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أحمد الشريفً :
تونس تعاني كبتا
ً
فنيا

المسلم« :التعليمية» ستتحرى الحقيقة غياب الرياض عن لجنة جوار العراق
في ملف «األهرام» مهما كانت األسماء
يكرس تردي عالقاتها مع دمشق

قضية

09 - 08

بشار الصايغ وعيد الرميزان وخالد الدوسري

ال تزال قضية إعالنات االهرام
تتفاعل ،كما ال يزال قرار إغالق
المكاتب االعالمية في الخارج مدار
بحث وتعليقات.

بينما وض��ع ملف وزارة االع�ل�ام على ن��ار حامية ،على خلفية قضيتي
«إعالن األهرام» و«إغالق المكاتب الخارجية» ،ينتظر أن توصي لجنة الشؤون
التعليمية البرلمانية ،في اجتماعها الذي دعت اليه الحكومة االحد المقبل،
بإعادة النظر في قرار اغالق المكاتب االعالمية في الخارج.
وفي تصريح خاص لـ«الجريدة» قال رئيس اللجنة النائب د .فيصل المسلم
إن «القيل والقال والتناقضات كثرت حول ملف اعالنات االه��رام ،لكن أمام
مسؤوليات اللجنة تسقط كل األسماء ويبقى التحري عن الحقيقة مهما كانت
األسماء» ،مشيرا الى أنه من المفترض أن تبادر الحكومة بتقديم الوثائق وأن
تكون هناك شفافية ومصداقية.
وأضاف المسلم أن استدعاء الحكومة الجتماع األحد المقبل هو لبحث
القرارات األخيرة المتعلقة بإغالق مكاتب االعالم الخارجي،
02

جون الكويت...
من حاضن لألسماك
إلى مكب نفايات!

النيابة ترد على خضير العنزي:
وكيل النيابة يواصل التحقيق في القضية

الرواق

12

الحريتي :الخوض في قضية رهن التحقيق مرفوض
حسين العبدالله
أكدت مصادر مسؤولة في النيابة
العامة ل�ـ «ال�ج��ري��دة» استمرار وكيل
النيابة مدحت رمضان في التحقيق
ف ��ي ال �ش �ك��وى ال �م �ق��دم��ة م ��ن ال��واف��د
األردني ضد أحد األشخاص .ونفت
م��ا ذك� ��ره ال �ن��ائ��ب خ�ض�ي��ر ال �ع �ن��زي،
في الصحف أمس ،عن تغيير وكيل
النيابة في القضية.
وق � ��ال � ��ت ال� � �م� � �ص � ��ادر إن وك� �ي ��ل

فهد التركي
كشفت دراس ��ة اع��دت�ه��ا االم��ان��ة ال�ع��ام��ة لمجلس ال� ��وزراء ع��ن زي ��ادة ع��دد
المواطنين ال��ذي��ن يحصلون على ق��روض استهالكية م��ن البنوك ،مما اثر
سلبا على الحياة االقتصادية والسياسية والمعيشية في البالد .وأوضحت
ان عدد المواطنين المقترضين في العام الماضي بلغ  350الفا من مختلف
االعمار ،وبلغت قيمة قروضهم  145مليون دينار.
وأض ��اف ��ت ان زي � ��ادة ال� �ق ��روض ادت ال ��ى ارت� �ف ��اع ل��م ي�ش�ه��د ل��ه م�ث�ي��ل في
نسبة االرب��اح السنوية للبنوك ،وذل��ك بسبب االقبال الكبير على القروض
االستهالكية التي باتت تنافس ادارات الجهات الحكومية المانحة لها ،من
خالل التسهيالت واالغراءات التي تقدمها البنوك للمقترضين بغض النظر
عن االضرار التي يمكن ان تصيب المجتمع الكويتي.
واوضحت الدراسة ان مركز البحوث والدراسات في مجلس الوزراء رصد
ظاهرة تفشي النمط االستهالكي بين معظم االسر الكويتية الى
02

انعقدت أمس في دمشق اللجنة
األمنية لدول جوار العراق في
حضور عدد من دول المنطقة
وأطراف دوليين وفي غياب
السعودية.

ا ت � �ه � �م� ��ت وزارة ا ل� �ت ��ر ب� �ي ��ة
وزارة االشغال بتأخير انجاز
م � ��دارس� � �ه � ��ا ال� � �ج � ��دي � ��دة ال� �ت ��ي
ت �خ �ض��ع ل �ل �ص �ي ��ان ��ة ،ب� �ع ��د ان
أخ�ل�ف��ت ف��ي م��وع��د ت�س�ل�ي��م 16
مدرسة .وقالت مصادر قيادية
في التربية ان االشغال ابلغت
التربية بانها ال تستطيع انجاز
ك��ل ال �م��دارس التي بيدها قبل
العام الدراسي الجديد بسبب
حجم االعمال الكبيرة ال سيما
في ما يتعلق 04 02

خالف حاد بين عباس ومبارك
بشأن المبادرة المصرية للتسوية مع «حماس»

أبو مازن من القاهرة :ال حوار مع «حماس»
اإلسكندرية  -

اتسعت شقة الخالف بين مصر
والسلطة الفلسطينية بعد القمة
التي جمعت ،في اإلسكندرية أمس،
الرئيسين حسني مبارك ومحمود
ع �ب��اس ال ��ذي أوق ��ف دوران عجلة
ا ل�م�ب��ادرة المصرية لحل الخالف
ال��داخ �ل��ي الفلسطيني ب��اش�ت��راط��ه
إع � ��ادة ح��رك��ة ح �م��اس ق �ط��اع غ��زة
إل��ى ال�س�ل�ط��ة ق�ب��ل ال��دخ��ول ف��ي أي

خاص  -
إشارة جديدة على حجم تردي
ال �ع�ل�اق��ات ال �س �ع��ودي��ة-ال �س��وري��ة
ج� � ��اءت ه � ��ذه ال� �م ��رة م ��ن دم �ش��ق
حيث عقد أمس اجتماع «اللجنة
األمنية للتنسيق والتعاون لدول
جوار العراق» ،واختارت الرياض
عدم الحضور.
وق� � � ��ال م� ��راق � �ب� ��ون إن ع � ��زوف
المملكة عن المشاركة في مؤتمر
ي�ع��ال��ج أح��د أب ��رز م�ل�ف��ات «األم��ن
اإلق� �ل� �ي� �م ��ي» ال � � ��ذي ي �م �ث �ل��ه م�ل��ف
األم ��ن ف��ي ال �ع��راق ،ب��ال�ت��زام��ن مع
إع�لان المملكة أمس األول إيفاد
بعثة الى بغداد للبحث في فتح
س� �ف ��ارة ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل��د ،يعكس
رغبة ال��ري��اض ف��ي تظهير حجم

المشكلة م��ع دم �ش��ق ،ال�ت��ي يعد
ل�ب�ن��ان أب ��رز ع�ن��اوي�ن�ه��ا وإن ك��ان
ال ي�خ�ت�ص��ر ك ��ل ت �ف��اص �ي��ل س��وء
العالقة بين البلدين وأسبابه.
وك��ان��ت آخ ��ر إش� ��ارات ال �ت��ردي
جاءت من مؤتمر وزراء الخارجية
ال � �ع� ��رب ف� ��ي م �ص ��ر ح �ي ��ن ت�ف�ج��ر
الخالف بين الطرفين على خلفية
ً
رف��ض ال�م�ن��دوب ال�س��وري ب�ن��ودا
ف ��ي م � �س ��ودة ال� �ب� �ي ��ان ال �خ �ت��ام��ي
ترحب بدعوة الرئيس األميركي
ج ��ورج ب��وش إل��ى م��ؤت�م��ر س�لام
دولي استثنت واشنطن سورية
م�ن��ه .وان�ت�ه��ى ال�م��ؤت�م��ر ب�خ��روج
ً
ال� � �م� � �ن � ��دوب ال� � � �س � � ��وري م� �ت � ِ�ه� �م ��ا
ال �م �ج �ت �م �ع �ي��ن أم � � ��ام ال �ص �ح��اف��ة
بأنهم يتآمرون لتصفية القضية
ال �ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .وت� �ق ��ول م �ص��ادر

مطلعة لـ«الجريدة» إن الرياض
ً
باتت أكثر اقتناعا بأن «سورية
ً
ً
تلعب دورا سلبيا حيال األمن
اإلق �ل �ي �م��ي ف ��ي ك ��ل م ��ن ل�ب�ن��ان
وفلسطين وال �ع��راق» وبأنها
ت� �ب ��ال ��غ ف� ��ي «ت ��وظ� �ي ��ف ل�ع�ب��ة
األم��ن في عالقاتها االقليمية
والدولية» .كما تتهم الرياض
س � � ��وري � � ��ة ب� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ع� �ب ��ور
«الشباب السعودي المغرر به»
عبر القامشلي ومعابر أخرى
ً
ال��ى ال �ع��راق ،وال�ع�ك��س أي�ض��ا،
ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى اس �ت �ض��اف��ة
دم � �ش ��ق م � �ئ ��ات ال �م �ط �ل��وب �ي��ن
ال �س �ع��ودي �ي��ن ال ��ذي ��ن ت�ط��ال��ب
الرياض باستردادهم.
وت � � �ض � � �ي� � ��ف ال � � � �م � � � �ص� � � ��ادر أن
المعطيات التي 18 02

يوافق على «التزامن»
لم
بري
ً ٍّ
ويملك أفكارا لحل بوابته الرئاسة

قراءة في ذاكرة اللحظة
لبدوي بسيط
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ً
أغلبيتها كماليات وترفيه ...والشباب األكثر استهالكا لها

«األشغال» تتأخر
في إنجاز المدارس
والصبيح تحذر
من التهاون

نائب وزير الخارجية العراقي لبيد
عباوي  -إلى اليمين  -يتحدث إلى
مسؤولين ايرانيين أثناء االجتماع
األمني الدولي في دمشق أمس
(رويترز)

ً
اشترك مجانا لمدة سنة

 350ألف مواطن مدينونً للبنوك
بـ  145مليون دينار قروضا

النيابة مدحت رمضان «محل ثقة
المجلس األعلى للقضاء ومحل ثقة
ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ،وسيكمل التحقيق
ف��ي القضية» ،الفتة إل��ى أن حديث
ال�ن��ائ��ب ،ع��ن تغيير وك�ي��ل النيابة
وتكليف لجنة م�ح��ا ي��دة ،أم��ر غير
ص� �ح� �ي ��ح ،داع � �ي � ��ة إي � � ��اه ال� � ��ى ع ��دم
ال �ح��دي��ث ب��اس��م ال�ن�ي��اب��ة .وأش ��ارت
ال �م �ص��ادر إل ��ى أن وك �ي��ل ال�ن�ي��اب��ة،
ال �م �ت �ق��دم ب��ال �ش �ك��وى ال �ث��ان �ي��ة ضد
النائب خضير
05 02

خاص بـ ةديرجلا
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بيروت  -
حوار معها.
ورف� � � ��ض ع � �ب� ��اس ال � �ت � �ج� ��اوب م��ع
ال � �م � �ب � ��ادرة ال � �ت� ��ي ن �س �ج �ت �ه��ا م �ص��ر
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �س �ع��ودي��ة وال �ت��ي
ت��دع��و إل��ى تشكيل ح�ك��وم��ة وحــــدة
ف�ل�س�ـ�ـ�ط�ي�ن�ي��ة م��ؤق �ت��ة ت �م� ّ�ه��د إلج ��راء
انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة،
وه� ��و م ��ا أث � ��ار غ �ض��ب ال �م �س��ؤول �ي��ن
ال �م �ص��ري �ي��ن ال ��ذي ��ن وص� ��ف أح��ده��م
مباحثات اإلسكندرية بأنها كانت
ً
«ع� ��اص � �ف� ��ة وغ � �ي� ��ر ودي� � � � � ��ة» ،م� ��ؤك� ��دا

ل � �ـ «ال � �ج� ��ري� ��دة» أن ال ��رئ� �ي ��س م �ب ��ارك
ً
ً
ح��دد س�ق�ف��ا زم�ن�ي��ا إلنهـــاء ال�خ�لاف
ال�ف�ل�ـ�ـ�ـ�س�ط�ـ�ـ�ي�ن��ي ق �ب��ل ع �ق��د ال�م��ؤت�م��ر
ال��دول�ـ�ـ��ي ل�ل�س�ـ�ـ�لام ال �خ��ري��ف ال�م�ق�ب��ل.
واع�ت�ب��ر ع�ب��اس أن م �ب��ادرة الرئيس
األميركي ج��ورج ب��وش الرامية إلى
عقــــد المؤتمر تصب « م��ن الناحية
النظرية» في نفـــــــس اتجاه المبادرة
ال �م �ص��ري �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ،وه � ��و إق� ��ام� ��ة ال ��دول ��ة
الفلسطينيـة المســتقلة وإنهاء االحتالل
اإلسرائيلي
19 02

أصغر العب شطرنج أيرلندي يدهش العالم
العب صغير السن ،ال يجيد القراءة أو الكتابة ،يذهل العبي الشطرنج
ّ
في ايرلندا ،فهو يهزم خصوما يبلغون ضعف سنه.
يلقب شاين ميلو بالطفل «المعجزة» ،فهو االيرلندي األصغر سنا
(خمس سنوات) الذي يمثل بلده في فريق ما دون الثانية عشرة.
شاين ،اآلتي من منطقة الحدود الدونيغالية والمنهي لتوه سنته
االبتدائية األول��ى ،يحظى باهتمام كبير لموهبته االستثنائية في
لعبة الشطرنج.
ّ
يصفه الناس بـ«الولد اللطيف» ،وقد علمه جده لعب الشطرنج منذ
ً
ً
الثالثة من عمره .ويظهر ميلو شغفا كبيرا باللعبة وموهبة فطرية
ّ
ب��اك��رة .ويتوقع ال�خ�ب��راء ال��ذي��ن راق�ب��وه أن يسجل نجاحا كبيرا في
المستقبل.
وفقا لمدربه ألن تورنبول« :شاين موهوب جدا بالنسبة إلى عمره،
فقد هزم تالميذ أكبر منه سنا .استيعابه كبير للعبة ،أما موهبته،
فتفوق بأشواط بعيدة أي شخص آخر أعرفه».
02

نفت مصادر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ما تناقلته تقارير
إعالمية عن موافقته على مبدأ التزامن بين تشكيل حكومة وحدة وطنية،
وإجراء االنتخابات الرئاسية بالقول إن «مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية
لم يفت أوانه بعد ،ولم يصبح خلفنا ،كما تحاول بعض التقارير أن توحي ،إذ
ان اربعة أشهر ال تزال تفصلنا عن نهاية الفترة الدستورية النتخاب رئيس
للجمهورية» .وكانت تقارير إعالمية نسبت أمس الى مصادر لم تكشف عن
ُ
هويتها أن وزير الخارجية الفرنسي ابلغ من طرف الرئيس بري موافقته على
ً
ً
مبدأ التزامن ،الذي كانت المعارضة رفضته رفضا قاطعا على طاولة حوار
«ال سيل سان كلو» ،ال��ذي استضافته اإلدارة الفرنسية .ويصر «ح��زب الله»
على وجه الخصوص على الفصل بين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم
الى فريق  14آذار ممثلين عن «حزب الله» و«امل» والتيار الوطني الحر ،الذي
يتزعمه العماد ميشال عون ،وبين البحث في الملفات الخالفية
02

«الجماعة اإلسالمية» في مصر
تتهم «حزب الله» بتدمير لبنان

الوقود الحيوي ثورة بيئية
على الطريق

دوليات

21

القاهرة  -ريمون ادوارد
وجهت «الجماعة اإلسالمية» في
ً
ً
مصر ن�ق��دا ش��دي��دا إل��ى «ح��زب الله»
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا ق��ال��ت فيه
ً
إن «ح��زب الله» ارتكب خطأ فادحا،
ع �ن��دم��ا ج ��ر ال� ��دول� ��ة وال �ل �ب �ن��ان �ي �ي��ن
إل � ��ى ح � ��رب ال ن ��اق ��ة ل �ه��م ف �ي �ه��ا وال
ج�م��ل ول��م ي��ري��دوه��ا أو ي�س�ت�ش��اروا
بخصوصها.
وقال البيان ،الذي صدر بمناسبة
ح �ل��ول ال ��ذك ��رى األول � ��ى ع �ل��ى ال �ح��رب
التي اندلعت الصيف الماضي ،إن تلك
الحرب أدت إلى تدمير الدولة اللبنانية
وبنيتها التحتية
02

كابول :مستعدون
لتحرير الرهائن
الكوريين بالقوة

الثانية

02
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ً
احتفال شعبي في «البحري» اليوم ابتهاجا بـ «قفال الغواصين»

ً
ّ
 180شابا جسدوا صور الماضي وذكريات اآلباء واألجداد
ي��ش��ه��د س���اح���ل ال����ن����ادي ال��ب��ح��ري
ال���ري���اض���ي ال��ك��وي��ت��ي ع��ص��ر ال���ي���وم،
اختتام فعاليات رحلة إحياء ذكرى
الغوص الثامنة عشرة ،التي نظمها
ال��ن��ادي البحري تحت رع��اي��ة سمو
أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
الجابر الصباح في الفترة من  1حتى
 9أغسطس الجاري ،بمشاركة ما ال
يقل عن  180شابا موزعين ما بين
نواخذة ومجدمية وبحارة ،من خالل
استخدام  10سفن غوص مهداة من
س��م��و األم��ي��ر ال���راح���ل ال��ش��ي��خ جابر
االحمد الى النادي.
وت����خ����ت����ت����م ف�����ع�����ال�����ي�����ات ال����رح����ل����ة
ال���ت���ي س��ي��ح��ض��ره��ا وزي�����ر ال���ش���ؤون
االجتماعية والعمل الشيخ صباح
الخالد الحمد ال��ص��ب��اح ،ممثال عن
س��م��و أم��ي��ر ال���ب�ل�اد ،ب��إق��ام��ة م��راس��م
«ال������ق������ف������ال» او م������ا ي����س����م����ى ب���ق���ف���ال
ال��غ��واص��ي��ن ،وس���ط اح��ت��ف��ال شعبي
كبير ينقله تلفزيون وإذاعة الكويت
ع��ل��ى ال����ه����واء م���ب���اش���رة ،ح��ي��ث ت��ب��دأ
ال����م����راس����م م����ن خ��ل��ال ع������ودة ج��م��ي��ع
س��ف��ن ال���غ���وص ال����ى س��اح��ل ال��ن��ادي
ً
ب��دء ا من الساعة الرابعة والنصف،
وعلى متنها النواخذة والمجدمية
والبحرية ا ل��ش��ب��اب المشاركين في
الرحلة ،فيما ترفرف على سواريها
اعالم الكويت ،وعقب وصول السفن
تباعا يترجل ال��ن��واخ��ذة والبحرية
منها حاملين عدتهم ومحصولهم
م��ن ال��م��ح��ار ،ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يكون
ف��ي��ه األه���ال���ي ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه��م على
ال����ش����اط����ئ ،ث�����م ي���ت���وج���ه ال����ن����واخ����ذة
والبحارة يتقدمهم المشرف العام
ع��ل��ى رح���ل���ة ال���غ���وص وم���دي���ر لجنة
ال�����ت�����راث ال����ن����وخ����ذة ح����م����ود ال���غ���ن���ام
ومساعده النوخذة يوسف النجار
ون������واخ������ذة ال���ل���ج���ن���ة االس���ت���ش���اري���ة
النوخذة خليفة ال��راش��د والنوخذة
ثامر السيار ومشرف لجنة التراث
عباس حيدر ،ثم النواخذة الشباب

والمجدمية والبحرية ،الى االماكن
ال���م���خ���ص���ص���ة ل���ه���م م���ق���اب���ل م��ن��ص��ة
الشرف ،حسب تقسيمة مجموعاتهم
(ي���زوات���ه���م) ،ل��ت��ب��دأ ب��ع��د ذل���ك عملية
ع����رض م��ح��ص��ول ال���م���ح���ار وم����ن ثم
عملية فتح المحار ،او ما يسمى بـ
«الفالق» ،في الوقت الذي تشارك فيه
فرقة النادي للتراث البحري بتقديم
بعض العروض والفنون البحرية،
ال������ى ان ت���ن���ت���ه���ي ع���م���ل���ي���ة «ال�����ف��ل��اق»
ليتوجه المشرف العام والنواخذة
وال���ب���ح���ري���ة ال�����ى م��م��ث��ل س���م���و أم��ي��ر
البالد لعرض حصيلة اللؤلؤ ،فيما
ستختتم مراسم «القفال» باصطفاف
جميع المشاركين ف��ي الرحلة أم��ام
منصة ال��ش��رف ل��ت��ب��دأ م��راس��م ان���زال
علم ا ل��ك��و ي��ت م��ن قبل مجموعة من
ال��غ��اص��ة ،ل��ي��ت��م تسليمه ال���ى ممثل
س��م��و ام��ي��ر ال���ب�ل�اد إي���ذان���ا ب��ان��ت��ه��اء
موسم الغوص.
وك��ان��ت رحلة ال��غ��وص ب��دأت يوم
األرب��ع��اء م��ن األس��ب��وع الماضي من
خالل مراسم «الدشة» ،التي حضرها
وك��ي��ل وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة
وال�����ع�����م�����ل م���ح���م���د ع����ل����ي ال����ك����ن����دري
وع������دد م����ن ال��ش��خ��ص��ي��ات واع���ض���اء
ال���س���ل���ك ال���دب���ل���وم���اس���ي ،واش��ت��م��ل��ت
ع��ل��ى االح���ت���ف���ال ب��رف��ع ع��ل��م ال��ك��وي��ت
إي���ذان���ا ب��ب��دء م��وس��م ال���غ���وص ،وم��ن
ث���م م����غ����ادرة س��ف��ن ال���غ���وص س��اح��ل
النادي متوجهة الى «هيرات» منطقة
ال��خ��ي��ران وه���ي االم���اك���ن ال��ت��ي يكثر
فيها وج��ود المحار لتمارس هناك
عملية الغوص الفعلي على امتداد
اس����ب����وع ك����ام����ل ،وب���ن���ف���س االس���ل���وب
وا ل��ط��ر ي��ق��ة التقليدية القديمة التي
كان يمارسها الرعيل األول.
وتعتبر الرحلة من أبرز الفعاليات
الوطنية المتعلقة بالتراث ،كونها
ت���أت���ي ت��ح��ق��ي��ق��ا ل���رغ���ب���ة س���م���و أم��ي��ر
البالد الراحل الشيخ جابر األحمد
ال�����ص�����ب�����اح ،واس����ت����ك����م����اال ل���ل���رع���اي���ة

المسلم« :التعليمية» ستتحرى...
واح��ال��ة تقرير لجنة التحقيق ف��ي «إع�لان��ات االه����رام» ال��ى النيابة العامة.
وأشار الى أن اللحنة تريد االطالع على االجراءات الحكومية بعد اتخاذ قرار
اإلغالق وأسبابه ،بعد أن أكدت الحكومة ،ممثلة بوزير االعالم ،على تطوير
قطاع االعالم الخارجي .وكذلك االطالع على تقارير لجنة تقصي الحقائق
األولى في اعالنات األهرام ،وتقارير اللجنة األخيرة ،وأسباب احالة التقرير
الى النيابة.
وهل غياب وزير االعالم عبدالله المحليبي عن اجتماع اللجنة ،وحضور
الوزير بالوكالة موسى الصراف سيؤثر على سير االجتماع؟ أجاب المسلم إن
«قرار إغالق المكاتب الخارجية قرار مجلس الوزراء ،وعلى الوزير المختص أن
يبحث مع الوكالء لتحديد الموضوع» ،مشيدا بحرص الصراف على الشفافية
خالل لقائه معه في أكثر من قضية.
ّ
وعما إذا كان طرح «اعالنات االهرام» في االجتماع ،خصوصا بعد احالته
ال��ى النيابة ،قد يسبب أزم��ة بين السلطتين ،ق��ال« :ال أعتقد أن هناك سببا
للتأزيم ،إال إذا ك��ان هناك م��ن يريد ال��ت��أزي��م»ّ .أم��ا عضو اللجنة التعليمية
النائب علي العمير ،فأعلن ان اللجنة ستوصي وزي��ر االع�لام ،في اجتماع
األحد المقبل ،بإعادة النظر في قراره إغالق المكاتب االعالمية في الخارج،
معتبرا ان القرار مفاجئ وليس في محله.
وق��ال العمير ،في تصريح لـ «الجريدة» ان «التوجه كان اغ�لاق المكاتب
غير المنتجة ،التي ال تقوم بدورها ،وليس اغالق كل المكاتب االعالمية في
ال��خ��ارج ،خصوصا ان كثيرا من ه��ذه المكاتب يقوم ب��دوره االعالمي على
خير وجه».
وفي السياق ذاته ،كشف مصدر مطلع في وزارة اإلعالم ان الوزارة ستصدر
اليوم قرارا بالتمديد لجميع مديري المكاتب اإلعالمية في الخارج ،المنتهية
خدماتهم في  15الجاري ،حتى  15سبتمبر المقبل ،ليتمكنوا من إنهاء جميع
اإلج��راء ات القانونية وااللتزامات المالية واإلداري��ة المترتبة على المكاتب
قبل تنفيذ قرار إغالقها.
وأكد المصدر أن وزارة اإلعالم سترسل ستة وفود من الشؤون المالية الى
المكاتب اإلعالمية الستالم العهد الخاصة بوزارة اإلعالم من مديري المكاتب
ومراجعة بعض اإلجراءات المالية معهم ،الفتا الى أن هذه اإلجراءات روتينية
وتهدف الى إخالء طرف المديرين من أي مسؤولية.
وذك���ر أن م��دي��ري ال��م��ك��ات��ب ب����دأوا ب��إن��ه��اء خ��دم��ات الموظفين المحليين
�ّل�اّ
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا ،م��ع ص���رف ك��ل مستحقاتهم ال��م��ال��ي��ة ،ك��م��ا أخ���ط���روا م ك
المباني المستأجرة م��ن قبل اإلع�ل�ام الخارجي بعزمهم على ع��دم تجديد
عقود اإليجار.

النيابة ترد على خضير العنزي...:
العنزي على خلفية تصريحاته الثانية ،قدم صباح أمس مذكرة تكميلية
للمحامي العام بدر الحوطي ،وستحصل على رقم ويتم التحقيق فيها مع
النائب المشكو في حقه.
وع��ل��م��ت «ال��ج��ري��دة» أن وك��ي��ل ال��ن��ي��اب��ة اس��ت��ن��د ف��ي ش��ك��واه ،ح��س��ب ق��ان��ون
المطبوعات والنشر ،الى أن النائب العنزي وصم وكالء النيابة الذين تولوا
التحقيق في القضية بأنهم دخ�لاء على النيابة العامة وكانت تصرفاتهم
تخالف القانون.
ال��ى ذل��ك اك��د رئيس مجلس األم��ة باإلنابة حسين الحريتي ان الخوض
ف��ي قضية ره��ن التحقيق م��رف��وض تماما ويتنافى م��ع م��ب��دأ الفصل بين
السلطات.
وصرح بانه يأمل ان يثق النائب خضير العنزي في ان الموضوع الذي
يقلقه في ايد امينة و «محل ثقتنا جميعا ،وانها قادرة على تحقيق العدالة
وإعطاء كل ذي حق حقه».

 350ألف مواطن مدينون...
حد اعتبار االستهالك في الكويت احد االنماط الترفيهية او الكمالية ،حيث
ان ظاهرة االستهالك ترتبط بشكل وثيق بالعامل المادي األساسي الذي
يسهل ويوجه أفراد معظم األسر الكويتية إلى التمادي في هذا النمط ،الفتة
الى النمو المتزايد في القروض االستهالكية التي تمنح من قبل وحدات
األجهزة المصرفية في دولة الكويت ،األمر الذي يؤثر سلبا في العديد من
المناحي الحياتية ،أهمها االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي يجب
التصدي لها من خالل األساليب العلمية وايجاد الدواء الناجع للحد من
وطأة المشاكل المترتبة عليها.
وبينت ان نسبة الشباب هم اكثر فئات المجتمع استهالكا للقروض،
وان ح��ص��ول��ه��م ع��ل��ي��ه��ا ال ي��ك��ون الس���ب���اب اض���ط���راري���ة ب���ل الم����ور كمالية
وترفيهية.
وعددت الدراسة انواع القروض التي تمثلت في الزواج واالسكان وشراء
االث����اث وال��س��ي��ارات وال��س��ف��ر وس����داد ال���دي���ون وغ��ي��ره��ا م��ن االم����ور الكمالية
االخرى.

الكريمة م��ن قبل سمو أ م��ي��ر البالد
ال����ش����ي����خ ص����ب����اح األح�����م�����د ال���ج���اب���ر
الصباح وتوجيهات سموه الكريمة
باستمرارية إقامتها ،لما تحمله من
معان وطنية سامية في تخليد ذكرى
اآلباء واألجداد وتعزيز ارتباط أبناء
الجيل الحاضر والشباب بتراث هذا
الوطن العزيز وبماضيه ،واستلهام
العبر والمعاني من تضحيات اآلباء
واألجداد من الرعيل األول.

هوامش
عن رحلة
الغوص

طلبت الجمارك األوروبية من
جميع مواطني دول مجلس
التعاون باإلبالغ عن المبالغ المالية
التي في حوزتهم حتى ال تتعرض
أموالهم للحجز والمصادرة إذا لم
يتم التصريح بها لدى السلطات.

(تصوير هاني عبدالله)

* يقصد بـ «القفال» ع��ودة سفن الغوص من رحلة
الغوص وانتهاء موسم الغوص ،وهي تسمية قديمة
ومعروفة في الكويت ودول مجلس التعاون ،وغالبا
ما يقيم األهالي احتفاالت شعبية على الشاطئ عند
عودة السفن بعد غياب طويل يزيد على ثالثة او اربعة
اشهر تقريبا ،وقد يمتد لفترة اطول.
وك���ان���ت «ال����دش����ة» ،وي��ق��ص��د ب��ه��ا ب���دء م��وس��م رح��ل��ة
ال����غ����وص ،وك���ذل���ك «ال���ق���ف���ال» ي����ح����ددان م���ن ق��ب��ل إم����ارة
الغوص ،وكما هو معروف بأن للغوص أنواعا عديدة
منها الغوص الرسمي أو ما يسمى بالعود وغوص
الخانجية والردة والرديدة.
* وج��ه ال��ن��ادي ال��ب��ح��ري دع���وة ال��ى األه��ال��ي وذوي
ال��غ��واص��ي��ن الس��ت��ق��ب��ال أب��ن��ائ��ه��م ع��ل��ى س��اح��ل ال��ن��ادي،
م��ع أهمية ارت���داء األب��ن��اء واألط��ف��ال واألم��ه��ات واآلب��اء

«األشغال» تتأخر في إنجاز...
بالصيانة الجذرية للمدارس.
ومن جانبها ،طالبت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح
لجنة االستعداد للعام الدراسي الجديد بانجاز جميع االعمال الخاصة بها،
خصوصا في ما يتعلق بصيانة المدارس واالثاث والكتب ليتسنى للمناطق
التعليمية استالم مدارسها قبل انطالق الدراسة .وحذرت الصبيح من التهاون
في اداء العمل واالس��ت��ع��دادات ،مشددة على ض��رورة ان يبدأ العام الجديد
مكتمال خصوصا ان الوزارة وفرت للجنة كل االمكانات المادية والمعنوية
من اجل الظفر بالجاهزية التامة للعام الدراسي الجديد قبل بدايته.

خالف حاد بين عباس ومبارك...
ألراضي عام  ،1967لكنه أبدى في المقابل عدم قبوله اقتراح رئيس الوزراء
اإلسرائيلي إيهود أولمرت بالتوصل إلى «اتفاق مبادئ» .وقال عباس خالل
مؤتمر صحفي إثر المحادثات مع مبارك «ما قامت به «حماس» كان عملية
تدميرية ،وساعد كل من ال يريد دولة فلسطينية مستقلة» .وأضاف «إذا أرادت
حماس اي ح��وار فيجب ان تأتي إلينا بعد ان تتراجع عما فعلته» ،قبل ان
يضيف انه «ال يوجد حوار» حاليا بين حركتي فتح وحماس .وتابع قائال
«هم يعرفون ما أخذوا وكيف أخذوه ويعرفون كيف يعيدونه».
م��ن جهته ات��ه��م رئ��ي��س المكتب ال��س��ي��اس��ي ل��ح��رك��ة ال��م��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة
(ح��م��اس) خ��ال��د م��ش��ع��ل ،األرب���ع���اء ف��ي ص��ن��ع��اء ،أط��راف��ا إقليمية ودول��ي��ة لم
يحددها ،بعرقلة الوفاق بين حركتي حماس ،وفتح التي يتزعمها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس .واوض��ح مشعل ان زيارته اليمن هي للتشاور
مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح «في ضوء التطورات الفلسطينية
والوضع الفلسطيني الداخلي المؤسف» متمنيا ان يكون للرئيس اليمني
«دور في الوفاق الفلسطيني».

أصغر العب شطرنج أيرلندي يدهش العالم
يشير مارك كوين ،من نقابة الشطرنج االيرلندية ،إلى أن شاين يتمتع،
فضال عن موهبته الفطرية ،بقدرة هائلة على التركيز« :إنه طفل مهووس
بهذه اللعبة ويعشقها».
إن ب���روز عبقري اي��رل��ن��دي ف��ي لعبة الشطرنج أم��ر غير متوقع على
االطالق ّ
ألن هذا البلد لم يطلق يوما العبا بارزا ذا سمعة عالمية ،بل هو
أكثر التزاما بالنشاطات الرياضية مثل الركبي وكرة القدم والرياضات
الغيلية.
ع�لاوة على ذل��ك ،ال أب��ط��ال م��ن أص��ل ايرلندي ب��رع��وا ف��ي ه��ذا المجال
فلطالما كان أبطال هذه اللعبة في ايرلندا من أصل روسي انتقلوا إلى هذا
البلد قبل بضع سنين .لكن هذه اللعبة تشهد رواجا كبيرا في المدارس،
حيث ُيقدر أن نحو  10000تلميذ يزاولونها.
تقول والدة شاين «إنه فائق الذكاء .تعلم اللعبة بسرعة فائقة .يتمتع
ّ
بقدرة فطرية على التعلم .إنه ولد عادي ،لكن ما إن تضع رقعة الشطرنج
أمامه حتى يتحول إلى نابغة» .كانت مدرسته االبتدائية مترددة في قبوله
ّ
في نادي الشطرنج لحداثة سنه وألن الالعبين ينضمون إلى النادي في
سن الثامنة .لكن بعد بضع ج��والت أدرك األساتذة ،بحسب أحدهم ،أن
«هذا الفتى يملك مقدرات هائلة».
تقول وال��دت��ه إن��ه ق��ادر على توقع النقالت ال��ث�لاث أو األرب���ع التالية،
وتوضح أنه ال يستاء إذا خسر مباراة ،فهو يحب المنافسة ولو خسر
جولة تسمعه يقول للتو «سأنازلك جولة اخ��رى» .تتابع :ال يريد اللعب
طيلة الوقت ،لكنه يرفض النوم قبل أن يلعب على األقل جولة شطرنج
واحدة .يتفوق ّ
علي بسهولة وأمسى قادرا اآلن على هزم والده .لم يتعلم
بعد القراءة والكتابة .مع ذلك اختير لتمثيل ايرلندا في لعبة الشطرنج.
تتذكر السيدة ميلو «كان والدي يلعب الشطرنج .حين كان شاين طفال
ّ
اعتاد االمساك بقطع الشطرنج واللعب بها .لدى بلوغه الثالثة علمه والدي
كيف يضع القطع في مكانها .هكذا أتقن اللعبة».
بحسب خبراء الشطرنج ،يصعب التكهن بمسيرة هؤالء األطفال النوابغ
إذ قد تؤثر فيها عوامل متعددة كالحفاظ على اهتمام كبير باللعبة .بعض
الالعبين يفقد اهتمامه بها مع السنين .لكن ال يبدو في الوقت الحاضر
أن شاين سيفقد اهتمامه بالشطرنج فبحسب جده بيتر ماكغريث «ال
يجبره أحد على اللعب ،بل تجده يرغمني دوما على الجلوس للعب معه،
بدال من تناول السكاكر».
حين ُسئل شاين َ
لم يلعب الشطرنج ،أجاب« :ال سبب محددا» .ومن دون
استعمال كلمات منمقة ،أضاف «أحبها حبا يفوق المسافة الموجودة
بين األرض والسماء!».
«اإلندبندنت»  -باالتفاق مع ةديرجلا

أوروبا تطالب «الخليجيين» باإلبالغ
عن مصروفاتهم التي تتجاوز  10آالف يورو
القرار يأتي في إطار إجراءات محاربة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب

المالبس الشعبية ،حتى يتسنى تعزيز مالمح اللوحة
المعبرة عن الماضي وعن استقبال الغاصة من قبل
ذويهم.
* النواخذة الشباب الذين قادوا سفن الغوص خالل
الرحلة ه��م :خالد فاضل الصباح ،احمد عبدالرحيم
رج����ب ،ث��وي��ن��ي ال��ث��وي��ن��ي ،ح��ام��د ث��ام��ر ال��س��ي��ار ،عقيل
اشكناني ،عبدالله ال��ف��ارس ،حمود ال��ح��رب��ان ،صباح
ال���ش���م���ري ،ي���وس���ف ال���ك���ن���دري ،ع��ب��دال��ل��ه ال����راش����د ،أم��ا
ال���م���ج���دم���ي���ة ،وه�����م م���س���اع���دو ال����ن����واخ����ذة ف���ه���م :ن����واف
الخبيزي ،يوسف بوشهري ،عثمان الحمدان ،احمد
ال��ع��م��ي��ري ،عبدالله ال��ف��ي��ل��ك��اوي ،عبدالعزيز الحملي،
صالح العوضي ،حمد السعيد ،حمد الكندري ،محمد
النجار.

وفيات

غياب الرياض عن لجنة جوار العراق...
تجمعت لدى القيادة السعودية
ب���ش���أن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ف���ي ج��ري��م��ة
اغتيال رئيس ال����وزراء اللبناني
األس��������ب��������ق رف�������ي�������ق ال�������ح�������ري�������ري،
ّ
«وث��ق��ت قناعة المملكة ف��ي أرف��ع
م��س��ت��وي��ات��ه��ا ب���أن ح��ج��م ال��ت��ورط
السوري في الجريمة أكبر من أن
يتاح القفز فوقه لتصحيح مسار
التدهور بين العاصمتين».
وي����رى م��راق��ب��ون م��ط��ل��ع��ون أن
المملكة ال تبدي أي حماسة ألي
ن��وع م��ن االت��ص��ال بدمشق ،على
اعتبار ان الرئيس بشار األسد «ال
يفي بما يقطعه من التزامات ،إما
لغياب النية وإما لغياب القدرة»
وف���ي ال��ح��ال��ي��ن ت���رى ال��م��م��ل��ك��ة ان
السلوك السوري الذي كان تغييره
عنوان عدد من المطالب األميركية
إلى دمشق أمر ميؤوس منه.

ولفتت مصادر «الجريدة» الى
أن ط��ه��ران باتت ت��درك عمق هذا
ال���م���أزق ب��ع��د أن ج���رت م��ح��اوالت
عدة لترطيب األجواء بين الرياض
ودمشق ،لم تنته إال الى تكريس
حال التوتر بين البلدين .وشددت
المصادر على أن ط��ه��ران فهمت
من المملكة أنه ال تحسن في أفق
ال���ع�ل�اق���ات ال��س��ع��ودي��ة-ال��س��وري��ة
إال وف����ق ت���ط���ورات م��ل��ف��ي ن��ت��ائ��ج
ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ج���ري���م���ة اغ���ت���ي���ال
الحريري وانضباط دمشق تحت
سقف عدم التهديد ألمن الجوار
ال سيما العراق.
م���������ن ج�����ه�����ت�����ه وص�����������ف م�����دي�����ر
ادارة ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ف��ي وزارة
الخارجية الكويتية السفير جاسم
المباركي الوضع في العراق بأنه
ّ
«معقد» ِّ
مؤكدا حرص دول الجوار

على منع أي تسيب امني جانب
حدودها المشتركة.
وق��ال على هامش اجتماعات
لجنة التعاون والتنسيق األمني
ل���������دول ج���������وار ال������ع������راق ان ع����دم
اس��ت��ت��ب��اب األم����ن ف���ي ال���ع���راق قد
ينعكس سلبا على دول الجوار
من خ�لال نقل ج��زء من المشاكل
اليها.
واض��اف المباركي ال��ذي رأس
ال����وف����د ال���ك���وي���ت���ي ال����م����ش����ارك ف��ي
االج���ت���م���اع���ات «ان دول ال���ج���وار
ت�����ت�����خ�����وف م�������ن ف������وض������ى أم���ن���ي���ة
ع��ل��ى ال���ح���دود ألن ذل���ك ق���د ي��ؤث��ر
بالتأكيد على سورية أو الكويت
أو السعودية أو االردن وغيرها
م��ن ال����دول؛ ل���ذا ف���إن دول ال��ج��وار
ح���ري���ص���ة ع���ل���ى م���ن���ع أي ت��س��ي��ب
أمني».

