
قرار واخرج لالحتفال
مع أصدقائك عندما
تصل الحجارة إلى عدد
ّ
معين

ليس للتردد عواقب
ُ
تذكر في المسائل
ّ
اليومية ،لكن عواقبه
تصبح وخيمة عند
اتخاذ قرارات مصيرية

ب � � �ه� � ��ذه ال� � �ك� � �ل� � �م � ��ات ال� �ب� �س� �ي� �ط ��ة
وال�م�خ�ت�ص��رة ي�ع� ّ�ب��ر ال�ك�ث�ي��رون عن
م �ش��اك �ل �ه��م ال �ك �ث �ي��رة ف ��ي ال � ُح �ي��اة:
التردد في اتخاذ القرارات .نضطر
ً
ي��وم� ّ�ي��ا إل��ى ات�خ��اذ مئات ال �ق��رارات،

بتأن
بعضها ن��درس��ه ونتأمل فيه ّ ًٍ
�وي ��ا
وب� �ع� �ض� �ه ��ا اآلخ� � � ��ر ي� ��أت� ��ي ع� �ف �
ً
و ع� �ش ��وا ئ � ّ�ي ��ا م� ��ن دون أي ت�ف�ك�ي��ر
ً
ّ
م�س�ب��ق .ط �ب �ع��ا ،ال�ت�م��ه��ل وال �ت��روي
أمران طبيعيان حين نقف أمام قرار
ّ
مصيري ف��ي الحياة .لكن البعض
ي�ت��ردد حتى ف��ي أبسط ال �ق��رارات« :
ماذا نشرب؟ القهوة أم الشاي؟ ماذا
نتناول؟ الجبن أم الكعك؟» وتمتد
هذه الحالة لتطال كل القرارت .تذكر
إح� ��دى ال �س �ي��دات« :أع ��ان ��ي مشكلة
ال� �ت � ّ
�ردد ال ��دائ ��م ،م�م��ا ح � ّ�ول حياتي
إلى جحيم .ال يقتصر ترددي على
ال �م �س��ائ��ل ال �ي��وم �ي��ة ك��ال �ث��وب ال��ذي
سأرتديه أو الطعام الذي سأتناوله،
بل يتعداه إلى القرارات المهمة .ومع
ً
ً
أنني أمضي وقتا طويال وأن��ا أزن
السلبيات واإليجابيات ،ال أتوصل
في النهاية إلى أي ق��رار» .ولكن ما
سبب هذه الحالة؟

ي��وض��ح ع�ل��م ال�ن�ف��س س�ب��ب ه��ذه
الحالة بالعجز عن اتخاذ القرارات
بسبب الخوف من االلتزام .فالتردد
ي �ع �ن��ي رف � ��ض ال� �خ � �ي ��ارات األخ � ��رى
وااللتزام بخيار واحد .واألشخاص
الذين يعجزون عن اتخاذ القرارت
ي �ع �ج��زون ه� ��ذا ال� ��واق� ��عُ .ي�ف�ض�ل��ون
ال�ع�ي��ش ف��ي ال�خ �ي��ال ع ��وض ات�خ��اذ
خ� �ط ��وات ض ��روري ��ة وح ��اس �م ��ة ،أي
ً
ات �خ ��اذ ال� �ق ��رار .ك �م��ا أن ��ه غ��ال �ب��ا ما
يعيش المرء الذي يعجز عن اتخاذ
القرار معضلة ،ألن القرار في نظره
َ
الخيارين.
يعني التخلي عن أح��د
ً
ي� �ع ��ان ��ي ه � � ��ذا ال� �ش� �خ ��ص ص� ��راع� ��ا
ً
داخ �ل� ّ�ي��ا ت �ت �ج��اذب��ه ف �ي��ه ال �خ �ي��ارات
المختلفة التي يعتبرها كلها من
ب��األه �م �ي��ة ذات� �ه ��ا .وي�ع�ت�ب��ر بعض
ً
األطباء التردد نوعا من الدفاع عن
ّ
المترددون بحسب األطباء
النفس.
ي �خ��اف��ون م��ن م��واج �ه��ة ال ��واق ��ع ،إذ

ً
تنقصهم ال�ث�ق��ة ب��ال �ن �ف��س» .ف�ض�لا
ع ��ن ذل� � ��ك ،ي �ع �ت �ب��ر ب �ع��ض األط� �ب ��اء
النفسيين أن ل �ه��ذه ا ل�ح��ا ل��ة عالقة
بالتربية المنزلية الصارمة التي ال
تعطي الولد حق االختيار وتسلبه
ّ
يتدرب
إرادته .فاإلنسان منذ صغره
ً
ت��دري �ج �ي��ا ع�ل��ى اخ �ت �ي��ار م��ا ينفعه
وما يريده .وقد تنتقل حالة التردد
هذه إلى األوالد ،من آبائهم ،فيخال
األوالد في البداية أن التردد هو أمر
ح �س��ن .ك�م��ا ي�م�ك��ن أن ت�ظ�ه��ر حالة
ال� �ت ��ردد ع �ن��د األش� �خ ��اص األذك� �ي ��اء
ال��ذي��ن يميلون إل��ى الكمال .فهم ال
يقتنعون ب��اال خ�ت�ي��ار بسهولة بل
ي�ط�م�ح��ون إل ��ى أن ت �ك��ون أع�م��ال�ه��م
ً
دوم� � ��ا ص �ح �ي �ح��ة وك ��ام� �ل ��ة .وك�ل�م��ا
ً
ً
اخ� �ت ��اروا أم � ��را ت� � ��رددوا ف �ي��ه ب�ح�ث��ا
ً
عن األفضل .وأحيانا ينتج التردد
ع��ن ضعف ف��ي األع�ص��اب بحيث ال
تستقر على حال ،وهذه حالة تشبه
ً
الوسواس ،فكلما اختار الفرد أمرا
شك فيه وقلق بشأنه وتردد.
بين خيارين
ت�ك�ث��ر االق �ت��راح��ات ل�ح��ل مشكلة
التردد .يقترح بعض أطباء النفس
وض ��ع ح�ج��ر ف ��وق آخ ��ر ك�ل�م��ا نجح
الشخص المتردد في اتخاذ ق��رار،
وال�خ��روج لالحتفال م��ع األص��دق��اء
ع �ن��دم��ا ت �ص��ل ال �ح �ج��ارة إل ��ى ع��دد
م �ع� ّ�ي��ن .وي �ن �ص��ح ال �ب �ع��ض ب�ك�ت��اب��ة
الخيارات على قطعة من الورق ،ثم
وضعها في ّوعاء وسحب ورقة ورق
واح��دة .إال أن��ه يبقى على المرء أن
يقوم هو بكل الجهد .وتبدأ الخطوة
األولى عندما يعي أنه يعاني هذه
المشكلة .فالبعض يمضي حياته
ً
كلها من دون أن يدرك أن به خطبا
م��ا .ل��ذل��ك ،إن ك��ان ص��دي�ق��ك يعاني
هذه المشكلة ،فال تتردد في إخباره
بذلك.
يرتبط العجز عن اتخاذ القرارات
ب��ال�خ��وف م��ن االل �ت��زام .ق��د ال يكون

ُ
ل�ه��ذا ال �ت��ردد ع��واق��ب ت��ذك��ر في
ّ
المسائل اليومية ،ل�ك��ن عواقبه
تصبح وخيمة عند اتخاذ ق��رارات
م �ص �ي��ري��ةَ .م� ��ن ي� �ت ��ردد ف ��ي ات �خ��اذ
ً
ً
ال � � �ق� � ��رارات ي� �ك ��ون ع � � ��ادة ش �خ �ص��ا
ً
متشائما  ،يترك الحياة ّ
تقر ر له
مصيره.
ً
غالبا ما يؤدي بهم ذلك
ّ
إلى نهايات مأسوية .هذا
الشخص ال يعي مدى
خطورة الحالة التي
يعانيها إال بعد أن
يمر بتجارب مريرة
تظهر له حقيقة
ً
تردده .فضال
عن ذلك يبقى
أسير تردده
فتفوته الكثير
من الفرص
في الحياة.
حينئذ
ٍ
يندم على
إضاعتها
من يده.

المترددون هم أشخاص سلبيون يتركون الحياة ّ
تقرر لهم مصيرهم .لحل هذه المشكلة،
يقترح األطباء النفسيون العودة إل��ى أصلها .فهم يعتبرون أن وراء كل خيار ّ نقوم به
مجموعة من القيم التي نستند إليها .وعندما نتردد بين خيارين يكون وراء كل منهما
مجموعة مختلفة من القيم .فإذا حاولنا التوحيد بين هذه القيم نتحرر من الضغط النفسي
أو من المعضلة التي تتجاذبنا ،ما يتيح لنا اتخاذ القرار بسهولة أكبر.