بري لم يوافق على «التزامن»...
األخ��رى .كما يشترط الحزب إلغاء كل ال��ق��رارات التي
اتخذتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة منذ لحظة
خروج الوزراء الشيعة منها قبل نحو عشرة أشهر على
خلفية التصويت على تشكيل محكمة ذات طابع دولي
لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني األسبق رفيق الحريري.
لكن المصادر قالت إن الرئيس بري يبدي مرونة
ح��ي��ال «ات���ف���اق س��ل��ة» ي��ت��ض��م��ن االت����ف����اق اس����م رئ��ي��س
الجمهورية المقبل وانتخابه في جلسة ينعقد نصابها
وف��ق قاعدة ثلثي أعضاء مجلس ال��ن��واب ،باالضافة
الى االتفاق على البيان الوزاري وشكل الحكومة التي
ً
ستلي حكما وبموجب ا ل��د س��ت��ور اللبناني انتخاب
رئيس الجمهورية .وت��ق��ول ال��م��ص��ادر إن ب��ري يبدي
استعدادا للبحث في الضمانات التي تطمئن طرفي
ال��ن��زاع ال��س��ي��اس��ي ف��ي ل��ب��ن��ان .ك��م��ا يتضمن «االت��ف��اق
 السلة» آل��ي��ة لتطبيق «م��ا يمكن تطبيقه م��ن ال��ق��رارً
 »1701ع��ل��ى أن ي��ص��ار الح��ق��ا ال���ى إع����ادة ال��ب��ح��ث في
اإلستراتيجية الدفاعية التي تتيح حال لسالح «حزب
الله» .وه��و أم��ر كانت بحثته المرجعيات السياسية
اللبنانية بشكل مقتضب على طاولة الحوار الوطني
ف��ي آخ���ر جلساتها ق��ب��ل ان����دالع ح���رب ال��ص��ي��ف ال��ع��ام
الماضي بين إسرائيل وحزب الله.
وتعتبر مصادر متابعة أن اإلص���رار الحالي على

دعت األمانة العامة التحاد غرف
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ال���م���س���اف���ري���ن م����ن ال�������دول األوروب����ي����ة
وإليها ب��االب�لاغ عن المبالغ المالية
التي في حوزتهم والتي تتجاوز مبلغ
عشرة آالف يورو أو ما يعادلها لدى
السلطات الجمركية األوروبية.
وق��ال األمين العام التحاد الغرف
ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة ع���ب���دال���رح���ي���م ن���ق���ي ف��ي
تصريحات للصحافيين ان المفوضية
األوروب��ي��ة طلبت ال��ى األم��ان��ة العامة
لمجلس التعاون الخليجي االفصاح
عن أي مبلغ يتجاوز عشرة آالف يورو
أو م��ا يعادلها م��ن العمالت األخ��رى
ل����دى ال��س��ل��ط��ات ال��ج��م��رك��ي��ة ف���ي دول
االتحاد األوروبي في حال القدوم أو
المغادرة من الدول األوروبية.
وأك������د ن���ق���ي أن ق������رار ال��م��ف��وض��ي��ة
األوروب���ي���ة ي��أت��ي ف��ي اط����ار اج����راءات
م����ح����ارب����ة غ����س����ل األم�����������وال وت���م���وي���ل
االرهاب العالمي تمشيا مع الجهود
ال��دول��ي��ة المشتركة ف��ي ه��ذا االت��ج��اه.
وأوضح انه سيتم االفصاح عن هذه
ال��م��ب��ال��غ م���ن خ�ل�ال ت��ع��ب��ئ��ة اس��ت��م��ارة
خ���اص���ة أع�����دت ل���ه���ذا ال���غ���رض تشمل
بيانات الهوية الشخصية للمسافر
وحجم المبالغ المالية التي بحوزته
ومصادرها وال��غ��رض منها ويشمل
ذل����ك ال���ع���م�ل�ات ال���ورق���ي���ة وال��م��ع��دن��ي��ة
وال���ش���ي���ك���ات ال���م���ص���رف���ي���ة وش���ي���ك���ات
السفر.
ودعا نقي جميع الغرف التجارية
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال�����ى اب���ل��اغ م��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا
م��ن رج���ال وس��ي��دات األع��م��ال وعموم
المواطنين الخليجيين المغادرين
الى الدول األوروبية بقرار المفوضية
ح��ت��ى ال ت��ت��ع��رض أم���وال���ه���م للحجز
والمصادرة في حال لم يتم التصريح
ب����ه����ا ل��������دى ال����س����ل����ط����ات ال���ج���م���رك���ي���ة
األوروبية.
(الرياض -كونا)

● ش� � �ي� � �خ � ��ة ع� � �ب � ��دا ل� � �ل � ��ه
ً
الباللي 82 ،عاما ،شيعت،
الرجال :القادسية ،ق  ،8ش
عبدالعزيز الدعيج ،م  ،55ت:
 ،6488917-7884331النساء:
خيطان ،ق  ،1ش  ،20م .36
● ي� � � � � ��و س� � � � � ��ف م� � �ح� � �م � ��د
ع �ب��دال��رزاق المسانع41 ،
ً
ع��ام��ا ،شيع ،الجهراء ،ق ،2
ال���ش���ارع ال���ث���ان���ي ،م  ،12ت:
.9637977-4559173
● س � �ي� ��د ي � ��و س � ��ف س �ي��د
ع� �ب ��دال� �ل ��ه س� �ي ��د ي��وس��ف
ً
ال� �ق�ل�اف 78 ،ع����ام����ا ،ش��ي��ع،

ال��رج��ال :مسجد البحارنة،
ا ل�����د ع�����ي�����ة ،ت9613712- :
 ،7675050-6534355النساء:
ال��ش��ع��ب ،ق  ،6ش ال��ش��ع��ب،
م .15

● ول� �ي ��د خ �ل �ي �ف��ة ً ج��اس��م
ال�س�ن��ان 52 ،ع��ام��ا ،يشيع
تشكيل حكومة وحدة وطنية بات لتقطيع الوقت في
انتظار إنتاج حل بشأن الرئاسة ،ال سيما أن إشارات
م��ت��زاي��دة م��ن ال��ري��اض وال��ق��اه��رة ب��ات��ت تحض بشكل
رئ��ي��س��ي ع��ل��ى تسخين ال��ب��ح��ث ف��ي ال��م��ل��ف ال��رئ��اس��ي.
وتقول المصادر إنه ال طائل اآلن من تشكيل حكومة
وحدة وطنية إذ ان الوقت المتبقي حتى انتهاء المهلة
ال��دس��ت��وري��ة النتخاب رئ��ي��س للجمهورية اللبنانية
هي نحو أربعة أشهر .مما يعني أن عدم االتفاق على
رئيس للجمهورية سرعان ما سيطيح بهذه الحكومة
إذا ما تشكلت ،كما ان االتفاق على رئيس الجمهورية
يجعل حكومة الوحدة تفصيال صغيرا في معالجة
األزم���ة السياسية ،إذ إن الحكومة ستقال دستوريا
لتصبح حكومة تصريف أعمال فور انتخاب الرئيس
الجديد.
وت��ق��ول ال��م��ص��ادر إن ب���ري ب���ات مقتنعا ب���أن الحل
يمر حكما من بوابة االتفاق على رئيس الجمهورية،
مضيفة أن رئيس مجلس ال��ن��واب ل��ن يطرح مبادرة
م��ف��ص��ل��ة ،وه���و يسمي م��ا ل��دي��ه «أف���ك���ارا» سيعبر عن
روحيتها وليس تفاصيلها في عدد من المناسبات
واللقاءات المقبلة ،كما ينتظر أن يحمل خطاب الرئيس
بري ،في  31أغسطس المقبل في ذكرى تغييب اإلمام
موسى الصدر ،محطة لترسيم حدود الحل الذي يعمل
على إنضاجه.

ال���ت���اس���ع���ة ص����ب����اح ال����ي����وم،
بمقبرة ص��ب��ح��ان ،ال��رج��ال:
ال��ع��دان ،ق  ،1ش  ،46م ،39
ت9013578-9123121- :
 ،9123313النساء :القرين،
ق  ،2ش  ،1 1م  ،1 0ت :
.5427670

مواعيد الصالة
الفجر 03:46 :
الشروق 05:13 :
الظهر 11:54 :
العصر 03:29 :
المغرب 06:34 :
العشاء 07:58 :

«الجماعة اإلسالمية» في مصر...
ً
ً
تدميرا كامال نتيجة تصرف غير محسوب من «حزب
الله».
«الجماعة» -وهي تنظيم محظور قاد أعمال العنف في
مصر ضد رجال الشرطة واألقباط والسائحين األجانب
طوال التسعينيات قبل تراجع قادته عن هذه السياسة
ً
ً
وتبنيهم أفكارا واجتهادات أكثر تسامحا -أش��ارت في
ّ
ب��ي��ان��ه��ا إل���ى أن ف��ق��ه��اء اإلس��ل�ام ل��م ي��س��وغ��وا ل�ل�أف���راد أو
الجماعات القيام ببعض ا ل��وا ج��ب��ات الشرعية ،ومنها
إعالن الحرب أو عقد الصلح أو إقامة الحدود ،وما إلى
ً
ذلك من األمور السيادية ،التي تختص بها الدول قديما
ً
وحديثا ،ال سيما إذا ّ
جرت هذه األمور المفاسد الكبرى
على اإلسالم واألوطان.
ورغ���م ن��ق��ده��ا ال��ش��دي��د إلق����دام «ح���زب ال��ل��ه» ع��ل��ى أس��ر

الجنديين اإلسرائيليين وهو ما أدى إلى اشعال الحرب
في الصيف الماضي ،فإن «الجماعة اإلسالمية» أشادت
ب��ـ «أب��ط��ال ح���زب ال��ل��ه» ال��ذي��ن ق��ال��ت إن��ه��م ل��ق��ن��وا الجيش
ً
اإلسرائيلي درسا لن ينساه لدرجة أن هذا الجيش فشل
في االستيالء على قرى صغيرة على الحدود مثل قرية
«مارون الراس».
وق�������ال�������ت إن ال�������ش�������يء ال�����وح�����ي�����د ال�����������ذي ن�����ج�����ح ف���ي���ه
الجيشاإلسرائيلي هو القصف الجوي والمدفعي ،وهو
ً
في المفاهيم العسكرية ال يعتبر نجاحا ،خصوصا أن
لبنان ال يملك وسائل الدفاع الجوي .وهو ما يؤكد أن
«حزب الله» ألحق هزيمة قاسية بالجيش اإلسرائيلي،
وانتهت الحرب باعتراف إسرائيل بهزيمتها ،وعزل عدد
من قادة الجيش اإلسرائيلي.

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

46
29
ً
 06:.39صباحا
 10:34مسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
ً
 01:05صباحا
 03:26مساء
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محليات
تدوير مرتقب للمديرين في «المواصالت»

الكويت :وضع العراق «معقد»...
وتخوف من أن تنتقل مشاكله إلى جيرانه

الوزارة تعاني عدم االستقرار الوظيفي منذ أكثر من عام
من المنتظر أن يصدر وكيل وزارة
المواصالت ًخالل األيام القليلة
المقبلة قرارا بتدوير مديري الوزارة،
وصفته مصادر مقربة بأنه سيثير
مشاكل جديدة تضاف إلى القضايا
العالقة منذ فترة طويلة.

المباركي :حريصون على منع أي تسيب أمني على الحدود
لجنة التعاون والتنسيق األمني
لدول جوار العراق بدأت
أعمالها في دمشق أمس ،إذ
أكد مدير إدارة الوطن العربي
في وزارة الخارجية السفير
جاسم المباركي أن دول الجوار
تتخوف من فوضى أمنية على
الحدود.

أكد مدير إدارة الوطن العربي
ف����ي وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال��س��ف��ي��ر
ج���اس���م ال��م��ب��ارك��ي أم�����س ،ح��رص
دول الجوار العراقي على منع أي
تسيب امني على جانب حدودها
المشتركة مع العراق.
وق���ال ع��ل��ى ه��ام��ش اجتماعات
لجنة التعاون والتنسيق االمني
لدول جوار العراق التي بدأت في
دم���ش���ق أم����س ان ع����دم اس��ت��ت��ب��اب
االمن في العراق قد ينعكس سلبا
ع��ل��ى دول ال���ج���وار م��ن خ�ل�ال نقل
جزء من المشاكل إليها .واضاف
المباركي رئيس الوفد الكويتي
المشارك في االجتماعات «ان دول
الجوار تتخوف من فوضى امنية
ع��ل��ى ال���ح���دود الن ذل����ك ق���د ي��ؤث��ر

بالتأكيد على سورية او الكويت
او السعودية او االردن وغيرها من
الدول ،لذا فإن دول الجوار حريصة
على منع أي تسيب امني».
وش����دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة االع��ت��م��اد
ع������ل������ى م��������وض��������وع ال�����ت�����رت�����ي�����ب�����ات
والتفاهمات الثنائية بين كل دولة
والعراق على حدة من اجل االتفاق
على المبادئ والقواعد العامة.
وع��ن كيفية الحد م��ن التسيب
األمني قال المباركي «وفق تقديري
ي��ج��ب ان ن��ل��ج��أ ال����ى االت��ف��اق��ي��ات
وال��ت��ف��اه��م��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وه����ذا ما
أشار اليه وزير الداخلية السوري
ب���س���ام ع���ب���د ال��م��ج��ي��د ف����ي ك��ل��م��ت��ه
ف��ي اف��ت��ت��اح اج��ت��م��اع��ات اللجنة».
ووصف السفير المباركي الوضع

في العراق بانه «معقد» ،مضيفا
انه الى جانب الوضع االمني في
العراق يوجد هناك ايضا اقتتال
طائفي ووج��ود أجنبي وتشابك
وتداخل في الحدود.
وأعرب عن االمل في ان يتوصل
المشاركون في اجتماعات اللجنة
الى حل يرضي الجميع ال سيما
ف����ي ظ����ل م���ش���ارك���ة س����ف����راء ال�����دول
ال��خ��م��س ال���دائ���م���ة ال��ع��ض��وي��ة في
م��ج��ل��س االم�����ن ب��ص��ف��ة م��راق��ب��ي��ن.
ويمثل الكويت ف��ي االجتماعات
وفد من وزارة الخارجية برئاسة
مدير ادارة الوطن العربي السفير
جاسم المباركي ومسؤولين في
وزارتي الخارجية والداخلية.
(كونا)

المبارك :شروط جديدة لترقيات األطباء

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان
ً
وزيرة الصحة أصدرت قرارا
بتعديل الشروط اإلضافية لترقية
األطباء ،وألغت شروط الترقيات
السابقة.

ضيف الله الشمري
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» في
عددها أمس ،اصدرت وزيرة الصحة
ق�����رارا ب��ت��ع��دي��ل ال���ش���روط االض��اف��ي��ة
ل��ت��رق��ي��ة االط����ب����اء (ب����ش����ري ،اس���ن���ان)
م���ن ط��ب��ي��ب م��س��ج��ل أول ال���ى طبيب
اخ��ت��ص��اص��ي ب��ت��ق��دي��م ب��ح��ث واح���د،
ومن طبيب اختصاصي الى طبيب
اختصاصي بتقديم بحث واحد ،ومن
طبيب اختصاصي أول ال��ى طبيب
استشاري بتقديم بحث واحد.
واش����ت����رط ال����ق����رار أن ي���ك���ون اس��م
ال��ط��ب��ي��ب م��ن ب��ي��ن ث�لاث��ة أس��م��اء في
البحث كحد أقصى.
وأش����ار ال��ق��رار ال���ى ت��ع��دي��ل وض��ع
االطباء الكويتيين الحاصلين على
ال��م��ؤه��ل ال��ع��ل��م��ي (ال���دك���ت���وراه أو ما
يعادلها) الى مستوى وظيفة مسجل
أول من تاريخ حصوله على شهادة
ال��ت��خ��ص��ص ال��ع��ال��ي ،وب��ع��د م��واف��ق��ة
م���ج���ل���س االق������س������ام ال���م���خ���ت���ص ،م��ع
ج��واز م��رور الطبيب بفترة تقييمه
بحد أقصى ثالثة أش��ه��ر ،وذل��ك في
التخصصات الجراحية ،يرفع االمر
بعدها الى وكيل ال��وزارة للنظر في
مدى توافر الشروط الالزمة لتعديل
وض������ع ال���ط���ب���ي���ب ،ب���ع���د ال���ت���أك���د م��ن
اس��ت��ي��ف��ائ��ه ل��ل��ش��روط ال�����واردة ب��ق��رار
مجلس الخدمة المدنية.
واوض�����ح ال���ق���رار ان����ه ع��ن��د ت��رق��ي��ة
ال���ط���ب���ي���ب ال�����ى ال���م���س���ت���وى ال��ظ��ي��ف��ي
(طبيب اختصاصي) تحتسب مدة

الكهرباء والماء تتعمد عدم توصيل
الكهرباء إلى القسائم الجديدة

ً
عدد الطلبات اإلسكانية يقترب من  80ألفا
اقتربت الطلبات اإلسكانية من
 80ألف طلب في ظل زيادة
تراكمية سنوية بلغت  8آالف
طلب ،وساهمت وزارة الكهرباء
والماء بشكل غير مباشر في تفاقم
هذا العدد من خالل امتناعها عن
تزويد القسائم الجديدة بالكهرباء.
بدر المشعان
كشفت مصادر اسكانية ان الحجم
التراكمي للطلبات االسكانية بلغ
ثمانية آالف طلب س��ن��و ي��ا ،مشيرة
الى ان اجمالي عدد الطلبات يقترب
من  80الف طلب.
واوض����ح����ت ال���م���ص���ادر ان وزي����ر
ال������دول������ة ل�����ش�����ؤون االس������ك������ان وزي�����ر
ال���م���واص�ل�ات وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون
مجلس االم��ة بالوكالة عبدالواحد
العوضي سيعقد اجتماعا موسعا
م����ع م��خ��ت��ل��ف ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
ذات ال��ص��ل��ة ب��ال��م��س��أل��ة االس��ك��ان��ي��ة،
للتنسيق معها بشأن االستراتيجية
العامة لالسكان،
وب����ي����ن����ت ال�����م�����ص�����ادر ان ال����وزي����ر
العوضي طلب على وجه الخصوص
م����ن وزارة ال���ك���ه���رب���اء وال����م����اء ع��م��ل
مابوسعها لتوفير خدماتها للمدن
ال���ج���دي���دة ك���ي الت���ك���ون ع��ائ��ق��ا ام���ام
مواعيد تنفيذ المدن المتكاملة.
من جانب آخ��ر علمت «الجريدة»
ان وزارة ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء تعمدت
عدم توصيل الكهرباء إلى أصحاب

القسائم ال��ج��دي��دة ف��ي مدينة سعد
ال���ع���ب���دال���ل���ه خ���ل��ال ف���ص���ل ال��ص��ي��ف
ً
ت�����ح�����اش�����ي�����ا م�������ن زي�������������ادة االح������م������ال
الكهربائية التي تعانيها حاليا.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر ان ع���ددا كبيرا
م���م���ن ان����ه����وا ال���ب���ن���اء ف����ي ق��س��ائ��م��ه��م
ل���م ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اي���ص���ال ال��ك��ه��رب��اء
بسبب المماطلة ف��ي ا ل���و ع���ود ،لكن
المصادر اش��ارت ال��ى ان المؤسسة
ملتزمة ب��ص��رف ب��دل االي��ج��ار ال��ذي
كانوا يحصلون عليه حتى توصيل
الكهرباء.
واضافت المصادر ان المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ابلغت وزارة
ال��ك��ه��رب��اء وال���م���اء ض����رورة توصيل
ال��ك��ه��رب��اء ل��ل��ق��س��ائ��م ال���ج���دي���دة ،الن
االس��ت��م��رار ف��ي ص���رف ب���دل االي��ج��ار
يشكل عبئا اضافيا عليها.
يذكر ان مدينة سعد العبدالله من
المدن االسكانية الضخمة الناشئة
ال����ت����ي ب������دأ س���ك���ان���ه���ا االن����ت����ه����اء م��ن
عمليات ب��ن��اء قسائمهم وبانتظار
ت��وص��ي��ل ال��ك��ه��رب��اء ت��م��ه��ي��دا للسكن
بها.

اجتماع موسع
للجهات الحكومية
لبحث االستراتيجية
العامة لإلسكان

ال�����دراس�����ة ف����ي ال��ت��خ��ص��ص ال��دق��ي��ق
ال���ت���ي ي��ق��ض��ي��ه��ا ال���ط���ب���ي���ب ف����ي م��ق��ر
دراس��ت��ه بعد حصوله على شهادة
االختصاصي العالي (الدكتوراه أو
ما يعادلها) ضمن المدة الالزمة كحد
ادن���ى للترقية للمستوى ال��م��ذك��ور،
ع���ل���ى ان ي���ت���م ت���ع���دي���ل وض���ع���ه ب��ع��د
عودته لمباشرة عمله بأثر رجعي
ماليا وفنيا من تاريخ حصوله على
ال��م��ؤه��ل ال��ت��خ��ص��ص��ي ال��ع��ال��ي بعد
التأكد من استيفائه للشروط الواردة
بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وح����دد ال���ق���رار أن ي��ك��ون اب��ت��ع��اث
االط�����ب�����اء ل����ل����دراس����ات ال���ع���ل���ي���ا ،ب��ع��د
استكمال الطبيب للعمل لمدة سنة
كاملة بوظيفة مساعد مسجل في
التخصص.
من جانب آخ��ر ،أص��درت المبارك
قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية
لمكافحة السرطان برئاسة الوكيل
المساعد للتخطيط د .وليد الفالح،
وحدد القرار اختصاصات اللجنة
بوضع خطة عمل برنامج الوطني
لمكافحة السرطان متضمنة برامج
التوعية الصحية والفحص المبكر،
ف����ض��ل�ا ع������ن دراس�����������ة ال���م���ق���ت���رح���ات
والمبادرات السابقة حول البرنامج
الوطني لمكافحة السرطان والعمل
على االستفادة منها ،وإعداد قاعدة
معلومات عن المرض ووضع تصور
كامل عن االحصائيات والمسوحات
ال���م���ي���دان���ي���ة وال��������دراس��������ات ال��ل�ازم����ة
لقياس وعي المواطنين والمقيمين،

اقتتال طائفي
ووجود أجنبي
وتشابك وتداخل
في الحدود

وت��ح��دي��د س��ب��ل االس��ت��ف��ادة م��ن تلك
المعلومات ،وتحديد االحتياجات
الالزمة لتنفيذ البرنامج متضمنة
ال��ق��وى العاملة واإلم��ك��ان��ات الفنية
وال���م���ي���زان���ي���ة ال���ت���ق���دي���ري���ة ،واق���ت���راح
المبادرات والمقترحات ذات الصلة
بتنفيذ البرنامج.

ن���ت���ي���ج���ة ل�����ع�����دم إق������������رار ال���ه���ي���ك���ل
التنظيمي الجديد منذ ما يزيد على
العام ،ما تزال األوضاع االدارية في
وزارة ال����م����واص��ل�ات ت��ع��ي��ش أس����وأ
حاالتها ف��ي ظ��ل ع��دم وج���ود ال��ق��رار
الذي يعيد أجواء االستقرار والعمل
الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر،
ل���ك���ن ع���ل���ى م����ا ي���ب���دو ف�����إن االن���ت���ظ���ار
سيطول ألشهر قادمة ،خصوصا مع
ظهور عملية التدوير في المناصب
ال��ق��ي��ادي��ة واالش��راف��ي��ة أك��ث��ر م��ن مرة
خ��ل��ال ف����ت����رة وج�����ي�����زة ،ف���ق���د ك��ش��ف��ت
مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن النية
تتجه لدى وكيل وزارة المواصالت
ال��م��ه��ن��دس ع��ب��دال��ع��زي��ز العصيمي
إلى إصدار قرار خالل األيام القليلة
المقبلة يقضي بتدوير المديرين في
مختلف قطاعات الوزارة ،الفتة إلى
أن السبب الرئيسي في اتخاذ هذا
االج���راء يعود إل��ى ع��دم قيام بعض
المديرين بالمهمات الموكلة إليهم
بالشكل المطلوب ال��ذي ك��ان يأمله
وكيل الوزارة.
وأف�������ادت ال���م���ص���ادر إل����ى أن����ه في

ً
الصحة :البصمة بدال من الكرت للحضور واالنصراف

ً
الخليفة يصدر عددا من قرارات النقل والندب
وزارة الصحة تتجه إلى استبدال
أجهزة كرت الحضور واالنصراف
الممغنط للدوام الرسمي بأجهزة
البصمة لضبط الدوام الرسمي،
ً
نظرا لصعوبة التالعب بها.

معصومة المبارك

محمد راشد

حال صدور هذا القرار فإنه سيعيد
ال���م���ش���اك���ل إل�����ى أروق�������ة ال���������وزارة م��ن
ج���دي���د ،خ��ص��وص��ا أن ق����رار تثبيت
م���ع���ظ���م ال���م���دي���ري���ن ف����ي م��ن��اص��ب��ه��م
ال��ج��دي��دة ل���م ي��م��ض ع��ل��ي��ه أك��ث��ر من
شهر ،موضحة أن هذا األمر قد يثير
زوبعة من التذمر واالستياء في عدد
من القطاعات التي كانت وما زالت
وربما ستستمر فترة طويلة أخرى
تبحث عن االستقرار الوظيفي ،األمر
الذي يعيد القضايا العالقة إلى نقطة
البداية ،خصوصا مع انتظار عدد
من رؤساء األقسام والمراقبين قرار
تثبيتهم ف��ي ال��وظ��ائ��ف االش��راف��ي��ة،
وال����ذي����ن ل����م ي��ش��م��ل��ه��م ال����ق����رار ال����ذي
اع���ت���م���ده وك���ي���ل ال��������وزارة ق��ب��ل شهر
تقريبا.

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة
ت��ت��ج��ه إل����ى اس���ت���ب���دال اج���ه���زة ال��ك��رت
للحضور واالنصراف للدوام الرسمي
بأجهزة البصمة المستخدمة في عدد
من وزارات الدولة والتي نجحت تلك
ال������وزارات م��ن خ�لال��ه��ا بضبط ال���دوام
الرسمي نظرا لصعوبة التالعب بها.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة
الصحة ان الهدف من هذ التوجه هو
ضبط الحضور واالنصراف والقضاء
على التالعب ال��ذي قد يحدث نتيجة
ق����ي����ام ب����ع����ض ال���م���وظ���ف���ي���ن ب��ت��ك��ل��ي��ف
زم�ل�ائ���ه���م ت��س��ج��ي��ل ح���ض���وره���م حتى
يكون بإمكانهم الحضور الى الوزارة
في وقت متأخر او التغيب عن العمل.
واش���ارت ال��م��ص��ادر ال��ى ان ال���وزارة
رغ�����م وض���ع���ه���ا ع������ددا م����ن ال���ك���ام���ي���رات
وال��م��وظ��ف��ي��ن ال���ذي���ن ي��راق��ب��ون عملية
الدخول والخروج بالكروت الممغنطة
ً
فإنها الحظت أخيرا ان هناك اشخاصا
ن��ج��ح��وا ف��ي ج��ع��ل زم�لائ��ه��م ي��ق��وم��ون
بتسجيل حضورهم وانصرافهم من
دون حضورهم في بعض االحيان.
وذكرت المصادر ان النظام الجديد
من شأنه ان يوفر على وزارة الصحة

م��ب��ال��غ ك��ب��ي��رة ن��ت��ي��ج��ة ت��غ��ي��ي��ب بعض
الموظفين فضال عن ضبط األداء .
وبينت المصادر ان ال���وزارة كانت
ف����ي وق�����ت س���اب���ق ق����د ق���ام���ت ب��ت��ج��رب��ة
اجهزة البصمة بعد تطبيقها في بنك
الدم ولقيت نجاحا كبيرا مما شجعها
على تعميم الفكرة على باقي قطاعات
الصحة.
إلى ذلك أصدر وكيل وزارة الصحة
د .عيسى الخليفة ق���رارا بضم ثالثة
أع��ض��اء إل���ى ع��ض��وي��ة ال��ل��ج��ن��ة الفنية
ل��م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع ال���م���راك���ز
ال��ص��ح��ي��ة ال���ج���دي���دة ،ه���م :م��دي��ر ادارة
المعلومات صالح باقر ،ونائب مدير
اإلدارة المركزية للشؤون الهندسية
ح���ي���در دش����ت����ي ،وم����راق����ب ال��م��ش��اري��ع
واإلن��ش��اءات وصيانة المباني هاشم
حمزة أبوالحسن.
وب����رر الخليفة ال���ق���رار ب��رغ��ب��ت��ه في
اث�������راء ع���م���ل ال��ل��ج��ن��ة ب����إدخ����ال ب��ع��ض
شاغلي الوظائف االشرافية ب��االدارة
المركزية للشؤون الهندسية وإدارة
المعلومات.
وأص������در ال��خ��ل��ي��ف��ة ق���راري���ن آخ��ري��ن
بنقل المهندس االستشاري هاشم ابو
الحسن إلى وظيفة مراقب المشاريع
واإلن�����ش�����اءات وص���ي���ان���ة ال��م��ب��ان��ي في
باإلدارة المركزية للشؤون الهندسية،
ون��ق��ل ال��م��ه��ن��دس االس��ت��ش��اري عباس
ال���ع���وض���ي إل�����ى وظ���ي���ف���ة رئ���ي���س ق��س��م
ال���م���ش���اري���ع ف����ي م����راق����ب����ة ال���م���ش���اري���ع
واإلنشاءات وصيانة المباني باإلدارة
المركزية للشؤون الهندسية.

جهاز البصمة

الرياح والغبار خفضا درجات الحرارة في البالد أمس
تسببت الرياح الشمالية
المفاجئة أمس بانخفاض
درج���ات ال��ح��رارة ،وصلت
ف���ي ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق إل��ى
 44درج����ة م��ئ��وي��ة مغيرة
بذلك المعدل العام لدرجة
ال�������ح�������رارة ف�����ي م����ث����ل ه����ذا
اليوم.
وأك�����د ال���ب���اح���ث ال��ف��ل��ك��ي
ع�����ادل ال���س���ع���دون ان ه��ذا
التغير ف��ي ح��ال��ة الطقس
سببه المنخفض الهندي
ال���م���وس���م���ي ال��������ذي ش ّ���ك���ل
ً
غ����ي����وم����ا ع���ل���ى ال���م���ن���اط���ق
ال���ش���م���ال���ي���ة ت��ش��ب��ه ب���داي���ة
ً
عاصفة مدارية ،الفتا الى
ان ا ل���غ���ب���ار ا ل�����ذي شكلته
الرياح في الجو يمكن ان
يستمر و ل��ك��ن بشكل أ ق��ل
في األيام المقبلة.
(تصوير جهاد صالح)

محليات
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«التربية»« :األشغال» عاجزة
عن إنجاز صيانة جميع المدارس

محمد الصباح يستقبل وزير شؤون
مجلس النواب ووزير العدل العراقي
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور
محمد الصباح أمس ،وزير الدولة العراقي لشؤون مجلس النواب ووزير
العدل صفاء الصافي وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
حضر اللقاء مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر
الخارجية باالنابة المستشار صالح اللوغاني.

الصبيح تطلب استعدادات كاملة للعام الدراسي وتحذر من التهاون
وزيرة التربية ووزيرة التعليم
العالي نورية الصبيح شددت
على إكمال استعدادات العام
الدراسي الجديد من الكتب
واألثاث واألدوات المدرسية قبل
بدايته ،ويأتي ذلك في الوقت
الذي ستتأخر فيه مدارس كثيرة
عن الدخول في الخدمة مع بداية
الدراسة بسبب عدم إنجازها من
قبل وزارة األشغال.

 16مدرسة لن تدخل الخدمة في الفصل
األول لكبر حجم أعمال الصيانة الجذرية
والجزئية
ّ
الوزارة سخرت كل اإلمكانات إلنجاز
االستعدادات وسد النواقص

نورية الصبيح

فهد التركي
ط���ال���ب���ت وزي��������رة ال���ت���رب���ي���ة وزي�����رة
التعليم العالي نورية الصبيح لجنة
االس��ت��ع��داد للعام ال��دراس��ي الجديد
بإكمال استعدادات ال��وزارة للدخول
في العام ال��دراس��ي الجديد من دون
م���ش���ك�ل�ات او ن���ق���ص ي����ذك����ر م���ح���ذرة
م���ن ال���ت���ه���اون ف���ي ان���ج���از ال��م��ش��اري��ع
التربوية ،خاصة جاهزية المدارس
والكتب واالدوات المدرسية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع ال��وزي��رة
ال���ص���ب���ي���ح ب��ل��ج��ن��ة اس����ت����ع����داد ال���ع���ام
ال����دراس����ي ال���ج���دي���د ب��ح��ض��ور وك��ي��ل
ال�����������وزارة ج����اس����م ال���ع���م���ر وال���وك���ي���ل���ة
ال������م������س������اع������دة ل����ل����ت����ن����م����ي����ة ت����م����اض����ر
السديراوي ومدير ادارة التوريدات

العليم اجتمع مع وفد من «إرباص»

والمخازن جالل الهاملي،
وق��ال��ت الصبيح خ�ل�ال االج��ت��م��اع
ان ال��������وزارة س���خ���رت ك���ل االم���ك���ان���ات
ال���م���ادي���ة وال��م��ع��ن��وي��ة ب��ه��دف ان��ج��از
جميع االستعدادات وسد النواقص
اذا ح��دث��ت ،الف��ت��ة ال���ى ان��ه��ا ت��ري��د ان
يظهر العام الجديد بحلة مختلفة من
جهة كل ما يتعلق باالمور التعليمية،
مشددة في هذا الجانب على ضرورة
ان���ج���از ع��م��ل��ي��ات ال��ص��ي��ان��ة ال��ج��ذري��ة
والجزئية للمدارس قبل بداية العام
ال���دراس���ي ب��ف��ت��رة ك��اف��ي��ة ك��ي يتسنى
للمناطق التعليمية تسلم مدارسها
الستقبال الطلبة والطالبات.
وح������ذرت ال��ص��ب��ي��ح م���ن ان ت��ك��ون
االستعدادات غير متكاملة مع بداية
ال��ع��ام ال��درس��ي خ��اص��ة فيما يتعلق

ب��ال��ك��ت��ب ال���م���درس���ي���ة ،اذ اك�����دت على
ض���رورة ان يحصل ك��ل الطلبة على
كتبهم المدرسية في اليوم الدراسي
االول.
من جهته اكد وكيل التربية جاسم
ال��ع��م��ر ان االس���ت���ع���دادات تسير على
ق����دم وس�����اق م���ن اج����ل ال����وص����ول ال��ى
ال���ج���اه���زي���ة ال��ك��ام��ل��ة م��ش��ي��را ال����ى ان
االستعدادات االولية تبشر بخير ،وان
لجنة استعدادات العام الدراسي بدأت
منذ اشهر باستعداداتها من اجل ان
تظفر باكبر نسبة من الجاهزية ،الفتا
الى ان الوزارة بذلت ميزانيات كبيرة
ليكون العام الدراسي مكتمال.
ورغ��م االستعدادات الكبيرة التي
تبذلها التربية ف��إن مصادر قيادية
ف��ي ال��ت��رب��ي��ة اك����دت ان «االش���غ���ال» لم

ت��ن��ج��ز اك��ث��ر م��ن  16م��درس��ة لجميع
المراحل حتى االن ،وابلغت التربية
ان هذا العدد من المدارس لن يدخل
الفصل االول للعام الدراسي الجديد
انما م��ن المحتمل ان تدخل الفصل
ال���ث���ان���ي ب��س��ب��ب ال��ص��ي��ان��ة ال��ج��زئ��ي��ة
لبعض ال��م��دارس وحجم االن��ش��اء ات
الكبيرة فيها ،حيث طالبت االشغال
ال��ت��رب��ي��ة ب����ان ت��ض��ع ف���ي ح��س��اب��ات��ه��ا
ع���دم ان���ج���از ه���ذا ال��ك��م م���ن ال���م���دارس
خ�لال الفترة القليلة المتبقية على
ال����ع����ام ال�����دراس�����ي ال����ج����دي����د .ول��ف��ت��ت
المصادر الى ان هذا االمر اساء لجنة
االستعدادات للعام الدراسي الجديد
التي طلبت من االش��غ��ال ض��رورة ان
تنجز ال��م��دارس الجديدة قبل العام
الدراسي الجديد.

العليم خالل استقباله الوفد

استقبل وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة
وزير الدولة لشؤون اإلسكان وزير المواصالت وزير
ال���دول���ة ل���ش���ؤون م��ج��ل��س األم����ة ب��ال��وك��ال��ة ال��م��ه��ن��دس/
محمد العليم بمكتبه رئيس مجلس اإلدارة العضو
المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ/

طالل مبارك عبدالله األحمد ،والقائم بأعمال السفارة
الفرنسية ل��دى دول���ة الكويت  /ج��اك ك��ودري��ه ،ونائب
ال��رئ��ي��س ل��ل��ش��رق األوس����ط وال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي بشركة
إرب�����اص األوروب����ي����ة ل��ص��ن��اع��ة ال���ط���ائ���رات ب���رت���ران دي
فورفييل والوفد المرافق له.

صفر يشيد بإقرار كادر
مفتشي اللحوم واألغذية
عضو المجلس البلدي فاضل صفر
يوجه الشكر إلى كل من ساهم في
إقرار كادر مفتشي األغذية.

أع������رب ع���ض���و ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي
ف����اض����ل ص���ف���ر ع����ن ش����ك����ره ل���ك���ل م��ن
ساهم في اقرار كادر مفتشي اللحوم
واالغذية من وزراء سابقين والوزير
ال��ح��ال��ي وم���دي���ري ال��ب��ل��دي��ة ال��س��اب��ق
والحالي وبقية القياديين في البلدية
وف��ي دي��وان الخدمة المدنية الق��رار
الكادر الذي سوف يساهم بالتأكيد
ف��ي ال��م��زي��د م��ن ال��ع��ط��اء ويشجعهم
على بذل مجهود اكبر.
واعلن صفر عن صرف الكادر في
شهر سبتمبر المقبل بأثر رجعي من
شهر ابريل الماضي .وطالب بمنح
العاملين اآلخرين في ادارات النظافة
وف�����ي ت��ج��ه��ي��ز ال���م���وت���ى وف�����ي ادارة
ش��ؤون البيئة وف��ي ادارة المساحة
وغ����ي����ره����م م���م���ا ال ي���ت���س���ع ال���م���ج���ال
ل��ذ ك��ر ه��م جميعا ب���دالت تشجيعية
باالضافة الى تزويدهم بالسيارات
ومنحهم ص�لاح��ي��ات اوس���ع للقيام
بمهامهم على اكمل وجه.
وأشاد صفر بالحمالت التفتيشية
ال����ت����ي ت����ق����وم ب���ه���ا م���راق���ب���ة االغ����ذي����ة
واالس�������������واق ف�����ي ك�����ل ال���م���ح���اف���ظ���ات
وخ���ص���وص���ا ف����ي ب���ل���دي���ة م��ح��اف��ظ��ة
العاصمة ،االمر الذي ادى الى كشف
الكثير من المواد الفاسدة واللحوم
غير الصالحة لالستهالك اآلدمي.
ودعا صفر الى دعم االقتراح الذي
ت��ب��ن��اه ن��ائ��ب ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��ش��ؤون
ق��ط��اع ال��م��ح��اف��ظ��ات (ح��ول��ي /م��ب��ارك
الكبير /األحمدي) الخاص بتقليص
المستندات المطلوبة اليصال التيار
الكهربائي في مباني السكن الخاص
والتجاري واالستثماري ،مشيرا الى
ان هذا االقتراح يصب في مصلحة
الجميع.

فاضل صفر

شابان على دراجة «جت سكي» يلهوان قريبا من الساحل في شاطئ السالمية في واحد من المتنفسات القليلة ضمن الواقع السياحي المحدود في الكويت لمواجهة قيظ الصيف.
(تصوير هاني عبدالله)

مفتشو العمل في «الشؤون»:
«الخدمة المدنية» لم ينصفنا
اشتكى عدد من مفتشي العمل في
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
ديوان الخدمة المدنية بعدم إقراره
كادر المفتشين ،واك��دوا ان الديوان
«لم ينصفهم ،بل زاد في ظلمهم».
وتساء ل المفتشون في شكواهم
«إلى متى نعاني وإلى متى نطالب؟
أين صاحب القرار في ديوان الخدمة
ً
المدنية للنظر في أمرنا ،خصوصا
أن���ن���ا ن���ق���وم ب��ع��م��ل��ن��ا خ��ي��ر ق���ي���ام في
مكافحة العمالة السائبة وأصحاب
التراخيص الوهمية والمتسولين في
شهر رمضان».
وحدد مفتشو العمل مطالبهم في
النقاط التالية:
● إ ق������رار ب����دل خ��ط��ر للمفتشين،
حيث المفتش يذهب إلى مواقع عمل
عالية االرتفاع ومصانع بها تلوث
ً
وم��واق��ع أي��ض��ا ب��ه��ا ع��م��ال��ة مخالفة
للقانون مما يعرضنا للخطر.

● إقرار بدل للمواقع البعيدة التي
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ال��ت��ف��ت��ي��ش م��ث��ل ال��ع��ب��دل��ي
وال��وف��رة والصبية وج��زي��رة فيلكا،
ً
وم��س��ت��ق��ب�لا ج���زي���رة ب��وب��ي��ان ،حيث
توجد اعداد كبيرة من العمالة.
● اق�����رار ب����دل «ش���ف���ت» ح��ي��ث يتم
التفتيش احيانا بأوقات غير أوقات
العمل الرسمية مثل التفتيش على
المزادات التي تتم فجرا ً،أو التفتيش
ً
ع���ل���ى ص�������االت االن����ت����رن����ت ل����ي��ل�ا ،أو
التفتيش على المتسولين في جميع
أوقات الصالة.
● زيادة بدل السيارة وبدل طبيعة
العمل لما نعانيه من تكاليف باهظة
ف����ي ص���ي���ان���ة ال����س����ي����ارات ال���خ���اص���ة
وال��ب��ن��زي��ن ح��ي��ث ال��ب��دل المخصص
ً
لذلك فقط  55دينارا ،فهل يعقل هذا
البدل في هذا الزمن.
● واأله����م ان���ه ال ي��وج��د ت����درج أو
تسلسل وظيفي لمفتش العمل ،حيث

يقضي المفتش سنوات عمله بنفس
المسمى والمفترض ان يكون هناك
ثان ،وكل حسب
مفتش اول ومفتش ٍ
خدمته وان تكون العالوة بناء على
المسمى.

«المعلمين» تدعو خريجي المقررات
إلى االستفادة من «دليل الطالب»
وج�����ه�����ت ج���م���ع���ي���ة ال���م���ع���ل���م���ي���ن
الكويتية الدعوة لخريجي الكورس
الصيفي من طلبة نظام المقررات
ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن الطبعة ال��ج��دي��دة
لدليل الطالب الخريج من الثانوية
ال��ع��ام��ة وال���م���ق���ررات ،ال���ص���ادر عن
ال��ج��م��ع��ي��ة ،وال�������ذي ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى
ل��وائ��ح وش����روط ال��ت��ح��اق ال��ط�لاب
والطالبات في الجامعات والكليات
ال���ح���ك���وم���ي���ة واأله����ل����ي����ة ال��م��ح��ل��ي��ة
والخليجية والعربية واألجنبية
ول������وائ������ح االب�����ت�����ع�����اث ال���ح���ك���وم���ي
وااللتحاق بالقطاعات العسكرية
والتدريبية والمهنية.
وأش����������ار م����ص����در م�����س�����ؤول ف��ي
ال��ج��م��ع��ي��ة إل����ى أن ال���دل���ي���ل ،ال���ذي
يوزع حاليا عن طريق مركز خدمة
المعلم في مقر الجمعية بالدسمة،
ي��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة للطلبة ال���ذي���ن لم
تتوافر لديهم أي فرص الستكمال
دراستهم التعرف على المجاالت
ال��م��ت��اح��ة ،خ��اص��ة ف���ي م���ا يتعلق

ب��م��ج��االت ال��ق��ب��ول ف��ي الجامعات
األه���ل���ي���ة ال��م��ح��ل��ي��ة وال���ج���ام���ع���ات
والكليات الحكومية واألهلية في
دول مجلس التعاون وفي جميع
ال���دول العربية ،إل��ى جانب اآللية
ال����ت����ي ي��ت��ط��ل��ب ات����خ����اذه����ا ل��ق��ب��ول
الطلبة ف��ي ال��ج��ام��ع��ات والكليات
ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ،أو األم���ي���رك���ي���ة أو
الفرنسية أو الكندية.
وأض����������اف ال����م����ص����در أن دل���ي���ل
ه���ذا ال���ع���ام اش��ت��م��ل ع��ل��ى تحديث
ك��������ل ال������ب������ي������ان������ات ال������خ������اص������ة ف���ي
ال�����ج�����ام�����ع�����ات إل��������ى ج�����ان�����ب ن��ش��ر
المواقع اإللكترونية للجامعات،
ون��ش��ر م��ل��ف م��ت��ك��ام��ل ودق��ي��ق عن
ك���ل ال��ج��ام��ع��ات ال��ك��ن��دي��ة ب��م��ا في
ذلك التكلفة المالية للطالب ،وان
م��ن ش��أن الدليل مساعدة الطلبة
ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن وال���واف���دي���ن وأول���ي���اء
أ م��ور ه��م للتعرف على المجاالت
المتاحة وفرص استكمال الدراسة
األكاديمية أو المهنية.

حملة لتنظيف شواطئ فيلكا ...األسبوع المقبل
تنظمها «الصيف والبيئة» بالتعاون مع «الشباب والرياضة»
تتواصل فعاليات حملة الصيف
والبيئة ،بهدف توعية المواطنين
والمقيمين بأهمية الحفاظ على
بيئتنا.
عادل سامي
ق��ال مدير إدارة العالقات العامة
واإلع�ل�ام ف��ي الهيئة العامة للبيئة
وعضو اللجنة العليا لحملة الصيف
والبيئة عبد الرضا مندني إن اللجنة
ال��ع��ل��ي��ا ل��ب��رن��ام��ج ال��ص��ي��ف وال��ب��ي��ئ��ة
س��ت��ق��وم األس����ب����وع ال��م��ق��ب��ل ب���زي���ارة
لجزيرة فيلكا برفقة أعضاء اللجنة
وال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ش��أن
ال���ب���ي���ئ���ي ،وف����ري����ق ال���ج���وال���ة ال��ت��اب��ع
للهيئة العامة للشباب والرياضة،
بهدف تنظيف شواطئ الجزيرة.
وأوض��������������ح أن ال����ل����ج����ن����ة ع����ق����دت

اج��ت��م��اع��ا ق��ب��ل ي��وم��ي��ن ن��اق��ش��ت فيه
آخر االستعدادات للبرامج المتبقية
م���ن ف��ع��ال��ي��ات ال��ح��م��ل��ة م���ع ال��م��راك��ز
المختلفة ،وقطاع حدائق األطفال،
والتي سوف تختتم أنشطتها يوم
األرب�����ع�����اء ال���م���واف���ق  29م����ن ال��ش��ه��ر
الجاري بمهرجان بيئي في حديقة
الشهيد سعود السهلي في منطقة
الخالدية.
ورشة بيئية
وقال إن اللجنة نظمت يوم األحد
ال���م���اض���ي ورش������ة ب��ي��ئ��ي��ة ف����ي م��رك��ز
ف���ت���ي���ات ال���ع���ي���ون ب���ال���ج���ه���راء ،ال��ق��ى
خاللها علي عبد الصمد من الهيئة
العامة للشباب والرياضة محاضرة
عن كيفية تدوير النفايات والطرق
المثلى للتخلص منها وتصنيفها
وفرزها وإعادة تدويرها ،من خالل
جمعها وإل��ق��ائ��ه��ا ف��ي م��ك��ان بجوار
الجمعية التعاونية ،ومن ثم تتولى

ال��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ص��ة إرس���ال���ه���ا إل��ى
المصانع العادة تدويرها.
وق��ال مندني ان��ه ت��م ط��رح أسئلة
بيئية على الفتيات اآل ت���ي حضرن
ال����ورش����ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وق���دم���ن���ا ج���وائ���ز
ق��ي��م��ة ل���ه���ن ،وأض�����اف «إن���ن���ا لمسنا
تجاوبامنهن للحفاظ على البيئة،
وأن�����ه�����ن ي���ت���م���ت���ع���ن ب���ث���ق���اف���ة ب��ي��ئ��ي��ة
كبيرة».
وقدم مدير ادارة العالقات العامة
ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ال��ش��ك��ر
ل��م��رك��ز ف��ت��ي��ات ال��ع��ي��ون ع��ل��ى حسن
استضافة أعضاء الحملة.

برلمانيات
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باقر يقترح إنشاء شركات عقارية لإلسكان:
 %40بالمزاد و  24لألرض و  26لالكتتاب العام
عيد الرميزان

فكرة االقتراح بالقانون الذي قدمه
النائب أحمد باقر تقوم على أساس
أن المواطن يدفع إيجارات للسكن
الخاص طيلة فترة انتظاره البيت
الحكومي ،ويمكن استغالل ذلك
ُ
في حصوله على سكن لو نفذ هذا
االقتراح.

أعلن النائب احمد باقر تقديمه
اقتراحًا بقانون بتأسيس «شركة
عقارية لإلسكان» تهدف الى انشاء
ال��ب��ي��وت ال��س��ك��ن��ي��ة ع��ل��ى االراض����ي
اململوكة للدولة بغية ا ي��ج��اد حل
لألزمة االسكانية.
وق��������������ال ب���������اق���������ر ،ف���������ي ت����ص����ري����ح
للصحافيني في مجلس االمة أمس،
ان م��ش��روع ال��ق��ان��ون يحمل نظرة
جديدة إلى اإلسكان في البلد ،في
ظل تراكم الطلبات االسكانية التي
ت���ج���اوزت  65أل���ف ط��ل��ب وارت���ف���اع

مواد القانون
 400متر مربع
م��ادة ( :)1تؤسس الحكومة شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت،
ي��ك��ون غرضها إن��ش��اء ب��ي��وت سكنية على أال تقل مساحة األرض التي
يقام عليها البيت عن أربعمئة متر مربع ما لم تقتض الضرورة الفنية
تعديل هذه املساحة بالزيادة أو بالنقص ،وتكون مساهمة الحكومة في
الشركة أرضا مملوكة للدولة ومخصصة لإلسكان من قبل بلدية الكويت
وخالية من العوائق.
وت��ق��وم ال��ش��رك��ة بتنفيذ جميع ال��خ��دم��ات ال��ف��رع��ي��ة للقسائم السكنية
كاملجاري والطرق الفرعية والخطوط الفرعية للكهرباء واملياه واالتصاالت
وغيرها من الخدمات املتعلقة بالقسيمة ذاتها ،وما عدا ذلك من الخدمات
والطرق الرئيسة فتقوم بها الحكومة وفقا لألنظمة املعمول بها.
ويجب تأسيس أول شركة بالتطبيق ألحكام هذا القانون خالل سنة
من تاريخ العمل به.
ويجوز تكليف الشركة بأن تقوم بأي أعمال أخرى تتعلق بالخدمات
الالزمة للوحدات السكنية التي يتم إنشاؤها وذلك وفقا للقوانني واللوائح
املعمول بها.

أسهم الشركة
مادة ( :)2تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
1ـ  %24من األسهم للجهة املكلفة بتأسيس الشركة مقابل األراض
التي خصصتها الحكومة للشركة ويتم تقدير قيمة ه��ذه األرض
بواسطة مكتبني معتمدين للتثمني العقاري على األقل ترشحهما
الجهة املكلفة بتأسيس الشركة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
 2ـ  35الى %40من األسهم تطرح للبيع بمزايدة علنية بني شركات
االستثمار املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية وسائر الشركات
وترسى املزايدة
التي يكون من بني أغراضها االستثمار العقاريُ ،
على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته االسمية مضافا إليها
مصاريف التأسيس.

الري يقترح ديوانية
للرعيل األول في شرق
تقدم النائب أحمد الري باقتراح
ب��رغ��ب��ة إلن���ش���اء دي���وان���ي���ة ل��ل��رع��ي��ل
األول في منطقة ش��رق ،مع توفير
ل�����وازم�����ه�����ا ،ب���ح���ي���ث ي����ك����ون امل���ك���ان
واملوقع مناسبني.
وقال الري أنه «انطالقا من حرص
ال���دول���ة ع��ل��ى أب��ن��ائ��ه��ا م���ن ال��رع��ي��ل
األول ال���ذي���ن ل��ه��م ب����اع ط���وي���ل في
خ��دم��ة ال��ب��ل��د وال��خ��ب��رة ف��ي الكثير
م��ن امل��ج��االت الحياتية والعلمية
وغيرها ،فإنه من الضروري ايجاد
امل����ك����ان وامل����ن����اخ امل���ن���اس���ب�ي�ن ل��ه��ذه
الشريحة ،التي ال غنى عنها ،وذلك
لالستفادة من آراء وحكمة وخبرة
الرعيل األول لدولة الكويت واتاحة
الفرصة لألجيال الحاضرة لتنهل
من تلك الخبرات».

كلفة بدل االيجار الى  105ماليني
دينار سنويا.
وأض����������اف ان امل������واط������ن ي��ن��ت��ظ��ر
 15س���ن���ة ل��ل��ح��ص��ول ع���ل���ى ال��ب��ي��ت
ال��ح��ك��وم��ي وخ�ل�ال ه���ذه ال��س��ن��وات
ي��دف��ع اي��ج��ارا للسكن وم��ع ارت��ف��اع
االي����ج����ارات ال��ت��ي ت��ص��ل ال���ى نحو
 300دينار يتحمل املواطن والدولة
مبالغ كبيرة.
وأوضح فكرة املشروع جاءت من
أن امل��واط��ن ل��و دف��ع قيمة االي��ج��ار
ال���ذي يدفعه خ�لال ف��ت��رة انتظاره

البيت الحكومي في سكن خاص به
حال جيدا ،خصوصا ان
لكان ذلك ً
لدى الدولة الكثير من األراضي غير
املستغلة ا ل��ت��ي يمكن استغاللها
ف��ي تنفيذ امل��ش��اري��ع االسكانية ال
سيما ان نسبة األراضي املستغلة
ال تتجاوز  11في املئة.

الطلبات المتراكمة
وأض������������اف ب�����اق�����ر ان ال���ط���ل���ب���ات
االسكانية اصبحت تتراكم ،فلماذا

3ـ تطرح باقي األسهم لالكتتاب العام للمواطنني ،وإذا لم يغط
اال ك��ت��ت��اب ه��ذه النسبة خصص املتبقي للجهة املكلفة بتأسيس
الشركة وي��ح��دد رأس��م��ال الشركة باستكمال النسب النقدية على
أساس القيمة النقدية لثمن األرض املخصصة للشركة.
مادة ( :)3يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى القيام
بعمليات تأسيس الشركة وال��دع��وة النتخابات أول مجلس إدارة
ويستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط نسبة عدد األسهم
التي يجب أن يملكها عضو مجلس اإلدارة من رأسمال الشركة ،التي
تنص عليها امل��ادة ( )139من قانون الشركات التجارية رق��م ()15
لسنة  1960املشار إليه.
م��ادة ( :)4ال ي��ج��وز ألي م��ن ال��ش��رك��اء ال��ت��ص��رف ف��ي األس��ه��م التي
خصصت له قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو
من تاريخ إدراج اسهمها للتداول في سوق الكويت لألوراق املالية
أيهما أقرب وبشرط أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها.

السهم الذهبي
م��ادة ( :)5يكون لألسهم التي ت��ش��ارك بها الحكومة ف��ي الشركة
الحقوق التي يقررها نظام الشركة األساسي للسهم الذهبي ومن
بينها أن يكون لها االعتراض على أي ق��رار يصدره مجلس إدارة
الشركة أو جمعيتها العمومية العادية أو غير العادية ت��رى أنه
ي��ت��ع��ارض م��ع األغ����راض ال��ت��ي ت��أس��س��ت ال��ش��رك��ة م��ن أج��ل��ه��ا ،وعلى
األخص حق تخفيض صافي الربح القابل للتوزيع إذا جاوز 12%
مما ينعكس على خفض ثمن بيع الوحدات السكنية.
م��ادة ( :)6تشييد الوحدات السكنية وفقا لنماذج مختلفة تقدم
للمواطن فرصة واسعة لالختيار بني بدائل متباينة من حيث عدد
الطوابق ،وعدد الغرف ،وغير ذلك من املكونات التي يحتوي عليها
البيت وفقا للتقاليد والعادات املحلية.
مادة ( :)7يكون للشركة الحق في الحصول على مواد البناء من
اي م��ص��در ،وك��ذل��ك التعاقد م��ع اي م��ن الشركات املحلية والدولية
للحصول على الخدمات التي تحتاجها.

الجودة والمتانة

م��ادة ( :)8تلتزم الشركة بقواعد السالمة واملتانة والجودة التي

«الميزانيات» تدعو
النواب الى تقديم
معلوماتهم
عن «الموانئ»
دع�����������ت ل�����ج�����ن�����ة امل������ي������زان������ي������ات
وال��ح��س��اب الختامي البرملانية
ج���م���ي���ع ن���������واب م���ج���ل���س األم�������ة،
ممن لديهم آراء ح��ول موضوع
ال���ت���ح���ق���ي���ق امل�����ح�����ال إل����ي����ه����ا ع��ن
م����ي����زان����ي����ة امل�����ؤس�����س�����ة ال����ع����ام����ة
للموانئ ،الى تقديم ما لديهم من
مالحظات حول ميزانية املؤسسة
للسنة املالية  2008/2007محل
التحقيق.
وك����ان م��ج��ل��س األم����ة ق����رر ،في
ج���ل���س���ت���ه ال�����خ�����اص�����ة امل���ن���ع���ق���دة
بتاريخ  9يوليو املاضي ،تكليف
ال��ل��ج��ن��ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��م��ا أث��ي��ر
م��ن م��وض��وع��ات ح���ول ميزانية
املؤسسة ،وذلك استنادًا لتوصية
مقدمة من عدد من النواب.

أحمد الري

ال يستعان بالقطاع ا ل��خ��اص في
استغالل االراض���ي غير املستغلة
ف��ي مشاريع اسكانية الستيعاب
الطلبات االسكانية ،الفتا الى ان كل
دول العالم تمنح القطاع الخاص
ف����رص����ة امل����ش����ارك����ة ف�����ي امل���ش���اري���ع
االسكانية ،متسائال ملاذا ال تكون
ه���ن���اك ش���رك���ات ع��ل��ى غ�����رار ش��رك��ة
االت���ص���االت ال��ث��ال��ث��ة وب��ن��ك ج��اب��ر،
تقوم بتنفيذ املشاريع االسكانية،
وت�����س�����اه�����م ال����ح����ك����وم����ة ف������ي ه����ذه
الشركات بنسبة معينة في حدود

أحمد باقر

 20ال���ى  25ف��ي امل��ئ��ة ح���دًا أق��ص��ى،
وتكون مساهمة الحكومة في هذه
الشركات باألرض ،ويطرح جزء من

تضعها املؤسسة العامة للرعاية السكنية ألنماط الوحدات السكنية
املختلفة ،طبقا للمعايير الهندسية الدولية املتعارف عليها .وتشرف
املؤسسة على عمليات التنفيذ بما يضمن االلتزام بتلك املعايير.
وتكون مسؤولة بالتضامن مع الشركة عن اي خطأ أو قصور في
هذا الشأن.
م��ادة ( :)9تعرض الشركة الوحدات السكنية التي يتم تشييدها
للبيع ملن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية املدرجة طلباتهم
على قوائم االنتظار في املؤسسة ،دون غيرهم.

ثمن الوحدة
مادة ( :)10يحدد مجلس ادارة الشركة ثمن بيع الوحدة السكنية
ال��ت��ي ي��ت��م ت��ش��ي��ي��ده��ا ،وي��ت��ح��دد ه���ذا ال��ث��م��ن ب��ح��س��ب ال��ت��ك��ل��ف��ة ال��ت��ي
تحملتها الشركة ف��ي تشييدها ال��وح��دة ،م��ع ه��ام��ش رب��ح يحدده
مجلس االدارة.
وفي حال ارتفاع قيمة الوحدة عن املعدالت املناسبة طبقا ملعايير
املؤسسة العامة للرعاية السكنية ،تخفض قيمتها مقابل حصة
ال��دول��ة ف��ي االرب���اح كلها او بعضها ،وذل��ك م��ع ع��دم االخ�ل�ال بحق
الدولة في تخفيض الربح املنصوص عليه في املادة الخامسة من
هذا القانون.
ويدفع بنك التسليف واالدخار الى الشركة ،خصما من ثمن الوحدة،
قيمة القرض االسكاني الذي نص عليه قانون الرعاية السكنية رقم
( )47لسنة  1993املشار اليه .ويدفع املشتري الى الشركة باقي الثمن
اذا وجد نقدا او على اقساط بحسب النظام الذي تضعه املؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
م ��ادة ( :)11م��ع ع���دم االخ��ل�ال ب��أح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون ،ت��س��ري على
الوحدات السكنية التي يتم توزيعها االحكام املنصوص عليها في
القانون رقم ( )47لسنة  1993املشار اليه.
مادة ( :)12تسري على الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا
القانون او في عقد تأسيس الشركة او نظامها االساسي ،االحكام
املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم ( )15لسنة 1960
املشار اليه.
مادة ( :)13على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،كل فيما يخصه،
تنفيذ هذا القانون.

الحريتي :الخوض في قضية رهن التحقيق
يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات
ليطمئن خضير بأن الموضوع الذي يقلقه في أيد أمينة
أعلن رئيس مجلس األمة باإلنابة
حسني الحريتي ان استقالل القضاء
والنيابة العامة أمر يؤكده الدستور
وي���ح���رص ع��ل��ي��ه ال���ن���واب ،م���ؤك���دا ان
ال��خ��وض ف��ي قضية ره��ن التحقيق
م��رف��وض تماما ويتنافى م��ع مبدأ
الفصل بني السلطات.
وق���������ال ال����ح����ري����ت����ي ،ف�����ي ت���ص���ري���ح
صحافي امس ،ان استقالل السلطة
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ج��زء
منها ،امر يؤكده الدستور ويحرص
عليه اعضاء مجلس االمة ،ولذلك فإن
ال��خ��وض ف��ي قضية ره��ن التحقيق
ل���دى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ام���ر م��رف��وض
تماما ويتنافى مع مبدأ الفصل بني
السلطات.
واض������اف ال��ح��ري��ت��ي ان����ه ي���أم���ل ان

يثق النائب خضير العنزي ف��ي ان
املوضوع ال��ذي يقلقه في ايد امينة
وم��ح��ل ثقتنا جميعا ،وان��ه��ا ق��ادرة
على تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي
حق حقه.
واوضح ان اج��راء ات التحقيق في
هذا املوضوع ،كما في غيره ،متروكة
لتقدير اعضاء النيابة العامة ،التي
تعمل ككل ال يتجزأ ،حسبما تنص
ع��ل��ي��ه امل�����ادة  59م���ن ق���ان���ون تنظيم
القضاء.

حسين الحريتي

الشركة لالكتتاب ال��ع��ام وم��زاي��دة
للشركات العقارية املتخصصة في
سوق االسهم.
وأوضح انه سيكون باستطاعة
هذه الشركات بناء املساكن وبيعها
إلى املواطنني من اصحاب الطلبات،
م���ؤك���دا ان ق���ي���ام ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
باملشاريع االسكانية سيوفر نحو
 20الى  40الف وحدة سكنية خالل
ف��ت��رة ب��س��ي��ط��ة ،وس��ت��ك��ون امل��ب��ان��ي
ال��س��ك��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة وب��اس��ت��ط��اع��ة
املواطن ان يحصل على السكن الذي
يالئمه حسب طاقته وقدرته.

مساهمة الحكومة
وب�ين أن مساهمة الحكومة في
ه����ذه ال���ش���رك���ات س��ي��ف��رض ج���ودة
البناء ويحمي املواطن من الغش
وال ي��ق��ع ض��ح��ي��ة ل���ه���ذه ال��ش��رك��ات
وك��ذل��ك تساهم ف��ي خفض اسعار
الوحدات السكنية.
وف����ي م���ا ي��ل��ي االق����ت����راح ب��ق��ان��ون
ال������ذي ق���دم���ه ال���ن���ائ���ب ب���اق���ر ب��ش��أن
تأسيس شركات عقارية لالسكان
واملكون من  13مادة:

جامعة الكويت /
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النيابة تأمر باستمرار حجز
المواطن المعتقل في سورية
حسين العبدالله
واصلت النيابة العامة تحقيقاتها
ف���ي ق��ض��ي��ة ال���م���واط���ن «ح.ح» ،ال���ذي
س��ل��م��ت��ه ال���س���ل���ط���ات ال����س����وري����ة إل���ى
نظيرتها الكويتية بعد ضبطه عند
ال���ح���دود ال��س��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة ،بغية
دخوله العراق للجهاد ضد القوات
األميركية المتواجدة في العراق.
وق���������ال���������ت م���������ص���������ادر ق�����ان�����ون�����ي�����ة
ل��ـ «ال��ج��ري��دة» إن المتهم م��ص��ر على
إنكاره بسعيه للجهاد ضد القوات

األميركية في العراق ،وأنه تواجد في
سورية من أجل السياحة ،وليس من
أجل الجهاد ،الفتا إلى أنه مكث في
سورية  60يوما ،وتم حجزه  30يوما
في جهاز االستخبارات السورية.
واوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن النيابة
ال���ع���ام���ة م����ازال����ت ت��ن��ت��ظ��ر ت��ح��ري��ات
م��ب��اح��ث أم����ن ال����دول����ة ف���ي ال��ق��ض��ي��ة،
فضال عن ضبط المتهمين الثالثة
اآلخ���ري���ن ،وال���ص���ادر ب��ح��ق��ه��م أوام���ر
بالضبط واإل ح���ض���ار ،لتحريضهم
المتهم على الجهاد في العراق ضد

القوات األميركية.
وأش�������ارت إل����ى أن ال��ن��ي��اب��ة أم���رت
ب��ح��ج��ز ال��م��ت��ه��م ع��ل��ى ذم����ة ال��ق��ض��ي��ة
وتنتظر القرارات المرتبطة بها ،ومن
بعدها تحدد مصير الدعوى.

عسكري «فزع» لصديقه المفصول
من العمل وضربا المسؤول
عمر الراشد
رد م���واط���ن ع��ل��ى ف��ص��ل��ه من
ال��ع��م��ل ف���ي وزارة ال��م��واص�لات
بضرب مسؤوله بالتعاون مع
صديقه «العسكري» ...المواطن
استنجد بصديقه ا ل��ذي يعمل
ع��س��ك��ري��ا ف���ي وزارة ال��داخ��ل��ي��ة،
فدخال الى المسؤول وأوسعاه
ضربا مبرحا ،فوجئ الموظفون
بموقف زميلهم فحاولوا فض
ال��ن��زاع ،ال��ى أن وصلت دوري��ات
م���خ���ف���ر ال����ش����وي����خ ال���ص���ن���اع���ي���ة

التجربة الكويتية أمام رؤساء النيابات العربية في األردن

مرشات المياه
أخمدت حريقا
في «المثنى»

أرجأت محكمة الجنايات قضية
االستيالء على  26أل��ف دينار من
أحد البنوك ،المتهم فيها مواطن،
إل�����ى ج��ل��س��ة 13س��ب��ت��م��ب��ر ال��م��ق��ب��ل
إلح������ض������ار ال���م���ت���ه���م م������ن ال���س���ج���ن
ال��م��رك��زي .وتسند النيابة العامة
إل�����ى ال��م��ت��ه��م «ال���س���ط���و ع���ل���ى ف���رع
البنك الواقع في منطقة العارضية،
واالس���ت���ي�ل�اء ع��ل��ى م��ب��ل��غ  26أل��ف
دينار» ،ومغادرة البالد على الفور
إلى تايلند مع صديقته ،وبعد أيام
م��ن ه��روب��ه اس��ت��ط��اع��ت السلطات

اندلعت النيران صباح أمس
ف�����ي س����������رداب م���ج���م���ع ال���م���ث���ن���ى
التجاري في منطقة العاصمة،
وف��ور تلقي إدارة اإلطفاء بالغا
ب���ال���ح���ري���ق ان���ط���ل���ق���ت ف����رق����ة م��ن
م��رك��ز إط��ف��اء ال��م��دي��ن��ة للتعامل
مع الحادث ،إال أن أنظمة اإلطفاء
ال�����ذات�����ي�����ة ف�����ي ال���م���ج���م���ع ق���ام���ت
بدورها بمساعدة رجال اإلطفاء
ف��ي إخ��م��اد ال��ح��ري��ق ،ال���ذي شب
ف��ي معرضين متجاورين لبيع
االقمشة بسبب تماس كهربائي،
مما ساعد على اشتعال الحريق
بسرعة.
مدير العالقات العامة واإلعالم
ب����اإل ن����ا ب����ة ف�����ي اإلدارة ا ل���ع���ا م���ة
لإلطفاء المقدم محمد البناي أكد
على أهمية «توفير اشتراطات
ال��������وق��������اي��������ة ف���������ي ال����م����ج����م����ع����ات
وال��م��خ��ازن ،ل��م��ا ل��ه��ا م��ن أهمية
ك���ب���ي���رة ف����ي ال����ح����د م����ن ان���ت���ش���ار
الحريق ومكافحته بسرعة كبيرة
وبسهولة من قبل رجال اإلطفاء،

قدمت دولة الكويت أمس اقتراحا
لتطوير عمل النيابات العامة العربية
خ��اص��ة ف���ي م��ج��ال ت��ن��ف��ي��ذ اإلن���اب���ات
ال���ق���ض���ائ���ي���ة وم��ل�اح����ق����ة ال��م��ت��ه��م��ي��ن
وال��م��ح��ك��وم��ي��ن ون��ق��ل ال��م��ح��ك��وم��ي��ن.
وقال رئيس الوفد الكويتي المحامي
ا ل��ع��ام االول محمد الفهيد الزعبي
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) على
هامش اعمال االجتماع االول لرؤساء
النيابات العامة العربية المنعقد في
األردن ،إن الوفد الكويتي «استعرض
ت���ج���رب���ة ب���ل��اده ف����ي م���ج���ال م�لاح��ق��ة
المحكومين ونقلهم ،واستعانتها
ب��م��ب��دأ ال��م��ع��ام��ل��ة ب��ال��م��ث��ل ف���ي ه��ذا
المجال ح��ال ع��دم وج���ود اتفاقيات
ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن او ات��ف��اق��ي��ات
جماعية».
وبين الزعبي أهمية هذه التجربة
في «ترسيخ تعاون قضائي لمكافحة
ال��ج��ري��م��ة وم���ح���اص���رة ال��م��ج��رم��ي��ن،
م���ن خ�ل�ال ادارة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ج��ن��ائ��ي
واالت���ص���االت ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي مكتب
شؤون التنفيذ الجنائي واالتصاالت

ال��خ��ارج��ي��ة ال����ذي ي��خ��ت��ص بقضايا
طلبات االسترداد وتسليم المجرمين
واالن����اب����ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،واج������راء ما
تستلزمه من تحقيقات».
واضاف أن «المكتب يختص ايضا
بقضايا المكاتبات الواردة من ادارة
الشرطة الجنائية والدولية والعربية
والتنسيق معها ،وتسهيل اعمالها
ف��ي م��ا يختص بطلبات االس��ت��رداد
وت���س���ل���ي���م ال���م���ج���رم���ي���ن وت����زوي����ده����ا
ب���ال���ب���ي���ان���ات ال��ل�ازم����ة ل���ه���ا ،وأوام������ر
ال��ق��ب��ض ال���ت���ي ق���د ت��ط��ل��ب��ه��ا الن��ج��از
اعمالها».
واك����د ال��زع��ب��ي اه��م��ي��ة «التنسيق
بين وزراء العدل والداخلية العرب
ف��ي م��ا ي��ط��رح م��ن م��ش��اري��ع قوانين
ج���زائ���ي���ة ،وح����ض ع��ل��ى ال��ع��م��ل على
ت���س���ه���ي���ل اج������������راء ات ورود م��ل��ف��ات
االس�����ت�����رداد واالن�����اب�����ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة
ون���ق���ل ال���م���ح���ك���وم���ي���ن» ،داع����ي����ا ال���ى
«انشاء مكاتب اتصال لنواب العموم،
للتقريب بين وجهات النظر العربية
وم��ت��اب��ع��ة جميع االح����داث ف��ي ش��أن

أراد أن يجرب نصيبه
فقتل صاحبه

سرقة مكالمات دولية ومخالفون لإلقامة في الجليب

توفي مصري وأصيب مواطنان
وب��ن��غ��ال��ي ب��ك��س��ور خ���ط���رة وج����راح
متفرقة في الجسم أمس ،ويعملون
غسالين في محطة لغسل السيارات
ف��ي منطقة الفحيحيل ،ح��ي��ن ر ج��ع
ع��ل��ي��ه��م ب��س��رع��ة زم��ي��ل��ه��م ال��م��ص��ري،
ال������ذي ي��ع��م��ل ف����ي ال��م��ح��ط��ة ن��ف��س��ه��ا
ب��س��ي��ارة أح���د ال��زب��ائ��ن ال��ت��ي انتهت
من الغسل فدهسم ،تبين أن الداهس
ال ي���ع���رف ق����ي����ادة ال����س����ي����ارات ف�����أراد
أن ي���ج���رب ن��ص��ي��ب��ه ه����ذه ال���م���رة في
قيادة مركبة فاخرة ،أحيل المصري
ال����ى ال��ت��ح��ق��ي��ق ،ب��ي��ن��م��ا ن��ق��ل زم��ي��ل��ه
المتوفى الى الطب الشرعي ،وأرسل
ال��م��ص��اب��ون ال����ى ع��ن��اي��ة مستشفى
ال���ع���دان ،ح��ض��ر ال���ى م��وق��ع ال��ح��ادث
رئيس مخفر الفحيحيل الرائد راشد
اذعار المطيري.

انتقم من المستأجر
بتبديل قفل الباب

ضبطت قيادة أمن منطقة جليب
ال���ش���ي���وخ  14آس���ي���وي���ا وآس���ي���وي���ة
صباح أمس ،في مداهمة استمرت
أربع ساعات ،خرجت بحصيلة من
المخالفات من بينها كشف أوكار
للدعارة ،وضبط سارقي المكالمات
الدولية ،ومخالفين لقانون اإلقامة،
أحيل المتهمون الى التحقيق في
النيابة العامة ،بينما أرسل ثالثة
م��ن��ه��م ال���ى أم���ن ال���دول���ة لسرقتهم
المكالمات الدولية.
تمكنت شرطة الدوريات أوال من
ض��ب��ط س��ت��ة آس��ي��وي��ي��ن ي��ت��اج��رون
بأعمال الدعارة داخل شقة ،يترأس
العصابة بنغالي ،يعمل سمسارا
لثالث فتيات آس��ي��وي��ات ،يشاركه
في إدارة أعماله اثنان من رفاقه،
حيث يأتون بالزبائن من الشارع
من مختلف الجنسيات ،ويؤمنون

مواطن في منطقة جنوب الجهراء
أبدل قفل باب شقة استأجرها مواطن
آخر ،وحجز بداخلها أبناء المستأجر
وزوج����ت����ه ع��ن��دم��ا ك����ان وال����ده����م في
مقر عمله ،فوجئ المستأجر حين
وصوله الى الشقة باألقفال المبدلة،
بينما ك��ان أطفاله يبكون داخلها،
كان سبب تبديل األقفال أن صاحب
المنزل على خ�لاف سابق معه فلم
يجد وسيلة إلزعاجه س��وى تبديل
أقفال الباب ،تقدم المستأجر بشكوى
الى مخفر جنوب الجهراء وسجلت
ق��ض��ي��ة ح���ج���ز ح���ري���ة ض����د ص��اح��ب
وجار استدعاؤه.
المنزل
ٍ

ال��م�لاح��ق��ات ال��دول��ي��ة ف��ي م��ا يتعلق
ب��ال��م��ن��ظ��م��ة ال���ع���ال���م���ي���ة ل�ل�ان���ت���رب���ول
ومتابعة اجتماعاتها الدورية».
كما دع��ا ال��ى «وض���ع آل��ي��ة الع�لان
االح�����ك�����ام ال���ج���زائ���ي���ة ،ووض������ع آل��ي��ة
ب��ش��أن ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى المضبوطات
ب��م��خ��ت��ل��ف ان����واع����ه����ا ،وآل����ي����ة اخ����رى
لكيفية التحفظ ع��ل��ى اال م����وال بعد
صدور قرار من جهات التحقيق في
الدولة المطالبة بالتحفظ على تلك
االموال ،وتبادل وجهات النظر في ما
يتعلق بقانون االج��راء ات الجزائية
وقانون العقوبات ،وما يطرأ عليهما
من تعديالت ووقائع جنائية ظهرت
في المجتمع حديثا».
وتناول الوفد التجربة الكويتية
في مجال االنابات القضائية ،التي
يتم التعامل بموجبها على أساس
االتفاقيات الثنائية أو الجماعية أو
على أس��اس مبدأ المعاملة بالمثل
ف��ي ح��ال ع��دم وج��ود اتفاقيات بين
ال���دول���ت���ي���ن ،ك���م���ا اش������ار ال����وف����د ال���ى
التجربة الكويتية في مجال تسليم

لهم المكان والفتاة مقابل مبالغ
م����ال����ي����ة ب����أس����ع����ار رم������زي������ة ،رج�����ال
ال��ش��رط��ة وض��ع��وا خ��ط��ة لمداهمة
الشقة لكي يجمعوا بين الفتيات
وسماسرتهن متلبسين في وقت
واح����������د ،واس�����ت�����ط�����اع�����وا ض��ب��ط��ه��م
وإحالتهم جميعا الى مخفر جليب
الشيوخ للتحقيق.
واص����ل����ت ال����ف����رق����ة م���داه���م���ات���ه���ا
االم��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ش��ق��ق المشبوهة،
واستطاعت اعتقال ثالثة آسيويين
ي��س��رق��ون ال��م��ك��ال��م��ات ال��دول��ي��ة في
شقتهم في منطقة جليب الشيوخ،
حينما ك���ان المعتقلون يبيعون
ال��م��ك��ال��م��ات ال���دول���ي���ة وي��ت��اج��رون
بها ،بعد تنسيق مسبق مع وزارة
ال���م���واص�ل�ات ح��ت��ى ت��وص��ل��وا ال��ى
شقتهم التي تسرق فيها المكالمات
ال���دول���ي���ة ،داه���م���ت ال���ف���رق���ة ال��ش��ق��ة

المجرمين».
وك�����ان ال���م���ش���ارك���ون ب�����دؤوا ام��س
اع����م����ال االج����ت����م����اع االول ل����رؤس����اء
النيابات العامة العربية الذي يعقد
بمشاركة عربية واسعة ،للتداول في
آليات تعزيز التعاون العربي في هذا
المجال ،وإيجاد صيغ تسهل عمل
النيابات العربية وترتقي بأدائها.
(عمان  -كونا)

بقيادة قائد المنطقة الوسطى
العقيد محمد إبراهيم ورئيس
المخفر النقيب فهد الحميدي
ورج��ال الشرطة ،الذين تمكنوا
م����ن ض���ب���ط االط���������راف ال���ث�ل�اث���ة،
وأحالوهم الى مخفر المنطقة،
وت���ب���ي���ن ب���ع���د ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه��م
أن ال����م����واط����ن وص����دي����ق����ه ك���ان���ا
مخمورين ،فسجلت في حقهما
عدة قضايا ،وجار التحقيق.

«الجنايات» تنظر قضية السطو
على بنك  13سبتمبر المقبل

التنسيق بين وزراء
العدل والداخلية
العرب في ما يطرح
من مشاريع قوانين
جزائية

وأل���ق���ت ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م��ي��ن،
أح��ي��ل��وا ج��م��ي��ع��ا ال����ى أم����ن ال���دول���ة
باعتبار سرقة المكالمات الدولية
أمالكا عامة.
وان���ت���ه���ت ال���م���داه���م���ات ب��ض��ب��ط
خ���م���س���ة آس���ي���وي���ي���ن م����ن م��خ��ت��ل��ف
ال���ج���ن���س���ي���ات م���خ���ال���ف���ي���ن ل���ق���ان���ون
االق�����ام�����ة ،ي��ع��م��ل ال���م���خ���ال���ف���ون ف��ي
مطعم داخل بناية متهالكة ،وغير
م���رخ���ص م���ن ق��ب��ل إدارة ال��ب��ل��دي��ة،
ويقومون بجلب االطعمة والمواد
الغذائية ال��ذي تبين أنها منتهية
الصالحية ،ويشترونها من أماكن
غير مرخصة أي��ض��ا ،االس��ي��وي��ون
الخمسة ك��ا ن��وا ف��ي المطعم حين
داهمتهم الشرطة وضبطت ثالثة
منهم ،بينما تمكن اثنان من الفرار،
ذه���ب رج���ال ال��ش��رط��ة بالمتهمين
ال��ث�لاث��ة ،وب��ع��د س��اع��ة ع�����ادوا ال��ى

األم��ن��ي��ة ض��ب��ط ال��م��ت��ه��م وإع���ادت���ه
إلى البالد.
ودف�����ع م��ح��ام��ي ال��م��ت��ه��م «ب��ع��دم
صحة ق��واه العقلية ،وأن��ه يعاني
م��ن أم����راض عقليه ت��ف��ق��ده ال��ق��درة
على اإلدراك وال��ع��ق��ل» ،األم��ر ال��ذي
دفع المحكمة إلرس��ال المتهم إلى
مستشفى الطب النفسي لفحص
ق���واه ال��ع��ق��ل��ي��ة ،وال����ذي ان��ت��ه��ى إل��ى
صحة قوى المتهم العقلية.
وط����������ال����������ب م������ح������ام������ي������ه خ�����ال�����د
العبدالجليل بإحالته على لجنة

مما يساعد في تقليل الخسائر
في الممتلكات والحد من الدمار
ال���������ذي ق�����د ي���ل���ح���ق ب���ال���ب���ض���ائ���ع
والمخزونات المختلفة ،وكذلك
اإلصابات البالغة التي قد تلحق
برجال اإلطفاء والمواطنين على
حد سواء».
وق�����ارن ال��م��ق��دم ال��ب��ن��اي بين
حريق مجمع المثنى والحريق
الذي نشب في أحد المخازن في
منطقة الصليبية واستمر أربعة
أيام ،وشارك في إخماده  12مركز
إطفاء ومئتا إطفائي ،وأدى الى
وق��وع إح��دى عشرة إصابة بين
رج��ال اإلطفاء وخسائر ال تقدر
في الممتلكات» واعتبر ما حصل
في الصليبية «نتيجة للتخزين
ال����ع����ش����وائ����ي واف����ت����ق����اد ال���م���ك���ان
إل���ى أب��س��ط اش��ت��راط��ات ال��وق��اي��ة
وال���س�ل�ام���ة ال��م��ه��ن��ي��ة ،م��م��ا كلف
صاحب الملك خسائر لم يضعها
في الحسبان نتيجة تهربه من
تطبيق االش��ت��راط��ات ال��وق��ائ��ي��ة

ال���ت���ي وض��ع��ت��ه��ا إدارة اإلط���ف���اء
ل��م��ص��ل��ح��ة االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي
واألمن الشخصي للعاملين في
هذه المخازن والمستودعات».
ودع�����������ا ال������ب������ن������اي أص�����ح�����اب
المخازن العشوائية إلى «سرعة
ت����ع����دي����ل أوض�����اع�����ه�����ا وت��ط��ب��ي��ق
االش��ت��راط��ات ال��وق��ائ��ي��ة وتوفير
أن����ظ����م����ة ال������م������رش������ات وأج�����ه�����زة
اإلن�������ذار ال���ت���ي ال ت��ك��ل��ف ال��ك��ث��ي��ر
م��ق��ارن��ة بالخسائر ال��ت��ي تلحق
بالبضائع ،نتيجة ع��دم توفير
ه��ذه األنظمة ووق���وع الحرائق،
ال����ت����ي ت���ن���ت���ش���ر ب���س���رع���ة ب��ال��غ��ة
نتيجة العشوائية في التخزين،
وم��ا يواجهه رج��ال اإلط��ف��اء من
صعوبات بالغة في مكافحة مثل
هذه الحرائق».

ً
ثالثة أطنان تقتل مواطنا
في طريق العبدلي
عمر الراشد
ل����ق����ي م�����واط�����ن م����ص����رع����ه أم����س
االول ع��ل��ى ط��ر ي��ق منفذ العبدلي
الحدودي ،عندما اصطدمت مركبته
التي يقودها بقاطرة متجهة الى
العراق ،كان في طريقه الى أغنامه
فأراد أن يتجه الى القسم المقابل
م��ن ال��ب��ر فقطع ال��ش��ارع بسيارته،

واص�����ط�����دم ب���ال���ش���اح���ن���ة ال���ك���ب���ي���رة،
فانقلبت المقطورة التي تزن أكثر
م��ن ثالثة أط��ن��ان عليه فتوفي في
ال�����ح�����ال ،ن��ق��ل��ت ج��ث��ت��ه ال�����ى ال��ط��ب
الشرعي وسجلت قضية في مخفر
القشعانية.