تسالي
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6

ابحث عن الكلمات التالية في الشبكة واشطبها في جميع
ً
االتجاهات .تجد بعد عملية الشطب حروفا غير مشطوبة تؤلف
على التوالي كلمة السر وهي مضيق يصل الخليج ببحر عمان.
نعمة
فصاحة
صبر
أمل
نية
كرامة
صراحة
ثراء
هدف
كفاءة
طموح
حلم
وعد
مودة
عفة
رخاء
وعي
نجاح
علم
سعادة
وفاء
نصيب
عمل
شجاعة

؟

7

ما الرقم الذي ينبغي أن يحل
ً
منطقيا محل عالمة االستفهام؟

8
9
ً
عموديا

ً
أفقيا
 1ـ ه��وة بحرية ف��ي المحيط ال��ه��ادي تحمل اسم
السفينة التي اكتشفتها
 2ـ شريف  -يعدل
 3ـ منخل  -فزع
 4ـ بريق  -علبة من قش
 5ـ آلة موسيقية  -عاقل
 6ـ يدرك  -شرب الماء بال تنفس
 7ـ هجم  -برد  -وجع
 8ـ مدينة قديمة في العراق على نهر ديالى
 9ـ ملك مغولي اتخذ سمرقند عاصمة له

من هو؟

 1ـ بحيرة كبيرة ف��ي أفريقيا الشرقية م��ن أعمق
البحيرات الحلوة في العالم
 2ـ شعر بعض الحيوانات  -أعلى قمة في العالم
 3ـ ن��ح��وي ش��ه��ي��ر ن��ش��أ ف���ي ال��ب��ص��رة وت��ع��ل��م على
الخليل  -للتعليل
 4ـ قول  -ساكن في المكان
 5ـ ضد نهار  -مرض صدري
 6ـ سقي  -من الحيوانات  -شاب ال خبرة له
 7ـ نتن  -يقايض
 8ـ بقايا  -طري
 9ـ برج معدني يشرف على باريس  -أثر الضربة
(معكوسة)

1

 =4+3+2+1أليف
 =6+3+4+1سجين

 =8+6+5سرور
 =9+6+7+8ارتباك

 =9+7+2قصد
 =6+5+4هجرة

kakuro

6

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.
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كاتب لبناني برع في العلوم السامية والعادات اللبنانية.

sudoku
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7

9

1

8
9

14
15

9

11

10

1

مربعات كبيرة ،يقسم كل مربع إلى  9خاليا صغيرة .إمأل الخاليا الصغيرة
تتألف شبكة  sudokuهذه من 9
اّ
باألرقام المناسبة من  1إلى  .9يجب أل يتكرر الرقم أكثر من مرة في كل صف أفقي أو عمودي.

الحلول
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الكلمات المتقاطعة:
ً
أفقيا  1 :ـ توسكارورا  .2نبيل
 يسوي  .3غربال  -خاف .4وميض  -سل  .5ناي  -لبيب .6
يفهم  -عب  .7كر  -قر  -ألم .8
اسكي بغداد  .9تيمورلنك
ً
عموديا  1 :ـ تنغانيكا  .2وبر
 أفرست  .3سيبويه  -كي  .4كالم مقيم  .5ليل  -ربو  .6ري  -ضبع غر  .7وسخ  -يبادل  .8رواسب -الن  .9إيفل  -كدمة

12
19

الكلمة الضائعة :هرمز
من هو :أنيس فريحة

14

+

+

الرقم المطلوب44 :

8

+

=
=

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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افتتح االمين العام للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب بدر الرفاعي ،معرض الطفل
التشكيلي الثاني في قاعتي الفنون واحمد
العدواني بضاحية عبدالله السالم ،وذلك
ضمن فعاليات ال��م��ع��رض الصيفي ال��راب��ع
ل��ع��ام  .2007وأك���د ال��رف��اع��ي ف��ي كلمة ل��ه ان
االطفال هم ثروة الكويت وقادة مستقبلها،
وأن المجلس يؤمن ب��دور الثقافة الشاملة
ً
ف��ي تنمية ق���درات اط��ف��ال ال��ك��وي��ت ،آم�ل�ا في
أن يكون هذا المعرض التشكيلي للفنانين
االط����ف����ال ،م��ن��اس��ب��ة ل��ح��ث ال��ج��م��ي��ع رس��م��ي��ا
وشعبيا على بذل كل االمكانات لرعايتهم
وصقلهم ،ورسم معالم الطريق أمامهم.

المناسبة
معرض الطفل
التشكيلي الثاني
المكان
المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب
قياديو المجلس الوطني مع بعض الفنانين

لقطة جماعية للمشاركين والحضور

لمياء الشرهان

جنان صالح الدويسان

دويسان الدويسان وعبدالله البصيري

عائلتا الدويسان والبصيري

عائلة الرباحي وبوحمد وموالني

لوحة ترمز إلى عالقة الكويت بالبحر

ت�����وج�����ه م����وظ����ف����و ال����م����ش����روع����ات
السياحية الى بنك ا ل��دم للتبرع
ب��ال��دم .واك���دت م��دي��رة ال��ع�لاق��ات
ال�����ع�����ام�����ة ف������ي ال�����م�����ش�����روع�����ات ان
ت���ب���رع ال���م���وظ���ف���ي���ن ج�����اء اي���م���ان���ا
م��ن��ه��م ب��ه��ذا ال���واج���ب االن��س��ان��ي،
وحرصهم على مساعدة اخوانهم
ال���م���ح���ت���اج���ي���ن ال�������ى ال����������دم .ك��م��ا
ش��ك��رت ال��ص��ال��ح ب��ن��ك ال���دم على
ت��ج��او ب��ه ا ل��س��ر ي��ع وتلبية ا ل��ن��داء
إذ ق����ام ب��ت��و ف��ي��ر و ح�����دة م��ت��ن��ق��ل��ة
تابعة الدارة الخدمات ،مع طاقم
ف��ن��ي واداري م��ت��خ��ص��ص للمقر
ال��رئ��ي��س��ي ال��ج��دي��د ل��ل��م��ش��روع��ات
السياحية في الشويخ.

المناسبة
موظفو المشروعات
السياحية يتبرعون
بالدم
المكان
المشروعات في الشويخ
هدى الصالح تكرم فريق العمل من بنك الدم

خالد الغانم يستعد للتبرع

سعود الماجد

عبدالوهاب البناي في مقدمة المتبرعين

مجتمع
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استضاف منتزه الخيران
ال��س��ي��اح��ي ف���ري���ق ال��ع��م��ل
للحملة ا ل��ت��و ع��و ي��ة التي
دش��ن��ت��ه��ا ادارة االط���ف���اء
ا ل������ب������ح������ري ف�������ي االدارة
ال��ع��ام��ة ل�لاط��ف��اء .رئيس
مركز الخيران والشعيبة
ال���ب���ح���ري ال���م���ق���دم خ��ال��د
راك��������ان ال����م����ك����راد ق�����ال ان
ا ل��ح��م��ل��ة ستستمر حتى
 20س���ب���ت���م���ب���ر ا ل���م���ق���ب���ل،
واضاف المكراد ان شركة
ال��م��ش��روع��ات السياحية
اس��ت��ض��اف��ت ال��ح��م��ل��ة في
م��ن��ت��زه ال���خ���ي���ران ب��ه��دف
ال��ت��ق��اء ف��ري��ق الحملة مع
رواد المنتزه لتعريفهم
ع��ل��ى االه�����داف وال��ن��ت��ائ��ج
ال��م��ن��ش��ودة م���ن ال��ح��م��ل��ة،
وأش�������ار ال���م���ك���راد ال�����ى أن
ال��ح��م��ل��ة ان��ط��ل��ق��ت ت��ح��ت
ش����ع����ار «اه����م����ي����ة ارت��������داء
سترة النجاة» اضافة الى
استخدام كاشفة الدخان
ومطفأة الحريق .وجرى
خ��ل�ال اس��ت��ض��اف��ة م��ن��ت��زه
ال�����خ�����ي�����ران ل����ف����ري����ق ع��م��ل
الحملة التوعوية بعض
ال��م��س��اب��ق��ات ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة
وت����وزي����ع ال���ج���وائ���ز ع��ل��ى
االط������ف������ال .وف������ي ال���خ���ت���ام
تقدم المكراد بالشكر الى
ادارة منتزه الخيران على
تعاونها المستمر لغرس
المفاهيم الصحيحة في
اس���ت���خ���دام اج���ه���زة االم���ن
والسالمة.

المناسبة
زيارة فريق االطفاء
البحري لـ«خيران»
المكان
منتزه الخيران

المقدم خالد راكان المكراد

المقدم صالح المزين والمقدم خالد المكراد يتوسطان فريق العمل

عنصران من االطفاء بعد خروجهما من البحر

اللواء جاسم المنصوري وافراد عائلته

توزيع الجوائز على االطفال

جانب من الحملة التوعوية

تدريب احد االطفال على استخدام سترة النجاة

بم�شاركة خم�سة من �أبرز نجوم الغناء العربي
بيب�سي تطلق حملتها الفنية الجديدة «بحر النجوم»

ش���ه���د ب�������در ت���ع���د ص��دي��ق��ات��ه��ا
ب����م����ش����اه����دت����ه����ا ع����ل����ى ص��ف��ح��ة
المجتمع في «الجريدة» كل فترة
ً
للتواصل معهن إعالميا.

ع��ب��دال��وه��اب ع��ل��ي ف��ي لقطة له
يطلب المزيد من قطعة الحلوى
ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ف��ي عيد ميالد
صديقه .

غدير الخالدي ق��ررت استغالل
ال���ع���ط���ل���ة ال��ص��ي��ف��ي��ة ب��م��ط��ال��ع��ة
المزيد من الكتب االدبية لصقل
موهبتها في الكتابة.

ف����واز ال��خ��ال��دي ي���رى أن قضاء
ال��ع��ط��ل��ة ال��ص��ي��ف��ي��ة ف���ي االن��دي��ة
ال��ري��اض��ي��ة اف��ض��ل السبل لملء
الفراغ وتقوية القدرة البدنية.

أخبار اجتماعية
• اط��ل��ق��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة
فعاليات مهرجان «صيفنا ك��ول  »2لعام ،2007
ً
وي��ت��ض��م��ن ال��م��ه��رج��ان ،ع���روض���ا ل��ف��رق��ة ال��ف��ن��ون
الشعبية التابعة للهيئة ،ورح�ل�ات ال��ى المركز

العلمي وعدد من الجزر ،اضافة الى عدة مباريات
في كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية ،والسباحة،
ً
فضال عن دورات في تحفيظ القرآن الكريم ،وفن
االتيكيت واالقتصاد المنزلي.

• افتتح ام��س ال��ن��ادي الصيفي للمعاقين لهذا
العام ،برعاية ادارة المعاقين في وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،وسوف يستمر النادي حتى
نهاية اغسطس المقبل.

�أطلقت �شركة بيب�سيكو العالمية �أول حملة
دعائية من نوعها في العالم العربي ،حيث
�ستقوم ال�شركة بجمع خم�سة من �أبرز نجوم
الغناء العربي في عمل فني جديد �سيطلق
عليه ا�سم «بحر النجوم» .ويحكي هذا العمل
الفني ق�صة �صبي �صغير يحلم بالنجومية،
فيهب �أبطال الفيلم وه��م الفنانون العرب
الخم�سة :هيفاء وهبي ،وائل كفوري� ،أحمد
ال�شريف ،كارول �سماحة ،ورويدا المحروقي،
لم�ساعدته وتحفيزه على الوثوق بقدراته
ليتمكن من تحقيق �أمنيته التي ال تفارق
عقله.
وفي �إطار هذا العمل الفني تم ت�صوير دعاية
تلفزيونية تبرز تجربة الفنانة هيفاء وهبي
في التمثيل في الفيلم .و قد جرى ت�صوير
الدعاية في مدينة طرابل�س �شمال لبنان،
وتحكي الدعاية ق�صة يوم من المرح الذي
ت�ستمتع به هيفاء با إل�ضافة �إلى م�شاهد ما
وراء الكوالي�س ا ل�ت��ي ت�ح��دث عندما تقوم
�شخ�صية م�شهورة مثل هيفاء بت�صوير فيلم.
وحيث �أن الم�شاهير من �أمثالها لهم الكثير
من المعجبين ،فقد �أظهرت الدعاية ت أ�ثير
هيفاء على معجبيها ب�شكل مبا�شر حيث �أن
جمالها الفاتن �سحر المارة.
و�إلى جانب هيفاء وهبي ،تج ّمع المئات من
المعجبين بالنجمة اللبنانية كارول �سماحة
في ال�شوارع المحيطة ﺑﻤﻄﻌم «قهوة القزاز»
ف��ي أال��ش��رف�ي��ة ،حيث ك��ان��ت �سماحة ت�صور
�أحدث �إعالن تلفزيوني لبيب�سي الذي �شمل
م�شاهد من خلف الكوالي�س إلعالن بيب�سي
الخا�ص «ببحر النجوم» ،الحملة الجديدة
من بيب�سي.

من جهته� ،صرح ال�س ّيد �سعد عبد اللطيف،
الرئي�س ا�ﻹﻗﻟﻴﻤﻲ ﻟ�ﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺑ�ﺴﻴﻛﻭ العالمية،
بهذه المنا�سبة «�سي�ضم الفيلم ال�سينمائي
ال �ج��دي��د م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ف�ن��ان�ي��ن أالك �ث��ر
قربا ً من قلوب ال�شباب ،وال��ذي��ن يحظون
بجماهيرية كبيرة ،وهم هيفاء وهبي ،وائل
كفوري ،كارول �سماحة� ،أحمد ال�شريف ورويدا
المحروقي .و�أ�ضاف ال�سيد عبد اللطيف «من
المقرر عر�ض فيلم «بحر النجوم» في الربع
أالخير من العام الحالي».
وي���ش�م��ل �إع �ل�ان بيب�سي ال�ج��دي��د ال�خ��ا���ص
ب �� �س �م��اح��ة ل �ق �ط��ات وم �� �ش��اه��د م� ��ن خ�ل��ف
ال�ك��وال�ي����س تعطي لمحة ع��ن ال ��دور ال��ذي
تقوم به كارول في حملة بيب�سي الجديدة.
العالن ،ت ؤ�دي كارول رق�صة التانغو
وخالل إ
بمرافقة راق�ص ﺬو ﺟﺍﺬﺑﻴﺔ ﻏﺍﻤ�ﻀﻪ ﻔﺘﻆﻬﺮ
مهاراتها ف��ي الرق�ص م��ن ﺨﻼﻞ ﺨﻁﻮﺍﺖ
التانغو اﻟ�ﺴﺮﻴﻌﺔ.

وكانت بيب�سي قد �أطلقت حملتها اال�ستثنائية
التي تجمع أ�ه� ّم خم�س نجوم في المنطقة
خالل حفل ع�شاء فاخر �أقيم بهذه المنا�سبة،
حيث �أعلنت فيه ال�شركة � إط�ل�اق � إنتاجها
الجديد «بحر النجوم» ،والذي ح�ضره ح�شد
غفير م��ن عمالئها و أ� ب ��رز م�ساهميها في
ال�شرق أالو�سط و�شمال �أفريقيا في العا�صمة
اللبنانية بيروت.
وت �ه��دف بيب�سي م��ن خ�ل�ال ه��ذا الم�شروع
ال� �ف ��ري ��د ت �ع��زي��ز م��وق �ع �ه��ا ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة
القليمية ،وتقديم تجربة �سينمائية �شيقة
إ
ومثيرة بمعايير عالمية لل�شباب العربي.
وتتوفر المعلومات أ
والخبار وبع�ض اللقطات
الخا�صة بفيلم „بحر النجوم“ على الموقع
اللكتروني www.bahralnujoom.
إ
 comهذا با إل�ضافة �إلى فر�صة اال�شتراك
في م�سابقة تمنح الفائزين الم�شاركة في هذا
العمل المثير من بيب�سي.
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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
ا ل���ح���د ي���ث���ة ـ ا ل����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

4741738/4740864

• 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

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
د .سمير الشمري
6870502
• 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)

2613663

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

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

د.عبدالقادر عبدالحميدالسيد
• انف واذن وحنجره •
د.حسام عبدالفتاح
د .عبدالحميد المهنا
د .سند الفضالة
د .اسماعيل الفودري
د.عبدالله محمد العلي
د .محمود البوز
د .عبدالمحسن جعفر
د .جمال الحربي ( استشاري)
د .خالد الصبيح (استشاري)
د.محمد الدماطي (استشاري)
• أمراض نساء ووالدة •
د .فوزية القطان( استشاري)
د .عالية الفضلي
د.مهجة البدر
د.عادل الريس
د .صبرية اللنقاوي(استشاري)

6237805

5739277
5755255
9/8/5529017
2620166
5644660
5650064
2616122
3/2650302
2650555
2650606
9/5665408
2644474
2413282
5742557

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
د .ماجدة خليفة اليتامي
5343406
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
د .مي احمد سنان
5731275
4716754
د .يسرى محمد عبدالسالم
3713100
د .ايمان غيث عيسى المطوع
د .ناهد عبدالله العلي
5656886
د .هدى الناصر الزكي (استشارية)

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

52/2668762

2631008
3925505
2613151
5145111
4726614

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)
د .سامي الربيعة
5752222
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 الثالثاء
الشركة
الهولنديه
لوفتهانزا
الخطوط الهندية
طيران الجزيرة
التركية
اإلمارات
طيران الجزيرة
القطرية
طيران الخليج
الطيران الهندي
طيران الجزيرة
البريطانية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
القطرية
العربية للطيران
الطيران االيراني
لوفتهانزا للشحن
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
طيران الخليج
السيرالنكيه
الكويتية
آسمان
الطيران االيراني
الكويتية
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
المصرية
المصرية
االسكندرية
طيران الخليج
السعودية
طيران الجزيرة
السعودية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الملكية األردنيه
الكويتية
الشرق االوسط
الطيران العماني
الطيران االيراني
القطرية
طيران الجزيرة
اإلمارات
العربية للطيران
السعودية
السيرالنكيه
السورية
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
دي اتش ال
الكويتية
القطرية
اإلمارات
فالكن
الكويتية
اولمبيك
الكويتية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الكويتية
المصرية