طعنوا «رفيق الرحمن» وسلبوا
«محمد» وهربوا!

العقيد غلوم حبيب والزميل عمر الراشد

ال����م����ط����ع����م وت����م����ك����ن����وا م������ن ض��ب��ط
المتهمين اللذين هربا من الشرطة
سابقا ،أحيل المتهمون الخمسة
الى إدارة تنفيذ االحكام.
الحملة األمنية كانت بأمر من
وكيل وزارة الداخلية لشؤون االمن
ال���ع���ام ال����ل����واء ي���وس���ف ال��س��ع��ودي
ال��ى مدير أم��ن محافظة الفروانية
العميد م��زي��د ال��ح��رب��ي ومساعده
ال��ع��م��ي��د ع���اي���ض ال��ع��ت��ي��ب��ي ،وق���ام
بالمداهمات ك��ل م��ن ق��ائ��د منطقة
جليب الشيوخ العقيد غلوم حبيب
ورئ���ي���س ال��م��خ��ف��ر ال���م���ق���دم متعب
ال���رش���ي���دي ،ورج������ال االم�����ن دخ��ي��ل
الرشيدي وإبراهيم العياف وصالح
جابر وناصر العنزي وعبدالرحمن
الرشيدي.

ط��ب��ي��ة م��ن مستشفى ل��ع��دم ات��ب��اع
اللجنة األولى المأمورية ،وهو ما
انتهت إليه المحكمة التي مازالت
تنتظر ورود التقرير ا ل��ث��ا ن��ي عن
حالة المتهم.

البنغاليون
يستمرون
في تحدي القانون...
والشرطة تطاردهم

اق��ت��ح��م أرب���ع���ة س��ع��ودي��ي��ن
أح���داث ف��ي وق��ت متأخر من
الليل غرفة هندي في منطقة
تيماء في الجهراء أمس االول،
ع���ن���دم���ا ك�����ان ال���ه���ن���دي ال����ذي
يدعى «رفيق الرحمن» ويعمل
ً
سائقا عند أح��د المواطنين
ينام في حجرته ومعه أحد
أص���دق���ائ���ه ي��س��م��ى «م��ح��م��د»،
دخ���������ل ع����ل����ي����ه����م����ا االح�����������داث
وب����ي����ده����م أس����ل����ح����ة ب���ي���ض���اء
طعنوا بها صاحب الحجرة
وض���رب���وا ص��دي��ق��ه ،وس��ل��ب��وا
منه أرب��ع��ي��ن دي��ن��ارا وهاتفا
ن�����ق�����اال وه��������رب��������وا ،ل��ح��ق��ه��م��ا
«م���ح���م���د» وأخ������ذ رق�����م ل��وح��ة
ال���س���ي���ارة ال���ت���ي ي��ق��ت��ادون��ه��ا

ح����ي����ث أب�����ل�����غ ع����ن����ه����ا م��خ��ف��ر
ال��م��ن��ط��ق��ة ،ب���ع���د االس���ت���ع�ل�ام
عن السيارة تبين أنها لوالد
أح����ده����م واس����ت����دع����اه رج����ال
ال���ش���رط���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ،ض��ب��ط
االح�������داث األرب����ع����ة وس��ج��ل��ت
ضدهم قضية وأحيلوا إلى
تحقيق نيابة األحداث.

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 :

اكاديميا
الجامعية تفقد
بدأت الهوية
ً
شخصيتها تدريجيا وال تستخدم
إال في أوقات االمتحانات النهائية
واالنتخابات ،وهذا ما يالحظه
الجميع ،بل إن البعض يعتقد أنها
تستغل ألسباب ليست بذات قيمة،
والتساؤل الذي يطرح نفسه :ما
سبب فقدان الهوية أهميتها...
رغم أن لها وظائف واستخدامات
متعددة ومهمة؟!
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«التطبيقي»:
لم تشكل لجنة
الختيار عميد
«التكنولوجية»

«االمن والسالمة» في الشويخ
ال ي�����ط�����ل�����ب اب����������������راز ال�����ه�����وي�����ة
الجامعية

ن���ف���ى م���دي���ر ع�����ام ال��ه��ي��ئ��ة
ا ل��ع��ا م��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب باإلنابة د.مشعل
المشعان م��ا ت��م ت��داول��ه في
احدى الصحف المحلية حول
تشكيل لجنة الختيار عميد
كلية الدراسات التكنولوجية
خ�ل�ال اس��ب��وع��ي��ن ،موضحا
أن ال��ع��م��ي��د ال���ح���ال���ي م�����ازال
يمارس عمله ولم تنته مدته
االعتيادية.
وبين المشعان أن تشكيل
ل����ج����ن����ة الخ�����ت�����ي�����ار ال���ع���م���ي���د
ت����خ����ض����ع ل�����ع�����دة اج������������راءات
إداري����������ة وق����ان����ون����ي����ة ،م��ن��ه��ا
اخ����ت����ي����ار أع������ض������اء ال���ل���ج���ن���ة
بقرار من مدير ع��ام الهيئة،
واص��������دار ق������رار إداري آخ���ر
بتشكيل اللجنة ،وبعد ذلك
ي���ت���م اس����ت����دع����اء م�����ن ي���رغ���ب
ل���ل���ت���رش���ح ،م���ش���ي���را إل������ى أن
ك���ل ه����ذه االج���������راء ات تسير
وف����ق ال���ل���وائ���ح وال��ن��ص��وص
المنظمة.

اشتياق سند

الهوية الجامعية ...شخصيتها مفقودة وظهورها نادر

أكاديميات

تستخدم أثناء االمتحانات واالنتخابات فقط!
لكل طالب جامعي هوية جامعية،
ي����ث����ب����ت ب����ه����ا ش���خ���ص���ي���ت���ه وت����ؤك����د
للمعنيين أن���ه م��ق ّ��ي��د ف���ي ال��ج��ام��ع��ة
وي������درس ف��ي��ه��ا ،ل��ك��ن��ه��ا ب�����دأت تفقد
أه��م��ي��ت��ه��ا وشخصيتها ت��در ي��ج��ي��ا،
ح��ي��ث ك���ان خ��ري��ج ال��ث��ان��وي��ة يفتخر
بأنه انتقل الى مرحلة دراسية جديدة
ف���ي ك���ل ن���واح���ي���ه���ا ،وك�����ان ل��ه��ا وق��ع
خاص في نفوس حامليها السيما
الجدد منهم ،ولكن استخدامها في
الوقت الحالي أضحى نادرا ،بحيث
ً
أصبحت ت��ب��رز مرتين أو ث�لاث��ا في
ال��ع��ام ال���دراس���ي ك��ل��ه ،وت��ح��دي��دا في
ف���ت���رة االن���ت���خ���اب���ات ،وأث����ن����اء ت��ق��دي��م
ُ
االمتحانات النهائية ،وهنا تطرح
االسئلة التالية :لماذا فقدت الهوية
ال��ج��ام��ع��ي��ة أه��م��ي��ت��ه��ا؟ ه����ل ب��س��ب��ب
إ ه��م��ال اإلدارة الجامعية؟ أم ألنها
فعال لم تعد ذات أهمية؟
«الجريدة» طرحت هذه التساؤالت
ع���ل���ى ال���ط���ل���ب���ة ،ف���أك���د ال���ب���ع���ض ع���دم
ً
أهميتها ،بينما رآها آخرون مستندا
رغم انعدام االهتمام به ،وال يستخدم
اال نادرا ،وفي ما يلي التفاصيل:

التورة :الهوية
لم تفقد أهميتها
ويختلف
استعمالها من
كلية إلى أخرى

قبليون يحتجون
على القبلية

مرة واحدة

عند الضرورة

انتخابات وامتحانات

ت���رى ي��اس��م��ي��ن ح��س��ي��ن أن���ه ليس
للهوية الجامعية أي أهمية تذكر،
ولم يحصل أن حدث تشديد عليها،
واعتبرتها شيئا ال وجود له ،وذكرت
أن تلك الهوية لم تطلب منها إال مرة
واح��دة ،وك��ان ذل��ك عند ذهابها الى
كلية الطب ،ولم تطلب حتى في أيام
االمتحانات.

وأع��رب��ت إي��م��ان العلي ع��ن وجهة
نظرها في الهوية الجامعية ،حيث
ق��ال��ت إن��ه��ا ل��م ت َ��ر أي تشديد عليها
وال تجد فيها أهمية كبيرة ،سوى
إبرازها عند دخول الجامعة ،وذلك
ل��م��ن��ع األش����خ����اص غ���ي���ر ال��م��ق��ي��دي��ن
ف��ي الجامعة م��ن ال��دخ��ول ،وأكملت
أن ط��ل��ب ال��ه��وي��ة ال ي��ح��دث إال عند
ح���االت ال���ض���رورة ف��ق��ط ،ل��ل��ت��أك��د من
ك��ون الشخص طالبا أو طالبة في
الجامعة ،وبالنسبة إليها فلم تطلب
منها الهوية إال في أيام االمتحانات
النهائية فقط.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق����ال����ت ف���ج���ر ال����راش����د
إن أه���م���ي���ة ال���ه���وي���ة ت���ك���م���ن ف����ي أي����ام
االنتخابات واالمتحانات فقط ،ولم
تلحظ أن هناك تشديدا عليها ،وآخر
م���رة ُس��ئ��ل��ت ع��ن ال��ه��وي��ة ك���ان ف��ي ي��وم
االن��ت��خ��اب��ات وع��ن��د ب���اب ال��ت��ص��وي��ت،
وأوضحت أنها ال تبرزها بشكل دائم
ف��ي أي���ام االم��ت��ح��ان��ات ،إن��م��ا العملية
تعتمد على المراقب أوال وأخيرا ،وترى
ُ
أن الهوية تستغل ألسباب غير ذات
قيمة ،مؤكدة على أن القوائم تحتاج
إلى المساعدة من األصدقاء واألسرة
أثناء فترة االنتخابات ،والهوية هنا
تمثل حجر عثرة أمامهم.

أربع مرات
ض��ح��ى ج��اس��م أك���دت ع��ل��ى ع��دم
أه���م���ي���ت���ه���ا ،خ���ص���وص���ا ف����ي ال���وق���ت
ال����ح����ال����ي ،ل���ك���ن���ه���ا الح����ظ����ت وج�����ود
تشديد عليها ف��ي بعض األح��ي��ان،
ُ
السيما في وقت االنتخابات ،وطلب
منها أربع مرات إبرازها ،آخرها في
االن��ت��خ��اب��ات ع��ام  2006للتصويت
ول������دخ������ول ال�����ح�����رم ال����ج����ام����ع����ي ف��ي
ك��ي��ف��ان ،وأض��اف��ت أن��ه��ا ت��ب��رزه��ا في
أي���ام االم��ت��ح��ان��ات ،ح��س��ب ال��دك��ت��ور
أو المراقب.

أكد مساعد مدير األمن والسالمة قيس التورة أهمية الهوية
الجامعية ،ق��ائ�لا إن��ه��ا ل��م تفقد أهميتها ،ب��ل إن��ه��ا تطبق في
أغلب األوق��ات ،ولكن استعمالها وتطبيقها يختلف من كلية
إل��ى أخ��رى ،فعلى سبيل المثال ال تبرز الهوية الجامعية في
الحرم الجامعي (بالشويخ) ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ،منها
وجود سكن أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،فقد يأتي بعض
الزوار لزيارتهم ،وأيضا وجود المكتبة المركزية المخصصة
للجميع ،وأي شخص مسموح له بالدخول ،باإلضافة إلى أولياء
األمور الذين يأتون ألخذ أبنائهم أو مشاهدة مرافق الجامعة،
وال ننسى الزوار والضيوف الذين يأتون لزيارة بعض المراكز
واإلدارات ،لذا من الصعب طلب إبراز الهوية ،وأوضح قيس أن
بعض هذه األسباب تشمل كليات أخرى ،وهناك كليات يطبق
فيها طلب الهوية  %100مثل كلية الطب ،وذل��ك لوجود عدة
أسباب تضطر على ضوئها اإلدارة الى تفعيل الهوية الجامعية،
وأض���اف أن ه��ذه األس��ب��اب تجعل اإلدارة تتساهل ف��ي بعض
الكليات وتتقيد في البعض اآلخر ،وعلى حسب الظروف.

مشكلة شخصية
مشعل السبتي أ ك��د أن أهميتها
تكمن في معرفة الطالب إذا ما كان
ي��درس ف��ي الجامعة أم إن��ه شخص
ي���دخ���ل ال��ج��ام��ع��ة إلزع������اج اآلخ���ري���ن
والتحرش فقط ،لكنه لم َ
ير أن هناك
ت��ش��دي��دا عليها ُ
وس��ئ��ل م���رة واح���دة
فقط عن هويته الجامعية ،واعتبر
وجود الهوية كعدمها ،وصادف أن
حدثت مع مشعل مشكلة عندما طلب
حارس األمن هويته من دون سبب،
ول��م يكن يقصد التأكد ،بل بحسب
ق��ول مشعل ،القصد شخصي بينه
وبين الحارس.

رجال األمن

مشعل السبتي

الكل يدخل
فجر الراشد

اتحاد «التطبيقي» :تأخر اإلعانة االجتماعية
هاجس يؤرق الطلبة
أولياء أمور الطالبات يشكون عدم تحديد موعد الصرف
استغرب رئيس اللجنة الطالبية
في اتحاد «التطبيقي» أحمد
الكندري تأخر صرف اإلعانة
االجتماعية ،وعدم تحديد موعد
لصرفها ،مشيرا إلى الشكاوى التي
ترد إلى االتحاد من قبل الطالب
وأولياء أمور الطالبات بشكل
مستمر.

عبد الناصر محمود
طالب رئيس اللجنة الطالبية في
االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
أحمد الكندري إدارة الهيئة ممثلة
بمديرها العام أ.د يعقوب الرفاعي
وعمادة النشاط والرعاية الطالبية
بتحديد موعد صرف مكافأة الطلبة،
التي تم تعميمها اخيرا ،حيث أصبح
موعد صرفها يشكل هاجسا كبيرا
بين صفوف طالب وطالبات الهيئة
العامة ،لما لها من أهمية قصوى،
في ترتيب أمورهم على هذا الموعد
وت���دب���ي���ر اح��ت��ي��اج��ات��ه��م ال���دراس���ي���ة،
وس���داد ب��اق��ي االل��ت��زام��ات ال��ت��ي تقع
على عاتقهم.
وب��ي��ن أن اس��ت��ف��س��ارات وش��ك��اوى
كثيرة وصلت ال��ى االت��ح��اد من قبل
ال��ط��ل��ب��ة وأول�����ي�����اء أم������ور ال��ط��ال��ب��ات
ب���س���ب���ب ال����غ����م����وض ،ال�������ذي ي��ك��ت��ن��ف
م��وع��د ال���ص���رف ،م��م��ا ج��ع��ل ال��ط�لاب
ً
والطالبات في حيرة ،مستغربا عدم

ص��دور أي بيان عن عمادة النشاط
ً
يوضح موعدا لصرفها على الرغم
م��ن سعيها ال���دؤوب لتوفير البيئة
المناسبة التي تساعد الطلبة على
التحصيل العلمي.

العثمان:
المكافأة
االجتماعية
أرسلت
إلى البنوك

وأع��رب الكندري عن ثقته بمدير
عام الهيئة وعمادة النشاط بسرعة
ال���ب���ت ف����ي ه�����ذا ال����م����وض����وع ،وأخ����ذ
ال���ت���داب���ي���ر ال��ل��ازم�����ة ل���س���رع���ة ص���رف
المكافأة التي تشغل أبناءهم الطلبة

«اللوكر»
وترى أبرار اللزوم انه ليس دائما
للهوية جامعية أهمية ،بل تتلخص
وظ��ي��ف��ت��ه��ا ف����ي أي������ام االم���ت���ح���ان���ات،
وأنها سئلت عدة مرات عن الهوية،
وأضافت أن الهوية تستغل ألسباب
ل��ي��س��ت ب�����ذات ق��ي��م��ة ،وق����د ص��ادف��ت
مشاكل بسبب الهوية ،منها دخولها
أحد االختبارات وأيضا عند فقدانها
ُ
مفتاح «اللوكر» ،حيث طلبت منها
الهوية ولم تكن معها.

مشاكل ومشاجرات
أم�����ا ن���اص���ر ب���وع���ب���اس ف���ي���رى أن
ل��ل��ه��وي��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة أه���م���ي���ة ،وه���ي
معرفة الطالب المقيد في الجامعة
م�����ن غ����ي����ر ال����م����ق����ي����د ،وأي�����ض�����ا ل��م��ن��ع
المشاكل والمشاجرات أو للحد منها،
خصوصا في أيام االنتخابات ،أما
بالنسبة للتشديد فال يجده ،ودليله
على ذلك أنه ُسئل مرة واح��دة فقط
عنها في أيام االنتخابات ،ولم يحدث
أن ُم��ن��ع م���ن دخ����ول ال��ج��ام��ع��ة ل��ع��دم
إبرازها أو عند دخوله االمتحانات.

وب��ي��ن��ت ه��دي��ل ال��ع��ن��زي أن ال��ه��وي��ة
ال��ج��ام��ع��ي��ة ت���وض���ح وت���ب���ي���ن ال��ط��ال��ب
الجامعي وتميزه عن بقية األشخاص،
وأع���رب���ت ع���ن أس��ف��ه��ا ل��ع��دم ال��ت��ش��دي��د
على الهوية من قبل رجال األمن عند
ضرورة إبرازها ،مؤكدة أنها نادرا ما
تبرزها ،حيث ُسئلت مرتين إلبرازها،
آخرتهما في أيام االنتخابات الجامعية
قبل سنتين تقريبا في كلية اآلداب.

حتى ينحصر تفكيرهم في مسيرتهم
الدراسية.

أعلن مساعد عميد النشاط والرعاية الطالبية في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .صالح العثمان أن قطاع
الرعاية الطالبية قد أنهى إجراءات صرف المكافأة االجتماعية
للطلبة المستمرين بكليات ومعاهد الهيئة عن شهر يوليو،
وتم إرسال المبالغ الى البنوك حتى تدرج في حسابات الطلبة
خالل األيام القليلة المقبلة ،وأوضح أن تأخر صرف المكافأة
االجتماعية يعود ألسباب فنية حصلت أثناء العمل لصرفها،
وتمت معالجتها.
وأض����اف أن ال��ع��م��ادة أن��ج��زت ال��م��رح��ل��ة األول����ى م��ن م��ش��روع
الطلبة المستجدين في نظام المكافأة االجتماعية ،بتسجيل
ما يقارب من  6500طالب وطالبة ،وجار حاليا استكمال طلبات
الطلبة المستمرين ،على أن تبدأ المرحلة الثانية في الفصل
الدراسي األول.

أما أمينة الفارسي ،فلم َتر تشديدا

علىها س��وى في وق��ت االنتخابات
وب���ع���ض األح���ي���ان ف���ي االم��ت��ح��ان��ات
النهائية ،وذك��رت أنها ُسئلت ثالث
م�������رات ع���ن���ه���ا ،م������رة ف�����ي االم���ت���ح���ان
وم��رت��ي��ن أث���ن���اء ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ص��وي��ت،
وتعتقد أن الهوية تستغل ألسباب
ال داعي لها ،ألنها ال تستخدم كثيرا
وال يتم ال��س��ؤال عنها بشكل كبير،
وت��ع��ت��ق��د أن ال��ك��ل ي��س��ت��ط��ي��ع دخ���ول
الجامعة من دونها.

قائمة طالبية تنادي
باستقاللية الحركة الطالبية
في «التطبيقي» ،استقال
منها قبل ايام عدد من
أعضاء مكتب تنسيقها العام
الدعائهم بأن القائمة قبلية،
وفي نفس الوقت تجد أن
المستقيلين كلهم من قبيلة
واحدة!

مخالف للوائح
وتنهي فاطمة خليفة بأن أهمية
ال��ه��وي��ة ت��ك��م��ن ف��ق��ط ف���ي ال��ت��ص��وي��ت
واالن������ت������خ������اب������ات ودخ�������������ول ب���ع���ض
االم���ت���ح���ان���ات ،ول����م ت��ل��ح��ظ ت��ش��دي��دا
عليها س��وى ف��ي وق��ت المشاجرات
ال���ت���ي ت���ح���دث ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ووق���ت
اال ن������ت������خ������ا ب������ات ،ورأت أن ع��م��ل��ي��ة
إب�����راز ال��ه��وي��ة أم���ر م��خ��ال��ف ل��ل��وائ��ح
الجامعية.

تعرفنا
على الطالب
ّ
المقيد
في الجامعة
ناصر بوعباس
ال أهمية
تذكر للهوية
الجامعية
ياسمين حسين

حسبة المطابع
تبدأ القوائم الطالبية
خالل فترة الصيف بحسبة
انتخابية إضافية الحتمالية
الفوز أو الخسارة ،حيث
يقوم قياديو القوائم
بمطالعة الميزانية والتحسر
على تكلفة المطبوعات
االنتخابية الباهظة ،لمواكبة
إعالميات القوائم المنافسة..
«عسى ما تصير االجتماعات
بالمطابع»!

يعطيكم العافية
تقوم عمادة القبول
والتسجيل في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
بجهد كبير خالل هذه األيام
إلعداد أسماء المقبولين
للعام الدراسي القادم،
«جهودكم واضحة وتشكرون
عليها».

«اإلنشاءات» تتجه إلى توسعة
قاعات ومكتبة «اآلداب»
تنجز أعمالها خالل العطلة الصيفية
إدارة اإلنشاءات والصيانة في
جامعة الكويت تنوي إنجاز بعض
األعمال خالل العطلة الصيفية،
وستبحث التعاقد مع شركة إلقامة
كافيه في مبنى مركز العلوم الطبية
بالجابرية.

شعيب الهاجري
ع����ل����م����ت «ا ل�������ج�������ر ي�������دة» أن إدارة
اإلن����ش����اء ات وال��ص��ي��ان��ة ف���ي جامعة
ال���ك���وي���ت ت���ن���وي ت���وس���ع���ة ال���ق���اع���ات
الدراسية والمكتبة والمركز الطبي
وم���خ���ت���ب���رات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ف���ي كلية
اآلداب ،ب����اإل ض����ا ف����ة إ ل������ى ت��و س��ع��ة
مساحاتها الستيعاب أعداد الطلبة
ال����م����ت����زاي����دة ف����ي ك����ل س���ن���ة دراس����ي����ة
ج��دي��دة ،وت��ب��دأ أع��م��ال الصيانة مع
بداية العطلة الصيفية كعادة اإلدارة
في إنجاز أعمالها.
وأكدت مصادر مطلعة أن اإلدارة
تسعى كذلك الى توسعة مركز العلوم
الطبية ،وإيجاد حل مالئم لمشاكل
الكافتيريا المتعددة ،باإلضافة إلى
صيانة القاعات الدراسية في المركز
واستبدال مقاعد جديدة بالتالفة،
وت����درس اإلدارة أي��ض��ا ال��ت��ع��اق��د مع
ش��رك��ة خ��اص��ة إلق��ام��ة كافيه خاص
داخ�������ل ال���م���ب���ن���ى ،ك���م���ا ه����و م��ع��م��ول
ف���ي ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم اإلداري��������ة لتلبية
احتياجات أسرة مركز العلوم الطبية

من طلبة وأساتذة ،والذين يقضون
معظم الوقت في المركز.
ي���ذك���ر أن ال���ت���ح���دي ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي
ي��واج��ه إدارة اإلن��ش��اء ات والصيانة
ف�����ي ال����ج����ام����ع����ة ه�����و ض����ي����ق ال����وق����ت
وقصر المدة المتاحة ألعمال البناء
وال��ص��ي��ان��ة ،ال��ت��ي ت��ح��ت��اج ال���ى وق��ت
أكبر إلنجاز االعمال بشكل متكامل،
وقبل بدء الدراسة حتى تسهل عملية
الخروج والدخول للطلبة واألساتذة،
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال���ت���م���ت���ع ب���م���راف���ق
الجامعة من دون أي معوقات.

تبحث إقامة
كافيه بمركز
العلوم الطبية

قضية
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جون الكويت...
من حاضن لألسماك إلى مكب نفايات!
أن تكون هناك  15جهة تساهم
بطرق مختلفة في حماية البيئة
في الكويت ،ويحدث ما يحدث في
البيئة البحرية من تلوث ممنهج
وعبر سنوات طويلة ،فإن الموضوع
يتطلب دق جرس اإلنذار والسؤال
عن دور هذه الجهات وما تقوم
به من عمل ،مادامت البيئة البحرية
مدمرة.

مظفر عبدالله
الجهات املسؤولة عن البيئة في
الكويت ،الرسمية والخاصة ،يبلغ
تعدادها 15جهة ،ومع ذلك تؤكد
دراس��ات معهد االب��ح��اث العلمية
والهيئة العامة للبيئة وتقاريرها
املختلفة ح���دوث نتيجة وا ح���دة:
اخ�����ت��ل��ال ج��������ودة م����ي����اه ال����ب����ح����ر...
واالس��������ب��������اب م���خ���ت���ل���ف���ة وت����ق����ره����ا
الجهات املسؤولة ،وتتركز على:
ال��ت��س��رب ال��ن��ف��ط��ي ،م��ي��اه ال��ص��رف
الصحي غير املعالج ،تلوث املواد
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ،ال���ت���ل���وث ال����ح����راري،
امل��ع��ادن ال��ث��ق��ي��ل��ة ،ك��م��ا ت��ؤك��د ه��ذه
ال��ج��ه��ات ح����دوث ت��ع��دي��ات كبيرة
ج��دا على ال��س��واح��ل ،وه��و الجزء
الثاني م��ن ملف التلوث البحري
ف�����ي ال����ك����وي����ت .ف����أدب����ي����ات امل��ع��ه��د
امل��ن��ش��ورة ت��ؤك��د ع��ل��ى خ��ط��ر ب��ن��اء
املسنات ،انتشار الفقع ،أعمال ردم
ودف���ن ال��ش��واط��ئ ،ب��ن��اء ال��ح��واج��ز
الخرسانية ،نقل الرمال الشاطئية،
النقع والحظور ،املرافئ وغيرها.
وي������ؤك������د م���ع���ه���د االب�������ح�������اث ف��ي
ت���ق���ي���ي���م���ه ل���ل���ت���ل���وث ال����ب����ح����ري ف��ي
منطقة الخليج العربي ،في ورقة
علمية تعبر عن طموحات وآمال
املعهد تجاه الوضع البيئي لدولة
ال��ك��وي��ت ،ان «ال��ت��ل��وث النفطي في
ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ي��م��ث��ل أك��ث��ر من
 3%م��ن إجمالي التلوث النفطي
ا ل��ع��ا مل��ي ،وان التسربات النفطية
املتواصلة مازالت تسهم بكميات
كبيرة في تلوث مياه الخليج ،كما
ان عمليات نقل النفط وتصديره
ت��س��ه��م ب��م��ا ي���زي���د ع��ل��ى  80%من
اجمالي التلوث في الخليج».
وي��ش��ي��ر امل��ع��ه��د ف���ي رؤي���ت���ه ه��ذه
ال�������ى ح����������وادث م�����ح�����ددة وم���ك���ام���ن
م��ه��م��ة ت��ت��ع��رض ل��ل��ت��ه��دي��د ،نتيجة
لالستهتار الذي تقوم به مؤسسات
ال�������دول�������ة ذات�������ه�������ا ،وع�����ل�����ى رأس����ه����ا
ا مل��ؤ س��س��ات النفطية والصناعية
ت��ج��اه ال��ب��ي��ئ��ة ،م��ث��ال امل��ل��وث��ات في
رواسب منطقة الشعيبة الصناعية
الساحلية ،وخصائص تربة جون
ا ل��ك��و ي��ت ،و ت��أ ث��ي��ر محطات الطاقة
ع��ل��ى امل���ي���اه ،وت��أث��ي��ر ب��ن��اء مجمع
ال����ق����ط����اع ال���ن���ف���ط���ي ف�����ي ال���ش���وي���خ،
وغيرها من القضايا.
وي����ن����ب����ه امل����ع����ه����د ال�������ى خ����ط����ورة
ال��ت��س��اه��ل ف��ي��م��ا ي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع��ض
بأنه (تلوث عادي او وفق املسموح
ب��ه) ،بشأن تلوث امل��ي��اه بالصرف

التلوث النفطي
في الخليج العربي
يمثل  ٪3من اجمالي
التسربات النفطية
في العالم
عمليات نقل النفط
وتصديره تسهم
بنسبة ٪80
من اجمالي التلوث
في الخليج

ال��ص��ح��ي وامل���ل���وث���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة،
وي���ؤك���د ع��ل��ى أن����ه (ح���ت���ى ل���و ك��ان
ت��رك��ي��ز ب��ع��ض امل���ل���وث���ات ض��ئ��ي�لا،
إال ان ا مل��س��ل��م ب��ه ان ا ل��ك��ث��ي��ر منها
يستحيل اخراجها بل ان مصيرها
يتحدد تبعا لتركيبها الكيميائي
والظروف الطبيعية التي تخضع
ل���ه���ا ،م��م��ا ي��ت��ط��ل��ب رص�����دا دوري����ا
ومتابعة حثيثة) .ويبني املعهد
رؤيته هذه على ان امللوثات املقننة
رب��م��ا ال تعطي م��ؤ ش��را ي���دل على
الخطورة آنيا ،إال ان تراكمه عبر
س���ن���وات ي�����ؤدي ف���ي ال��ن��ه��اي��ة ال��ى
ك���ارث���ة ب��ي��ئ��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ،ك��م��ا هي
الحال اليوم في جون الكويت الذي
ي��ع��ت��ب��ر م��ن��ط��ق��ة ب��ح��ري��ة م��ري��ض��ة،
ولذلك تتحدث املؤسسات الرسمية

عن مصطلح (إعادة املياه) للجون،
وهنا يعني انه جون ميت وليس
مريضا.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ،ت���ح���ص���ر ال��ه��ي��ئ��ة
ال���ع���ام���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة م��ش��اك��ل ال��ت��ل��وث
البحري ومسبباته ف��ي كثير من
النقاط ،منها املنشآت الصناعية
النفطية وغير النفطية ،وما تقوم
ب���ه م���ن إل���ق���اء ال��ن��ف��اي��ات ال��س��ائ��ل��ة
كمخلفات مصنع امللح والكلورين
الذي اغلق الحقا ،لكنه تسبب في
تركز نسب كبيرة من الزئبق في
املياه ،وتنتشر مثل هذه املنشآت
في الشعيبة والشويخ والدوحة.
كما ان منطقة الشويخ الصناعية
ت��س��اه��م ب���ق���در ك��ب��ي��ر ف���ي ال��ت��ل��وث
ال��ب��ح��ري ،ع��ب��ر ال��ن��ف��اي��ات السائلة

ال���ت���ي ت���أت���ي ع��ب��ر ش��ب��ك��ات ص��رف
م��رت��ب��ط��ة م��ب��اش��رة ب��ال��ب��ح��ر ،وه��و
م���ا ي��ث��ي��ر ال���س���ؤال ح���ول األس��ب��اب
التي تقف وراء عدم وجود شبكة
خاصة لصرف املخلفات الصناعية
غير مرتبطة بشبكة صرف املياه
الصحية،
يضاف الى ذلك الضخ املستمر
لكميات كبيرة م��ن م��ي��اه التبريد
ال����س����اخ����ن����ة ع����ب����ر س������ت م���ح���ط���ات
ل��ت��ول��ي��د ال���ط���اق���ة ،وت��ق��ط��ي��ر امل��ي��اه
في مناطق من الشريط الساحلي
في الشويخ والشعيبة والدوحة
والزور ،ومعروف ان مياه التبريد
ه���ذه ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م����ادة ال��ك��ل��ور
ومواد منع التآكل والزيوت ومواد
التنظيف.

امل�����ش�����اك�����ل ال�����خ�����اص�����ة ب���امل�ل�اح���ة
ال���ب���ح���ري���ة ،ت���س���اه���م ه����ي األخ�����رى
ب����ال����ت����ل����وث ال�����ب�����ح�����ري م������ن خ��ل�ال
ت���ص���ري���ف ن���ف���اي���ات ال����ن����اق��ل�ات ،أو
ت��س��رب ال��ن��ف��ط ،أو ت��ص��ري��ف مياه
ال��ت��وازن .وع��ادة ما تتضرر بهذه
امللوثات موانئ االحمدي وعبدالله
وميناء الزور والرصيفان الشمالي
والجنوبي.
وبالطبع ال ننسى هنا مجارير
الصرف الصحي التي يعاني منها
الجميع ،سواء من سكان املناطق
امل�����ح�����اذي�����ة ل���ل���ش���ري���ط ال���س���اح���ل���ي
أو ّم������رت������ادي ال����ب����ح����ر ل��ل��س��ب��اح��ة
الساحلية ،ا ل��ى جانب م��ا يسببه
ت��ص��م��ي��م م�����س�����ارات ص�����رف م��ي��اه
االمطار وربطها بمياه املجاري.

منطقة الشويخ
الصناعية تلوث البحر
عبر النفايات السائلة
التي تأتي من شبكات
الصرف

الجهات الرسمية والخاصة المهتمة بالشأن البيئي
وزارة الصحة

وحدة صحة البيئة

وزارة الكهرباء

مراقبة التلوث الغازي والمائي ومناولة المواد الكيمائية

وزارة األشغال

إدارة الري وحماية البيئة

وزارة التخطيط

قطاع التعاون الفني والدعم التنموي

وزارة النفط

إدارة شؤون البيئة

وزارة التربية

تدريس مفاهيم البيئة

بلدية الكويت

أنشطة بيئية من خالل التخطيط للمدن وتنظيفها وتجميلها

الهيئة العامة للبيئة

الجهة الرسمية المخولة بحماية البيئة في الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

قسم الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية

معهد األبحاث العلمية

إدارة البيئة والتنمية الحضرية

مؤسسة التقدم العلمي

تمويل المشاريع البيئية

اإلدارة العامة للجمارك

التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة بشأن دخول المواد المسموح بها وغير المضرة بالبيئة

اإلدارة العامة لإلطفاء

المشاركة في اللجان الحكومية المهتمة بالبيئة

الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة

توعية ودعم مالي لمشاريع البيئة

الجمعية الكويتية لحماية البيئة

توعية وأنشطة عامة

الهاجري :ضعف في تطبيق القانون
وعدم ثقة بالتصريحات المطمئنة

مجار في عام 2009
الخزي :البحر بال مياه ٍ
مطالبة ومناشدة من جميع
الجهات الحكومية والخاصة
بعدم الصرف في مياه البحر.

أك���د ال��وك��ي��ل ال��م��س��اع��د ل��ش��ؤون
ال����ه����ن����دس����ة ال���ص���ح���ي���ة ف�����ي وزارة
االشغال خالد الخزي ،ان القطاع
الذي يشرف عليه يصمم ويشرف
ع����ل����ى ت���ن���ف���ي���ذ ش����ب����ك����ات خ���ط���وط
ال������م������ج������اري ال����ص����ح����ي����ة وأع������م������ال
التجديد،
وأض����اف ان أش��ك��ال السياسات
البيئية ل��ل��وزارة للحد من التلوث
ع����دي����دة وم���ن���ه���ا ت���ط���وي���ر ش��ب��ك��ات
الصرف الصحي ،وانشاء محطات
رئيسية جديدة ،وتزويد المحطات
غير المخدومة ب��وح��دات معالجة
م��ؤق��ت��ة ل��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة
والبرية من مياه الصرف الصحي،
وإع����������داد أول ع���ق���د ب���ي���ئ���ي خ���اص
بمعالجة مياه الصرف الصحي.
وق��د أوك��ل إلدارة ش��ؤون البيئة
ف�����ي ال������������وزارة ع������دد م�����ن األه��������داف
ا ل��ت��ي ت��ر م��ي إ ل���ى تنفيذ السياسة
ال��خ��اص��ة ب��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ،ومنها

م��راق��ب��ة م��راف��ق ال��ص��رف ال��ص��ح��ي،
واس���ت���ق���ب���ال ش���ك���اوى ال��م��واط��ن��ي��ن
والمقيمين بهذا ال��ش��أن ،ومراقبة
المصانع والشركات المربوطة على
شبكة ال��ص��رف الصحي ،ومراقبة
م��خ��ارج ال��ط��وارئ للتأكد م��ن عدم
ت��ص��ري��ف م���ي���اه ال���م���ج���اري عليها
واي���ج���اد ال��ح��ل��ول ال��م��ن��اس��ب��ة ل��ه��ا،
ومتابعة التصريفات والوصالت
غير القانونية على الشبكة العامة،
وا ج���راء التحاليل المخبرية على
المستخرجات الخاصة بمحطات
التنقية والجهات األخ��رى للتأكد
م����ن ن���وع���ي���ة وك�����ف�����اءة ال��م��ع��ال��ج��ة،
واعداد التقارير اليومية والشهرية
والسنوية عن الوضع البيئي في
مرافق الهندسة الصحية.
وأض���اف ال��خ��زي أن��ه بعد ان تم
االنتهاء من تجديد شبكة الصرف
ال��ص��ح��ي ل��م��ح��اف��ظ��ة ح���ول���ي ،وت��م
تشغيل محطة ا ل��ض��خ ف��ي منطقة

م������ش������رف ،وك������ذل������ك إل������غ������اء م��ح��ط��ة
ال��ت��ن��ق��ي��ة ف����ي ال���ع���ارض���ي���ة ،ت��وق��ف
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر وم�ل�اح���ظ ض���خ م��ي��اه
ال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي ع���ل���ى ال���ب���ح���ر،
وي���م���ك���ن م���ش���اه���دة ذل�����ك م����ن خ�ل�ال
زي��ارة مخارج الطوارئ المنتشرة
على شاطئ الخليج العربي وشارع
التعاون ،مع العلم بأنه مازال هناك
بعض الصرف في بعض المخارج
ن��ت��ي��ج��ة م��ش��ك��ل��ة ال�����وص��ل��ات غ��ي��ر
ال��ق��ان��ون��ي��ة ،خ��اص��ة ف���ي ال��م��ن��اط��ق
ال���ص���ن���اع���ي���ة وك����ذل����ك ن��ت��ي��ج��ة ع���دم
االنتهاء من تجديد شبكة الصرف
ف��ي بعض المناطق  -على سبيل
ال��م��ث��ال جليب ال��ش��ي��وخ وج���زء من
م��ن��ط��ق��ة ال��ف��ح��ي��ح��ي��ل  -أو ن��ت��ي��ج��ة
حدوث كسور في بعض الشبكات
القديمة ،أو توقف محطات الضخ
القديمة التي يجري تجديدها أو
إلغاؤها.
وت��وق��ع ال��خ��زي ان يتم االنتهاء

في منتصف عام  2009من تشغيل
جميع محطات الضخ الجديدة في
منطقتي العقيلة والرقعي ،وإلغاء
جميع المحطات القديمة من منطقة
االحمدي الى شاطئ الصليبخات،
ال��ت��ي سينتج عنها وق��ف الصرف
ب��ص��ورة ك��ب��ي��رة ج ً
���دا ع��ل��ى م��خ��ارج
الطوارئ.
وط��ال��ب ال��خ��زي جميع الجهات
الحكومية والخاصة والمواطنين
والمقيمين ،بتحمل مسؤولياتهم
ف��ي ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ظ��اه��رة ال��ص��رف
على البحر ،من خ�لال حل مشكلة
الوصالت غير القانونية وبأسرع
م��ا أم��ك��ن ،بحيث ي��ت��زام��ن ذل���ك مع
االن���ت���ه���اء م����ن م���ش���اري���ع ال���ص���رف،
ونتمنى أن يكون عام  2009بداية
ع��ه��د ج��دي��د ت��ك��ون ف��ي��ه ال��ش��واط��ئ
خالية م��ن أي م��ي��اه ص��رف صحي
أو صناعي من أج��ل تحقيق بيئة
بحرية سليمة.

خالد الخزي

ق���������ال رئ������ي������س ج����م����ع����ي����ة ال����خ����ط
األخ���ض���ر خ��ال��د ال���ه���اج���ري ،إن أي
تقييم للحالة البيئية ف��ي البالد،
يجب أن يأخذ بعين االعتبار مدى
ك��ف��اي��ة ال��ق��وان��ي��ن ال��ب��ي��ئ��ي��ة وح��ج��م
االل�������ت�������زام ب���ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا ،وأض�������اف
ال���ه���اج���ري أن ال��ك��وي��ت م���ن ال����دول
ال���م���ت���أخ���رة ف����ي ت���ط���وي���ر وت��ف��ع��ي��ل
القوانين البيئية ،ه��ذا من جانب،
أما إذا أردنا تقييم الوضع البيئي
الحالي للبيئة الساحلية والبحرية
في البالد ،فالجمعية تحذر وتؤكد
أن ش��واط��ئ وس��واح��ل ال��ب�لاد غير
آم����ن����ة ب���ي���ئ���ي ً���ا ،ح���ي���ث ت���ع���ان���ي م��ن
مختلف أشكال التلوث الذي ينتج
ع��ن م��ص��ادر مختلفة ،وإذا أردن���ا
أن نحدد المسبب الرئيسي لهذا
ال��ت��ل��وث ف��ه��و ب�ل�ا ش���ك ال��ح��ك��وم��ة،
ا ل��ت��ي تتحمل بمختلف أجهزتها
مسؤولية تدهور الوضع البيئي
بشكل عام ووضع البيئة البحرية
بشكل خ���اص ،وإذا ك��ان ه��ن��اك أي

ش��ك��ل م���ن أش���ك���ال ال��ت��ع��دي��ات على
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة م���ن ق��ب��ل ج��ه��ات
خ����اص����ة أو أف���������راد ،ف����إن����ه م����ا ك���ان
ليحدث لوال تقاعس الحكومة عن
أداء دوره���ا المفترض ف��ي حماية
البيئة.
وفيما يتعلق بمدى نجاح خطط
تأهيل البيئة البحرية التي تدعيها
ال����ح����ك����وم����ة ،ف����إن����ن����ي أدع������وه������ا إل����ى
الشفافية وب��ث المعلومات األكيدة
للمجتمع ،بل يجب عليها أن تتوقف
عن جرائمها البيئية بحق المجتمع،
ف�لا خ��ط��ط ت��ط��ب��ق وال م��ع��ال��ج��ة ألي
مشكلة بيئية في البالد.
وأ ض������������اف« :أود أن أ ن�����ب�����ه م��ن
خالل «الجريدة» الى أن الثقة في
تصريحات المسؤولين البيئيين
ب��ات��ت ض��ئ��ي��ل��ة ،ك��م��ا أؤك����د أن���ه في
ظل استمرار الحكومة في انتهاك
حقوق اإلنسان البيئية ،فإن التلوث
بمختلف أشكاله يصيب ،وبشكل
سلبي البيئة الكويتية».
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حسين القالف:
بحرنا يتعرض ألنواع متعددة من الملوثات
االهتمام بالبيئة البحرية واجب وطني
«سنيار» حملة وطنية رائدة تهدف
إلى حماية البيئة البحرية من
مظاهر التدمير ،وتعمل الحملة
على إعادة إعمار الفكر البيئي
وإعمار البنية التحتية لبيئتنا البحرية
ووقف التعديات عليها من إتالف
الشواطئ أو تكسير الشعاب
المرجانية وتفعيل القوانين
وتطبيقها على كل من يدمر البيئة
البحرية.

أكد رئيس فريق غواصين الكويت
التابع لمركز العمل التطوعي حسين
ال���ق�ل�اف أن ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة تشكو
ال��ت��ل��وث ،وب���ات اإلن���س���ان وح���ده هو
العنصر األس��اس��ي ف��ي تهديد هذا
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي ،وب��ي��ن ح��ي��ن وآخ���ر
نفقد أحد العناصر البيئية .موضحا
أن ال��ت��ل��وث ال��ب��ح��ري أص��ب��ح يشكل
ه���اج���س���ا ي������ؤرق ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب���أم���ور
ال��ب��ي��ئ��ة ،ف��ق��د ك���ان ال��ب��ح��ر ه��و الممر
األول للحياة على األرض ،وأكد على
ال����دور ال��ح��ي��وي للبيئة وأث��ره��ا في
حياة المجتمع واإلنسان المعاصر
إذ ان��ه��ا تشكل ع��ن��ص ً
��را م��ن عناصر
ً
ومظهرا من مظاهر الرقي
االستقرار
والحضارة.
االه�����ت�����م�����ام ب���ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة
����ام ي��ف��رض��ه علينا
واج����ب وط��ن��ي س ٍ
ح����ب ال����وط����ن ،ه���ك���ذا ي���ق���ول ال���ق�ل�اف
وي��ض��ي��ف :ن��ح��ن ن���رى أن ال��وق��ت قد
أزف الس��ي��م��ا ب��ع��د ال���ك���وارث البيئة
ال���ت���ي م����رت ع��ل��ي��ن��ا اب����ت ً
����داء ب��ال��غ��زو
ال��ع��راق��ي الغاشم وان��ت��ه ً
��اء بحوادث
تسرب النفط ونفوق األسماك ،مما
ترتب عليه تدمير البنية التحتية
ل���ل���ب���ي���ئ���ة ال����ب����ح����ري����ة واالس�����ت�����ن�����زاف
ال��م��س��ت��م��ر ل���خ���ي���رات ال��ب��ح��ر نتيجة
ً
وخصوصا
ألساليب الصيد الجائر
بعد ازدي��اد عدد مرتادي البحر من
صيادين ومتنزهين ،وكل هذه األمور
أدت إل����ى ح����دوث خ��ل��ل ف���ي سلسلة
الحياة البحرية.

موازنة وتعويض
ودع��������ا إل������ى ال�����م�����وازن�����ة ال��ف��ع��ل��ي��ة
وتعويض البيئة عما فقدته نتيجة
هذه الممارسات الخاطئة ،وحتى ال
يأتي يوم -ال سمح الله -نجد بحرنا
وق�����د ت���ح���ول���ت ش���واط���ئ���ه وق��ي��ع��ان��ه
إل���ى ص��ح��راء ق��اح��ل��ة ال ح��ي��اة فيها؛
فعندها ندرك أننا فرطنا في األمانة

العجمي :االنسكابات النفطية
الخطر األكبر على البيئة البحرية
طالب بتفعيل المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية
خبير بيئي في معهد الكويت
لألبحاث العلمية يعتقد أن
المشكلة المقلقة التي تواجه البيئة
البحرية هي االنسكابات النفطية،
والتحدي يكمن في طريق
متابعتها ومعالجتها.

ال��ت��ي حفظها ل��ن��ا األج�����داد ع��ل��ى مر
العصور.
وأض��������اف أن ال���ح���م���ل���ة ال��وط��ن��ي��ة
ل��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة «س��ن��ي��ار»
ُ
أنشئت لهذا الغرض.
ومن خالل هذه الحملة وبالنظر
إلى الواقع العملي أدركنا أن العمل
ال يقتصر على إبراز الدمار والجانب
السلبي وإنما يجب أن يطرح بعض
ال����ح����ل����ول وال����م����ش����اري����ع اإلي���ج���اب���ي���ة
والمساهمة الفعالة إلعادة إعمار تلك
البيئة ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف
نقوم باإلعالن عن حملة «سنيار».

خالل فريق غواصي الكويت ،وهي
إي���ق���اف ال��ت��ل��وث ال���ب���ح���ري ،تشجيع
العمل التطوعي ،إعداد كوادر وطنية،
ت��وع��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع ب��أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل
التطوعي ،ويأتي ضمن أهم أهداف
حملة سنيار توعية وإع��ادة إعمار
للفكر البيئي وإعمار البنية التحتية
لبيئتنا البحرية وو ق��ف التعديات
عليها من إتالف الشواطئ أو تكسير
الشعاب المرجانية والصيد الجائر
وال����م����م����ارس����ات ال���خ���اط���ئ���ة ب��ج��م��ي��ع
أنواعها ،وتفعيل القوانين وتطبيقها
على كل َمن يدمر البيئة البحرية.

أهداف الحملة
ت���أت���ي أه�������داف م����ش����روع ال��ح��م��ل��ة
م��ن ضمن األه���داف األساسية التي
رسمها م��ر ك��ز العمل التطوعي من

دعا مدير إدارة البيئة والتنمية
ال����ح����ض����ري����ة ف������ي م���ع���ه���د ال���ك���وي���ت
لألبحاث العلمية الدكتور ضاري
ال���ع���ج���م���ي إل�������ى ت���ف���ع���ل ال���م���ن���ظ���م���ة
اإلقليمية لحماية البيئة البحرية،
م����ط����ال����ب����ا أن ت�����أخ�����ذ دوره������������ا ف��ي
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة
ف���ي ال��خ��ل��ي��ج ،خ��ص��وص��ا أن ال���دول
األع����ض����اء ف���ي ال��م��ن��ظ��م��ة ه���ي دول
الخليج الست باإلضافة إلى العراق
وإي����ران وه��ي جميعا لها سواحل
على الخليج العربي ،والمنظمة هي
الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ
القرار لحماية البيئة البحرية.

االنسكابات النفطية

ضاري العجمي

ي����رى ال���دك���ت���ور ض�����اري ال��ع��ج��م��ي
أن ال��م��ش��ك��ل��ة ال���ت���ي ت����واج����ه ال��ب��ي��ئ��ة
ال���ب���ح���ري���ة ت����أت����ي م����ن االن���س���ك���اب���ات
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال���ت���ي ت���ح���دث ب��س��ب��ب نقل
النفط م��ن خ�لال البحر ،مما ي��ؤدي
إل�����ى ح������دوث م���ش���ك�ل�ات ت���ؤث���ر ع��ل��ى
األحياء البحرية ،مطالبا بضرورة
االه����ت����م����ام ب����ه����ذه ال��م��ش��ك��ل��ة ب��ش��ك��ل
كبير ،وطالب بضرورة وجود جهاز
متطور الح��ت��واء ت��س��رب النفط إلى
البيئة البحرية.
وأوضح أن النفط المتسرب إلى

البيئة البحرية يكون له  3مسارات
ه��ي :ج��زء م��ن النفط يتبخر بشكل
سريع وه��و م��ا يسمى بالمركبات
ال��ن��ف��ط��ي��ة ال���م���ت���ط���اي���رة ،وج�����زء منه
ي��ك��ون ع��ال��ق��ا ف��ي ال��م��اء وي��ص��ل ال��ى
الشواطئ ويكون ما يسمى بالقار
على الشاطئ ،أما الجزء الثالث فهو
ال���ذي يتسرب ف��ي ق��اع البحر وهو
م��ا يحدث ال��خ��وف وال��دم��ار للبيئة
ال��ب��ح��ري��ة ألن���ه ي��ؤث��ر ع��ل��ى األح��ي��اء
ال���ب���ح���ري���ة وال���ش���ع���اب ال��م��رج��ان��ي��ة،
وعلى السلسلة الغذائية خصوصا
الكائنات الدقيقة التي تعتمد عليها
األسماك في غذائها.

زيادة التوعية
ويقول العجمي إن الوعي بأهمية
ا ل��ح��ف��اظ على البيئة البحرية لدى
الناس موجود وان كان بشكل قليل،
لكن هناك وعي من قبل العديد من
أصحاب السفن والطراريد ،موضحا
أن بعض هواة الصيد يضعون في
س��ف��ن��ه��م س�ل�اال ل��رم��ي ال��ق��م��ام��ة مما
يدل على اهتمامهم بالبيئة البحرية
ول���ي���س ه���ن���اك م���ا ي��م��ن��ع م���ن زي����ادة
جرعة التوعية لدى رواد البحر من
هواة وصيادين وغيرهم.

«سنيار» تهدف
إلى حماية البيئة
البحرية ووقف
التعديات عليها
من إتالف الشواطئ
أو تكسير الشعاب
المرجانية

شعاع أمين :المرجان يتعرض لمخاطر
جمة وال بد من إنقاذه
قالت شعاع أمني مدربة غوص في
مركز الغوص الكويتي إن هناك عدة
مخاطر ت��واج��ه ال��ش��ع��اب املرجانية
وال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة الخليجية ،وم��ن
أهمها ما يلي:
التأثير البشري :حيث تتعرض
ال����ش����ع����اب امل����رج����ان����ي����ة ل���ل���ع���دي���د م��ن
االنتهاكات ف��ي العديد م��ن مناطق
ال����ع����ال����م ،ف��ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال���ص���ي���ادي���ن
ي�����ق�����وم�����ون ب�����اس�����ت�����خ�����دام ال����ش����ب����اك
واألق���ف���اص وي���رم���ون م��راس��ي��ه��م في
أماكن وجود املرجان مما يؤثر على
نموه ويعرضه للتدمير .وبذلك تفقد
البيئة أهم عناصر اتزانها وتنوعها
البيولوجي.
ك��م��ا ان اخ���ط���ارا ت���واج���ه ال��ش��ع��اب
امل���رج���ان���ي���ة وال���ن���اج���م���ة ع���ن أن��ش��ط��ة
الصيد في شباك الصيد وال��ش��راك،
م��ث��ل ال��دواب��ي��ج (ال���دواب���ي) وال��ح��ب��ال
وال�������ص�������ن�������ارات وم�������ع�������دات ال���ص���ي���د
األخ�����رى ال���ت���ي ق���د ت��ع��ل��ق ب��ال��ش��ع��اب

املرجانية ،وعندما تعلق هذه املعدات
بالشعاب املرجانية ويتم سحبها
تكسر ال��ش��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة ،كما انه
بسبب التيارات املائية فإن الحبال
وال����ش����ب����اك ال����ت����ي ع���ل���ق���ت ب��ال��ش��ع��اب
املرجانية تقتل حيوان املرجان مما
يؤدي إلى القضاء على نمو الشعاب
املرجانية.
األنشطة الترفيهية :حيث تعد أحد
أس��ب��اب تدمير ال��ش��ع��اب املرجانية،
فرسو قوارب الصيادين بطريقة غير
مالئمة وإنزال املرساة على الشعاب
ا مل��ر ج��ا ن��ي��ة يتسببان ف��ي تكسيرها
ف��ي امل��ن��اط��ق ال��ت��ي تخضع ل��زي��ارات
متكررة.
امل��ب��ان��ي ال��س��اح��ل��ي��ة :ح��ي��ث تصاب
ال��ش��ع��اب امل��رج��ان��ي��ة ب���أض���رار أث��ن��اء
عمليات التنمية على الساحل.
ال��ت��ل��وث ب��ال��زي��ت :تتسبب الطبقة
السفلية املغطاة بالزيت بمنع يرقات
املرجان من االستقرار.

ت���أث���ي���رات ط��ب��ي��ع��ي��ة :ح��ي��ث تعتبر
ال��ض��غ��وط ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ح���راري���ة أح��د
ال�����ع�����وام�����ل ال�����ت�����ي ت����ح����د م������ن ح���ي���اة
املرجان.
وق����ال����ت ال���ك���اب�ت�ن ش���ع���اع أم��ي��ن إن
هناك تأثيرات سامة تتولد نتيجة
ال��ع��وال��ق ال��ط��ح��ل��ب��ي��ة ،وت��دف��ق امل��ي��اه
ال��ع��ذب��ة أو زي���ادة نسبة تعكر مياه
البحر وظ��ه��ور األم���راض املرجانية
غير املتوقعة مثل :األربطة البيضاء
وال���س���وداء ،واألورام الخبيثة التي
تفقد امل��رج��ان ق��درات��ه على ترسيب
ك��رب��ون��ات ال��ك��ال��س��ي��وم ،وت��ك��ون ذات
أس�����ب�����اب ج���ي���ن���ي���ة ق�����د ت����ك����ون ن��ق��ص
صبغات أو مركبات.
شعاع امين

كارثة نفوق األسماك
 2600طن من الثروة السمكية خسرتها الكويت
جراء كارثة نفوق األسماك في عام 2001

ك����ل����ن����ا ي����ت����ذك����ر ك������ارث������ة ن���ف���وق
األسماك التي حدثت في شهري
أ غ�����س�����ط�����س و س����ب����ت����م����ب����ر ،2001
وخسرت الكويت ما يقارب 2600
ط��ن م��ن ال��ث��روة ال��س��م��ك��ي��ة ،وت��ع��د
ه���ذه ال���ح���ادث���ة دل���ي ً
�ل�ا واض���ح ً���ا ال
يقبل الشك على مدى العبث الذي
يطال البيئة البحرية في الكويت
م��ن ق��ب��ل ا ل��م��ؤ س��س��ات الحكومية
ال���م���خ���ت���ل���ف���ة ،وق������د ع������زت ال��ه��ي��ئ��ة
العامة للبيئة في حينها أسباب
النفوق الى ما يلي :مياه الصرف
ال�����ص�����ح�����ي ،أح�����������واض اس������ت������زراع
األس����������م����������اك ،م�����خ�����ل�����ف�����ات أع����ل���اف
األس��م��اك وال��م��واش��ي وال��دواج��ن،
مياه الموازنة الخاصة بناقالت
النفط ،الناقالت التجارية الناقلة
ل����ل����م����واش����ي وال��������دواج��������ن ،ص����رف
مخلفات المستشفيات إلى البحر،
ال��م��ي��اه ال���راك���دة وال��م��س��ت��ن��ق��ع��ات،
م���خ���ل���ف���ات ال�����م�����وان�����ئ ال���ب���ح���ري���ة،
م�����ص�����ارف األم������ط������ار ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة
والمشيدة.
و ف��ي مقابل ذ ل��ك ،د ع��ت الهيئة
لعالج هذه الظاهرة إلى تفعيل
ع��دد من اإل ج���راء ات ،منها العمل
ع�����ل�����ى ال������ح������د م�������ن ص���������رف م����ي����اه
الصرف الصحي غير المعالجة،
الفحص الدوري لسالمة األسماك
والعلف وا ل��روا س��ب الطينية في
قاع البحر تحت مزارع استزراع
األسماك للتحقق من خلوها من
البكتيريا ،التأكد من عدم صرف
ال���م���ي���اه ال���ع���ادم���ة م����ن ال��م��ن��ش��آت

النفطية ومحطات التحلية ،إعادة
ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة
ال���م���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ال���م���ق���ت���رح���ة ع��ل��ى
سواحل جون الكويت ،العمل على
معالجة جذرية لمجرور الغزالي
الذي يصب في شاطئ الجامعة،
باإلضافة إلى المجارير األخرى،
وتأهيل النقع الممتدة على شارع
ا ل��خ��ل��ي��ج ،وو ض���ع خ��ط��ط لتأهيل
جون الكويت.

«البيئة» :ال بد من اعادة النظر في المشاريع التنموية
المستقبلية المقترحة على سواحل جون الكويت

زوايا
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إيمان علي البداح

د .حسن عبدالله جوهر

هل نحن أغبى منهم؟!
د .ساجد العبدلي

اليونان ...ونحن
بعد ألف عام من اليوم ،ما الذي
ستعرضه متاحف الكويت
(إن وجدت) عن عصرنا هذا؟
متى ستبدأ المساجد والجماعات الدينية في تسخير أموالها لما فيه
ً
المصلحة العامة بدال من دعم اإلرهاب وترسيخ التطرف والتعصب؟
اليونان -كمهد ألعرق الحضارات اإلنسانية -تزخر بالكنوز
األثرية واملواقع التاريخية .ففي العاصمة أثينا فقط ما
يزيد على  50متحفًا وعشرات من املواقع التاريخية مثل؛
«األكروبليس» ومعبد «زيوس» ،والسوق القديم ،وأول ملعب
أوملبي ،وصخرة القديس بولس ،واملئات من الكنائس واملعابد
التاريخية .وأغلب املواقع األثرية منقبة بالكامل .وتقع كلها
ضمن برامج مسهبة من الترميم الذي ُيمول من قبل اليونسكو
واالتحاد األوروبي وقطاع كبير من الشركات واملؤسسات
الخاصة الربحية وغير الربحية .ومن مشاريع الترميم الحديثة
ترميم كنيسة جمعت لها كنائس اليونان ما يزيد على خمسة
ماليني يورو.
وعند زيارتك أي متحف ال يسعك إال أن تعجب بالنظافة
والنظام ودرجة املهنية في العرض والخدمة ،بما في ذلك
املكتبات ومراكز املعلومات والبيع .ورغم تفاوت املتاحف في
حجمها وتعقيدها ،فإنها تزخر جميعها بالخرائط الواضحة
والتعليمات املفصلة باللغتني اليونانية واإلنكليزية ،على األقل.
أما املواقع التاريخية ،فهي تحت حماية صارمة لوقف مسلسل
النهب الذي عانته خالل عقود االحتالل والحروب .وال تختلف
عن املتاحف بدرجة النظام والترتيب وتوافر الخدمات األساسية
مثل اإلرشاد السياحي (بلغات العالم كلها) ومشارب املاء
ودورات املياه ومراكز البيع والبحث واالستعالم.
ومن ناحية أخرى ،خاضت اليونان معارك دبلوماسية
وقانونية طاحنة وفي العديد من الجبهات ،معظمها مع
بعض دول االتحاد األوروبي؛ مثل انكلترا وإيطاليا ،الستعادة
كنوزها التي ُسرقت من قبل السفراء وجنراالت الحرب وتجار
السوق السوداء ،وانتهى بها املطاف في متاحف تلك الدول.
وبدأت اليونان تكسب قضاياها القانونية في املحاكم الدولية
واستعادت بالفعل بعض إرثها من متاحف أوروبية وأميركية.
ما هو شعور اليونانيني يا ترى ،وهم يرون االتحاد األوروبي
يدعم ثقافتهم وتاريخهم واقتصادهم؟ وما مدى ثقتهم في
كنائسهم التى تدفع مبالغ جزيلة لحفظ حقوقهم التاريخية
وحماية رموز عقيدتهم؟ وما هي درجة الرقي والحضارة التي
تسمح لدولتني أن يتعاركا في املحاكم الدولية من جهة ،وأن
يتعاونا على األصعدة الثقافية والسياسية واالقتصادية ،من
جهة أخرى؟
أين نحن كعرب ومسلمني من كل هذا؟ متى سيأتي اليوم الذي
نرى فيه علم مجلس التعاون الخليجي أو – ال سمح الله – علم
جامعة الدول العربية يرفرف على مشاريع ثقافية وتاريخية
تحفظ هويتنا وتبرز للعالم دورنا في سفر التاريخ؟
والجماعات الدينية في تسخير أموالها
متى ستبدأ املساجد
ً
ملا فيه املصلحة العامة بدال من دعم االرهاب وترسيخ التطرف
والتعصب؟ متى سنرى
الجماعات تبني مشاريع ثقافية
ً
واجتماعية تنموية وفعالة بدال من «تفريخ» املساجد و«زراعة»
اإلرهابيني في مناطق املجاعات واألمراض والتخلف االجتماعي
واالقتصادي؟
هل سيأتي اليوم الذي ترقى فيه حكوماتنا للنزاع واالختالف
ضمن حدود املهنية واآلداب الدبلوماسية والعقل واملنطق؟ وهل
من املمكن أن تتعارك حكوماتنا على جبهات وتتفق وتتعاون
على جبهات أخرى غير قمع الشعوب وتعزيز الدكتاتوريات؟! أم
أنه ولى زمن املعجزات؟
***
سؤال جانبي :بعد ألف عام من اليوم ،ما الذي ستعرضه
متاحف الكويت (إن وجدت) عن عصرنا هذا؟ ما هو األثر
التاريخي الذي سنتركه لذلك الجيل؟
مالحظة :اإللكترونيات اليابانية والسيارات األميركية واألثاث
ُ
األوروبي ...ال تعد آثارًا كويتية!

كتاب تحت الضوء
اإلنترنت واالقتصادات الرقمية:
المبادئ ،والطرق ،والتطبيقات
تأليف :إريك بروسو ونيكوالس كويني
كيف تتعرض مجتمعاتنا للتحول بفعل اإلنترنت واالقتصادات
الرقمية؟ يقدم لنا هذا الكتاب مقدمة مبسطة القتصادات اإلنترنت
ً
وتقريرًا شامال عن آليات االقتصاد الرقمي.
يقوم كبار الباحثني في هذا املجال بدراسة النماذج االقتصادية
ونماذج األعمال األصلية التي تتطور بفعل منظومة اإلنترنت،
ومن ثم استكشاف تأثيرها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
يضم الكتاب تحليال ً للقضايا الرئيسية املتعلقة باملوضوع ،بما
فيها تطوير برمجيات الكمبيوتر املفتوحة املصدر و«مجتمعات»
اإلنترنت ،واملشاركات املتناظرة عبر اإلنترنت للنتاج الثقافي،
واألس��واق اإللكترونية ،وصعود وسائط املعلومات الجديدة،
والبيع اإللكتروني بالتجزئة ،واألعمال املصرفية اإللكترونية.
وي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ب��ال��دراس��ة ك�ي��ف أدت االق �ت �ص��ادات الرقمية
و اإلن �ت��رن��ت إل��ى إح ��داث تغييرات
ج � ��ذري � ��ة ف � ��ي ت �ن �ظ �ي ��م ال � �ش� ��رك� ��ات،
وال �ص �ن��اع��ات ،وال �ت �ج��ارة ،وأن �م��اط
ال �ت��وزي��ع ،وامل� ��ال ،وامل � ��وارد امل��ال�ي��ة،
والعمليات اإلب��داع�ي��ة .وباإلضافة
إل��ى ذل��ك ،يزودنا الكتاب ب��األدوات
ال �ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة ل� �ف� �ه ��م ك � ��ل م � ��ن ه ��ذه
ال�ت�غ�ي��رات ال�ح��دي�ث��ة ،واالت �ج��اه��ات
املستقبلية املحتملة ملا يعرف باسم
«االقتصاد الجديد».

«أبله» رايس والدرس الخصوصي!
إعالن اإلدارة األميركية عن صفقة السالح الخيالية
ملنطقة ال�ش��رق األوس ��ط ،والخليج ال�ع��رب��ي تحديدًا،
ي��رس��م خريطة واض�ح��ة ملفهوم «ال�ف��وض��ى الخالقة»
التي يتفرد برسم تفاصيلها وأدق خيوطها العب
واح ��د؛ ف��ال�ج��ان��ب األم �ي��رك��ي ل��م ي�ك�ت��ف ب�ف��رض حجم
هذه الصفقة وقيمتها وكمياتها ونوعيتها وجدول
تسليمها وأهدافها الحربية وتوزيعها الجغرافي،
دون�م��ا أي ح�س��اب ل�لاع�ت�ب��ارات األم�ن�ي��ة والعسكرية
والسياسية لدول املنطقة العربية فحسب ،بل قامت
وزيرة الخارجية رايس بجمع املسؤولني العرب وفي
م�ح��اض��رة واح ��دة أل�ق��ت عليهم ه��ذا امل�ن�ه��ج الضخم
والرهيب وأعطتهم الواجب املنزلي ملراجعة الدرس
وتكييف سياساتهم وقراراتهم املستقبلية على ضوء
االستراتيجية األميركية.
ووجه العدالة الوحيد في هذه الصفقة أن الحكومة
األميركية قسمتها بإنصاف؛ حيث خصصت إلسرائيل
أسلحة بقيمة  30مليار دوالر ،وللعرب مجتمعني 30
مليار دوالر أخ��رى! أما بقية أبعاد الصفقة فتجسد
ق�م��ة اإله��ان��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة وشعوبها
وحكوماتها.
فبينما األسلحة اإلسرائيلية هي األكثر تطورًا وذات
قدرات قتالية هجومية ويصل مداها إلى أي نقطة في
الشرق األوسط ،فإن األميركيني هم الذين حددوا حجم
األسلحة العربية ومداها واختاروا املواقع التي تصل

إليها وق��دروا حتى مناطق تخزينها وفق اعتبارات
أمن إسرائيل!!
ومن ناحية ثانية ،ربطت اإلدارة األميركية صفقة
السالح الخليجي تحديدًا بعنوان أمن املنطقة ،وليس
أمن دول مجلس التعاون الخليجي بالذات ،وهنا تكمن
خباثة اإلدارة الحالية ليس تجاه ما تزعم بحلفائها
الخليجيني فقط ،بل حتى ضد املؤسسات األميركية
نفسها ،فحكومة ب��وش اشترطت أن تكون األسلحة
ال�ع��رب�ي��ة م��وج�ه��ة ف�ق��ط ض��د إي ��ران وس��وري��ة و«ح��زب
الله» و«حماس» رغم أن الكونغرس األميركي الجديد
أص��در ق ��رارًا استباقيًا ب��رف��ض أي��ة ح��رب أخ��رى ضد
إي��ران وسورية بعد ق��راره بسحب القوات األميركية
من العراق ،بل إن الكفة الشعبية في الواليات املتحدة
ترجح بقوة فوز الديموقراطيني بالبيت األبيض في
االنتخابات املقبلة ،واإلدارات الديموقراطية ال تميل
بطبعها إلى الدخول في حروب خارجية .ولذلك ،فإن
القراءة الوحيدة لسياسة بوش-رايس هي إقحام الدول
العربية في حروب بالوكالة ضد إي��ران وسورية مع
التحكم في توقيتها ومساراتها.
إن قيمة الصفقة العسكرية رغم ضخامتها التي تقدر
بـ  30مليار دوالر في ظل أسعار النفط والوفرة الهائلة،
ب��ل وم�ق��ارن��ة م��ع مجمل اإلن �ف��اق العسكري املجنون
الذي تجاوز الـ  300مليار دوالر خالل العقود الثالثة
املاضية قد ال تعني الشيء الكثير في املوازنات املالية

تبعثر الكويت  ...والـEntropy
ضاري الجطيلي
aljutaili@nuks.org
لو نظرنا إلى التطور الحضاري الحديث لدولة
الكويت ،فسنجد أن عالم الفيزياء األملاني رودولف
كالوسيوس قد أعطانا وصفًا دقيقًا لسلبية ذلك
التطور ،عندما بلور القانون الثاني للديناميكا
ال �ح��راري��ة ،ف�ف��ي إح ��دى ص�ي�غ��ات��ه ي�ن��ص ال�ق��ان��ون
على أن األنظمة الفيزيائية تسير بطبيعتها نحو
التبعثر وعدم االنتظام ،واإلنتروبية  entropyهي
أحد أوجه الطاقة التي تقيس مدى ذلك التبعثر،
وهي دائمًا في ازدياد أو ثبات في أحسن األحوال،
وبمعنى أعم ،فإنك لو قمت بصف قطع طابوق على
شكل عمود منتظم ،ثم حركت قطعة من األساس
في األسفل سوف يهوي العمود وتتبعثر القطع
ع�ل��ى األرض ط�ب�ي�ع�ي��ا ،ول�ك�ن��ك ل��و أع ��دت القطعة
نفسها إلى مكانها فلن تعود بقية القطع لالنتظام
طبيعيا على شكل عمود منتصب ،بل ستضطر إلى
التدخل لصفها مجددا.
لو جعلنا الكويت منذ قيامها كدولة مستقلة هي
املرادف للنظام الفيزيائي فسنجد أنها بدأت وهي
في أوج استنارتها مع االستقالل وكتابة الدستور

لدول الخليج .وبالتأكيد ،فإن مشاريع التنمية في ظل
التوسع الهائل التي تشهده املنطقة والنمو البشري
الكبير في أمس الحاجة لها ،ولكن بعدها السياسي
هو األخطر واألهم.
ف��إذا ك��ان األميركيون ي��ري��دون الحرب ضد إي��ران أو
ُ
سورية ..فلماذا ال يذهبون إليها مباشرة؟ وملاذا تفوض
دول الخليج ومصر واألردن بذلك؟ وعلى هذه الدول
أن تعي بأن املاكينة الحربية األميركية لم تجد نفعًا
أو حسمًا في حروبها الخارجية ،وآخرها أفغانستان
والعراق ،فها هي الحكومة األميركية تفاوض خصومها
وأع ��داء ه ��ا م��ن ط��ال �ب��ان وال�ب�ع�ث�ي�ين وإي � ��ران وس��وري��ة
للخروج بحلول سياسية من مأزقها األمني.
وأخيرًا ،عندما تقول «أبله» رايس إن صفقة األسلحة
امل�ل�ي��اري��ة ه��ي رس��ال��ة إل ��ى دول ال�خ�ل�ي��ج ب��أن��ه يمكن
االعتماد علينا في أي وق��ت ،فلماذا هذا االعتماد ال
يكون إال بمبلغ  20مليار دوالر؟ وملاذا ال نجرؤ على
الرد عليها «كثر خيرك وج��زاك الله كل خير» ،ونحن
نثق في هذا االعتماد وإذا احتجناكم فعندنا أرقام
«الخط الساخن»؟
وبالتأكيد سوف نتصل عليكم لدرء أي خطر ،ونحن
مستعدون لدفع فواتير ذلك عن طيب خاطر ،وتجربة
الغزو العراقي خير دليل على ذلك حيث لم تتجاوز
فاتورة دول مجلس التعاون مجتمعة في حرب تحرير
الكويت  10مليارات دوالر!!

من السهل المضي في اتجاه التبعثر ألن تلك طبيعة األمور ،وعالوة
على ذلك فإن إصالحها يتطلب بذل جهد كبير في بناء العقليات
والثقافات من جديد ،وليس ترقيع الرتوش على السطح.

وتأسيس املجتمع املدني قبل خمسة عقود ،وبعد
ذلك بقليل بدأت مسيرة التبعثر متمثلة في تزوير
ان�ت�خ��اب��ات  ،67ث��م االن �ق�لاب األول على الدستور
في  ،76وبدء سطوة الوصاية الدينية ،ثم العبث
بالنظام االنتخابي وما تبعه من ممارسات قبلية
وطائفية وأزم��ة امل�ن��اخ ،ث��م االن�ق�لاب الثاني على
الدستور في  ،86ثم الغزو البعثي على الكويت،
واس �ت �ب��اح��ة س �ي��ادت �ه��ا م ��ن ق �ب��ل م �ع �ت��د خ��ارج��ي
وأموالها من قبل معتد داخلي ،ثم الفساد والتخلف
التنموي والسياسي واالقتصادي والثقافي .إذا
فاألمور في تبعثر مستمر ،كما علمتنا الفيزياء.
وك �م��ا أوج� ��دت ل�ن��ا ال �ف �ي��زي��اء م��ؤش��را للتبعثر،
ب�ح�ي��ث ت� ��زداد اإلن �ت��روب �ي��ة ب ��ازدي ��اده ،ف��إن ت��اري��خ
الكويت الحديث ف��ي مراحله املختلفة أوج��د لنا
أوج� ��ه م ��رادف ��ة؛ ك�م�ح�ك�م��ة أم ��ن ال ��دول ��ة ،وال��رق��اب��ة
املسبقة على الصحف ،وحل الجمعيات والنقابات،
وقوانني املطبوعات والتجمعات ،والتشبه بالجنس
اآلخر وعمل املرأة ،وجهاز خدمة املواطن والعالج
ف��ي ال �خ��ارج ،واللجنة األوليمبية وات�ح��اد الكرة،

وث�ل�اث ��ي ال �ف �س��اد وك �ث �ي��ر م ��ن س�ي��اس�ي�ي�ن��ا ،إذ إن
وج��ود ه��ذه املظاهر في أي دول��ة هو مؤشر كاف
لقياس مدى التبعثر الذي تعيشه ،ولعل الحديث
املتجدد عن انقالب ثالث محتمل على الدستور
في الشهور القليلة املقبلة ،هو مؤشر آخر للمزيد
من التبعثر.
يبقى ع�ل��ى ا ل �ق��وى املستنيرة أن تستوعب ما
علمنا إياه كالوسيوس قبل مائة وخمسني عاما
بأنه م��ن السهل املضي باتجاه التبعثر ألن تلك
طبيعة األم ��ور ،وع�ل�اوة على ذل��ك ف��إن إصالحها
يتطلب بذل جهد كبير في بناء العقليات والثقافات
م��ن ج��دي��د ،ول�ي��س ترقيع ال��رت��وش على السطح،
ت�م��ام��ا ،كما اض�ط��ررت ف��ي مثالنا األول أن تبني
العمود من جديد وليس فقط إع��ادة القطعة إلى
مكانها بعد تحريكها.
***
:Dessert
ك�ل�م��ات «ت�ب�ع�ث��ر» و«ب �ع��ث» و«ع �ب��ث» مشتقة من
الحروف نفسها  ...مفارقة.

ال سبيل أمام شعوب الدول المتأخرة
إن هي أرادت لبلدانها أن تصعد
سلم الحياة والتقدم إال بالتخلص
من أسر وطغيان األنظمة
الجاثمة على صدورها
إن بلداننا لم تتأخر وتصبح في ذيل ركب التقدم والتنمية ألنها تفتقر
إلى الموارد الطبيعية أو ألن عقولنا أغبى من عقولهم ،وإنما ألن
منظومة أفكارنا وتوجهاتنا وأسلوب حياتنا عبر سنوات طويلة من
القهر واالحتراق في أتون األنظمة المستبدة التي حكمتنا بالحديد
والنار ،قد مسخت ِّ
وحولت إلى منظومة غير منتجة قليلة الفاعلية فاقدة
اإلحساس.
السبب في
نص ًمنشور على الشبكة أثار هذا السؤال ،ما ّ
وأخرى تقبع في قاع السلم؟ هل
أن دوال ما متقدمة وغنية
ً
الفرق في طول عمر الدولة مثال؟ ال أظن ذلك ،فمصر عمرها
آالف السنني ،ولكنها اليوم من الدول غير املتقدمة والفقيرة،
في حني أن كندا وأستراليا ونيوزيلندا ،على سبيل املثال ،ال
تتجاوز أعمارها مئة وخمسني سنة وبالرغم من ذلك فهي
من أغنى الدول وأكثرها تقدمًا.
هل السبب عائد إلى توافر املوارد الطبيعية من عدمه؟
ليس هذا بصحيح أيضا ،فثمانون في املئة من أرض
اليابان تحتلها مساحات جبلية غير صالحة لشيء في
املنظور املباشر ،وبالرغم من ذلك فاقتصاد اليابان يعد
من أقوى اقتصادات العالم .وكذلك سويسرا ،ففي حني
أنها ال تزرع الكاكاو في أراضيها وموسمها الزراعي
والرعوي ال يتجاوز الشهور األربعة ،فإنها تنتج أفخر
أنواع الشوكوالته وأجود مشتقات األلبان في العالم كله،
حتى صارت اليوم من أغنى البلدان وغدت رمزًا لالستقرار
والنظام والجد في العمل.
هل السبب يكمن إذًا في أن عقول البشر في الدول املتقدمة
أكثر كفاءة منها في الدول غير املتقدمة؟ مرة أخرى نقول إن
ذلك ليس هو السبب .فالعلم أثبت أننا ال نعاني من الغباء،
للعرق واللون بالقدرات العقلية .كثير من
وأنه ال عالقة ِ
أبرز علماء الشركات العاملية ومديريها وقادتها يعودون
بأصولهم إلى دول فقيرة وغير متقدمة .إذًا أين يكمن
الفرق ،وملاذا تقدمت دول ما واغتنت بينما تأخرت أخرى
وافتقرت؟
تكشف الدراسات أن الفرق األساسي راجع إلى أسلوب
حياة الناس وتوجهاتهم ومبادئهم في الدول املتقدمة ،هذه
املنظومة التي تشكلت من خالل مناهج التعليم والثقافة
عبر السنوات الطويلة .وبسبب هذا ،فإن حياة األغلبية
العظمى من الناس هناك صارت تقوم على جملة من املبادئ
أهمها؛ االلتزام باألخالقيات األساسية  ،Ethicsوالحرص
على االستقامة وتحمل املسؤولية ،واالنضباط واحترام
القانون واللوائح ،ومراعاة حقوق اآلخرين وعدم اإلضرار
بها ،والتفاني في العمل وااللتزام به ،وكذلك الحرص
التوفير واالستثمار والتخطيط للمستقبل ،في حني
على ً
أن قليال من الناس يلتزمون بهذه املبادئ في الدول غير
املتقدمة.
إن بلداننا لم تتأخر وتصبح في ذيل ركب التقدم والتنمية
ألنها تفتقر إلى املوارد الطبيعية أو األراضي الصالحة أو
القدرات البشرية ألن عقولنا أغبى من عقولهم ،وإنما ألن
منظومة أفكارنا وتوجهاتنا وأسلوب حياتنا عبر سنوات
طويلة من القهر واالحتراق في أتون األنظمة املستبدة
التي حكمتنا بالحديد والنار ،أو في أفخاخ تلك األنظمة
التي تحكمنا بالديموقراطيات الشكلية املزيفة ،قد مسخت
ِّ
وحولت إلى منظومة غير منتجة قليلة الفاعلية فاقدة
اإلحساس ،تلهث وراء لقمة عيش يومها ،وال يشغلها سوى
همها الفردي ولو على حساب اآلخرين.
لذلك ال سبيل أمام شعوب الدول املتأخرة ،إن هي أرادت
لبلدانها أن تصعد سلم الحياة والتقدم ،إال بالتخلص من
أسر وطغيان األنظمة الجاثمة على صدورها ،ولن يكون
ذلك بأساليب العنف والتدمير ،وإنما بالنضال السلمي
املتواصل ولو طال أمده ،وبالعمل بعد ّذلك شيئًا فشيئًا
على تغيير هذه الثقافة السلبية التي غلفت مجتمعاتها
وأفقدتها القدرة على اإلحساس.
قد تبدو الطريق طويلة وشاقة ،ولكن كل طريق مهما
طال البد أن يبدأ بخطوة ،وهذه الخطوة لن تأتي حتى
يكون هناك إدراك حقيقي وعميق بأن املسألة مسألة بقاء
أو انقراض ،مسألة تقدم أو تخلف ،مسألة حياة أو موت...
فمتى ندرك ذلك يا ترى؟!

عبدالكريم السيد عبداللطيف الغربللي
جمعية حماية الدستور والشرعية
آن األوان لخطوات عملية وجادة لحماية الدستور
والحياة البرلمانية ...فالتأخير ستكون له عواقب
وخيمة ...ودرهم وقاية خير من قنطار عالج.