رقم الرحلة
0458
629
576
0502
1173
854
0462
0139
221
856
0402
0156
549
561
543
101
161
0133
0122
614
8464
0438
0418
671
0512
212
226
743
6808
618
501
0666
785
541
622
611
832
214
509
0486
501
511
551
617
673
771
801
613
403
0644
3406
0135
0458
858
0128
511
228
342
283
1803
0422
343
351
216
171
361
0137
860
101
381
348
301
0606
0526
415
613

متجهة إلى
أمستردام
فرانكفورت
غوا  /كوتشي  /تشناي
األقصر
إسطنبول
دب ــي
حلـب
الدوحة
البحرين
كوتشي  /تشناي
دب ــي
لندن
أسيوط
ّ
عمـان
القاهرة
لندن  /نيويورك
رومــا  /الدار البيضاء
الدوحة
الشارقة
شهر كرد
الشارقة  /هونغ كونغ
طهران
بيروت
دب ــي
شرم الشيخ
البحرين
كولومبو
الدمام
شيراز
الر
بيروت
صالله
جدة
القاهرة
أسيوط
القاهرة
ّ
اإلسكندرية
البحرين
المدينة
البحرين  /دب ــي  /مسقط
جدة
طهران
دمشق
الدوحة
دب ــي
الرياض
ّ
عمـان
البحرين
بيروت
مسقط
مشهد
الدوحة
دمشق
دب ــي
الشارقة
الرياض
دب ــي  /كولومبو
دمشق
دكا
القاهرة
دب ــي  /دلهي
تشناي
كوتشي
البحرين
البحرين
كولومبو
الدوحة
دب ــي
البحرين
دلهي
دب ــي  /أثينا
مومبي
مومبي
ّ
اإلسكندرية
كوااللمبور  /جاكرتا
القاهرة

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

مواعيد وصول الرحالت لليوم الثالثاء
الشركة
طيران الجزيرة
طيران الخليج
التركية
القطرية
اإلمارات
دي اتش ال
الطيران الهندي
فالكن
الكويتية
البريطانية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
دي اتش ال
القطرية
لوفتهانزا للشحن
العربية للطيران
الطيران االيراني
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الكويتية
السيرالنكيه
طيران الخليج
آسمان
الطيران االيراني
الطيران العماني
المصرية
المصرية
االسكندرية
السعودية
الكويتية
طيران الخليج
السعودية
الكويتية
طيران الجزيرة
القطرية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الملكية األردنيه
الشرق االوسط
الطيران العماني
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
اإلمارات
طيران الجزيرة
السعودية
العربية للطيران
السيرالنكيه
الكويتية
الكويتية
السورية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
لوفتهانزا
الخطوط الهندية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
الكويتية
الكويتية
اإلمارات
القطرية
اولمبيك
الطيران الهندي
اوكرانيا انترناشيونا
طيران الجزيرة
المصرية
الباكستانية

رقم الرحلة
0487
220
1172
0138
853
170
861
202
412
0157
0527
204
346
382
0503
302
332
676
287
0132
8464
0121
615
0463
0457
282
225
211
6807
619
0645
621
610
831
508
562
213
500
744
0439
0134
672
550
544
800
402
0643
0419
0513
857
0403
510
0127
227
178
104
341
502
786
512
636
993
0413
618
614
772
215
542
674
552
859
0136
347
857
353
0459
612
205

قادمة من
مسقط  /دب ــي
البحرين
إسطنبول
الدوحة
دب ــي
البحرين
َ
مومبي  /أحمداباد
البحرين
مانيال  /بانكوك
لندن
ّ
اإلسكندرية
ـور
الهـ ـ َ
أحمداباد
دلهي
األقصر
مومبي
تروفنانثابرام
دب ــي
البصـرة
الدوحة
فرانكفورت
الشارقة
شهر كرد
حلـب
مومبي  /دب ــي
دكا
كولومبو  /دب ــي
البحرين
شيراز
الر
مسقط
أسيوط
القاهرة
ّ
اإلسكندرية
المدينة
ّ
عمـان
البحرين
جدة
الدمام
طهران
الدوحة
دب ــي
أسيوط
القاهرة
ّ
عمـان
بيروت
صالله
بيروت
شرم الشيخ
دب ــي
دب ــي  /البحرين
الرياض
الشارقة
كولومبو  /دب ــي
جنيف  /باريس
لندن
دمشق
بيروت
جدة
طهران
فرانكفورت
تشناي  /تروتشربالي  /الفجيرة
كوتشي  /دب ــي
الدوحة
البحرين
الرياض
البحرين
القاهرة
دب ــي
دمشق
دب ــي
الدوحة
أثينا
كوتشي  /تشناي
كييف
دمشق
القاهرة
الهـ ــور

الوقت
00:30
01:00
01:10
02:15
02:25
03:25
05:45
06:10
06:15
06:30
06:40
07:10
07:15
07:20
07:25
07:50
07:55
08:00
08:10
08:45
09:20
09:25
09:45
09:55
10:00
10:15
10:45
10:50
11:20
11:50
12:30
13:25
13:35
13:45
14:05
14:20
14:25
14:30
14:40
14:50
15:00
15:15
15:25
15:50
16:00
16:10
16:15
16:40
16:50
16:55
17:00
17:20
17:50
18:15
18:30
18:35
18:40
18:50
19:10
19:35
19:35
19:40
19:45
19:50
20:00
20:05
20:45
20:50
21:00
21:10
21:15
21:30
21:45
22:05
22:55
23:00
23:05
23:55
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جهاز السلكي دقيق
لمراقبة حالة القلب
ت���م���ك���ن ف�����ري�����ق م�����ن األط������ب������اء ف��ي
أل��م��ان��ي��ا م���ن زرع ش���اش���ات م��راق��ب��ة
السلكية كهربائية دقيقة فى قلبي
م��ري��ض��ي��ن م��م��ا ي��ع��ج��ل ب��االس��ت��غ��ن��اء
ع���ن اس���ت���خ���دام أج���ه���زة رس����م ال��ق��ل��ب
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ذات االح��ج��ام الكبيرة
المعدة للمشي وتتطلب أسالكا ذات
أقطاب كهربائية تلصق على الجلد
وتصيب بالحكة.
وي���س���ت���ط���ي���ع م����رض����ى ال���ق���ل���ب ع��ن
طريق هذا االنجاز الطبي االستحمام
والسباحة ومزاولة جميع االنشطة
اليومية من دون قلق من عدم إمكان  
لصق األقطاب الكهربائية أو تعطل
ب��ط��اري��ات األج���ه���زة الثقيلة بسبب
الرطوبة.
وق���������������ال األط����������ب����������اء ف���������ي ع������ي������ادة
أسكليبيوس بهامبورج إن مريضين
يعانيان اختالل عمل االذين ،خضعا
لعملية زرع ل��ل��ج��ه��از ت��ح��ت الجلد
يسجل نبض القلب على مدار الساعة
مدة ثالث سنوات.
وق��ال د .ك��ارل هاينز ك��وك رئيس
ق����س����م أط������ب������اء ال����ق����ل����ب ب��م��س��ت��ش��ف��ى
ه�����ا م�����ب�����ورج «إن ه�����ذ ي�����ن ه����م����ا أول
مريضين يستخدمان ه��ذا الجهاز
ال��ج��دي��د ف���ي ال���ع���ال���م» ي��ش��ار إل����ى أن

مارسيل خليفة يواصل جوالته الموسيقية:
أمثل بلدي على طريقتي
ي��ت��اب��ع ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي المقيم
في باريس مارسيل خليفة جوالته
الفنية في اوروب���ا والعالم العربي،
حيث من المقرر ان يشارك في يوليو
في العزف مع االوركسترا السمفونية
العمانية في مسقط مع عازف الكمان
الهندي الشهير سبراماينوم.
كما ي��ش��ارك خليفة ف��ي مهرجان
الشباب االوروب��ي المقام في برلين
ف�������ي  10اغ�����س�����ط�����س ت�����ح�����ت ق�����ي�����ادة
المايسترو سايمون راي��ت ويشارك
في  25منه مع اوركسترا «ابسوليت»
بقيادة االميركي كريستيان جيرفيه
ف��ي حفل ي��ق��دم ف��ي «م��رك��ز كينيدي»
بنيويورك.
وحول هذه الجوالت والمشاركات
ق����ال خ��ل��ي��ف��ة ل���وك���ال���ة ف���ران���س ب��رس
«اج���������������ول ف��������ي اع������م������ال������ي م��������ع ه�����ذه

كاميرا
تشارلي شابلن
في المزاد العلني

االوركسترات العالمية شرقا وغربا
ب���داف���ع ال��ح��ب ل��ت��ك��ون ه����ذه االع��م��ال
صدى وحكاية اعبر فيها عن شكي
وي��ق��ي��ن��ي وب��ص��راح��ة ع���اري���ة اع��ك��س
م����ن خ�ل�ال���ه���ا ن���ف���س���ي دع����م����ا ل��ب��ل��دي
م���ن دون ان اك�����ون م��ن��ت��دب��ا م���ن اي
ط��رف» .واض��اف خليفة «امثل بلدي
على طريقتي ورب��م��ا ان��ي م��ن خالل
موسيقاي امثل لبنان الديمقراطي
ال��ع��ل��م��ان��ي ،ل��ب��ن��ان ج��دي��د ب��ع��ي��د عن
الطائفية والمحسوبية واالرتهان».
وش����ارك ال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ي 14
يوليو من العام الجاري في ليفربول
في حفل اقامته االوركسترا الملكية
ال��ف��ي��ل��ه��رم��ون��ي��ة ف��ي م��دي��ن��ة البيتلز
وم��دي��ن��ة ج��ون ل��ي��ن��ون ،حيث يحمل
م��ط��اره��ا اس���م ه���ذا ال��ف��ن��ان العالمي
ال����ذي الي�����زال ال���ى ال���ي���وم س���ر مقتله

غ���ام���ض���ا .واق����ي����م ال���ح���ف���ل ف����ي ق��اع��ة
ال���ف���ي���ل���ه���رم���ون���ي���ة ف����ي خ����ت����ام االي������ام
الخمسة للمهرجان الثقافي العربي
السنوي في ليفربول الذي يستضيف
ك������ل ع�������ام اح�������د ال������وج������وه ال���ع���رب���ي���ة
المعروفة في مجال الفنون وقد كان
االحتفاء هذا العام بخليفة.
(باريس  -ا ف ب)

س��ت��ع��رض دار ك��ري��س��ت��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ،ال��ك��ام��ي��را ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال��ت��ي
استخدمها تشارلي شابلن في م��زاد علني في لندن ،وم��ن المرجح أن
يصل سعرها إلى حوالي  180ألف دوالر أميركي.
وذك��رت صحيفة «صنداي تلغراف» أن شابلن اشترى ه��ذه الكاميرا
بألفي دوالر أميركي ،حين أسس مع أخيه «ستوديوهات شابلن الدولية»
للتصوير السينمائي .وحصل شابلن ،الحائز على األوسكار والذي بدأ
ً
التمثيل عام  1914مقدما روائع كـ «الدكتاتور العظيم» و«األزمنة الحديثة»،
على لقب فارس في الـ 85من عمره ،بسبب ابداعه السينمائي .وامتد عطاء
ً
شابلن   65عاما ،حصل خاللها على ثالث جوائز أوسكار.
(لندن  -يو بي أي)

فلك

عيادة أسكليبيوس تعتبر واحدة من
خمس مستشفيات في أوروب��ا وقع
عليها االخ��ت��ي��ار الج����راء اخ��ت��ب��ارات
ع��ل��ى ال��ج��ه��از ال��ج��دي��د ال���ذى ط��ورت��ه
ش���رك���ة م���ي���دت���رون���ي���ك ف����ي ال����والي����ات
ال��م��ت��ح��دة .وي��ق��ول د .ك���وك «ان ه��ذا
الجهاز الذى اليتعدى حجمه جهاز
ال���ـ (ي���و إس ب���ي) ت��ت��م زراع���ت���ه تحت
ال��ج��ل��د لينقل ب��ي��ان��ات ن��ب��ض القلب
الس��ل��ك��ي��ا إل�����ى ش���اش���ة ص���غ���ي���رة ف��ي
ح��ج��م ه��ات��ف ن��ق��ال ص��غ��ي��ر ي��وم��ض
ض���وءا أح��م��ر ف��ي ح��ال��ة اض��ط��راب��ات
ضربات القلب».
ويعد اضطراب عمل االذين واحدا
من ابرز اضطرابات القلب الشائعة
ب��ي��ن ال���ن���اس وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ال��ق��ات��ل
الصامت نظرا لعدم دراية المريض
بحقيقته واعتقاده انه مجرد سرعة
نبض فقط.
(هامبورج  -د ب أ)

ً
جينيفر انيستون لن تشارك مجددا
في مسلسل أصدقاء

االسد
ً
م��ه��ن��ي��ا :ت��ث��ي��ر اه��ت��م��ام رئ��ي��س
ع��م��ل��ك ب��س��ب��ب ن���ج���اح ح��ق��ق��ت��ه
للمؤسسة.
ً
ً
ً
عاطفيا :تتخطى امتحانا كبيرا
في عالقتك بالحبيب.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :ت���س���ع���ى إلرض�����اء
العائلة من غير مساندتها.
رقم الحظ.7 :

القوس

 22يونيو  22 -يوليو

 23يوليو  22 -اغسطس

ً
م���ه���ن���ي���ا :ت���ع���رض ع��ل��ي��ك ال���ي���وم
فرصة عمل كنت في انتظارها
منذ مدة طويلة.
ً
ع������اط������ف������ي������ا :ت����� َت�����وت�����ر ع��ل�اق����ت����ك
بالحبيب .تحاش االنفعال كي ال
تتفوه بكالم عفوي جارح.
ً
اجتماعيا :تمارس عليك العائلة
ً
ضغوطا التخاذ قرار في مسألة
مهمة.
رقم الحظ.11 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :سيطر على األم���ور وال
تفلتها من يديك.
ً
ع���اط���ف���ي���ا :ت���ت���ع���رف ال����ي����وم إل���ى
ش���خ���ص ي���ج���ذب���ك م���ظ���ه���ره ل��ك��ن
حذار ما يخبئ في داخله.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :س�����وء ت���ف���اه���م م��ع
ص��دي��ق ق��د ي���ؤدي إل��ى مناقشة
حادة وكالم جارح.
رقم الحظ.6 :

الحمل

العذراء

الجدي

 21مارس  19 -ابريل

 23اغسطس  22 -سبتمبر

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تواجهك اليوم صعوبات
في العمل تتمكن من تجاوزها
بهدوء ويسر.
ً
ً
ع���اط���ف���ي���ا :ت���ل���ق���ى ت����ج����اوب����ا م��ن
الحبيب .يفاجئك م��دى تفهمه
ّ
لمشاكلك ألجل الحل.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :ص����دي����ق م��خ��ل��ص
ً
يبلغك أخبارا سارة.
رقم الحظ.7 :

ً
مهنيا :يقدر رئيسك جهدك الحثيث
إلنجاح مؤسسته.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ي��ش��ك ال��ح��ب��ي��ب ف��ي م��دى
ً
إخ�لا ص��ك ل��ه ،استعد ثقته مثبتا
مدى إخالصك له.
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :م��واج��ه��ة م���ع أح��ده��م
تحسمها لمصلحتك.
رقم الحظ.5 :

الثور

ً
مهنيا :تضع حجر األساس لبناء
مشروع أحالمك .ال تتسرع .كن
ً
صبورا.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :اب��ت��ع��د ع��ن ال��م��غ��ام��رات
ال���ع���اط���ف���ي���ة .ق�����د ي����ك����ون ال���وق���ت
ً
مناسبا لالرتباط.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :ح�����ذار ال���س���رع���ة في
القيادة.
رقم الحظ.3 :

الدلو
 20يناير  18 -فبراير

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

ً
م���ه���ن���ي���ا :ق����د ت����ك����ون ض��ح��ي��ة
م������ؤام������رات .اس��ت��ع��م��ل ذك�����اءك
لتخطي عراقيل زميل لك.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ال ت���دع ف��رص��ة لقاء
الحبيب تفوتك .قلبك ممتلئ
ً
شغفا.
ً
اجتماعيا :م��ب��ادرة طيبة من
صديق.
رقم الحظ.8 :

الجوزاء
 21مايو  21 -يونيو

ً
م��ه��ن��ي��ا :ج�����دول أع��م��ال��ك ال��ي��وم
ممتلئ لكنك تنجز أعمالك كلها
في الوقت المحدد.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ت��ف��وز ب��ق��ل��ب الحبيب
ب�������روم�������ان�������س�������ي�������ت�������ك وك���ل���ام�������ك
المعسول.
ً
اجتماعيا :نصيحة من صديق
قد ال تكون في محلها.
رقم الحظ.12 :

الميزان

 20ابريل  20 -مايو

ً
مهنيا :يساندك زميل فاستعن
ب������ه الم�����ت��ل��اك�����ه خ�����ب�����رة ط���وي���ل���ة
تستفيد منها.
ً
ع���اط���ف���ي���ا :ش����ع����ور ب���ال���م���ل���ل م��ع
الشريك .إكسر الروتين رقم معه
بأنشطة مسلية.
ً
اج���ت���م���اع���ي���ا :ك���ث���ي���ر ال���ت���ن���ق�ل�ات
ً
واالت������ص������االت وال ت���ج���د وق���ت���ا
لنفسك.
رقم الحظ.9 :