الناشر :مطبعة جامعة كمبردج
()2007

www.aljarida.com

sajed@sajed.org

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

كثر في اآلون��ة االخيرة الحديث عن اج��راء ات متوقعة
تتعلق بحل املجلس مل��دة غير محددة بمعنى حل غير
دستوري يلي ذلك العمل على إجراءات تعديل بعض مواد
الدستور وطرح ذلك لالستفتاء العام ...يعني من حل غير
دستوري إلى عبث بالدستور في بيئة غير دستورية.
لقد عبرت افتتاحية «الجريدة» في الرابع من هذا الشهر
عن خطورة هذا املنحى ،عندما أوردت «ورغم أن األصل
في تحرير الكويت وشرعية الحكم فيها هو الدستور،
يظل ه�ن��اك ،م��ن ال ي��ري��د للكويت الخير وال االس�ت�ق��رار،
يردد ويدفع بمثل هذا اإلجراء .وخطورة اإليحاء -مجرد
اإلي�ح��اء -بهذا االحتمال ،تكمن في زراع��ة شك دائ��م بني
الحاكم واملحكوم ،وتمترس كل منهما في خندق معاد
لآلخر ،وهذا ما حصدناه من التجارب التاريخية ،وهو
ما يسعى البعض إلى تحقيقه .هذا التحالف ،الذي يحمل
لواء الدعوة املقيتة ،يضم فئتني فاعلتني جدًا ،األولى هي

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

االعالنات:

الفئة الجشعة في جمع الثروة الحرام ،ولن ُيسد جشع
أفرادها حتى يتركوا خزائن البلد خاوية على عروشها،
وال �ف �ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة ج�ش�ع��ة ت�ط�م��ع ف��ي ال�س�ل�ط��ة وال�ت�س�ل��ط،
وتحسب أن الزمن يسمح بمفهوم السيد والعبد ،أو على
األقل «الشيخ والفداوية».» ...
ك �م��ا أس �ه �م��ت ال �ك �ث �ي��ر م ��ن األق �ل ��ام ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ب��ث
هاجسها وقلقها من محاوالت النيل من الديموقراطية
وال��دس �ت��ور ب�ـ��ال�ع�ب��ث ال�س�ي��اس��ي ،ح�ي��ث إن م��ن ال��واج��ب
التمييز بني انتقاد أداء مجلس األمة املتردي ...واستغالل
ذل��ك لالنقضاض على ال��دس�ت��ور وال�ت�ج��رب��ة البرملانية.
والكويتيون إذ يشكرون حضرة صاحب السمو األمير
على تأكيده بأن «ال حل للمجلس وال تعطيل للدستور»،
الب��د م��ن أن ي�ب��ذل��وا م��ن جانبهم خ�ط��وات عملية تسند
وتعضد وعد األمير.
ومن هذه الخطوات العملية نقترح اآلتي :االرتقاء بأداء

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

النواب في املجلس وعدم إعطاء الذريعة ملن في قلوبهم
م��رض لترويج أفكارهم الصفراء للنيل من املكتسبات
ً
الوطنية؛ والترخيص عاجال ،غير آجل ،بجمعية أهلية
ّ
ُ
لحماية الدستور والشرعية؛ وتأسيس صندوق يمول
جزء منه من أرباح الجمعيات التعاونية أو الشركات ولكل
من يرغب من املواطنني لبث الوعي الوطني والدستوري
وال��دي �م��وق��راط��ي؛ وإن �ش��اء محطة فضائية متخصصة
ب��دع��م ال��دس�ت��ور وتنمية ال��دي�م��وق��راط�ي��ة؛ وال�ع�م��ل على
صيانة وحدتنا الوطنية بعيدًا عن الفئوية ،أو الطائفية
أو القبلية .كما يمكن أن تضاف خطوات عملية أخرى
للمساهمة ف��ي إب�ع��اد العبث ال��دس �ت��وري ...وأال نكتفي
بالتنظير والتمني ...فما «نيل املطالب بالتمني ،»...آن
األوان لخطوات عملية وجادة لحماية الدستور والحياة
البرملانية ...فالتأخير سوف تكون له عواقب وخيمة...
ودرهم وقاية خير من قنطار عالج.

التوزيع واالشتراكات:

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

محمد سليمان

د .عبد الحسين شعبان
نحو دولة فلسطينية ثالثة

ً
خمسة عشر شهرا مضت على أكثر من ألف وخمسمئة الجئ فلسطيني
محاصرين في مخيمي «الوليد» و«التنف» على الحدود العراقية
السورية ،يعيدون تمثيل أيام التغريبة األولى؛ رحل منهم من رحل
ً
ً
ً
دهسا على الطريق السريع أو توفي مرضا أو قضى انتحارا حين عز
األمل.
كان يجب أن تنقسم الدولة «االفتراضية» الفلسطينية إلى دولتني،
قبل أن يتذكر أحد الجئي مخيمي «التنف» «والوليد» .في االنقسام قوة
ونشوة ومحاوالت دائبة إلثبات الوجود والقدرة ،ومنافسة عالية الهمة
إلبراز الحرص على الشعب املحظوظ هنا وهناك ،على األرض وفي
السماء.
الحكومتان معا برئيسيهما وأعضائهما وما تمثالنه وال تمثالنه،
تدعوان أخيرًا في الوقت ذاته إلى إنقاذ أشباح فلسطينية منسية على
الحدود السورية العراقية ،وإن كان زمن «الوحدة» أخفق في ابتكار
الحلول ،فلعل زمن «الشقاق» يخلق املعجزات .لنا في تحرير الصحافي
آالن جونستون من بني أيدي خاطفيه على يد حركة «حماس» ،خير مثال
ورواية.
خمسة عشر شهرًا مضت على أكثر من ألف وخمسمئة الجئ
فلسطيني محاصرين في مخيمي «الوليد» و«التنف» على الحدود
العراقية السورية .يعيدون تمثيل أيام التغريبة األولى :خيام وصحراء
وجميع الديكورات واملؤثرات املصاحبة .رحل منهم من رحل دهسًا على
الطريق السريع أو توفي مرضًا أو قضى انتحارًا حني عز األمل.
أخيرًاُ ،سمح ألربعة أشخاص منهم تتراوح أعمارهم ما بني عامني
و 21سنة ،بدخول األراضي السورية للعالج ،اثنني في البلد نفسه،
واثنني آخرين لالنتقال إلى دولة أخرى!بينما تقول املفوضية العليا
لشؤون الالجئني ،إن ستة عشر آخرين «...مصابني بحاالت طبية حرجة
ربما يموتون أو يصبحون معوقني بقية حياتهم إذا لم يتلقوا الرعاية
املالئمة بسرعة».
وألن للسياسة ذاكرة ال تقهر ،قد يعود بعضهم إلى املاضي القريب
أيام الدكتاتور الراحل غير مأسوف عليه ،فيستذكر بأسى ما يقال
عن نصرة الفلسطينيني له آنذاك ،ويرغب في ًإنزال العقاب املناسب
بهم أو يعتبر ما يواجهونه حاليا عقابًا عادال بحقهم .وقد عاد جزء
من العراقيني بالفعل إلى هذا الجزء من الذاكرة ،وارتكبوا بناء عليه
شتى أنواع االنتهاكات بحق الفلسطينيني الالجئني في العراق ،من
تهجير وقتل وتشريد« .منذ سقوط حكم صدام حسني ،بات الالجئون
الفلسطينيون في العراق هدفًا لعنف واضطهاد متزايدين .الجماعات
املسلحة الشيعية قتلت عشرات الالجئني الفلسطينيني .وتزيد الحكومة
العراقية من صعوبة اإلقامة القانونية في العراق عبر فرض شروط
كثيرة على التسجيل» ،حسبما ورد في تقرير ملنظمة «مراقبة حقوق
اإلنسان» األميركية أواخر العام املاضي.
ذلك دفع املئات منهم إلى رحلة هروب غير نهائية .فثورات الجاهلية
الجديدة ال تنتهي ،وال تروى إال بالدم والنار ،عن هذه النقطة بالذات
يذكر تقرير صادر عن اللجنة العربية لحقوق اإلنسان من إعداد الدكتور
هيثم مناع ،أنه « ...وباستثناء محاوالت مطلع السبعينيات التي نجم
عنها تحسني في وضع قسم من الالجئني (الفلسطينيني في العراق)،
رهنت الثمانينيات والتسعينيات أي تحسن في وضع الشخص
الفلسطيني بوالئه للسلطة والحزب .فيما ّ
همش الغالبية العظمى
لحساب فئة صغيرة جدًا من املنتفعني» .ولو لم نكن على ما نحن عليه
من ضيق أفق وجهل بأبسط مبادئ حقوق اإلنسان ،ملا كنا بحاجة إلى
التذكير بما ذكرنا .ألن حق البشر في الحياة حق مقدس ،ال ينتقص منه
شيء على اإلطالق ،ال والء سياسي وال موقف فكري وال حتى ممارسة
خاطئة يعاقب عليها بالقانون والعدل ال بالثأر والتطبيق الشخصي
ملبدأ «العني بالعني».
شب أكثر من حريق في املخيمني املذكورين أعاله .وانتشرت األمراض
بفعل ندرة املياه النقية والظروف الحياتية غير الصحية .بينما تطالب
الحكومتان الفلسطينيتان ،أخيرًا بإدخال الالجئني إلى املخيمات
الفلسطينية في سورية .وسورية التي «تستضيف» أكثر من مليون
ونصف الجئ عراقي يشاركون السوريني ماءهم وكهرباءهم وأرزاقهم،
لم تعد تتسع لبضعة مئات من الالجئني الفلسطينيني! وكذلك الحال مع
األردن ،وكال البلدين ،سمحا لعدد محدود جدًا بالدخول إلى أراضيهما
والعيش ضمن مخيمات مغلقة ،ثم أغلقا حدودهما في وجه اآلخرين
حتى اللحظة .أما إسرائيل ،فقد رفضت طلبني مقدمني من «املفوضية
العليا لالجئني» التابعة لألمم املتحدة من أجل السماح لالجئني ممن لهم
أصول في قطاع غزة بالعودة إليه ،وفقا لتقرير املنظمة األميركية أعاله.
جميع التحالفات و«الصداقات» بني هذا الطرف الفلسطيني وتلك
الدولة أو الدول ،لم تفلح حتى اآلن في إيجاد حل يحفظ إنسانية هؤالء،
ببساطة ألن اإلنسان هو من «الالمفكر» به في خضم تلك العالقات
واملصالح.
أما اليوم ...فلنا أن نأمل في تحقيق إحدى الحكومتني في الدولة
الفلسطينية االفتراضية ،نصرًا سياسيًا على األخرى ،عبر التوصل إلى
«صفقة» ما مع طرف ما إلنهاء تلك املأساة اإلنسانية .أو ربما ،يمكن
توطني أولئك الالجئني حيث يقيمون في الصحراء ،وتنصيب حكومة
فلسطينية ثالثة من بينهم ،وبدال من دولتني فثالث دول ،و«زيادة الخير
خيرين» ،كما يقولون .وبذلك يرفع الجميع «عبء» صون واحترام أبسط
بديهيات حقوق اإلنسان عن كاهلهم .هذه الحقوق التي التزال ورقة
خاسرة على طاولة لعب ،يسعى جميع الفرقاء إلى عدم سحبها ،اللهم
إال إذا حصل صاحبها على جائزة ترضية!

ألغام دارفور...
بين الغطاء القانوني والخيط اإلنساني!
هل ثمة ألغام في طريق قرار مجلس
األمن  1769تواجه الحل السياسي أم
والخيط اإلنساني قد
أن ّالرداء القانوني ً
دارفور في
يفجران الموقف مجددا في ً
حين تزداد أوضاع السكان بؤسا ومعاناة؟!
لعل شروع القوات الدولية المشتركة في
المقبل سيؤشر إلى
مهمتها مطلع العام ً
أي الخيارات سيكون راجحا.
ق��رر مجلس األم��ن ال��دول��ي ب��اإلج��م��اع نشر قوة
م��ش��ت��رك��ة م��ن األم����م امل��ت��ح��دة واالت���ح���اد األف��ري��ق��ي
باسم «يوناميد» قوامها  26ألف جندي وشرطي
في دارفور ،وستحل القوة التي ّ
تقدر كلفة نشرها
ب��م��ل��ي��اري دوالر ،م���ك���ان ق����وة االت���ح���اد األف��ري��ق��ي
ال��ح��ال��ي��ة ،ال��ت��ي تضم  7آالف ج��ن��دي وتفتقر إلى
التمويل الكافي والتجهيز املطلوب.
وج����اء رد ف��ع��ل ال��ح��ك��وم��ة ال��س��ودان��ي ً��ة ال��رس��م��ي
باملوافقة ،واعتبرت القرار  1769مقبوال خصوصًا
بعد التعديالت ال��ت��ي أدخ��ل��ت عليه والتحفظات
ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي ك��ان��ت ق���د أث��ارت��ه��ا ح���ول امل��ش��روع
بمسودته األولى.
وتقول التقارير الفنية إن النشاط الفعلي للقوة
امل��ت��ع��ددة الجنسيات ستكون ج��اه��زة ف��ي نهاية
العام الحالي أو مطلع العام  .2008وكان تجاوب
الحكومة السودانية مع القرار الدولي قد امتص
ج��زءًا من التوتر بني السودان واملجتمع الدولي،
خصوصًا أن وزير الخارجية السوداني الم أكول
أع����رب ع��ن ارت��ي��اح��ه ل��ل��ق��رار ف��ي م��ؤت��م��ر صحافي
عندما قال :إن القرار احتوى على نقاط إيجابية
ع��دي��دة لعل أب��رزه��ا ه��و م��ا ك��ان خ�لاف ال��س��ودان
مع املجتمع الدولي وخاصة مع القوى املتنفذة
ّ
واملسيدة ،وذلك حني ابتعد هذا القرار عن اإلشارة
إل����ى ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي س��ب��ق أن ت���م ال��ت��ل��وي��ح بها
فيما يتعلق باملحكمة الجنائية ا ل��دو ل��ي��ة ،التي
أصدرت مذكرة توقيف بحق وزير الدولة للشؤون
االنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع
الشعبي علي كوشيب بعد اتهامهما بارتكاب
جرائم حرب في اقليم دارفور.

وصف براون مشكلة دارفور بأنها كارثة
إنسانية هائلة ،وبالفعل فهي حالة نموذجية
ً
تحظى بإجماع دولي يكاد يكون شامال

ّ
واس��ت��ب��ع��دت اإلش������ارة إل���ى ال��ف��ص��ل ال��س��اب��ع إال
في فقرة واح��دة تتصل بحق القوة املشتركة في
ال���دف���اع ع���ن ن��ف��س��ه��ا ،وه����ي اش�����ارة ع���ادي���ة مثلما
اعتبرتها الحكومة السودانية ،وقد سبق أن وردت
مثل ه��ذه اإلش��ارة في ق��رار مجلس األم��ن الدولي
الرقم  1590الخاص بنشر القوات الدولية لحفظ
السالم في جنوب السودان «يوناميس» بموجب
ّ
وأكد القرار الصبغة األفريقية على
اتفاق السالم.
الدولية املشتركة ،وه��و ما ك��ان السودان
ال��ق��وات
ً
ي��ري��ده ،ف��ض�لا ع��ن إع�ل�ان األم���م املتحدة التزامها
بتمويل ق��وات االتحاد األفريقي املنتشرة حاليًا
إلى حني بدء العملية املشتركة ،مع التأكيد على
أهمية املحادثات السياسية لتسوية أزمة دارفور
واستراتيجية خ���روج ال��ق��وات املشتركة الدولية
بعد انتهاء مهمتها ،التي ينبغي أن تنحصر في
مواقع النزاع ،في حني يستمر الجيش السوداني
في ممارسة دوره!
وكان زملاي خليل زاد السفير األميركي في األمم
املتحدة قد هدد بفرض عقوبات فردية أو مشتركة
على الخرطوم ،إذا لم تلتزم مضمون القرار ،في
ح�ين وص��ف األم�ين ال��ع��ام لألمم املتحدة ب��ان كي
مون القرار بأنه تاريخي وغير مسبوق ،وهو ما
والدانمرك إضافة
أيدته فرنسا وفنلندا والسويد
ً
إلى االتحاد األوروبي وأستراليا ،فضال عن الصني
التي أعلنت أن لها الفضل ف��ي موافقة ال��س��ودان
على نشر ق���وات دول��ي��ة ف��ي دارف����ور بعد ممانعة
طويلة .كما أبدت مصر وإندونيسيا استعدادها
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي إرس����ال ق���وات لتسهم م��ع ال��ق��وات
الدولية املشتركة.
كانت امل��ب��ادرة الفرنسية -البريطانية الخلفية
التي استند إليها مجلس األمن الدولي في إصدار
ال��ق��رار  1769رغ��م تحفظات أو بتعبير أدق عدم
ّ
انفكت ّ
تلوح بالعقوبات،
حماسة واشنطن ،التي ما
لكن وج��ود ماليني املشردين واستمرار تأثيرات
حوادث العنف والنقص الفادح في عمليات اإلغاثة
واس��ت��ه��داف ب��ع��ض ال��ع��ام��ل�ين فيها وف���ي ال��ق��وات
األفريقية ،هو الذي كان وراء املبادرة الفرنسية-
البريطانية ،التي اتخذت «بعدًا إنسانيًا» جديدًا
اقترن بصعود نيكوال ساركوزي رئيسًا لفرنسا
ّ
تنحي
وغوردن براون رئيسًا لوزراء بريطانيا بعد
طوني بلير.
وصف براون مشكلة دارفور بأنها كارثة إنسانية

ه��ائ��ل��ة ،وب��ال��ف��ع��ل ف��ه��ي ح��ال��ة ن�� ًم��وذج��ي��ة تحظى
بإجماع دولي يكاد يكون شامال ،السيما في ما
يتعلق بالجوانب اإلنسانية ،التي تضع املجتمع
ال��دول��ي ،خصوصًا ال���دول ال��دائ��م��ة العضوية في
م��ج��ل��س األم����ن ،أم����ام واج����ب ح��ف��ظ ال��س��ل��م واألم���ن
الدوليني وحماية حقوق االنسان ووقف عمليات
اإلب��ادة والتطهير العرقي أو الديني او غير ذلك.
وتحت شعار التدخل اإلنساني التي أعقبت الحرب
الباردة وسقوط ج��دار برلني فقد تم التدخل في
ال��ع��راق بعد غ��زو ال��ك��وي��ت ،خصوصًا ف��ي ص��دور
القرار  5( 1688أبريل  )1991الخاص بكفالة احترام
حقوق اإلنسان السياسية لجميع املواطنني ،وهو
القرار اليتيم من بني جميع قرارات األمم املتحدة
التي ص��درت بحق العراق ،لم يكن ضمن الفصل
السابع ،مما أثار شكوكًا حول حجيته وفاعليته
في وقف القمع الذي تعرض له السكان املدنيون
األبرياء.
وهناك تدخالت أخ��رى حصلت تحت العنوان
اإلنساني ذاته ،كما هو في سيراليون وليبيريا
وس��اح��ل ال��ع��اج وك��وس��وف��و وال��ب��وس��ن��ة وتيمور
ال���ش���رق���ي���ة وال���ك���ون���غ���و وروان���������دا وغ���ي���ره���ا ،ل��ك��ن
املشكلة التي تواجهها قضية دارف��ور تتلخص
ف��ي معارضة الحكومة السودانية ،يضاف إلى
ذ ل��ك الصعوبات اللوجستية ،السيما أن إقليم
دارف������ور ش��اس��ع وي��ف��ت��ق��د إل����ى ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة.
وه���ن���اك إش��ك��ال��ي��ة ق���د ت��ن��ف��ج��ر ف��ي��م��ا اذا أص ّ����رت
امل��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ف��ي اله���اي ع��ل��ى أن
القرار  1769ال يحجب الحق في مالحقة قضية
الجرائم املرتكبة ،بما فيها مذكرتا التوقيف بحق
املسؤولني السودانيني ،وهو ما شدد عليه مكتب
املدعي العام في الهاي.
هل ثمة ألغام في طريق قرار مجلس األمن 1769
ت���واج���ه ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي أم أن ال�����رداء ال��ق��ان��ون��ي
وال��خ��ي��ط اإلن��س��ان��ي ق���د ي��ف��ج ّ��ران امل���وق���ف م��ج��ددًا
في دارف��ور في حني ت��زداد أوض��اع السكان بؤسًا
وم��ع��ان��اة؟! لعل ش��روع ال��ق��وات الدولية املشتركة
بمهمتها في مطلع العام املقبل سيؤشر إلى أي
الخيارات سيكون راجحًا ،خصوصًا إذا ما اقترن
ب��س��وء نية على تحقيق ت��واف��ق مطلوب ووح��دة
وطنية!
كاتب ومفكر عربي

في بالد األصدقاء واألعداء
العاطل الجائع يصبح
في حال الدفاع عن النفس
ً
ضد الموت جوعا
عندما تندر فرص العمل وتنتشر البطالة ويجوع اإلنسان ،يسقط
القانون أو ّ
وألن محاسبة الجائع الذي يسعى
وتزحف
يتجمد
ً
الفوضىً ،
ً
ّ
إلى الفرار من الموت جوعا تعد أمرا عبثيا وال طائل من ورائها ،عطل
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ّ
حد السرقة في عام الرمادة
حين جاع الناس.
في األيام األخيرة عادت الصحف املصرية واإلسرائيلية
للحديث عن املصريني املتسللني إلى إسرائيل الذين يعملون
ويعيشون هناك ،باإلضافة إلى األردنيني والسودانيني الذين
نشطوا في الترحال أخيرًا بسبب تفاقم األوضاع في بالدهم،
ونجح بعضهم في التسلل عبر سيناء إلى إسرائيل.
الصحف اإلسرائيلية زعمت أن عدد املصريني العاملني في
إسرائيل قد بلغ ثمانية وعشرين ألفًا ،وكالعادة استسهل
املسؤولون في مصر إدانة الضحايا ولومهم وشجب
سلوكهم ،فأكد رئيس اتحاد العمال أن كيانه العمالي ال
يملك أي أرقام عن العمالة املصرية في إسرائيل ،وأنه رفض
مرارًا سفر العمال إليها بسبب إمكان تجنيدهم هناك وإعادة
تصديرهم إلى مصر كجواسيس ،ومن ثم تهديد األمن
القومي!
ويبدو أن رئيس االتحاد قد نسي تمامًا أن األمن الغذائي
يأتي في املقدمة ،وأن العاطلني لن يأكلوا الهواء والخطب
واألناشيد الوطنية ،ونسي أن القضية نفسها قد أثيرت
قبل أكثر من عشرة أعوام ،وأن أحد املواطنني العاملني في
إسرائيل قال لصحيفة «الدستور» املصرية ردًا على سؤال عن
أسباب سفره« :لم أجد عمال في مصر أو الدول العربية ...ولم ً
أستطع السفر إلى أميركا أو حتى سنغافورة ...ووجدت عمال
في إسرائيل فذهبت لكي أعول نفسي وأسرتي».
ال عدو للعاطل والجائع سوى الجوع ،لكن الدولة سدت
أذنيها وعينيها ولم تفعل شيئًا لحل مشكلة البطالة املزمنة
أو تخفيف حدتها ،واكتفت في الوقت نفسه بتحريك لسانها
فقط من أجل لوم الضحايا.
عندما تندر فرص العمل وتنتشر البطالة ويجوع اإلنسان،
يسقط القانون أو يتجمد وتزحف الفوضى ،وألن محاسبة
الجائع الذي يسعى إلى الفرار ّ من املوت جوعًا تعد أمرًا
عبثيًا وال طائل من ورائها ،عطل الخليفة عمر بن الخطاب
(رضي الله عنه) ّ
حد السرقة في عام الرمادة حني جاع
الناس ،ألنه كان يعرف أن الدين يسر ال عسر ،والجائع
سيسرق مضطرًا ليدفع ضررًا أكبر بضرر أصغر.
العاطل الجائع يصبح في حال الدفاع عن النفس ضد
املوت جوعًا ،عندما يسرق أو يتمرد أو يخرج على التقاليد
واألعراف والقانون ،وعندما ينقلب أيضا على بالده وأهله،
لذلك تلجأ الدول املتقدمة والغنية إلى إعانات البطالة
لتخفف عن العاطلني وتحتضنهم وتعينهم على حياة
سوية ،حتى تحمي املجتمع من تفجر غضبهم وتمردهم.
لكننا ،لألسف ،لسنا من املتقدمني أو األثرياء وحكومتنا لم
تستطع حتى صد العطش عن سكان القرى في شمال الدلتا،
واعتادت أن تترك الناس يواجهون مشكالتهم ويدبرون
أمورهم بأنفسهم ،وتفرغت تمامًا لبيع وتصفية الشركات
واملصانع والبنوك وتسريح العمال واملوظفني ومضاعفة
أعداد العاطلني.
قبل غزو النظام العراقي السابق للكويت كان املصريون
يتجهون إلى منطقة الخليج وإلى العراق بأعداد كبيرة
بحثا عن العمل ،وشكل الغزو وتداعياته كارثة أصابت
املنطقة وأجبرت ماليني املصريني ،وأغلبهم من أبناء القرى،
على العودة إلى بالدهم محبطني وغاضبني وبال أموال أو
مدخرات تساعدهم على بناء حياة جديدة ،فكان تصاعد
ّ
املد اإلرهابي في التسعينيات وبداية التسلل إلى الدول
األوروبية عبر البحر املتوسط في زوارق املوت ،وتسرب
بعضهم إلى إسرائيل هربًا من جحيم البطالة ،ذلك الشبح
الذي ساق بعضهم إلى االنتحار ،كما زرع في املجتمع
املصري جرائم جديدة وغريبة ،وطمس صور الوطن والتراث
والتاريخ واالنتماء.
قد تكون البطالة مشكلة عربية وعاملية خاصة في عصر
ال تقوده سوى يد السوق غير املرئية والظاملة ،غير أنهم
في الخارج يسعون ويخططون لتقليل أخطار البطالة
والسيطرة عليها ،لكن حكومتنا ترفع راية التخلص من
األعباء ،وتتمنى أن تصحو يومًا لترى نفسها وحدها في
الزورق مع حفنة من املريدين واألتباع واملنتفعني بعد فرار
الشعب أو سفره بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل في بالد
األصدقاء واألعداء.

كاتبة سورية

كاتب وشاعر مصري

شلومو بن عامي
خطة بوش «المعيبة» للسالم في الشرق األوسط
تأتي مبادرة بوش في الواقع محاولة أخيرة يائسة
إلنقاذ الموقف األميركي في منطقة باتت تتخذ
ً
ً
وضعا دفاعيا على الجبهات كلها .ومن عجيب
المفارقات هنا أن دعوة بوش إلى عقد مؤتمر
للسالم في الشرق األوسط هي في الواقع دعوة
إلى شن الحرب ضد الحزب الذي فاز في انتخابات
ديموقراطية« ،حماس» ،والدخول في سالم مع
الطرف الخاسر« ،فتح»!

استراتيجية بوش قائمة
على دق إسفين بين
«المعتدلين» على جانب
الرئيس الفلسطيني محمود
عباس و«المتعصبين»
على جانب «حماس»

جاءت قمة «محور الشر» في الشرق األوسط -إيران ،و«حزب
الله» ،وسورية ،و«حماس» -التي انعقدت في دمشق ،في أعقاب
الدعوة التي وجهها الرئيس جورج دبليو بوش لعقد مؤتمر
«للمعتدلني» للترويج لسالم فلسطيني-إسرائيلي ،لكي تؤكد
مرة أخرى مدى تشابك وتعقيد املشاكل التي تعانيها املنطقة.
ويعكس اجتماع دمشق وجهة النظر اإليرانية التي تعتبر
ال��س�لام ال��ع��رب��ي-اإلس��رائ��ي��ل��ي تهديدًا استراتيجيًا رئيسيًا،
وذل���ك ألن ه���ذا ال��س�لام س���وف يحكم ع��ل��ى إي����ران ال��ع��زل��ة في
بيئة عربية معادية بعد تحررها من الصراع مع إسرائيل.
كما سعى اإليرانيون إلى عقد هذا االجتماع بهدف تشكيل
تحالف ضد هجوم محتمل من جانب الواليات املتحدة ضد
مرافق إيران النووية.
كانت أميركا تدرك دومًا أن مشاكل الشرق األوسط مترابطة
ومتشابكة ،إال أنها أخ��ط��أت ف��ي ترتيب أولوياتها ألع��وام،
وذلك بسبب عجزها عن إدراك حقيقة مفادها أن أي منظور
شامل ملشكلة الشرق األوسط ال بد أن يتمحور حول القضية
الفلسطينية وليس حول «الحرب ضد اإلره��اب» ،أو العراق،
أو الحاجة إلى الديموقراطية في املنطقة العربية .لقد تطلب
األمر من بوش ستة أعوام من السياسات العنيدة الحمقاء
قبل أن يعترف أخيرًا بأن «العراق ال تشكل القضية املحورية
الوحيدة في الشرق األوسط».
تأتي مبادرة بوش في الواقع محاولة أخيرة يائسة إلنقاذ
املوقف األميركي في منطقة باتت تتخذ فيها وضعًا دفاعيًا
على الجبهات كلها .ومن عجيب املفارقات هنا أن دعوة بوش
إل��ى عقد مؤتمر للسالم في الشرق األوس��ط هي في الواقع

دع��وة إل��ى شن الحرب ضد الحزب ال��ذي ف��از في انتخابات
دي��م��وق��راط��ي��ة« ،ح����م����اس» ،وال����دخ����ول ف���ي س��ل�ام م���ع ال��ط��رف
الخاسر« ،فتح» ،وذلك في تناقض صارخ مع كل تصريحاته
وخطاباته الرنانة عن الديموقراطية.
إال أن مبادرة بوش ال تخلو من بعض املزايا .فقد اعترف
أخيرًا بفشل «خارطة الطريق» ،وبالتالي الحاجة إلى تخطي
املراحل املؤقتة والتحرك مباشرة نحو التسوية النهائية بني
ً
اإلسرائيليني والفلسطينيني .فضال عن ذلك فقد كان بوش
ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس متقاعسني إلى حد غير
عادي في تحذير إسرائيل من أن مستقبلها ليس من املمكن
أن يعتمد ع��ل��ى «االح���ت�ل�ال املستمر للضفة ال��غ��رب��ي��ة» .كما
اقترب بوش قدر استطاعته من املصادقة على خطة الرئيس
األميركي السابق بيل كلينتون للسالم حني أكد أن «حدود
املاضي ،وحقائق الحاضر ،والتغييرات املتفق عليها» سوف
تحدد الهيئة النهائية لحله القائم على وجود دولتني.
إال أن ستراتيجية بوش تعاني تناقضات خطيرة .فاملؤتمر
يستبعد القوى املتعصبة -س��وري��ة و«ح��م��اس» -فيشجعها
بالتالي على االستمرار في لعب دور املفسد .إنه لوهم كبير
أن نتصور أن ال��س�لام ق��د ت��ق��وم ل��ه قائمة م��ن دون مشاركة
األط��راف املتعصبة .وم��ا دام��ت عملية السالم التي تقودها
ال��والي��ات املتحدة تستبعد «ح��م��اس» وس��وري��ة ،فإنها بذلك
تحكم عليهما بالدوران في فلك إيران.
مما ال شك فيه أن السعوديني لديهم مصلحة في دعم هذه
املحاولة األميركية اليائسة للتوصل إلى سالم إسرائيلي-
فلسطيني ،وبصورة خاصة اآلن بعد أن أحجمت إسرائيل،

للمرة األولى في تاريخها ،عن االعتراض على صفقة األسلحة
بني الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية .والحقيقة
أن الخوف املشترك من إي��ران يشكل أهمية رئيسية في هذا
السياق .إال أن استعداد اململكة العربية السعودية للمشاركة
في املؤتمر قد ال يتأتى إال بثمن أعلى من أن تستطيع إسرائيل
تحمله :أال وهو التصديق على املبادرة السعودية للسالم.
وه���ذا ه��و السبب ال���ذي جعل وزي���رة ال��خ��ارج��ي��ة األميركية،
كوندوليزا راي��س ،تتخذ موقفًا ح��ذرًا في ال��رد على القبول
الغامض الذي أبدته اململكة العربية السعودية إزاء الدعوة
املوجهة إليها لحضور املؤتمر.
لقد كان بوش مصيبًا حني دعا الدول العربية الصديقة إلى
املشاركة في عملية السالم اإلسرائيلي-الفلسطيني .ولكن ما
حجم الضغط الذي يستطيع أن يمارسه على هذه الدول في
ظل حاجته الشديدة إليها في «حربه ضد اإلرهاب» وفي ظل
محاوالته احتواء إيران؟ على الرغم من رجاحة الفكرة التي
طرحها بوش بدعوة مصر واألردن إلى الحلول محل إسرائيل
كبوابة للصادرات الفلسطينية ،فإنه من املرجح أن تلقى هذه
الفكرة مقاومة شديدة .ذلك أن السالم بالنسبة لحلفاء أميركا
«املعتدلني» يرتبط بتقديم إسرائيل تنازالت ،وال تحركه الرغبة
في انتشال إسرائيل من النار ،ما دامت ترفض املصادقة على
خطة السالم العربية.
قد تبدو املبادرة األميركية الحالية معقولة ،إال أنها تفتقر
إل��ى الواقعية ب��ص��ورة أس��اس��ي��ة .ك��ان ط��ون��ي بلير ،مبعوث
ال��ل��ج��ن��ة ال��رب��اع��ي��ة ال��ج��دي��د (ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ،واالت���ح���اد
األوروبي ،واألمم املتحدة ،وروسيا) ،قد دعا إلى عقد «مؤتمر

ذي ث���ق���ل» .إال أن إس��رائ��ي��ل ل���ن ُي��ـ��ف َ��رض ع��ل��ي��ه��ا ال���دخ���ول في
محادثات سالم إال إذا طبق الفلسطينيون إجراءات صارمة
ملكافحة اإلرهاب -وهذا يعني املجازفة باندالع حرب أهلية
جديدة بني «فتح» و«حماس» -والقضاء على الفساد.
إن ه��ذا التسلسل -ع�لاوة على مؤتمر يهدف إل��ى «مراجعة
م��دى التقدم نحو ب��ن��اء مؤسسات فلسطينية ،والبحث عن
السبل الالزمة لدعم املزيد من اإلصالح ،ودعم الجهود املبذولة
بني الطرفني» -يتالءم تمامًا مع وجهة النظر اإلسرائيلية .إال
أن امليليشيات الفلسطينية قد أوضحت مرارًا وتكرارًا أنها لن
تتخلى عن النضال املسلح قبل أن ترى دولة فلسطينية قائمة
على طول حدود ما قبل  ،1967والقدس العربية عاصمة لها.
ه���ذا ه��و امل����أزق املستتر ف��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على
دق إسفني بني «املعتدلني» على جانب الرئيس الفلسطيني
محمود عباس و«املتعصبني» على جانب «حماس» .وإذا كنا
نريد أن تكون الغلبة لعباس وجماعته ،فلن يتأتى ذلك من
خ�لال «التلميحات» أو من خ�لال التركيز على عملية «بناء
املؤسسات» ،على الرغم من أهمية ذلك .فلن يتسنى لعباس
اكتساب الشرعية الشعبية الالزمة ملواجهة املتعصبني إال
من خالل التوصل إلى اتفاقية سالم شاملة تلبي طموحات
القومية الفلسطينية.
وزير خارجية إسرائيل األسبق ويشغل اآلن منصب نائب
رئيس مركز «توليدو للسالم» ومؤلف كتاب «ندوب الحرب
وجراح السالم :املأساة العربية-اإلسرائيلية»
«بروجيكت سنديكيت» باالتفاق مع «الجريدة»
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الساحة

الروضة

آخر وطن

شاعر المليون بين القبول والرفض

هل يعيد الشعر إلى البرنامج سمعته المأمولة؟
محمد صالح

غصن العطاء
مشعل الفوازي
غ����ص����ن ال������ع������ط������اء ،رم��������ز ال������ب������ق������اء ،ل������و ه������و خ��ف��ي��ف
م�����������ا ي������ن������ك������س������ر ل��������ـ��������و ك����������ـ����������ان ل�������ل�������ري�������ـ�������ح ان�����ث�����ن�����ـ�����ى
ل�������ك�������ـ�������ن ي�������اغ�������ـ�������ص�������ـ�������ن ٍي���������ـ���������ه���������ـ���������ددك ال������خ������ـ������ري������ـ������ف
م��������ـ��������ا ق�����������ـ ّ
�����������در ال��������ظ��������ـ��������ل وع������ص������اف������ـ������ي������ـ������ر ال�����غ�����ـ�����ن�����ـ�����ا
ان ه ّ
���������ز ت���������ـ���������ك ر ي����������ـ����������ح ٍ وال ج��������ا ل��������ـ��������ك ح����ف����ـ����ي����ـ����ف
م����������اع����������ـ����������اد ل����ل���أخ��������ض��������ـ��������ر ره������������ان������������ـ������������ات وم������ن������ـ������ى
وال�������ش�������اع�������ـ�������ر ال�������ل�������ـ�������ي ت�����م�����ط�����ـ�����ر اي��������ام��������ـ��������ه ن�����زي�����ـ�����ف
ك���������ل���������ه ج���������ف���������ـ���������اف ان م���������ـ���������ا ت����������ج����������ـ����������اوز ل���ل��أ ن������ـ������ا
ام���������������ا ي�������ص�������ي�������ر ل�������ف�������اي�������ـ�������ض اح����������زان����������ـ����������ه ردي��������ـ��������ف
واال ي����������ك����������ون ا ل���������ه���������ـ���������دم م��������ـ��������ن ش����������ـ����������ان ا ل�����ب�����ن�����ـ�����ا
ي������ال������ل������ي ره��������ن��������ت ال������ل������ي������ـ������ل ل������ل������ح������ـ������زن ال����ش����ف����ي����ـ����ف
م����������ن ت������ح������ت������ـ������رق ل�������ـ�������ه ف�������ـ�������ي دي�������اج�������ي�������ـ�������ر ال�����ع�����ن�����ـ�����ا
اخ��������ت��������ـ��������ار وال��������م��������ب��������ـ��������دأ ،ي�������س�������اوم�������ـ�������ه ال�����رغ�����ـ�����ي�����ـ�����ف
ب�������ي�������ن ال������ب������ع������ي������د او ال�����������دن�����������ـ�����������يء ،ال�������ل�������ـ�������ي دن������ـ������ا
م�����ه�����م�����ـ�����ا ت������ش������ـ������دك ل�����ل�����ض�����ي�����ـ�����اء ل������ح������ظ������ـ������ات زي�����ـ�����ف
ع�������ش�������ـ�������ق ال���������ف���������راش���������ـ���������ه ل�������ل�������ه�������ب خ��������ط��������ـ��������وة ف����ـ����ن����ـ����ا
ط�����������ول ا ل��������م��������دى ي����غ����ن����ي����ـ����ك ع������ـ������ن درب ا ل����ك����ف����ي����ـ����ف
م������������ـ������������ادام ف�������ـ�������ي ع������ي������ن������ـ������ك م�������س�������ـ�������اف�������ـ�������ات وس�����ـ�����ن�����ـ�����ا
وال�������������ى ان������ك������س������رت ب�����ع�����زت�����ـ�����ك م�����ان�����ت�����ـ�����ب ض���ع���ي���ـ���ف
اح�����������ي�����������ان رم���������ـ���������ز ال���������ق���������ـ���������وة ان���������س���������ـ���������ان ان�����ح�����ن�����ـ�����ى
وان ض�������ج�������ت ا ل��������د ن��������ي��������ا ه���ل��ا ه������ي������ـ������ل ور ف������ي������ـ������ف
��������������ر م������������������رت ح��������������روف��������������ه م���������ـ���������ن ه�����ن�����ـ�����ا
ق��������������ل ش��������������اع ٍ

النهاية

لم يتضح حتى اآلن من تطوير
وتغيير آللية عمل المسابقة
ولجنتها إال انضمام عضو جديد
للجنة التحكيم ،وهو الشاعر بدر
صفوق.

ال���ن���ه���اي���ة ص�����اح ق����ل����ب����ي ...ص�����اح ف����ي وج�����ه ال���ب���داي���ة
ذا ال����ه����وى ذا ال����ح����ب ك����ذب����ة...وال����ق����ل����وب ام���ص���دق���ه
ف����ال����م����راي����ة ك�����ن وج������ه ال���ف���ج���ر م�����ن خ������وف ال���ن���ه���اي���ة
��������وم م������ق������ي������د وال���������ي���������دي���������ن ام������وث������ق������ه
ُ وج�������������ه م��������ظ��������ل ٍ
م�������ن ع�����ن�����اي�����ة خ�����ي�����ل�����ت ل�������ي ص�����ورت�����ي�����ن ف����ال����م����راي����ة
������ق واق��������ف ح�������زي�������ن) ...و(ب�����ن�����ت ع�����ز ام����دن����ق����ه)
(ع������اش ٍ
وش خ��ط��اي��ه ص��ارح��ي��ن��ي ...وارح��م��ي��ن��ي م��ن عناية
ال������ح������ي������اة ام������غ������رب������ت������ب������ي ...وال�������ح�������ل�������وم ام�����ش�����رق�����ه
ال رع�����اي�����ة ل���ل���ح���ب���ي���ب ...وال ذك�����رت�����ي وش خ��ط��اي��ه
م����ه����م����ل����ت����ن����ي ال م�������������م�������������ات...وال ح�������ي�������اة ام����ح����ق����ق����ه
ذا ج�����زاي�����ه ي������وم اح������ب������ك ...ال ح����ن����ان و ..ال رع���اي���ة
ال ك����ح����ل ال ر ي��������ح ورد ...وال غ�����ص�����ون ا م�����ور ق�����ه
ف����ك����ر ت����اي����ه م�����ن ه��������واك وم�������ن غ�����ل�����اك ...وذا ج����زاي����ه
ت����ت����رك����ي����ن ال�����ع�����م�����ر واق������������������ف ...وال������ح������ي������اة ام���ع���ل���ق���ه
م�����ن م����ع����اي����ه؟ غ����ي����ر غ����������م ...وه�������م ح����ل����م وف����ك����ر ت���اي���ه
وغ�����رغ�����رت ح���ل ٍ���م س����ج����ي����ن ...وس�����ر ط���ف���ل ام��ص��ن��دق��ه
ي��ا خ��ط��اي��ه /ف��ال��ط��ري��ق اص��ب��ح��ت وح����دي /م��ن معايه
ك����ي����ف ن����ل����ق����ي م������ن ن������ح������ب������ه ...وال��������ظ��������روف ام����ف����رق����ه
وش ع�������زاي�������ه ف�������ي ت�����ع�����ث�����رك ال�����م�����ك�����رر ي�������ا خ���ط���اي���ه
م���ن ع��رف��ت ام��ش��ي ع��ل��ى ال����ج����دران م���ا ان��ت��ي ام��وف��ق��ه
ي����ا ظ���م���اي���ه ف���ال���ق���راح ال����ع����ذب م����ا ادري وش ع���زاي���ه
ك������م ل����ق����ي����ت ال�����ع�����د ن��������اش��������ف ...وال��������ق��������راب ام���ش���ق���ق���ه
وا شقايه كيف اب��ا اخ��ل��ص منك وارق����د ...ي��ا ظمايه
ول����و ش���رب���ت ال��ن��ه��ر م���ا اروى ...وال����ع����روق ام��ف��ت��ق��ه

فتحية عجالن  -البحرين
دربك وين
يا مرود ذهب ..يا محمدي
خط الكحل في العين
مسحت الدمع
شلت اجروحي
غبيت الحزن في الروح
سألتك يا نظر هالعين
دربك وين
ح��ول خطوتي يمك وازرع��ن��ي ولو
نبتة على جفك
ولو همسة ف هوى عمرك
خ���ل���ن���ي ..وال���خ���ض���ر ي���زه���ر إذا م��ره
طريت اسمك
وكم مرة سألت الناس عن دربك
دربك وين

ه��و أم���ر ي��ج��ان��بً ،
أوال ،حقيقة أن��ه
بمجمله فعل أو عطاء بشري قابل
لجوانب النقص والقصور والخلل،
ف��م��ا ب��ال��ك��م وس��ل��ب��ي��ات ال��م��س��اب��ق��ة
ج���اء بعضها ع��ل��ى األق���ل أك��ب��ر من
أن ت������دارى ب��ال��م��دائ��ح واإلش������ادات
ال������ص������ادرة م�����ن ال���ف���ه���م ال��س��ط��ح��ي

نجمة الصبح

قراءة في ذاكرة اللحظة لبدوي بسيط
ما سيشغله؟
أو سيشغلني؟!
شجون له ولي حدة الرمل
أللرمل حد؟!
وهذي الصحاري..
الى أين تمتد
تمتد ..تمتد..
بهذا الزمان لكلك حد
ولكنني ال أبالي
يوم ميزني الله ..لم يعطني
خطوتين فحسب
قال :لي الكون.
قلت :أسير به.
كنت قد جادلت سني
قلت :أرغب في المزيد
وكان في من ضرع أمي  -ناقتي
حلوى  -طفولة
وحليب ابيض مثل قلبي
ال كثوبي
 أعرفكنت أعرف ..متعب ثوبي
بعض الرمل
بعض الشمس
بعض الملح من عرق الظهيرة
بعض الليل..
أتعبه فصار.
سيكون ثوبي مثل قلبي
أيكون قلبي  -حين تأخذني المدينة
مثل قلبي قبل تأخذني؟
أم مثل ثوبي قد يكون؟!
ما التشاؤم ..هذا الذي يستبيح دمي
وهذا البعير القريب
الصديق..

لهجة ولهجة أخرى

محمدي

محمد صالح

مداخلة

هدى الدغفق  -السعودية

شعر محمد البالهدي

تركت النسخة األولى من برنامج
ش��اع��ر ال��م��ل��ي��ون ال��ك��ث��ي��ر م���ن ردود
ال��ف��ع��ل واآلراء ال��م��ت��ب��اي��ن��ة ب��ي��ن من
ت���اب���ع���وه ب��ك��ام��ل��ه أو أط���ل���ع���وا على
ع��دد ك��اف م��ن حلقاته م��ن الشعراء
والكتاب والمهتمين بالشعر ممن
اس��ت��ط��ل��ع��ن��ا آرائ���ه���م وإط��ل��ع��ن��ا على
إطرواحاتهم عنه في المطبوعات
وفي منتديات ومواقع االنترنت..
وإذ ّ
يهمنا أن نذكر أنه ليس كل
ما يطرح من آراء وردود فعل يمكن
األ خ���ذ بها حيث ليس كلها نتاج
ف��ك��ر ي��م��ك��ن��ه أن ي��م��ي��ز ب��ي��ن القيمة
ال��ش��ع��ري��ة ال��ف��ن��ي��ة وب���ي���ن األش���ي���اء
التي تتركز في الطابع الشكلي أو
الدعائي الذي تمرره الشاشة نحو
المتلقي بطرقها اإل ب��ه��ار ي��ة التي
تكون خ��ادع��ة ف��ي بعض حاالتها،
ف��أن اآلراء ال��ت��ي ت��ق��ول بإيجابيات
ال��ب��رن��ام��ج ب��ال��م��ط��ل��ق ه���ي م���ن ذل��ك
النوع الذي يصعب األخذ به  ،وهي
آراء يمكن أن يغلب على األكثرية
منها طابع المجانية وعدم التحليل
الموضوعي ألن قبول كل ما جاء
ب��ه البرنامج على كثير م��ن عالته

والذائقة التقليدية.
وإذا ت�����ج�����اوز ن�����ا ع��������دم ر ض������اء
كثيرون عن لجنة تحكيم البرنامج
والذي وجد حيالها من أكد بأنها
بحاجة ه��ي نفسها لمن يقيمها،
ً
وخصوصا وإن بعض أف��راده��ا ال
ي��وج��د ل��ه��م ف��ي ذاك����رة وم��س��اح��ات
األدب ال��ش��ع��ب��ي م����ا ي��ؤه��ل��ه��م ألن
يصلحوا لتحكيم مسابقة بهكذا
ح���ج���م وم����س����ؤول����ي����ة ،ف���ك���ي���ق وق���د
حكموا ل��ش��ع��راء أك��ث��ر منهم خبرة
وأع���م���ق م��ن��ه��م م��وه��ب��ة ،ف����إن األم���ر
الذي أتفق عليه الغالبية ممن أبدوا
ع���دم رض��ائ��ه��م ع��ن ال��م��س��اب��ق��ة هي
إع��ط��اء ال��ق��در األك��ب��ر م��ن التحكيم
ف��ي��ه��ا ل��ل��ج��م��ه��ور ال��غ��ي��ر ال يعطي
ً
غالبا لصالح الشعر،
ترشيحاته
وإ ن��م��ا تدخل العاطفة الشخصية
ومنها التحيز القبلي ف��ي األ م���ر..
ورغم انه كان وال يزال من المنتظر
م��ن القائمين على تلك المسابقة
الشعرية أن يعملوا على تجاوز كل
السلبياتً ،
بدءا من االهتمام بكل ما
طرح من آراء حولها ودراسة كل ما
ً
سعيا لما يكون
كتب عن البرنامج

في صالحه منها ،فإنه لم يتضح
حتى اآلن من تطوير وتغيير آللية
عمل المسابقة ولجنتها إال انضمام
عضو جديد للجنة التحكيم ،وهو
الشاعر ب��در صفوق ،وال��ذي يعول
عليه الكثير م��ن الحريصين على
إن��ص��اف ال��ش��ع��ر ال��ك��ث��ي��ر ل��م��ا ع��رف
ع���ن ج��م��ال��ي��ات م��وه��ب��ت��ة ال��ش��ع��ري��ة
ومصداقية كثيرة م��ن أطروحاته
ال����ن����ق����دي����ة ..ل���ك���ن م����ا ج���ع���ل ت���ف���اؤل
ً
كبيرا ب��أن تكون النسخة
البعض
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��م��س��اب��ق��ة أف��ض��ل من
األول������ى ه���و م���ا ت��ن��اق��ل��ت��ه األخ���ب���ار
م��ن دخ���ول ع��دد جيد م��ن الشعراء
ال���م���ج���ي���دي���ن ف�����ي رك���ب���ه���ا ول��ع��ل��ن��ا
نذكر منها على سبيل المثال كل
م��ن الشعراء بندر ب��ن محيا وب��در
الظاهري وبخيت الجهني ،والذين
ال بد لمن إطلعوا على شعرهم وهم
يفرقون بين الشعر والنظم المجرد،
ال�����ذي غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��س��خ��ة األول����ى
ف���ي ال��م��س��اب��ق��ة ،أن ي��ت��وق��ع��وا ب��أن
يعيد الشعر للمسابقة سمعتها
المأمولة .

انه األمنية
انه األغنية
الحداء لنا
والشباب انمحى
وفتوتها الشمس باقية
 خجلكيف ألمحها وأنا ال أرى؟!

يا لعمري أنا.
ال يبالي القريب
وهما قادران
وهو الرمل والليل والبوصلة
لم أعد أفقه المسألة
انها الذاكرة
انه الشعر والذاكرة

ي���������������ا ن��������ج��������م��������ة ال����������ص����������ب����������ح ك������������ب������������دي م����������ن����������ك م��������ره��������وق��������ة
ال ش�����������������������������ع ن�������������������������������������ورك ع�����������ل�����������ي�����������ن�����������ا ال ت��������غ��������ب��������ب��������ي��������ن��������ي
س�������������ت�������������اي�������������ر ال�������������ق�������������ل�������������ب م�������������������ن ف�������������������رق�������������������اك م��������ف��������ت��������وق��������ة
اص�������������ب�������������ر م����������������ن ال����������������ع����������������ام ل�����������ي�����������ن إن���������������������ك ذب�������ح�������ت�������ي�������ن�������ي
ال�������������������������������������ود ل�����������������������و ن���������������ت���������������رك���������������ه ع���������������ن���������������ا وط�����������������������اروق�����������������������ه
اظ����������������ن����������������ي ارت�������������������������������������اح وان�������������������ت�������������������ي ت��������س��������ت��������ري��������ح��������ي��������ن��������ي
ل����������ب����������ي����������ك ي��������������اال��������������ل��������������ي ت������������ج������������ر ال������������ق������������ل������������ب وع���������������روق���������������ه
ك��������������ل��������������ه ع��������������ل��������������ى ش���������������������������ان ي���������������������������وم ان���������������������������ك ت�������ل�������ب�������ي�������ن�������ي
ت������������ل������������ح������������ن������������ي ل�����������������������ح رك�������������������������������ب ع����������������ج����������������ل����������������وا س������������وق������������ه
أ و ج���������������������ل ذ و ٍد م������������س������������ر ي������������ه������������ن ش���������ي���������ا ب���������ي���������ن���������ي
ع��������������دي��������������ت ع�����������������ن م����������ب����������س����������م ال�����������م�����������ج�����������م�����������ول الأذوق����������������������������ه
ا ن�����������������������ا ب�����������ل�����������اي ا ل������������ح������������ي������������ا وادري ع������������ل������������ى د ي���������ن���������ي
ي����������اق����������ل����������ب ي����������ال����������ل����������ي م���������������ن ال������������������ج������������������ازي دن��������������������ا ع��������وق��������ه
ي����������������ا ن����������������اس أ ش�������������������ي�������������������روا ع��������ل��������ي��������ه��������ا ال ت�������ق�������ا ص�������ي�������ن�������ي
وان ك���������������������ان ق���������ل���������ب���������ي ت���������ف���������ل���������ش ع�����������ن�����������ه ص���������ن���������دو ق���������ه
ّ
��������������������������������������دوه ل�������������ي�������������ن ات�������������������ج�������������������ود ف�������������ي�������������ه ب����������إي����������دي����������ن����������ي
ش
ق�����������������ال�����������������وا م����������ع����������ال����������ي����������ق ق����������ل����������ب����������ك م������������ن������������ه م����������س����������روق����������ه
ق��������ل��������ن��������ا خ���������ذت���������ه���������ا ال���������ض���������ح���������ا وال����������������ن����������������اس واع��������ي��������ن��������ي

نمر بن صنت

أطالل
ت��������ن��������ح��������ت ب��������������ي ال����������������ق����������������درة وك������������������ف ال��������������ق��������������در م������ج������ه������ول
و ج����������ي����������ت ا ل���������م���������ك���������ان ا ل����������ل����������ي زرع ب���������ا ل���������ص���������در ح������س������رة
����������ة م������������ت������������س������������اوي ي����������وم����������ه����������ا وال�������������ح�������������ول
ب����������ع����������د غ����������ي����������ب ٍ
���������������������������راق ط�����������وي�����������ل أي�������ع�������ي�������ن�������ن�������ا ال�����������ل�����������ه ع���������ل���������ى ص�������ب�������ره
ف
ٍ
ت���������������ذك���������������رت وال�������������������ذك�������������������رى ع�������������������زا ح����������ظ����������ي ال��������م��������ش��������ل��������ول
ع����������ل����������ى م��������ن��������ع��������ط��������ف ح��������������������ي ت���������ن���������ح���������ت ب���������������ه ال���������ه���������ج���������رة
�����������������������������رام ت����������ق����������اف����������ا واخ������������ت������������ف������������ى م���������������ا ب����������ق ٍ����������ا ل���������������ه زول
غ
ٍ
ت��������ق��������اف��������ا ب��������ع��������د م������������ا اع������������ط������������اه وج����������������ه ال������������ده������������ر ظ������ه������ره
وان��������������������ا داخ��������������������ل اط������ل�����ال������������ه ت������م������ش������ي������ت ع����������������رض وط������������ول
اك�������������ي�������������ل ال����������������ن����������������دم وأن������������������������������������ادي ال�������������ح�������������ب ف����������������ي ق��������ب��������ره
وق������������ف������������ت ات����������ف����������ك����������ر ب���������������ال���������������ف���������������وارق وأن������������������������ا م�������ش�������غ�������ول
�����������������������������س م���������������ع ب��������ك��������ره
ف�����������������������������وارق ظ������������������������روف ال���������������ي���������������وم وأم
ٍ
ف���������������������������وارق ت�����������ذك�����������رن�����������ي زم�����������������������ان ال��������������ه��������������وى ال�������م�������ق�������ت�������ول
ب����������ت����������أ ث����������ي����������ر ه����������ا زف ا ل�����������ش�����������ج�����������ن د م�������������ع�������������ة ا ل���������ع���������ب���������رة
دم������������������وع ت������ف������ي������ض م�����������ن ال�������ش�������ج�������ن وال�������������ح�������������زن ي ّ
���������اح���������ول
���������������م ن�����ق�����ش�����ت�����ه ع������ل������ى ال�����ص�����خ�����رة
ب������ع������د ش������������وف ح������������رف اس ٍ
واخ�������������ي�������������را رج����������ع����������ت اش����������ي����������ل ح��������م��������ل ال������������ق������������دم م��������دب��������ول
واغ��������������������ض ال��������ن��������ظ��������ر ب�������ال�������ح�������ي�������ل وال���������ن���������ف���������س م�����ن�����ك�����س�����رة

يحيى المحيريق

الرفة
يالون السما الوردي
ي����ا ض���ح���ك���ة دم�������وع اص����غ����ار ت��ال��ي
الليل
زاد شوقي
وكان شوقك مثل طير الفال
يركض بال جنحات علمني المسافة
يا حبيب الروح
ك���ي���ف ت����ق����ص����ر ..ل���ب���غ���ى ال��م��ح��ب��وب
يوصل
دربك وين
يا لولو خضر
يا بخنق بنية اذا غنيت
في يال ..العين
مسحت الدمع
دورتك من ..اول
غبيت الحزن في الروح
قلت امشي انا دربك
ولو تنشف مناديلي
ولو تتعب مواويلي
تظل انت الوصل للروح

النداهة ...والمتاهة
سيد حجاب  -مصر
في العالم الموبوء
الحق ّ
ميت..منسي..
ال تابوت..
وال صباره..
والسكوت
ساكن في حلق الخلق
والرعايا..كلهم عرايا..
كلهم آيه في االمتثال
واليا!....
الكدب رايه..
مرفرفه على السرايه..
والرغيف
بدم الرهيف مغموس..
وضحكة الشموس خريف
بهتان في ضي البنكنوت
االلسنه الخرسا..
بتخطب في الودان الطرشا..
والعرسه ..عروسه وفارشه..
والمرسى تتوه في اليم..
والبيوت..
ساكنها سود الدود
ومعقود عنكبوت
على حلوق األنبيا..
واألغبيا..
بيتاجروا في الذكاء..
ونوح بيغرق في الطوفان الدامي..
والحواريين..بترتيب األسامي..
ده آخر عشاء
من قبل ما يصيح ديك..
عاديك..
مش من أعاديك
أل ياصحبي
من خيانة األصدقاء!!

نورة الصنيدح
عبدالله بن رداس
شاعرات من البادية
من طريف ما يروى أن شاعرة تدعى «نورة الصنيدح» من قبيلة مطير ،كانت
تسكن قرية اسمها «الهدية» من ضواحي مدينة بريدة بالقصيم وكانت بارعة
الجمال ،وكان في «بريدة» رجل من مطير يدعى «فرج بن عصيل» وكان شاعرا،
وعرض له ذكرها يوما عندما ذكرها له «مرزوق العتيبي» وتحدث عن جمالها
وعقلها وإجادتها الشعر ،فأوصى فرج «مرزوقا» بأن يبلغها سالمه ،وينقل إليها
ً
استهجانا ألمرها حيث قال:
هذه األبيات التي قالها محاوال تعزية نفسه عنها
ق������������������������ال ل������������������ي (م������������������������������������������������رزوق) خ������������ل������������ي م������������������ا ت���������م���������ره
���������������������������������������ازل ف��������������������������وق (ال����������������ه����������������دي����������������ة)
ي������������������ذك������������������رون������������������ه ن
ٍ
ق��������������ل��������������ت :ب�����������ن�����������ت ال����������������ل���������������اش ،م����������������ا ف���������ي���������ه���������ا م��������س��������ره
ب�������������������������اي�������������������������ع ح�����������������ق�����������������ي ع��������������ل��������������ي��������������ك ب���������ب���������ي���������ش���������ل���������ي���������ة
ٍ
ل������������������و ت������������ش������������م������������رخ ب��������������ا ل��������������ذ ه��������������ب و ت������������ص������������ي������������ر درة
م��������������������ا ا ت�����������������ه�����������������ق�����������������وا ه�����������������ا ،وال ت�����������������ط�����������������ري ع�������ل�������ي�������ه

فأجابها في الحال ليعرف حقيقة أمرها:
ي����������������ا ب�����������ن�����������ت وال����������������ل����������������ه م����������������ا ب�����������ع�����������م�����������ري غ�������ص�������اي�������ب
ي������������ق������������ط������������ع������������ك ي�����������������������ا ش������������������������������ي ت�������������������ع�������������������دا ح����������ل����������ول����������ه
م���������������ن ح���������������ج ب����������ي����������ت ال�������������ل�������������ه ع���������������ن ال����������ش����������ي����������ن ٍت��������اي��������ب
درب ا ل�������������������������������ردى ي����������������ا ب�����������ن�����������ت م����������������ا ب����������������ه م�������ط�������و ل�������ه
فقالت مجيبة إياه:
ار ج��������������������������������������وك ال ت��������������������������������ودع ق����������ل����������ي����������ب����������ي ح���������ط���������ا ي���������ب
ار م�����������������������������ي ه���������������������دو م���������������������ي ،ث������������������م اروح م��������ه��������ب��������و ل��������ه
ال ب������������������د م������������������ا ت���������������ر ك���������������ز ع���������ل���������ي���������ن���������ا ا ل���������ن���������ص���������ا ي���������ب
وك��������������������������ل ي�����������������ذك�����������������ر م��������������������ا م�������������ض�������������ى م��������������������ن ف���������ع���������ول���������ه

ول���م���ا س��م��ع��ت ك�ل�ام���ه ال�����ذي ي��ه��ج��وه��ا ف���ي���ه ،ع���زم���ت ع��ل��ى ان ت���دب���ر ل���ه م��ك��ي��دة
لالقتصاص منه ،وطلبت من مرزوق ان يكتم الخبر ،وطلبت منه ايضا ان يدعو
ً
«فرجا» للقهوة وحده ،ثم يرسل اليها من يخبرها بوجوده خفية ،وان
الشاعر
يخفي امرها اذا أتت وطرقت الباب عليهما ،ويتظاهر بأنه يعلم من الطارق؛ ففعل
ما أرادت ،وعندما أتت وطرقت الباب ،سألت :هل عندكم من أريده؟ فقال مرزوق:
ومن تريدين؟! على مسمع من فرج الشاعر ،فقالت :اريد فرج بن عصيل ،فقال لها:
هو موجود .فدخلت عليهما متجملة ،وتقدمت الى فرج وصافحته قائلة :انني
طالما تمنيت رؤيتك ،وقد شغفت حبا بك لما بلغني عنك من رجولة ،وخصال
حميدة ،واشعار بليغة ،وأنشدت قائلة:

ثم نهضت من عنده وهي تتأوه على الحب الذي فشلت في اثارته مظهرة
انه ال جدوى من اعمالها تلك؛ حيث اهدت نفسها اليه فلم يقبلها وانصرفت
تلوم نفسها امامه ،ومع هذا كله فقد اطمأنت الى انها أشعلت في قلبه نار
المحبة ،وحصلت على ما قصدته ،وبعدما خرجت سأل الشاعر صاحب
المنزل :من تكون ه��ذه ال��م��رأة؟ فأجابه ان��ه ال يعرفها ،وال يعلم من امرها
شيئا ،واردف قائال :لو انها اهدت نفسها الي لتزوجتها ولضحيت بكل
ما املك في سبيلها .فتعلق قلب فرج بها وندم على تصرفه بحضورها،
ومن يومها هام بها ،وصار يهذي بحبها ،ويتذكرها في كل مناسبة ،وقال
كثيرا من الشعر فيها وأخيرا حضرت اليه واخبرته عن صنيعها وان ما
صدر منها لم يكن بدافع من االخالص ،وانما كان انتقاما انتصرت به لقاء
هجائه إياها ،ولكن حبها قد بلغ به مبلغا ال يستطيع منه فكاكا ،ومن آخر
ما قال فيها هذه األبيات:

ي��������������ا م����������رح����������ب����������ا ي��������������ا (ف����������������ري����������������ج) ت����������رح����������ي����������ب غ�������اي�������ب
�������������ق ع�������������ل�������������ى ش�������������������������وف زول�������������������ه
اه����������������ل����������������ه م�������������ش�������������اف�������������ي ٍ
ن�����������رم�����������ي ال���������غ���������ط���������ا ي�������������ا ش�����������������وق ك�����������������ان ان�����������������ت ه�������اي�������ب
اع���������������������������رف ت����������������������رى ق�����������ل�����������ب ال�����������خ�����������ط�����������ا ط�����������������ق ج���������ول���������ه
ّ
�����������������ل س�������������������������������واة ال�������������رط�������������اي�������������ب
وق�������������������ل�������������������ب م�����������������ج�����������������ادي ٍ
ال��������������ل��������������ي ع�����������ل�����������ى زي����������������������ن ال��������������������رش��������������������وش م�������ع�������م�������ول�������ه

ال�����������ص�����������ب�����������ر م�����������ن�����������ي ي����������������ا اري���������������������������ش ال�����������ع�����������ي�����������ن ك������م������ل
وا ل���������������ه���������������ق���������������وة ان ا ل���������������������������������دوب ي��������������ب��������������دي ب��������ح��������ا ل��������ي
اك��������������ث��������������ر م�����������������ن ال�����������ي�����������وم�����������ي�����������ن ان����������������������ا م�����������������ا ات��������ح��������م��������ل
وا ن��������������������������ا ان ب���������ق���������ي���������ت ا س����������������ب����������������وع وا ع�������������������ز ت�������������������ا ل������ي
م������������ي������������ر ام������������ك������������ن������������ي ي������������������ا زي�����������������������ن ك�����������������������������ودك ت������ج������م������ل
ك�������������������������������وده ي�����������ك�����������ف�����������ر م�������������������ا م�������������ض�������������ى م�������������ن�������������ك ت����������ال����������ي

زدهم
اللهم ً
ً
شعرا رديئا
أمر مؤسف ابتعاد بعض
الشعراء الجميلين عن اإلعالم أو
قلة حماسهم في التواصل معه،
شعراء لهم قيمتهم «وقامتهم»
الشعرية انسحبوا من الساحة
بهدوء وصمت ،تاركين الفرصة
ّ
للتصحر في التمدد والزحف
ُ
ليلتهم ما غرس من شجر أخضر
وارف في حنايا القلب ،وفي رقعة
الشعر.
غيوم ملونة تركت مقاعدها
ليجلس عليها الغبار يمارس
بهلوانيته السمجة،
ونجوم لطالما أبهرنا جمال
ضوئها ،أغلقت نوافذها لتضيء
بدال منها العتمة!
ّ
تسيد الرماد واجهة المسرح بعد
أن توارى كثير من الجمر خلف
الكواليس.
عندما تسأل هؤالء الشعراء
الجميلين عن سبب عزوفهم
ْ
اإلعالمي َ
و«س ّدة النفس أو
ََ
النفس» هذه ،تجد إجابة واحدة
على ألسنتهم« :لم يعد األمر
ً
مغريا»!
ُ
وهذه اإلجابة ال تبطل العجب،
بل على العكس تماما إنها تزيد
من عالمات التعجب(!!) وتناسل
األسئلة.
إذ ما الذي لم يعد مغريا في
نظرهم ،الشهرة ،أم جمهورهم ،أم
اإلعالم ،أم ساحة الشعر ،أم ماذا؟!
إذا كانت الشهرة فإن الشهرة
حق للمبدع ،وليس من حق
أحد أن يصادر منه هذا الحق
أو يستكثره عليه ،ولكن
للشهرة فاتورة واجبة التسديد
والتزامات البد من اإليفاء بها،
من ضمنها اإلبقاء على شعرة
معاوية بين المبدع وجمهوره،
واإلعالم (مهما كانت وجهة
نظرنا تجاهه) هو الضمان لبقاء
هذه الشعرة.
وإذا كان المقصود بالحديث
هو ساحة الشعر ...وأنها لم تعد
مغرية بسبب كثرة الغث بالنسبة
لهؤالء المبدعين ،فإننا نقول
إن هذه الحالة طبيعية جدا،
وستظل كذلك إلى أن يرث الله
األرض وماعليها ،فاإلبداع حالة
ّ
تميز مقارنة بما ينتج في زمنها
(وربما في أزمان أخرى) ،وبغير
ذلك يصعب الحكم عليها ،بل
إنه من محاسن السنن الكونية
(وليس ُ
الصدف) ،أنه كلما زادت
كمية العادي والسيئ ،ازدادت
قيمة وأهمية الجميل والمتميز،
هذا ما يقوله على األقل قانون
الندرة ،لذا أعتقد أنه على المبدع
ً
ومساء أن
أن يدعو الله صبحا
يخسف بإنتاج السيئين أكثر
وأكثر ،مع زيادة ماينتجون!
كما اعتقد أن على المبدع أن
يفرح كلما ُولد شاعر رديء ،وأن
ً
كبيرا يدعى إليه
يقيم احتفاال
ُ
ّ
أكبر عدد من الناس ،تقدم فيه
ُ ّ
الوالئمُ ،
وتصف
وتدق الطبول،
الميكروفونات فيه أمام هذا
المولود ليصدح بصوته النكره
بشرط أن يصغي له الجميع
جيدا ،أن هذا من شأنه أن ُيعلي
قيمة األصوات الجميلة كما
ذكرت ،والحقيقة أنني حينما
أرى بعض المهرجانات الشعرية
ً
قائال
أو األمسيات ،أحدث نفسي
لعل القائمين على ذلك ّ
يفكرون
مثلما ّ
أفكر ،وأن القصد الحقيقي
من أقامة تلك األمسيات هو
إشهار القبح لنا لنعي قيمة
الجمال!
وأعود الى عبارة «لم يعد األمر
ً
مغريا» التي يرددها مقاطعو
الساحة من الشعراء المبدعين،
وأقول أن هذه العبارة ال ترضي
عطش السؤال عن سبب ابتعاد
الشعراء المميزين ،ونحن إذ
نتمنى عودتهم ومشاركتهم
ليس ألن الساحة تخلو من
المبدعين ،فالزال الشعر كريما
بهداياه ورائعا بعطاياه لنا،
إال أن لكل مبدع عطره الخاص،
وعالمه المدهش الذي ال يلغيه
عالم أي مبدع آخر أو يكون بديال
عنه ،وهذا هو أصال سر اإلبداع
وجوهره ،فنحن بحاجة ماسة
لكل قطرة ماء في هذه الصحراء
التي تكاد تبتلعنا ،وكل نفحة
عطر ،وكل بارقة ضوء ال لنلغي
الظالم ولكن ليبقى النور.

للتواصل
alrwaq@aljarida.com
n.alharbi@aljarida.com
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اقتصاد

املؤشر الكويتي

 1.000الدينار
3.549

economy@al-jarida.com
Fax: 2257033

11.676

2.571

البورصة تنهي أسبوعها بجلسة عاصفة:
انخفاض بسيط في «السعري» وارتفاع في «الوزني»
علي العنزي
ان����ه����ى س������وق ال����ك����وي����ت ل���ل���اوراق
ال��م��ال��ي��ة اس��ب��وع��ه بجلسة عاصفة،
ارتفعت فيها حدة التداوالت بشكل
كبير المست  200مليون دي��ن��ار ما
ينبئ باسبوع مثير على األب���واب،
وان ك���ان���ت ج��ل��س��ات��ه ت��ق��ت��ص��ر على
اربع فقط ،بسبب عطلة يوم السبت
الرسمية.
واق��ف��ل ال��م��ؤش��ر ال��س��ع��ري لسوق
الكويت تعامالته من دون تغير يذكر
خ��س��ر خ�لال��ه  2.3نقطة ف��ق��ط مقفال
ع��ل��ى 12477.6ن���ق���ط���ة ،بينما ارت��ف��ع
مؤشره الوزني بارتفاع  2.56نقطة
عند  738.75نقطة ،وبارتفاع كبير
ف��ي ع���دد ال��ص��ف��ق��ات وك��م��ي��ة االس��ه��م
وقيمتها التي تجاوزت  195مليون
دي����ن����ار ت����وزع����ت ع���ل���ى  520م��ل��ي��ون
سهم ب��ـ  11023صفقة .بينما ختم
فقط سهمان بانخفاض ومثلهما
دون تغير في العشرين سهم االكثر
ت���داوال ،مما يؤكد حالة ال��ش��راء في
ال���س���وق ب��ش��ك��ل واض�����ح خ���اص���ة مع
ارتفاع المؤشر الوزني  2.5نقطة.

ً
جلسة ساخنة جدا
م���ن���ذ دق��ي��ق��ت��ه��ا األول�������ى ان��ط��ل��ق��ت
طلبات ال��ش��راء ،قابلها ش��ح واض��ح
في عروض البيع خاصة على االسهم
ال��ق��ي��ادي��ة وال��م��ح��ق��ق��ة ارب���اح���ا جيدة
(مع العلم ان معظم االسهم القيادية

حققت نموا مضطردا خاصة قطاع
البنوك واالستثمار) لتعطي شعورا
بعدم رضا المتداولين بالبيع على
االسعار الحالية ،وحالة التفاؤل التي
تسود السوق رغم حركات التصحيح
التي استمرت شهرا تقريبا.

فترة أسهم االندماجات
ب��ع��د ان استهلت ا ل��س��ن��ة باخبار
ص����ف����ق����ات ب����ي����ع ض����خ����م (ال����وط����ن����ي����ة
لالتصاالت ) ،ثم عمليات االستحواذ
ف���ي ال���رب���ع ال��ث��ان��ي ي��ب��دو ان ال��ف��ت��رة
ال��ق��ادم��ة س��ت��ك��ون ف��ت��رة ان��دم��اج��ات،
خ��ص��وص��ا ب��ع��د ان س��ي��ط��رت اس��ه��م
اصول وجيزان على الساعة األولى
م�����ن ال�������ت�������داوالت ب����دع����م م�����ن اخ���ب���ار
ان���دم���اج���ات ل��ك��ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى ح���دة،
ومع شركات اخرى في مجموعاتها
االستثمارية.
وبحجم تداول كبير رافقه انسياب
واض�������ح ل���ل���س���ي���ول���ة (وال�����ت�����ي ق���درن���ا
ارتفاعها التدريجي في تقرير يوم
االثنين) بدأت عمليات شراء منظمة
على األسهم الصغيرة خاصة اصول
وال��س��ي��اح��ي��ة وم��ن��ت��ج��ع��ات وج��ي��زان
متابعة عمليات جلسة ام��س االول
على نفس المجموعتين.
بصفقتين فقط تم شراء  30مليون
سهم من «اكتتاب» لترفعه الى الحد
االع��ل��ى ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ج��ل��س��ة ،وال���ذي
عانى خالل اربع جلسات من عمليات
بيع عشوائية بعد توزيعه شهادات
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 %3.27هي نسبة معظم أوقات هذا العام
ق���ال ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي إن معدل
ال���ت���ض���خ���م ال���س���ن���وي ف����ي اس���ع���ار
م��ب��ي��ع��ات ال��ج��م��ل��ة ب���ل���غ %3.27في
ي��ون��ي��و م���ن دون ت��غ��ي��ر ي��ذك��ر عن
مستواه في أغلب أوقات هذا العام.
وس���ج���ل م���ؤش���ر اس���ع���ار م��ب��ي��ع��ات
ال����ج����م����ل����ة ال���������ذي ي���ق���ي���س اس����ع����ار
المنتجات المحلية والمستوردة
 192.6نقطة في يونيو بالمقارنة
مع  186.5نقطة قبل عام .وفي مايو
ارتفع المؤشر  .%3.28وتراوحت

زي�����ادة رأس ال���م���ال ،وك���ان���ت ف��رص��ة
لجمعه ع��ل��ى ه���ذه االس��ع��ار ب��ع��د ان
اعلن عن ارب��اح نصفية بنمو كبير
تؤكد كفاءة ادارته.
تفاعل بشكل واضح سهم الصفوة
مع اعالن ارباحه ايضا بشكل كبير
وبتداول كبير بلغ  93مليون سهم
هي االكبر في جلسة امس ،مما يبدو
أن الشركة ملتزمة ،خاصة ان السهم
لم يشهد تصعيدا استباقا الرباحه،
كما هي العادة في كثير من االسهم
ا ل��ت��ي يصعب تقدير ربحيتها بين
المحللين.
اذا خمسة اس��ه��م فقط ك��ان��ت لها
 %50ت��ق��ري��ب��ا م���ن ك��م��ي��ات األس��ه��م
المتداولة جاءت جميعها بارتفاعات
كبيرة.

االرتفاعات في النصف األول من
العام بين  3.67و  .%4.13وتجاوز
ت���ض���خ���م اس�����ع�����ار ال��م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن
مستوى  %5للشهر الثالث على
التوالي وارتفع المؤشر %55.34
في مايو بسبب اسعار المواصالت
والمساكن والمواد الغذائية.
وق�����ال االق���ت���ص���ادي ال��م��خ��ت��ص
بالشرق األوسط في اتش اس بي
سي سايمون وليامز  أن استقرار
م����ؤش����ر اس����ع����ار ال���ج���م���ل���ة ل��ل��س��ل��ع

ارتفعت أسهم
 49شركة وانخفضت
أسهم  46شركة
استمر قطاع البنوك
ً
بوتيرة صاعدة مضيفا
 35.8نقطة وبتداوالت
نشيطة اقتربت
من  %10من القيمة
اإلجمالية للسوق

خفض البنك المركزي قيمة الدينار الكويتي مقابل
الدوالر االميركي بنسبة  %0.05بعد ارتفاع بسيط
شهدته العملة االميركية في االسواق العالمية مقابل
العمالت الرئيسية ال سيما اليورو.

الشائعات الموسمية ّ
تحرك أسهم الشركات التعليمية
المدرجة في البورصة الكويتية
 48مليون دينار حجم رؤوس أموال الشركات األكاديمية والتقنية المدرجة في السوق

الصغيرة مثل «اص��ول» و«اسكان»
و«اك��ت��ت��اب» ال��ذي ت��داول  86مليون
س��ه��م ،ب��ي��ن��م��ا ك����ان ت�����داول االس��ه��م
ال��ن��ص��ف��ي��ة م��ت��وس��ط ن��ش��ط��ت على
«المدينة» و«الصفاة» ،وانخفضت
معظم االسهم القيادية االستثمارية
بنسب طفيفة وبتداوالت ضعيفة.
استمر قطاع العقار بالتداوالت
الكبيرة متداوال  111مليون سهم
وم��واص�لا ارت��ف��اع��ه ليقفل مضيفا
 27.2ن��ق��ط��ة ،ت���رك���ز ال���ن���ش���اط على
اس��ه��م «ال��س��ي��اح��ي��ة» و«منتجعات»
و«جيزان» و«دولية م ا» و«العربية
ال����ع����ق����اري����ة» و«ع������ق������ارات ال���ك���وي���ت»

و«ث��م��ار» غلب عليها طابع الشراء
اقفلت معظمها على ارتفاع ،تراجع
خ�لال��ه��ا س��ه��م «ادن�����ك» ب��ـ  8ف��ل��وس،
بينما كانت التداوالت على االسهم
المتوسطة والكبيرة ضعيفة نسبيا
ودون تغير يذكر.
و ارت��ف��ع م��ؤش��ر الصناعة 17.7
فقط وب��ت��داوالت متوسطة نسبيا
ارتفع خاللها سهم الصناعات 20
فلسا ،والقرين  10فلوس وبتداول
كبير بلغ  12مليون سهم.
قطاع الخدمات كان علي موعد
مع سهم «الصفوة» والذي استحوذ
ع���ل���ى  %75م����ن ت��������داوالت ال��ق��ط��اع

واقفل مرتفعا بـ  8فلوس وبتداوالت
ض��خ��م��ة ب��ل��غ��ت  93م��ل��ي��ون س��ه��م،
بينما ج��اء ت ت��داوالت باقي اسهم
القطاع على ثبات تقريبا وبنسب
م���ت���ف���اوت���ة .ب��ي��ن��م��ا ارت����ف����ع م��ؤش��ر
الخدمات  36.4نقطة.
و ت����راج����ع م����ؤش����ر االغ�����ذي�����ة 57
ن��ق��ط��ة ب����ت����داوالت ال ت���ذك���ر ،بينما
ص��ع��د ق���ط���اع غ��ي��ر ال��ك��وي��ت��ي 18.7
نقطة ب��ت��داوالت ج��ي��دة ،خصوصا
اسهماالسمنت التي ارتفعت بنسب
ج��ي��دة وب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الخليجي
ال����ذي س��ج��ل ب�����دوره ارت���ف���اع���ا ب���ـ10
فلوس وبتداول نشيط.

األكثر نشاطا

قيمة التداول

اإلقفال

التغير %

بنك الخليج

71.122.450

1.900

%-2.1

مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)

45.328.050

1.580

%-2.5

شركة القرين لصناعات الكيماوية البترولية

34.615.300

475

%8.0

شركة جيزان العقارية

30.092.650

410

%28.1

شركة االتصاالت المتنقلة

29.532.780

4.200

%1.0

االسهم األكثر ارتفاعا

 4أغسطس

 8أغسطس

التغير %

شركة جيزان العقارية

410

320

%28.1

شركة صناعات أسمنت ام القوين

214

180

%18.9

شركة مجموعة الصفوة

126

112

%12.5

15%

الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية

285

255

%11.8

شركة جراند لإلنماء العقاري والسياحي

176

158

%11.4

10%

 4أغسطس

 8أغسطس

التغير %

210

248

%-15.3

شركة اسمنت بورتالند

1.520

1.700

%-10.6

شركة المال لالستثمار

390

425

%-8.2

شركة اكتتاب القابضة

230

250

%-8.0

شركة األرجان العالمية العقارية

305

330

%-7.6

األسهم األكثر تراجعا

رأى محللون ماليون معنيون أن
أسهم الشركات التعليمية المدرجة
ف��ي س��وق ال��ك��وي��ت ل��ل�أوراق المالية
اص��ب��ح��ت ع���رض���ة اك���ث���ر م���ن غ��ي��ره��ا
ل���ل���ت���أث���ر ب���ال���ش���ائ���ع���ات الس���ي���م���ا م��ع
تفاعلها باالخبار المتناثرة في شأن
بدء الموسم التعليمي.
وق���ال���وا ان ال��ش��رك��ات التعليمية
تشهد انتعاشا ملحوظا ف��ي فترة
ما قبل ال��دخ��ول في العام الدراسي
الجديد مع مطلع كل ع��ام ،باعتبار
ان اسهمها تنمو بفضل توسعاتها
ال��م��ح��ل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة ،ألن بعضها
يدخل في مشاريع خليجية وعربية
مما يدعم موقف اسهمها المدرجة.
وبينوا في لقاءات صحفية ان هناك
ش����رك����ات ك���ث���ي���رة ت����واف����ق ان��ش��ط��ت��ه��ا
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واالك��ادي��م��ي��ة
والتقنية تسعى إلى التقدم بأوراقها
للجنة اإلدارج ف��ي ال��ب��ورص��ة بغية
االس��ت��ث��م��ار ف��ي س��وق ال��م��ال ل��زي��ادة
ارباحها.

إعادة التصنيف
وعلل المحلل المالي بدر الشيخ
ال���ف���ورة ال��ت��ي ت��ش��ه��ده��ا اس��ه��م ه��ذه
ال���ش���رك���ات ل���ل���م���دارس وال��ج��ام��ع��ات
الخاصة التي افتتحت خالل العقد
ال��م��اض��ي وم���ا ه��و م��ت��وق��ع افتتاحه
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة المقبلة م��ا زاد نسب
المساهمين والملكيات الحكومية
والخاصة في هذه الشركات وانعكس
على االداء المالي وربحية االسهم.
وق������ال ان�����ه ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اف��ت��ق��اد

اس�����واق األس���ه���م ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ومنها
السوق الكويتي ألدوات االستثمار
ف��������إن ا ل����م����ت����ا ب����ع أداء ا س�����ه�����م ه����ذه
ال��ش��رك��ات يلحظ ان��ه��ا تلقى رواج��ا
بين المتداولين س��واء كانوا اف��رادا
او م��ؤس��س��ات م��ن خ�لال محافظ او
صناديق استثمارية .وأضاف الشيخ
ان الضرورة تستدعي من ادارة سوق
الكويت ل�لاوراق المالية البدء فورا
في المقترحات المقدمة من جانب
بعض الشركات االستثمارية الالعبة
ف���ي ال���س���وق ب��ش��أن اع�����ادة تصنيف
ال��ق��ط��اع��ات ال��م��درج��ة ف��ي ال��ب��ورص��ة
وم��ن��ه��ا ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ح��ت��ى يكون
هناك تنظيم افضل الداء القطاع.