قالت الممثلة األميركية الشهيرة
جينيفر انيستون إنها لن تجدد أبدا
لعبها لدور شخصية رايتشل غرين
التلفزيونية التي تسببت بشهرتها.
وينفي تصريح الممثلة الشائعات
ال��ت��ي ت��ح��دث��ت ع���ن إم���ك���ان تمثيلها
م��ع ف��ري��ق مسلسل «أص���دق���اء» ال��ذي
شكل انطالقتها ف��ي ع��ا ل��م التمثيل
وال���ش���ه���رة ،ح��ل��ق��ة خ��اص��ة أو فيلما
ي��ش��ك��ل اس��ت��ع��ادة ل���دوره���ا ال��س��اب��ق.
وق������ال م���ص���در م���ق���رب م����ن ال��م��م��ث��ل��ة
لموقع ( )Bang Showbizالبريطاني
الترفيهي «ال يمكن أن يجتمع الشمل
م���ن دون ج��ي��ن��ي��ف��ر وه����ي ت��ع��ت��ق��د أن
م��س��ل��س��ل «أص����دق����اء» اخ����ذ م���ا يكفي
م��ن ال��ش��ه��رة وع��ل��ي��ه��ا أن ت��ت��ق��دم في
مهنتها السينمائية» ،وأ ض���اف أن
« ج��ي��ن تعتبر لعبها دور شخصية
رات��ش��ي��ل م���رة ث��ان��ي��ة ف��ي ال��ف��ي��ل��م هو
بمثابة ع��ودة ال��ى ال���وراء في الوقت
الذي تريد أن تحجز لنفسها مكانا
كممثلة سينمائية و ت��ق��وم ب���أدوار
أك��ث��ر ج��دي��ة لتوسيع آف���اق قدراتها
التمثيلية».
(لندن  -يو بي أي)

السرطان

ً
مهنيا  :تطور غير متوقع في
عملك تذهلك نتائجه.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ش�����ارك ال��ح��ب��ي��ب في
األفكار ألنه يساعدك.
ً
اج����ت����م����اع����ي����ا :ال ت������دع األم������ور
العائلية تشغل بالك بل حافظ
على حياتك الشخصية.
رقم الحظ.4 :

العقرب

الحوت

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

 19فبراير  20 -مارس

َّ
ً
مهنيا :تحل بالصبر .ال تيأس
ً
بسبب الضيق المادي ،سريعا
ما يأتي الفرج.
ً
����ودة
م
��ب
س
��
ك
��
ل
��د
ه
ع���اط���ف���ي���ا :ت��ج��
ّ
الحبيب وتفشل في التقرب منه.
ً
ً
اج��ت��م��اع��ي��ا :ت��ل��ت��ق��ي أن���اس���ا في
م���ن���اس���ب���ة اج���ت���م���اع���ي���ة ت���ت���ب���ادل
معهم اآلراء.
رقم الحظ.10 :

ً
مهنيا :حذار الوقوع في الخطأ
فعيون الحساد تراقبك.
ً
عاطفيا :تدخل أحد أفراد العائلة
في ش��ؤون عالقتك مع الشريك
يخلق المشاكل بينكما.
ً
اجتماعيا :يمر أح��د األصدقاء
في محنة كبيرة وهو في حاجة
إلى مساعدتك .آزره.
رقم الحظ.8 :

تلفزيون
تلفزيون الكويت
6.00
7.00
7.30
9.10
9.30
10.00
11.00
11.20
11.54
12.00
1.00
1.30
2.30
3.00
3.30

المجرة
العالم هذا الصباح
الفيلم العربي
المسلسل الكرتوني
برنامج وثائقي
مبروك جالك قلق
أهم األنباء
ساعة ضحى
اذان الظهر
بكرة أحلى
روائع القصص
ديوانية األسبوع
األخبار المتخصصة
األخبار العربية
ألف سؤال

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

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

مالكم إن ذا ميديل
استوديو األبطال
رايكم شباب
غزالن في غابة الذئاب
رجال يبيعون األوهام
حبيب الروح
أمبوش ميك أوفر
طيمشة ونيمشة
بوكس أوفيس
مزازيك
موجز األخبار
استوديو األبطال
النشرة االقتصادية
القناص
موجز األخبار

13:05
14:00
14:30
15:00
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
01:00

القرار األخير
أخبار الثالثة
مسلسل كرتون
مسلسل كرتون
وثائقي
علي يا ويكا
نجمة الخليج
اليك
أخبار اإلمارات
لحظات حرجة
أخبار العاشرة
وثائقي
ستوديو 24
البدرون
موجز األخبار

To Power
The Great Raid
Just Friends
Madagascar
The Chronicles Of
Narnia
Fly Away Home
The Bad News
Bears
Madagascar
Hermano
United States
Of Leland
Lord Of War
D.E.B.S

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

 DARK BLUEيعرض الساعة 23.00

SHOWMOVIES 2
03:00
05:30
09:00
11:15
13:00
14:45
17:00
19:00
21:00
23:30
01:30

The Two Jakes
Signs
Close Encounters
Of The Third Kind
The Forgotten
Masterminds
Close Encounters
Of The Third Kind
The Forgotten
Hitch
25th Hour
Flashdance
)Monster (2003

Columbo: By
07:30
Dawn’s Early Light
Spring Break
09:00
Shark Attack
Wicker Park
11:00
The Big Blue
13:00
The Wedding Date
15:00
An American
17:00
Rhapsody
Firefox
19:00
Under Suspicion
21:00
John Carpenter’s
23:00
   Vampires: The Turning
Screwed
01:00

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

11:10
13:00
15:00
16:45
17:00
18:55
21:15
23:00

MBC 2

LBC

غناوي
صيف مدهش
راسي غليص
مراسي
تداول
الناجحات
صيف المفاجآت
الملتقى
حظ ونصيب
كسر الخواطر
أخبار اإلمارات
عذب المعاني

سينما 1

بو قلبين
البحر أيوب
لقاء عالهواء
سنابل الحب
الشراقي
الوصية
عوضين
وامبراطورية عين
بو قلبين
البحر أيوب
لقاء عالهواء

SHOWMOVIES 1
04:45
07:15
09:00
10:30

الراي
07.00
07.30
08.45
09.45
10.35
11.30
12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.05
16.30
17.00
18.00

تلفزيون دبي

 Under Suspicionيعرض الساعة 21.00

MBC
العذراء والعقرب
دورية نص الليل
الزواج السعيد
ألبوم االفالم
العجوز والبلطجي
سارق الفرح
أبو زيد زمانه
األبواب المغلقة

MBC 4
13:15
14:00
14:45
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

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
عيال الفقر
اكليل الورد
سارة خاتون
دعوة فرح
غشمشم
كاش تاكسي
التفاح األخضر
األخبار
من سيربح المليون
عيال الفقر
صدى المالعب
األخبار

MBC Action
What not to Wear
Dr Phil
The Insider
Days Of Our Lives
Missing
ER
Rachel Ray
Dr Phil
North Shore
Oprah
Brat Camp
Bones
Malcolm in
the Middle
Inside Edition

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

Martial Law
Alias
Automotive Vision
Las Vegas
The Operative
Law and Order
War Of
The Wheels
Martial Law
Nash Bridges
Alias
Most Shocking
Prison Break
Counter Measures
Las Vegas

20ِ:00
21:35
22:00
23:26

سفرة دايمة
يال غول
ضربت
موجز األخبار
ايزابيال
سوق الخضار
عيشوا معنا
بال حدود
Perfect Bride
نشرة األخبار
شبابيك
حيلهم بينهم
أحالم ال تعرف
الدموع
العالم الليلة

اليوم

سينما 2
12:05
14:00
15:34
16:00
18:00

المستقبل

األم القاتلة
األسطى محروس
ألبوم األفالم
حبابيبي كثير
احترسي من الرجال
يا ماما
اسماعيل يس
في السجن
ألبوم األفالم
شياطين إلى األبد
ألبوم األفالم

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

 United States Of Lelandيعرض الساعة 21.00

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

صفحات خليجية
عالم سمسم
شربات
عائلتي
أصحاب المقام
الرفيع
نشرة األخبار
ادم وحوا
مغامرات أبو رياض
أحلى الناس
الجبان والحب
أصحاب المقام
الرفيع
صفحات خليجية
شربات

Supermovies
عيون بيروت
الفصول األربعة
سأظل أحبك
ً
لن أنساك أبدا
ّ
السلم والثعبان
أبو المفهومية
من الرياض
القاهرة اليوم

03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00

District 13
Stephanie Daley
Daltry Calhoun
Debut
New Police Story
They
Up At The Villa
My Life
Without Me
One Last Thing

21:00
23:00
01:00

The Last Goodbye
Dark Blue
Dead Mary

19:00

Dubai One
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00
20:00
22:00
22:30
23:00
00:00
02:00

Hope And Faith
Laguna Beach
Laguna Beach
Scrubs
Tyra
Emirates News
Cold Case
Third Watch
High Crimes
Soldier
Laguna Beach
Laguna Beach
.C.S.I
American Heart
Emirates News

 ...وعنبر
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عبرتا الواليات المتحدة من شرقها إلى غربها
من أجل «هاري بوتر»
ق��ال��ت م��راه��ق��ت��ان ع��ب��رت��ا ال���والي���ات
ال��م��ت��ح��دة م��ن ش��رق��ه��ا إل���ى غ��رب��ه��ا من
اج����ل ش�����راء ال���ج���زء ال���س���اب���ع واالخ���ي���ر
م��ن سلسلة ه���اري ب��وت��ر ان��ه يستحق
ال��رح��ل��ة .وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة ن��ي��وي��ورك
بوست األميركية أن تشيلسي لوغان
( 17ع��ام��ا) ول��ي��اه وي��ك��م��ان ( 18ع��ام��ا)
قامتا بالرحلة من سانتا روز بوالية
كاليفورنيا إل��ى ن��ي��وي��ورك لالنتظار
 16س���اع���ة أم������ام اح�����د م���ت���اج���ر ال��ك��ت��ب
للحصول على نسختهما م��ن الجزء
األخ���ي���ر م���ن ال��س��ل��س��ل��ة م��ن��ت��ص��ف ليل
الجمعة .وقالت المراهقتان إن هاري

خبريات

ب���وت���ر وال���ت���ج���وي���ف���ات ال���م���م���ي���ت���ة» ه��و
الكتاب األفضل حتى اآلن بين أج��زاء
ال��س��ل��س��ل��ة ال��س��ب��ع��ة ورف��ض��ت��ا الكشف
ع��ن ال��م��زي��د م��ن التفاصيل .واضافتا
إن للكتاب أهمية خ��ا ص��ة لديهما إذ
إنهما كبرتا مع مغامرات هاري بوتر
منذ أن بدأتا قراءة الجزء االول وهما
في سن الثامنة .وقالت لوغان وايكمان
انهما انهتا للتو دراستهما المدرسية
ويمكنهما ان تحتفال معا ،وأوضحتا
«انها نهاية عهد ،وهذه النهاية التي
كنا ننتظرها».
(نيويورك  -يو بي أي)

لندساي لوهان
تتجول عارية
في المصح

ومن الرقص ما قتل:
تونسي لقي حتفه جراء إفراطه في الرقص
تحول حفل زفاف بجنوب العاصمة
ت���ون���س إل����ى م���أت���م ب��ع��د أن ل��ق��ي أح��د
ال���م���دع���وي���ن ح��ت��ف��ه ج�����راء إف����راط����ه في
الرقص على أنغام الموسيقى الشعبية
التونسية.
وذكرت الصحف المحلية التونسية
ام����س أن ال��م��ت��وف��ى « 33ع���ام���ا» وه��و

ص���دي���ق ح��م��ي��م ل��ل��ع��ري��س «ش������رع ف��ي
الرقص منذ بداية السهرة عند الساعة
التاسعة ل ً
��ي�لا وح��ت��ى منتصف الليل
إل���ى أن س��ق��ط ب��ي��ن ال��راق��ص��ي��ن مفارقا
الحياة.
وأوض��ح��ت التقارير أن��ه ت��م إيقاف
ال���ع���رس وإب��ل��اغ ال��ش��رط��ة ال��ت��ي نقلت

ال��ج��ث��ة إل���ى ال��ط��ب��ي��ب ال��ش��رع��ي فأثبت
إصابته بسكتة قلبية.
(تونس  -د ب أ)

بدانة أمير بلجيكا الزائدة
اضطرته إلى خرق البروتوكول
اض���ط���ر االم���ي���ر ل������وران ن��ج��ل امل��ل��ك
ألبرت الثاني ملك بلجيكا إلى خرق
ال���ق���واع���د امل��ل��ك��ي��ة امل���ع���م���ول ب��ه��ا في
م���راس���م االح��ت��ف��ال ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي
ل�����ل�����ب��ل��اد وذل�����������ك ب����س����ب����ب «س���م���ن���ت���ه
الزائدة».
وأفاد تقرير لقناة «أر تي بي إف»
التلفزيونية ب��أن وزن االم��ي��ر ازداد
ب��ش��ك��ل واض����ح خ�ل�ال ال��ع��ام ال��ح��ال��ي
ل��درج��ة أن���ه ل��م ي��رت ِ��د ال����زي ال��رس��م��ي

ل��را ئ��د بحري بالبحرية البلجيكية
خالل االحتفال وفقا للقواعد املعمول
بها وإنما ارتدى بدلة عادية.
وب���رر االب���ن االص��غ��ر مللك بلجيكا
هذا الخرق لقواعد البروتوكول بأن
الزي الرسمي الذي كان من املفترض
أن يرتديه ل��م يعد مناسبا ل��ه ،وأن
ال��وق��ت ل��م يسعفه لالنتهاء م��ن زي
رسمي جديد في املوعد املحدد.
(بروكسل  -د ب أ)

زيتون فاسد
ألغى خطوبة
عروس

ً
زفاف ستيف مارتن وصديقته آن قريبا
ي��ع��ت��زم ال��م��م��ث��ل األم��ي��رك��ي الشهير
س��ت��ي��ف م���ارت���ن ال������زواج م���ن صديقته
ال��ص��ح��اف��ي��ة آن س��ب��ري��ن��غ��ف��ي��ل��د .وذك���ر
م��وق��ع ( )Bang Showbizالبريطاني
ال��ت��رف��ي��ه��ي أن م���ارت���ن ع����رض ال�����زواج
على الصحافية السابقة في صحيفة
ن��ي��وي��ورك��ر وال��ح��ال��ي��ة ف��ي مجلة ف��وغ
ويتوقع أن يدخال إلى القفص الذهبي

قريبا .وطلق مارتن ( 61عاما) زوجته
األول�����ى ف��ك��ت��وري��ا ت��ي��ن��ان��ت ع���ام 1994
بعد ثماني سنوات من الزواج ثم أقام
ع�لاق��ة م���ع ال��م��م��ث��ل��ة آن ه��ي��ك .وأن��ه��ى
ً
أخيرا كتابة
الممثل الكوميدي الشهير
ً
واقفا» ويتوقع أن يبدأ
مذكراته «ولدت
بيعها قريبا في متاجر الكتب.
(لندن  -يو بي أي)

كيت موس تصف صديقها السابق بـ «المقزز»

ت ��وم ك� ��روز وزوج � �ت ��ه ك��اث��ي ه��ول �م��ز خ �ل�ال ح �ف��ل اس�ت�ق�ب��ال�ه�م��ا الع ��ب ك ��رة ال �ق ��دم االن �ك �ل �ي��زي داي �ف �ي��د ب �ي �ك �ه��ام وزوج� �ت ��ه ف�ي�ك�ت��وري��ا
(أ ب)

أمس األول في لوس انجليس

مخمورة حطمت  14مركبة
تسببت سائقة مخمورة تماما في
ألمانيا ،بإلحاق أض���رار ب��ـ  14مركبة
أث��ن��اء تجولها بسيارتها ليلة االح��د
 االثنين.وذك����رت م��ص��ادر ال��ش��رط��ة ام���س أن
ال��س��ائ��ق��ة ( 31ع���ام���ا) أخ�����ذت ت��ت��ج��ول
بسيارتها لمسافة  150مترا في مدينة
هامبورغ ،وألحقت أضرارا بالسيارات
المتوقفة على جانب الطريق يمينا
ويسارا.
وت��وق��ف��ت ال��س��ي��ارة ف��ج��أة بعد هذه

الفوضى لتخرج السائقة المخمورة،
التي كانت تريد مواصلة رحلتها على
ال��ق��دم��ي��ن ،إال أن ال���م���ارة أم��س��ك��وا بها
حتى وصلت الشرطة.
وق���درت الشرطة الخسائر المالية
التي خلفتها السائقة المخمورة بأكثر
من  20ألف يورو.
وب����ل����غ����ت ن���س���ب���ة ال����ك����ح����ول ف�����ي دم
السائقة  3.61في االلف وفقا الختبار
قياس الكحول الذي خضعت له.
(ألمانيا  -د ب أ)

لقطة م��ن فيلم «عمليات خ��ا ص��ة» للممثلة اللبنانية نيكول سابا
(اي بي ايه)

نيكول كيدمان
ما زالت مغرمة
بزوجها
ق��ال��ت امل��م��ث��ل��ة االس��ت��رال��ي��ة نيكول
كيدمان إنها وزوجها املغني كايث
كل باآلخر
اوربان ال يزاالن مغرمان ٌّ
على الرغم من بعض العقبات التي
واج��ه��ت��ه��م��ا خ��ل��ال ال����ع����ام امل���اض���ي.
وأض���اف���ت ك��ي��دم��ان ف���ي م��ق��اب��ل��ة مع
صحيفة «ذا كوريير مايل» االسترالية
ان الشهور املاضية التي امضتها في
اس��ت��رال��ي��ا ال���ى ج��ان��ب زوج��ه��ا كانت
رائعة .ومنذ ابريل املاضي تنغمس
ك����ي����دم����ان ف�����ي دور ال����ل����ي����دي س�����ارة
اشلي االرستقراطية االنكليزية الى
جانب املمثل هيو جاكمان في فيلم
«استراليا» من اخ��راج باز الهرمان.
وق��ال��ت «م��ن ال��رائ��ع ان اص���ور فيلما
ه��ن��ا ب��ي��ن��م��ا ي����ؤدي ه���و ح��ف�لات��ه في
الوقت نفسه» .واحتفل الزوج بعيد
زواج��ه��م��ا االول ف��ي الشهر املاضي
ف���ي ب��ل��دة ب��وي��ن ش��م��ال ك��وي��ن��زالن��د.
وقالت كيدمان «ان التحدر من البلد
ذات������ه ي��ن��ش��ئ ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال����رواب����ط
ب��ط��ر ي��ق��ة ال يفهمها معظم ا ل��ن��اس.
ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��در ال���زوج���ان م��ن ب��ل��دان
م��خ��ت��ل��ف��ة ال ت��ن��ش��أ ب��ي��ن��ه��م��ا رواب����ط
مماثلة» .واعترفت كيدمان انها غير
واثقة مما اذا كانت ستستقر نهائيا
ف��ي اس��ت��رال��ي��ا ،خ��ص��وص��ا ان��ه��ا منذ
زواجها من اوربان تتنقل بني والية
تينيسي االميركية وسيندي .وقالت
ل��ل��ص��ح��ي��ف��ة «ن���ح���ن ل��س��ن��ا واث���ق�ي�ن...
هناك الكثير من الجوالت املوسيقية
واملشاريع ونحن لم نتزوج اال منذ
س��ن��ة ف��ق��ط وال زل��ن��ا ن��ح��اول ترتيب
حياتنا».
(سيدني  -يو بي أي)

وصفت عارضة االزياء البريطانية
الشهيرة كيت موس صديقها السابق
المغني بيت دورت���ي ( 28ع��ام��ا) ال��ذي
تالحقه الفضائح بأنه شخص «مقزز»
وذل������ك ب���ع���د أس���ب���وع���ي���ن م����ن إل��ق��ائ��ه��ا
م��ت��ع��ل��ق��ات��ه خ�����ارج م��ن��زل��ه��ا ف���ي ل��ن��دن
وإنهاء عالقتها به.
وق����ال����ت ص��ح��ي��ف��ة «ن����ي����وز أوف ذا
وورلد» إن موس قالت الحد المقربين
م���ن���ه���ا إن دورت�����������ي ش����خ����ص «ي����ب����دو
ويتصرف مثل القوقعة اللزجة ويخلف
وراءه الفوضى دائما».
وأضافت الصحيفة أن تصريحات
موس ( 33عاما) حول صديقها السابق
مدمن المخدرات هي المسمار االخير

ف����ي ن���ع���ش ع�لاق��ت��ه��م��ا ال���ت���ي ان���ه���ارت
بعد أن أقام دورتي عالقة مع عارضة
أزياء من جنوب أفريقيا تدعى ليندي
هينجستون ( 29عاما).
ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء
م��وس قوله إن عارضة االزي��اء الثرية
ت��ف��ك��ر ح��ال��ي��ا ف���ي ب��ي��ع م��ن��زل��ه��ا بحي
س��ان��ت ج��ون��س وود ال���راق���ي ألن��ه��ا ال
ترغب في أي شيء يذكرها بصديقها
السابق.
وأض��������اف ال����ص����دي����ق« :ل���ق���د س��أم��ت
(موس) من أسلوب حياته المتغير مثل
موسيقى ال��روك أن��د رول وه��ي ترغب
االن في االعتناء بنفسها».
وبدأت عالقة موس بدورتي مطلع

ع�����ام  2005وأح�������اط ب���ه���ا ال��ك��ث��ي��ر م��ن
الجدل حيث أكد الكثيرون أن مشكالت
دورتي الخاصة بتعاطي الكحوليات
والمخدرات كان لها تأثيرات سلبية في
الحياة المهنية للعارضة المشهورة.
(لندن  -د ب أ)

اآلباء الشبان يحرصون على حضور والدة أطفالهم
أوضحت دراسة ألمانية حديثة أن
أك��ث��ر م��ن  %75م��ن االب����اء ال��ش��ب��ان في
ألمانيا يحرصون على الحضور أثناء
خروج أطفالهم الى الدنيا.
وأظهر االستطالع الذي أجراه معهد
ألينسباخ أن  %77من االباء الذين تقل
أعمارهم عن  45عاما يرغبون في ان
يكونوا في حجرة الوالدة أثناء عملية

ال���والدة ف��ي مقابل  %16ل�لاب��اء الذين
تتجاوز أعمارهم الستين عاما .وقد
أعلن هذه النتائج منتدى مقره برلين
ويحمل اسم «بناء أسر أقوى».
وشمل ه��ذا االستطالع  1800رجل
وام�����رأة ت��ت��ج��اوز أع��م��اره��م ال��س��ادس��ة
عشرة.
وب�����ص�����ورة ع����ام����ة ف������إن  %57م��م��ن

ش��م��ل��ه��م االس����ت����ط��ل�اع أع����ط����وا إج���اب���ة
م��ؤك��دة على ال��س��ؤال ال��خ��اص بما إذا
كان يتعين على االباء ،من حيث المبدأ،
الحضور أثناء والدة أطفالهم.
وم����ن ال���واض���ح أي��ض��ا ال��ت��ب��اي��ن في
وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر م��ن م��ج��م��وع��ة عمرية
الى اخرى.
وأيد أكثر من ثلثي من تقل أعمارهم

عارضة ترتدي قبعة للمصممة األلمانية أنا كارولين مينزيل أمس في ألمانيا

اعتادت الممثلة األميركية
الشابة لندساي لوهان،
التجول عارية في مصح
اعادة التأهيل خالل فترة
عالجها من االدمان على
الكحول والمخدرات.
يشار الى انها المرة
الثانية التي تدخل فيها
لوهان إلى منشأة اعادة
التأهيل في مصحة
«بروميسز» بماليبو
في أقل من عام ،إذ
ً
يوما،
أمضت فيها 45
وقال مصدر لصحيفة
ناشيونال انكوايرر نقال
عن لوهان قولها «كنت
أثير جنونهم جميعا وأنا
أتجول عارية تماما ،طلبوا
مني مرارا التوقف عن هذا
األمر ،لكن كان من الممتع
للغاية مضايقة كل هؤالء
الشبان».
وسلمت لوهان نفسها إلى
الشرطة في عطلة األسبوع
الماضي لمواجهة تهم
بالقيادة تحت تأثير
الكحول والمخدر في مايو
الماضي.
(نيويورك  -يو بي أي)

عن الخمسة واألربعين عاما حضور
اآلب��اء أثناء عملية ال��والدة في مقابل
 %28لمن تزيد أعمارهم عن  60عاما.
(برلين  -د ب أ)

(أ ب)

لجأ مواطن سعودي
إلى أمانة مكة إلنقاذه
من ورطة إفساد خطوبة
ابنته بسبب علبة زيتون
اشتراها من متجر شهير
في مكة .ويحاول األب
من خالل شكوى قدمها
لألمانة وفرع وزارة
التجارة التوصل لعقوبة
ً
متهما
ضد المتجر
إياه بأنه باع له علبة
زيتون فاسدة ومنتهية
الصالحية تسببت في
هروب أسرة خطيب
ابنته .وذكرت صحيفة
«عكاظ» امس أن أسرة
الفتاة أعدت أطباق البيتزا
احتفاء بأسرة الخاطب،
إال أن الرائحة الكريهة
على الطعام أفسدت
جو الحفل .واضافت
الصحيفة «وبدأت أسرة
العريس تنسحب من
المنزل واعتقدت أن األمر
إهانة لها ،وقررت إلغاء
الخطوبة ،ما دعا والد
العروس الى التوجه الى
أمانة مكة إلثبات التهمة
على المتجر وتبرئة
سـاحة زوجته وابنته من
المؤامرة ضد العريس».
(الرياض  -يو بي أي)

سالحف تكساس...
حساء للصينيين
نشأت ديان افريت في
شرق تكساس حيث كانت
تهوى مشاهدة السالحف
وهي تستلقي على
ضفاف االنهار والبحيرات
المحلية للتعرض للشمس
واآلن تقول ان هذا المشهد
اضحى نادرا والسبب
واضح  ..ان الصين
استساغت مذاق لحم
سالحف تكساس.
وبيعت مئات االالف من
السالحف لتجار يقومون
بشحنها آلسيا حيث
يعتبر لحمها طعاما
شهيا مفيدا للصحة .بل
ان البعض يباع بسعر
أعلى في انحاء العالم
ليربي في المنازل.
وقالت افريت من مجموعة
بيني وودز التابعة لسييرا
كلوب وهي منظمة بيئية
امريكية «في تكساس
يمكن الي شخص يحمل
تصريحا يتكلف خمسين
دوالرا حمل ما يريده من
السالحف».
وتعداد السالحف في
العالم مهدد ويقول انصار
الحفاظ على البيئة ان
المشكلة تتزداد حدة
في تكساس لعدم فرض
قيود على جمع انواع من
السالحف التي ال تخضع
للحماية.
(هيوستون ،رويترز)