تحقق المستثمر
وقال ناصر المصري ان المتابع
ألداء ا ل��ش��ر ك��ات التعليمية السيما
ال��م��درج��ة منها ف��ي ال��ب��ورص��ة عليه
اوال وق���ب���ل ال���دخ���ول ع��ل��ى اس��ه��م��ه��ا
ان يبحث في تاريخها ورأسمالها
ون���وع���ي���ة ال����خ����دم����ات ح���ت���ى ال ي��ق��ع
ف��ي واح���دة ت��ك��ون اخ��ب��اره��ا مضللة
ل��ل��م��س��ت��ث��م��ري��ن وه������ي اول م���ب���ادئ
االس�����ت�����ث�����م�����ار ف�������ي اس�������������واق ال�����م�����ال
ال���م���ت���ع���ارف ع��ل��ي��ه��ا ع���ال���م���ي���ا .وح���ث
ال���م���س���ت���ث���م���ري���ن الس����ي����م����ا ال���ص���غ���ار
منهم ع��ل��ى ض����رورة التحقق ايضا
م���ن م���ع���دالت ال��رب��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��رج
بها النتائج المالية لكل شركة قبل
التداول على السهم .وأشاد المصري
ب��ت��ج��رب��ة إدراج ه���ذه ال��ش��رك��ات في
البورصة خصوصا بعدما استفاد
البعض من االمتيازات الحكومية في
شأن منح االراضي التي تقام عليها
مبان تعليمية وأكاديمية مما يعظم
ٍ
أرباحها بصورة سريعة فتنعكس
على اداء اسهمها في البورصة.
(كونا)

ً
«دانة غاز» تكتشف حقوال جديدة
في مصر بطاقة  16.5مليون قدم مكعب

تقرير «المركز المالي» حول أداء أسهم الشركات

شركة وثاق للتأمين التكافلي

ال���م���س���ت���وردة ف���ي األش���ه���ر ال��س��ت��ة
األولى من هذا العام يعزز وجهة
ال��ن��ظ��ر ال��ق��ائ��ل��ة ب���أن ال��ت��ض��خ��م في
ال��ك��وي��ت م��دف��وع ب��ع��وام��ل محلية
وليس بضعف الدوالر.
يذكر أن  الواردات بعمالت غير

الدوالر تمثل ثلث اجمالي واردات
ال���ب�ل�اد .ه���ذا وح��ت��ى ال���ي���وم ي��ك��ون
المركزي قد سمح للعملة الكويتية
باالرتفاع بنسبة  %2.64منذ فك
االرتباط بالدوالر.
(رويترز)

المركزي يخفض سعر الصرف %0.05

بورصة الكويت

أداء القطاعات
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استقرار تضخم مبيعات الجملة

بين الحقيقة والشائعات ترتفع
أسهم الشركات المدرجة في
البورصة وتنخفض ،ومن بينها
التعليمية ،والسيما مع بدء الموسم
أن أسهم
الدراسي .ويرى الخبراء ً
هذه الشركات تلقى رواجا لدى
المتداولين ومسؤوليها من أهل
االختصاص لكنها في حاجة إلى
زيادة رأسمالها.

اس��ت��م��ر ق���ط���اع ال��ب��ن��وك ب��وت��ي��رة
ص�������ا ع�������دة م����ض����ي����ف����ا  35.8ن���ق���ط���ة
وب�����ت�����داوالت ن��ش��ي��ط��ة اق���ت���رب���ت من
 %10من القيمة االجمالية للسوق،
ت���رك���زت ع��ل��ى ب��ن��ك ال��خ��ل��ي��ج وب��ي��ت
التمويل ،الذي تمت عليه عمليات
ش��راء م��رك��زة ارت��ف��ع على اث��ره��ا 60
فلسا والبنك الوطني ال��ذي ارتفع
بـ  40فلسا.
ح������از ق����ط����اع االس���ت���ث���م���ار اع��ل��ى
كمية تداول قاربت  %45من مجمل
السوق بتداول  209ماليين سهم،
ان��خ��ف��ض م���ؤش���ره ب���ـ  55.8ن��ق��ط��ة،
تركزت عمليات الشراء على االسهم
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35%
30%
25%
20%

5%
االستثمار
%0.22
%7.72

البنوك
%20.7
%6.0

العقار
%19.1
%33.0

الخدمات
%18.8
%17.3

الصناعة
%14.2
%8.4

غير الكويتي
%4.6
%7.1

0%

قيمة التداول

كمية التداول

بيانات صادرة عن «المركز المالي»

أع�����ل�����ن�����ت ش������رك������ة «دان��������������ة غ�������از»
اك��ت��ش��اف��ه��ا ح���ق ً
���وال ج���دي���دة ل��ل��غ��از
ال���ط���ب���ي���ع���ي وال���م���ك���ث���ف���ات ف�����ي ب��ئ��ر
«دب��اي��ا  »1ف��ي ق��ط��اع غ��رب المنزلة
ف���ي م���ص���ر ،م��ش��ي��رة ف���ي ب���ي���ان إل��ى
أن البئر خضعت لبرامج فحوص
مكثفة وأع��ط��ت إنتاجا ق��دره 16.5
مليون قدم مكعب من الغاز يوميا
(م�������ا ي�����ع�����ادل  2800ب����رم����ي����ل) م��ن
النفط المكافئ و( 330برميال من
المكثفات) يوميا.
وذك����ر ب��ي��ان ال��ش��رك��ة ان ذراع��ه��ا
الع��م��ال االستكشاف واالن��ت��اج في
م��ص��ر ش��رك��ة «س��ن��ت��وري��ون» قامت
ب��ح��ف��ر ال��ب��ئ��ر «دب���اي���ا  »1ال����ى عمق
 3001متر ونجحت في العثور على
س��م��اك��ات ت��ح��ت��وي ع��ل��ى المركبات
الهيدروكربونية تمتد على مساحة
 10كيلومترات مربعة حيث يقيم
حاليا االحتياطي القابل لإلنتاج
من هذه المنطقة الجديدة.
ونقل البيان عن مدير عام شركة
«دان�����ة غ�����از» راش�����د ال����ج����روان ق��ول��ه

ان هذا االكتشاف يؤكد التوقعات
ب��إم��ك��ان وج����ود ال��ن��ف��ط وال���غ���از في
م���ن���ط���ق���ة «اب���������و م�����اض�����ي» ف�����ي ه����ذا
القطاع مؤكدا ان الشركة تعمل في
موقع جيد ومالئم من دلتا النيل
وان ه����ذا االك���ت���ش���اف ي��م��ث��ل نقطة
ال���ب���داي���ة ل��ل��م��زي��د م���ن االك��ت��ش��اف��ات
الهيدروكربونية في نفس القطاع.
م��ن جهته ق��ال ال��م��دي��ر االقليمي
ل��ل��ش��رك��ة ف��ي م��ص��ر ال��دك��ت��ور هاني
ال��ش��رق��اوي ان ال��ب��ئ��ر ال��ج��دي��دة تقع
على بعد ستة كيلومترات فقط من
منشآت العزل والمعالجة التابعة
للشركة متوقعا االنتهاء من الخطة
الجديدة لتطوير الحقل قريبا جدا
للتمكن من مباشرة االنتاج من البئر
مع حلول شهر نوفمبر المقبل.
يذكر ان «دانة غاز» تحتل المركز
السادس كأكبر شركة منتجة للغاز
الطبيعي ف��ي م��ص��ر م��ن ب��ي��ن أكثر
م���ن  64ش��رك��ة ت��ع��م��ل ف���ي م��ج��االت
االستكشاف واالنتاج في مصر .
(الشارقة  -كونا)

اقتصاد
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صندوق «برونكو» ينجح في شراء العقار الثاني له
في داالس األميركية

شركة المالحة العربية نقلت  3579حاوية
إلى الكويت خالل شهر يوليو الماضي
أع���ل���ن���ت ش����رك����ة امل��ل�اح����ة ال��ع��رب��ي��ة
املتحدة ان السفن الثماني التابعة
لها ،نقلت  3579حاوية نمطية من
مختلف مناطق التجارة العاملية الى
م��وان��ىء الكويت خ�لال شهر يوليو
املاضي.
وق�������ال ب����ي����ان ص���ح���ف���ي ص�������ادر ع��ن
الشركة ام��س ان ارب��ع رح�لات لسفن
الشركة وصلت ال��ى ميناء الشويخ
وخمس رحالت الى ميناء الشعيبة.
واض�����اف ان م��ن��ط��ق��ة ت���ج���ارة ال��ش��رق
االق��ص��ى ح��ازت الحصة الكبرى من
ال����ص����ادرات ال���ى ال��ك��وي��ت ع��ب��ر سفن
ال��ش��رك��ة ،وتلقت امل��وان��ىء الكويتية
 1807حاويات.

واوضح ان منطقة تجارة اوروبا
ج������اءت ف����ي امل���رت���ب���ة ال���ث���ان���ي���ة ب�����ـ667
ح��اوي��ة ث��م ث��ال��ث��ا ال���والي���ات املتحدة
االمريكية بـ 500حاوية .وفي املرتبة
الرابعة جاءت منطقة حوض البحر
االبيض املتوسط التي تلقت املوانىء
الكويتية منها خالل يوليو املاضي
 459ح��او ي��ة تليها منطقة الخليج
العربي ب��ـ 132حاوية ثم الهند بـ14
حاوية .
(الكويت  -كونا)

المركز المالي« :ميداف» يتفوق على مؤشر
السوق لشهر يوليو

صندوق المركز
لالستثمار حقق
ً
نموا
٪30.9
في عوائده

أفصح المركز المالي الكويتي
عن أداء صناديقه المحلية خالل
شهر يوليو ،ليتضح أن صندوق
ال���م���رك���ز ل�ل�اس���ت���ث���م���ار وال���ت���ط���وي���ر
ً
«ميداف» قد حقق نموا في عوائده
بنسبة  %30.9منذ بداية العام ،و
ً
 %3.5في شهر يوليو متفوقا على
م��ؤش��ر ال��س��وق ( )KICال����ذي أنهى
ً
الشهر مرتفعا بنسبة .%2.47
ك����م����ا ح����ق����ق ص�����ن�����دوق ال���م���رك���ز
ل���ل���ع���وائ���د ال���م���م���ت���ازة «ال���م���م���ت���از»،
ال��ح��ائ��ز على ج��ائ��زت��ي أف��ض��ل أداء
ً
م��ن ش��رك��ة ل��ي��ب��ر–روي��ت��رز ،ارتفاعا
بنسبة  %2.30خالل شهر يوليو
ً
و %47.80منذ بداية  ،2007متفوقا
بما نسبته  %13.93على مؤشر
الشركة الكويتية لالستثمار ()KIC
الذي سجل ارتفاعا بنسبة %33.87
منذ بداية العام.
وواص������������ل «ص�������ن�������دوق ال����م����رك����ز
اإلس�لام��ي» تحقيق ارت��ف��اع��ات في
ً
عوائده ليسجل ارتفاعا منذ بداية
العام بنسبة  %39.5مقابل %32.3
س��ج��ل��ه��ا م��ؤش��ر ال���م���ال للمعايير
ً
ً
الشرعية ،كما حقق ارتفاعا طفيفا

ف���ي ي��ول��ي��و ب��ن��س��ب��ة  %0.2م��ق��اب��ل
 %1.8س��ج��ل��ه��ا م����ؤش����ر ال���ك���وي���ت
للمعايير الشرعية.
بينما ح��ق��ق ص��ن��دوق «ف��رص��ة»
ال���م���ال���ي ،وه����و ص���ن���دوق يستثمر
ف���ي س����وق ال���خ���ي���ارات ،م���ا نسبته
 %1.6لشهر يوليو و %26.8منذ
بداية .2007
وأوض�����ح�����ت ن���ائ���ب���ة ال����رئ����ي����س -
لالستثمارات المحلية والخليجية،
أم���ان���ي ال��ع��م��ان��ي ،أن����ه م���ا م���ن داع
للقلق بشأن أداء السوق فقد كان من
المتوقع حدوث حركة تصحيحية
سريعة ال يلبث السوق أن يواصل
م��س��اره التصاعدي بعدها ،الفتة
إلى ما شهده السوق من عمليات
تغيير وت��ح��ري��ك وت��ص��ف��ي��ة وب��ن��اء
ل��ل��م��راك��ز االس��ت��ث��م��اري��ة ت��ق��وم على
درا س����ة م��ت��أ ن��ي��ة للنتائج المعلنة
وتوقعات أعمال الشركات للفترة
المقبلة ،م��ش��ي��رة إل���ى أن ال��ع��وام��ل
اإليجابية ال تزال محيطة بالسوق
م��م��ا ي��ه��ي��ئ��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��م��زي��د من
التقدم في الفترة المقبلة.
واخ��ت��ت��م��ت ال��ع��م��ان��ي ح��دي��ث��ه��ا

ق���ائ���ل���ة «م������ن ال���م���ت���وق���ع أن ي��ش��ه��د
ال��������س��������وق اس�������ت�������م�������راري�������ة ل����ح����ال����ة
ال���ت���ذب���ذب ع���ل���ى ال����م����دى ال��ق��ص��ي��ر،
وم��ن المنتظر أن ي��واص��ل السوق
ن����ش����اط����ه اإلي������ج������اب������ي ب����ع����د ه����ذه
ً
المرحلة مدعوما بالنتائج الجيدة
ل��ل��ش��رك��ات وع��م��ل��ي��ات االس��ت��ح��واذ
المتوقع حصولها وف��وز شركات
مدرجة بعقود جديدة إضافة إلى
االس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ب��ال��ك��وي��ت
والمنطقة بشكل عام».

«الوطني» و«أليكو» يقدمان برنامج
«الوطني للسفر المأمون»
يسعى البنك الوطني الكويتي
إلى تأمين جميع مستلزمات
وتسهيالت السفر لكل عمالئه.

دع�����ا «ب����ن����ك ال���ك���وي���ت ال���وط���ن���ي»
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ش��رك��ة األم��ي��رك��ي��ة
ل��ل��ت��أم��ي��ن ع���ل���ى ال���ح���ي���اة «أل���ي���ك���و»،
ع��م�لاء ه وس���واه���م م��ن الكويتيين
والمقيمين ا ل��م��س��ا ف��ر ي��ن لتمضية
ال������ع������ط���ل��ات ف��������ي ال����������خ����������ارج ،إل�����ى
االس��ت��ف��ادة م��ن ب��رن��ام��ج «ال��وط��ن��ي
ً
للسفر المأمون» المعد خصيصا
لتلبية احتياجاتهم خ�لال موسم
الصيف.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع
ذروة موسم السياحة والعطالت،
الس���ي���م���ا ب���ع���د أن ب������ات ال���ت���أم���ي���ن
ً
ً
م����ط����ل����ب����ا أس�����اس�����ي�����ا ل����ط����ل����ب ف���ي���زا
«تشنغين» .وي��وف��ر البرنامج عدة
خيارات تأمينية تستهدف حماية
المؤمنين ض��د ك��ل م��ا يعترضهم
من مخاطر وح��وادث طارئة خالل
السفر وتمضية اإلج��ازات ،ويمكن
للراغبين في التأمين االنضمام إلى
برنامج «الوطني للسفر المأمون»
بمنتهى ال��س��ه��ول��ة وال��ي��س��ر س��واء
ع��ن ط��ري��ق تعبئة ط��ل��ب االش��ت��راك
وإرساله إلى أي من فروع الوطني
المنتشرة ف��ي ك��ل أن��ح��اء الكويت،
أو االش���ت���راك م��ب��اش��رة ع��ب��ر موقع
الوطني اإلل��ك��ت��رون��ي ،أو االت��ص��ال
بالخدمة الهاتفية.
وأوض����ح م��س��اع��د ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ل��م��ج��م��وع��ة ال���خ���دم���ات ال��م��ص��رف��ي��ة
ال��ش��خ��ص��ي��ة ف����ي ال���ب���ن���ك ال���وط���ن���ي،
س���م���ي���ر ال����ش����اي����ج����ي ،أن ب���رن���ام���ج
ال���وط���ن���ي ل��ل��س��ف��ر ال����م����أم����ون ط���رح
ً
خ��ص��ي��ص��ا ل���ي���ؤم���ن ع���م�ل�اء ال��ب��ن��ك
الوطني ضد كل ما قد يعترضهم

البنك التجاري يوا�صل برنامجه التدريبي ال�صيفي
قام البنك التجاري بتكريم الدفعة الثالثة من الطلبة والطالبات خالل العطلة ال�صيفية
بهدف �شغل �أوق��ات الفراغ ،وبهذه المنا�سبة �صرحت ال�سيدة /هدى �صادق -م�ساعد مدير
عام � -إدارة الموارد الب�شرية بان البنك التجاري يحر�ص في كل �سنة من هذا الوقت بتنظيم
برنامجه التدريبي ال�صيفي في ت�أهيل ال�شباب وال�شابات على �أ�سا�سيات العمل الم�صرفي ،كما
نظم �سل�سلة من البرامج التدريبية التي تعتمد على المرونة و�سعيا نحو التغيير والتجديد
والإ بداع واالبتكار وم�ساهمة البنك في تدريب الطلبة والكوادر ال�شابة ت�أتي في � إطار جهوده
المتوا�صلة التي يقوم بها في خدمة المجتمع وحر�صا منه على دعم �شريحة ال�شباب في البالد
و� إيمانا منه بالدور المهم الذي �سيلعبه ال�شباب م�ستقبال في بناء الدولة.
والبنك التجاري الكويتي يحر�ص على دعم جميع الطالب والطالبات في مختلف المراحل
الدرا�سية تطبيقا لأ هدافه التي تعني با�ستثمار طاقات ال�شباب الكويتي  ،للو�صول � إلى الهدف
الأ �سا�سي من تقديم هذه الدورات التدريبية و � إتاحة الفر�صة لأ كبر �شريحة من الطلبة الطالبات
الطموحين وت�أهيلهم على ممار�سة العمل الم�صرفي وا�ستثمار �أوقاتهم خالل ال�صيف فيما
يعود عليهم بالفائدة والمتعة.

من مخاطر أثناء تجوالهم وسفرهم
في جميع أنحاء العالم بالتعاون
مع شركة أليكو « »Alicoالعالمية،
ً
م���ش���ي���را إل����ى أن ال��ب��رن��ام��ج يشمل
جميع المبالغ المدفوعة للحوادث
وال��ت��أم��ي��ن ال��ص��ح��ي ال��ط��ارئ أث��ن��اء
السفر.

أخبار الشركات

 32,1مليون
دينار أرباح «البنك
التجاري الدولي-
مصر»

 12,3مليون دينار
شركة تابعة
«المصالح العقارية» أرباح «المجموعة
لـ
ً
الدولية لالستثمار»
توقع عقدا بـ 4.5
حصلت شركة «المجموعة الدولية
ماليين دينار

اجتمع مجلس إدارة «البنك
ال��ت��ج��اري ال��دول��ي-م��ص��ر» أم��س
األول ،واعتمد البيانات المالية
المرحلية للبنك ،حيث تبين أنه
حقق  381.8مليون جنيه مصري
(ما يعادل  19.3مليون دينار)،
ب��رب��ح��ي��ة  2.01ج��ن��ي��ه م��ص��ري
( 102ف���ل���س) ،وذل�����ك ع���ن ث�لاث��ة
األش���ه���ر ال��م��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي ي��ون��ي��و
 ،2007بينما بلغت أرباحه عن
نصف السنة المالية المنتهية
في الفترة ذاتها ما قيمته 635.3
مليون جنيه مصري (ما يعادل
 32.1مليون دينار) ،بربحية 3.2
ً
جنيهات مصرية ( 165فلسا )
للسهم الواحد.
ً
علما ب��أن رب��ح نصف السنة
ال��م��ال��ي��ة ال��م��ن��ت��ه��ي��ة ف���ي ي��ون��ي��و
ً
 2007ي��ت��ض��م��ن أرب�����اح�����ا غ��ي��ر
محققة بما قيمته  21,1مليون
جنيه مصري ،أي ما يعادل 1,07
مليون دينار.

أكدت شركة «المصالح العقارية»
أن إح����������دى ش����رك����ات����ه����ا ال���ت���اب���ع���ة
المملوكة لها بنسبة  %75لديها
ش���رك���ة ت��اب��ع��ة ب��ن��س��ب��ة  %100قد
ً
وق��ع��ت ع��ق��دا م��ع إح����دى ال��ش��رك��ات
إلنشاء مجمع سكني لها في لبنان
بقيمة 16مليون دوالر أميركي (أي
ما يعادل نحو  4.5ماليين دينار).

 13,7مليون دينار
أرباح «أعيان»
في يونيو 2007
حصلت شركة «أعيان لإلجارة
واالس��ت��ث��م��ار» على م��واف��ق��ة «بنك
الكويت المركزي» على بياناتها
ً
المالية المرحلية ،لتحقق وفقا
للبيانات م��ا قيمته  7.9ماليين
ً
دينار بربحية  16.2فلسا للسهم
خ�ل�ال ال��ف��ت��رة ال��م��ال��ي��ة المنتهية
في  30يونيو  ،2007بينما قدرت
أرباحها عن نصف السنة المالية
المنتهية ف��ي ال��ف��ت��رة ذات��ه��ا بما
قيمته  13.7مليون دينار بربحية
ً
 18.03فلسا للسهم.

ميزات البرنامج
وأردف الشايجي بأن البرنامج
يتميز بسهولة طلب الخدمة عن
طريق أحد فروع الوطني ،باإلضافة
إل�����ى إم����ك����ان االش�����ت�����راك م����ن خ�ل�ال
صفحة الوطني اإللكترونية ،إلى
جانب تقديم تغطية مالية حتى 50
ألف دينار كويتي في حالة الوفاة
بحادث ،أو فقدان األعضاء نتيجة
حادث قد يتعرض له المشترك في
البرنامج أثناء وجوده في الخارج،
باإلضافة إلى تغطية مالية حتى
 30أل�����ف دي����ن����ار ل��ل�إخ��ل�اء ال��ط��ب��ي
الطارئ إذا كانت خطورة اإلصابة
تتطلب هذا اإلخالء ،وكذلك تغطية
النفقات الطبية الناتجة من مرض
أو ح��ادث حتى  30أل��ف دي��ن��ار مع
ن��ف��ق��ات إض��اف��ي��ة ل�ل�أدوي���ة ال�لازم��ة
تصل إلى  300دينار.

أعلنت شركة بيت االوراق العاملية
( )GSHام�������س ،ع����ن ن����ج����اح ص���ن���دوق
ب��رون��ك��و ف���ي اس��ت��ك��م��ال ث��ان��ي عملية
ش���راء ل��ه لعقار ف��ي مدينة داالس في
والي���ة تكساس األم��ي��رك��ي��ة ،وي��ق��ع هذا
ال��ع��ق��ار ب��ال��ق��رب م��ن مستشفى داالس
ب��رس��ب��ي��ت��اري��ان ،وي��ت��أل��ف م��ن مساحة
ت��أج��ي��ري��ة ص��اف��ي��ة ت��ب��ل��غ  61.000ق��دم
م���رب���ع���ة وم����وق����ف ي���ت���س���ع ل����ع����دد 210
س����ي����ارات ،وي��ش��ك��ل ج�����زءًا م���ن امل��ج��م��ع
ال��ط��ب��ي امل��رك��زي ال��ش��م��ال��ي ال���ذي يبلغ
طوله  2.5ميل .وقد شهد هذا املجمع
اس����ت����ث����م����ارات ف�����ي م���ن���ش���آت ال���رع���اي���ة
ال��ص��ح��ي��ة ب��ق��ي��م��ة  500م��ل��ي��ون دوالر
أميركي.
وت��ع��م��ل ش���رك���ة « »GSHوامل��ؤس��س��ة

سمير الشايجي

البرنامج يتيمز
بسهولة طلب الخدمة
عن طريق أحد فروع
الوطني

تخفيض تعرفة وقود
الطائرات بنسبة %10
أعلنت االدارة العامة للطيران المدني
تخفيض تعرفة وقود الطائرات لجميع
شركات الطيران العاملة بمطار الكويت
الدولي بنسبة .%10
وقالت االدارة في بيان صحفي ان
مجلس الوزراء اصدر قرارا بتاريخ 11
فبراير  2007بشأن تخفيض التعرفة
لجميع ش��رك��ات ال��ط��ي��ران العاملة في
مطار الكويت وذلك بأثر رجعي اعتبارا
م���ن ص������دوره .واك�����دت ان ال���ق���رار ي��أت��ي
لتعزيز الحركة االقتصادية وتنشيطها
ف��ي ال��ب�لاد وتشجيع ش��رك��ات الطيران
ال��ج��دي��دة ،وت��ح��ف��ي��ز ش��رك��ات ال��ط��ي��ران
السابقة على إعادة استئناف تشغيلها
الى البالد.
(كونا)

«األمراء العقارية»
تشتري  3ماليين متر مربع في «األردن»
عيسى الحمصي
ق���������ال ر ئ������ي������س م����ج����ل����س إدارة
«السيناتور ال��دول��ي��ة» ال��ت��ي تعتبر
ال��ذراع االستثمارية لشركة األم��راء
ال���ع���ق���اري���ة ال����دول����ي����ة ف����ي ال��م��م��ل��ك��ة
األردنية الهاشمية حسين اسماعيل
دش����ت����ي «إن ال����م����س����اح����ة ال����ت����ي ت��م
شراؤها في منطقة المفرق باألردن
والبالغة نحو  3ماليين متر مربع
ت��ص��ل��ح إلق����ام����ة م���ش���اري���ع س��ك��ن��ي��ة
وزراعية عليها وذلك بعد أن تقوم
الشركة بتطويرها من جهة البنية
التحتية».
وأض����اف «إن األرض ق��د وزع��ت
ب��م��س��اح��ات م��ق��س��م��ة ت��ب��دأ م���ن 750
م��ت��را م��ر ب��ع��ا مخصصة للسكن ثم
 4000م��ت��ر م���رب���ع ل��ل��س��ك��ن ال��ري��ف��ي
إلى حدود  10آالف متر مربع وهي
م��خ��ص��ص��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار ال����زراع����ي،

مشيرا إلى ان االسعار تبدأ من 900
دينار كويتي.
وأكد دشتي أن إقدامه على ابرام
مثل ه��ذه الصفقة ج��اء بعد اط�لاق
ال��م��ل��ك األردن�������ي ع��ب��د ال���ل���ه ال��ث��ان��ي
مشروع مدينة المفرق االقتصادية،
ما يضع المنطقة على اب��واب عهد
جديد من النمو والتطور ،إلى جانب
دخ��ول استثمارات أردنية وعربية
وخ���ل���ي���ج���ي���ة وخ���ص���وص���ا ك��وي��ت��ي��ة
إلى تلك المنطقة ،إضافة إلى قرب
المنطقة من مفارق دول عربية ثالث
هي سورية والعراق والسعودية .
ولفت –بالنسبة لمشروع مغاريب
ال���س���ل���ط– إل����ى ان ال���ش���رك���ة أض��اف��ت
م��س��اح��ة م���ن األرض ت���ق���در ب���ـ 350
أل����ف م��ت��ر م���رب���ع ب��ع��د ش���رائ���ه���ا في
صفقة تمت أخيرا ليصبح مجموع
ال��م��س��اح��ة ال��ت��ي اس��ت��ح��وذت عليها
«السيناتور الدولية» نحو  870الف

ال��ع��رب��ي��ة امل��ص��رف��ي��ة  - ABCال��ش��ري��ك
االس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ي ال��ص��ن��دوق  -على
إجراء عمليات تجديد وترميم للعقار
وت��ح��وي��ل��ه إل����ى م��ق��ر ف��خ��م ل��ل��ع��ي��ادات
واملكاتب الطبية ،ليكون رائدًا للمراكز
الطبية املنافسة له في االقليم.
وأع����رب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة
بيت األوراق العاملية فهد ب��ودي ،عن
سعادته بقيام صندوق برونكو بإتمام
صفقة التملك الثانية ل��ه وا ل��ت��ي تقع
في مدينة داالس ،حيث تم ش��راء هذا
العقار بأقل بكثير من قيمته السوقية
 ،ك���م���ا أن�����ه ي��ش��ك��ل ج������زءًا م����ن ال��ق��ط��اع
الطبي والرعاية الصحية التي تشهد
حاليًا نموًا مميزًا في الواليات املتحدة
األميركية بشكل عام.

وق�������ال دن����ك����ان س���م���ي���ث ،م����دي����ر ع���ام
الخدمات املالية اإلسالمية في املؤسسة
العربية املصرفية «إن ه��ذا النوع من
امل���وج���ودات ه��و بالضبط م��ا توقعنا
أن يقوم الصندوق بتملكه على ضوء
خبرة ب��رو في قطاع املباني املكتبية
املتخصص» ،وأض��اف «لقد غ��اب هذا
ال��ع��ق��ار ع��ن رادار امل��ؤس��س��ات الكبرى
نظرًا لصغر حجمه .وم��ن املتوقع أن
يحقق االستثمار معدل عائد داخليا
مركبا يتوافق مع العوائد املستهدفة
ل��ل��ص��ن��دوق ،م��ا يشكل ش��ه��ادة أخ��رى
ع��ل��ى ق����درة ب���رو ع��ل��ى إي���ج���اد ال��ف��رص
العقارية املجزية».
يهدف الصندوق إلى تملك محفظة
م���ت���ن���وع���ة م������ن ال������ع������ق������ارات امل���ك���ت���ب���ي���ة

والصناعية موزعة على املدن الكبرى
في ال��والي��ات املتحدة األميركية التي
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
القيمة املضافة .ومن املتوقع أن يحقق
الصندوق معدل عائد داخليا مركبا
يزيد على  %15سنويًا.

متر مربع بقيمة فاقت الـ  3ماليين
دوالر أميركي.
واش���ار إل��ى ان مساحات األرض
س��ال��ف��ة ال��ذك��ر ف��ي منطقة مغاريب
السلط قسمت إ ل��ى قطع متجاورة
تبدأ من  4000متر مربع وفق نظام
ال���م���زارع ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ع��ال��م��ي في
مدينة متكاملة ،وبأسعار تتراوح
ب��ي��ن  80أل���ف دوالر للقطعة و150
ألف دوالر أميركي.
ع����ل����ى ص���ع���ي���د م���ت���ص���ل ك��ش��ف
دش���ت���ي ال���ن���ق���اب ع����ن ش������راء ع��ق��ار
(ارض) ق�����درت م��س��ا ح��ت��ه��ا بنحو
 300ألف متر مربع مقسمة إلى 3
مشاريع ،منها نحو  117ألف متر
مربع مطلة على بحيرة سد قالب،
وج�����ار ال��ع��م��ل ف���ي ال���وق���ت ال���راه���ن
على فرزها وتطويرها وتسويقها
بقيمة إجمالية تقدر بنحو نصف
مليون دوالر أميركي.

لالستثمار» على موافقة بنك الكويت
ال����م����رك����زي ع���ل���ى ب���ي���ان���ات���ه���ا ال���م���ال���ي���ة
المرحلية ،التي أظهرت أن الشركة قد
حققت  5.9ماليين دينار بربحية 17.4
ً
ف��ل��س��ا ل��ل��س��ه��م ،خ�ل�ال األش��ه��ر ال�ثلاث�ة
المنتهية في  30يونيو  ،2007بينما
بلغت أرباحها لنصف السنة المالية
المنتهية ف��ي الفترة ذات��ه��ا م��ن 2007
نحو  12.3مليون دينار بربحية 36.7
ً
فلسا للسهم.
ً
علما بأن ربح فترة األشهر الستة
المنتهية ف��ي يونيو  ،2007يتضمن
خسائر غير محققة بما قيمته 249.3
ألف دينار.

«التمدين العقارية»
ترفض عرض «قطر
الدولي» شراء أسهمها
في «األهلي المتحد» «العقارات المتحدة»
أعلنت شركة «التمدين العقارية» اشترت قطعتي أرض
عدم قبولها العرض المقدم من «
بنك في قطر بـ 4,5
ق��ط��ر ال���دول���ي» ل���ش���راء ح��ص��ة ال��ش��رك��ة
ومساهمين آخرين في أسهم «البنك ماليين دينار
األهلي المتحد»،استنادا إلى إفصاح
شركة «التمدين االستثمارية» المرسل
إلى سوق الكويت لالوراق المالية عن
ً
تلقيها ردا م��ن «ب��ن��ك ق��ط��ر ال���دول���ي»،
وال���ذي تبين م��ن خ�لال��ه ع��دم تجاوب
إدارة ال����ب����ن����ك ل����ح����ل ن���ق���ط���ة ال����خ��ل�اف
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��م��ت��م��ح��ورة ح���ول تكليف
جهة أو ع��دة جهات محايدة عالمية
ومتخصصة إلج��راء دراس��ة التقصي
النافية للجهالة ،حيث سيتحدد السعر
النهائي بناء على هذه الدراسة ،إذ من
غير المعقول -حسب الشركة -أن تقوم
الجهة المشترية ذات��ه��ا ب��إج��راء هذه
ال���دراس���ة ،ث��م تحديد السعر النهائي
للسهم،
ورأى «ال����ب����ن����ك األه�����ل�����ي ال���م���ت���ح���د»
تعارض ذلك األمر مع األعراف المتبعة
ف���ي م��ث��ل ه���ذه األم�����ور ،وت��ض��ارب��ه مع
ً
مصلحته ،أصال ،خاصة في حال عدم
إتمام الصفقة.

 711ألف دينار ربح
«استهالكية» من
بيع عقارات بقيمة
 3,5ماليين دينار
ق������رر م���ج���ل���س إدارة ال���ش���رك���ة
الوطنية للصناعات االستهالكية،
الموافقة على العرض المقدم من
إح���دى ال��ش��رك��ات ل��ش��راء القسائم
المملوكة للشركة في منطقتي أبو
فطيرة وال��ع��ارض��ي��ة الحرفيتين،
بمبلغ إجمالي ق��دره  3.5ماليين
دي���ن���ار ،وع��ل��ي��ه ت��ك��ون ال��ش��رك��ة قد
ً
حققت  711.4أل��ف دينار ،أرباحا
صافية ،أي بنسبة .%25
وأوض���ح���ت ال��ش��رك��ة أن إج����راء
ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��ود االب���ت���دائ���ي���ة ج��ار
إلتمام الصفقة.

أكدت شركة العقارات المتحدة،
أن��ه��ا ق��ام��ت ب���ش���راء ق��ط��ع��ت��ي أرض
في دول��ة قطر بقيمة  4.58ماليين
ً
دي��ن��ار ،ع��ل��م��ا ب���أن م��س��اح��ة األرض
تبلغ حوالي  9.5آالف متر مربع.

«المشروعات الكبرى»
بدأت توزيع أسهم
المنحة أمس
أكدت شركة المشروعات الكبرى،
أن���ه���ا ب�����دأت ت���وزي���ع أس���ه���م ال��م��ن��ح��ة
ال��م��ق��ررة ف���ي جمعيتها ال��ع��م��وم��ي��ة
التي انعقدت بتاريخ  9يونيو ،2007
ً
وذلك اعتبارا من أمس لدى الشركة
الكويتية للمقاصة.

«إم تي سي» تحصل
على «األيزو  »14001لنظام البيئة
الشركة أظهرت التزامها الشديد بتطبيق المعايير والمواصفات لتوفير بيئة نظيفة
أع�����ل�����ن�����ت ش������رك������ة االت�������ص�������االت
المتنقلة « إم تي سي» الكويت عن
حصولها على شهادة األيزو لنظام
ً
البيئة  « »ISO 14001وذلك تقديرا
لجهودها الحثيثة في المحافظة
ع���ل���ى ب���ي���ئ���ة ص���ح���ي���ة وال���ت���زام���ه���ا
بتوفير ط��رق الحماية المختلفة
التي تصب في نطاق المسؤولية
االجتماعية للشركة.
وذك�����������رت «إم ت������ي س��������ي» أن���ه���ا
خضعت لعمليات تدقيق شاملة
ع����ل����ى آل�����ي�����ة ع���م���ل���ي���ات���ه���ا ف�����ي ه����ذا
ال����خ����ص����وص م������ن ق����ب����ل ال���ج���ه���ات
ال���م���ان���ح���ة ل����ل����ش����ه����ادة ،م���ب���ي���ن���ة أن
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق أف�����رزت ن��ظ��ام��ا
ص������ارم������ا ف������ي ال����م����ح����اف����ظ����ة ع��ل��ى
البيئة يشمل جميع االشتراطات
والمعايير العالمية.
وق������������ال ال������رئ������ي������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي
للعمليات في الشركة خالد العمر
ف��ي تعليقه على ح��ص��ول الشركة
على ش��ه��ادة األي���زو لنظام البيئة
«ل���ق���د ج����اء ح���ص���ول «إم ت���ي س��ي»
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ه���ذه ال��ش��ه��ادة بعد
م��ا ق��دم��ت ال��ت��زام��ا كبيرا بتطبيق
المعايير واالشتراطات التي توفر
بيئة صحية وسليمة».
وأض��اف العمر أن «إم تي سي»
تؤمن بأهمية التفاعل مع البيئة
والمجتمع ال��ذي تعمل به وت��درك
تماما أن لخفض كمية النفايات
أ ث���را إيجابيا على بيئتنا ،وأننا
ب��ص��دد تنفيذ خ��ط��ط وب��رام��ج من
ش���أن���ه���ا رف������ع م���س���ت���وى ال��ت��وع��ي��ة
البيئية لدى الجمهور الكويتي.
وأش���ار إل��ى أن الشركة وجميع
ً
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا أظ���ه���روا ال��ت��زام��ا
ً
حقيقيا من خالل اتباع نظام تفريغ
البقايا في الحاويات المخصصة

ل��ل��م��واد ال��م��خ��ت��ل��ف��ة .وع���ن سعيهم
ال��دائ��م إل��ى خفض كمية النفايات
الصادرة عنهم والعمل على إعادة
ت��دوي��ره��ا وال���ت���ي ت���ج���اوزت 7900
كيلوغرام من الورق و 230كيلوغرام
من البالستيك خالل شهري يونيو
وي���ول���ي���و .وك���ذل���ك ع��ب��ر اس��ت��خ��دام
الطاقة بشكل معتدل ،مما يسمح
بخفض م��س��ت��وى ال��ت��ل��وث الناتج
من عملياتهم.
وأك����د ال��ع��م��ر أن ال��ش��رك��ة شريك
رئيسي في المجتمع وهي ال تدخر
ج���ه���دا ف����ي ال���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ه���ذا
النظام الحيوي ،خصوصا أن جزءا
كبيرا من مسؤوليتها االجتماعية
ً
توظفه في هذا االتجاه ،مبينا أن
ه���ذا م���ا دع���ا ال��ش��رك��ة إل���ى م��راع��اة
ً
المعايير البيئية واعتبارها جزءا
ّ
ال يتجزأ من عمليات التخطيط.
وذك�����ر ال��ع��م��ر أن «إم ت���ي س��ي»
ال����ك����وي����ت ت���ع���ت���م���د م���ج���م���وع���ة م��ن
األس���������س وال����م����ع����اي����ي����ر ل��ت��ح��ق��ي��ق
االلتزام الكامل بحماية البيئة في
اس��ت��خ��دام��ه��ا واس��ت��ه�لاك ال��م��وارد
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ،م����ؤك����دا أن ن���ي���ل ه���ذه
ال����ش����ه����ادة ي��م��ث��ل ث���ق���ة ك���ب���ي���رة ف��ي
الخطوات التي تقوم بها الشركة
في تطوير إدارة نظام البيئة ،كما
يؤكد أيضا مساعي الشركة الدائمة
ن��ح��و ت��وف��ي��ر ال���خ���دم���ات ال��م��م ّ��ي��زة
م��ع االل���ت���زام ب��رس��ال��ة ال��م��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية.

«إم تي سي» خضعت
لعمليات تدقيق شاملة
على آلية عملياتها
في هذا الخصوص
من قبل الجهات
المانحة للشهادة
«إم تي سي» الكويت
تعتمد مجموعة
من األسس والمعايير
لتحقيق االلتزام الكامل
بحماية البيئة

اقتصاد
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ً
دراسة :أسباب عدة تبرر إبقاء الريال السعودي مرتبطا بالدوالر األميركي
أبرزها «دولرة» معظم إيرادات المملكة والسعي إلى تجنب انخفاض قيمة الصادرات
كشفت دراسة اقتصادية أسباب
إبقاء العملة السعودية مرتبطة
بالدوالر األميركي .أبرزها أن
معظم دخل المملكة يأتي من
إيرادات النفط ومشتقاته في حين
يتم تبادل هذه السلع وتسعيرها
بالدوالر األميركي.

ح��ددت دراس��ة اقتصادية حديثة
أع���ده���ا ال���ب���اح���ث س���ع���ود ب���ن ه��اش��م
جليدان المتخصص في الدراسات
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 11 ،س���ب���ب���ا إلب����ق����اء
الريال السعودي مرتبطا بالدوالر
األميركي .أب��رزه��ا أن أسعار صرف
ع�����م��ل��ات م���ع���ظ���م دول ال����ع����ال����م ف��ي
ال��م��اض��ي ك��ان��ت ب��ص��ورة أو بأخرى
مرتبطة بالدوالر.

مضاعفات على الميزانية

إضافة إلى التذبذب
الحاصل اآلن بسبب
تقلبات أسعار النفط،
ستعاني اإليرادات
ً
الحكومية تذبذبا آخر
ً
ناتجا عن تقلبات
أسعار الريال
وذلك في حال تعويم
الريال مقابل الدوالر

وك��ش��ف��ت ال����دراس����ة ال���ت���ي نقلتها
«األسواق نت» ان من أسباب تثبيت
س����ع����ر ص��������رف ال�������ري�������ال ب�������ال�������دوالر،
التخلص من تأثيرات تغير أسعار
العملة ومضاعفاته على الميزانية
الحكومية ،حيث إن من شأن تعويم
ال����ري����ال م��ق��اب��ل ال��������دوالر ،أن يسبب
تذبذبا في إيرادات الحكومة النفطية
(المقومة بالريال) التي تمثل معظم
اإلي�������راد ال��ح��ك��وم��ي .وف����ي ال��م��ق��اب��ل،
فإن أبرز تكاليف رفع أسعار صرف
الريال هو انخفاض قيمة صادرات
المملكة.
وقالت الدراسة «ان أسعار صرف
العمالت تتأرجح بشكل مستمر منذ
ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ن��ظ��ام أس��ع��ار ال��ص��رف
الثابتة ف��ي ب��داي��ة السبعينيات من
ال��ق��رن ال��م��اض��ي .وت��س��ي��ط��ر تقلبات
أسعار صرف العمالت الرئيسة على
حركة أس��واق العمالت في مختلف
أن��ح��اء ال��ع��ال��م .وال��ع��م�لات الرئيسة
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ه���ي ال�����دوالر
األميركي واليورو األوروب��ي والين
ال���ي���اب���ان���ي وال��ج��ن��ي��ه االس��ت��رل��ي��ن��ي.
وهناك العديد من العمالت األخرى
األق����ل ت��أث��ي��را ف��ي أس����واق ال��ع��م�لات،
ومنها الفرنك السويسري والدوالر
الكندي والدوالر األسترالي».
وقالت الدراسة إنه من خالل إلقاء
نظرة على التطور التاريخي ألسعار
صرف الريال السعودي أمام الدوالر
األم��ي��رك��ي ،ي��ب��دو أن مؤسسة النقد
ال��ع��رب��ي ال���س���ع���ودي ت��ب��ن��ت س��ي��اس��ة
رب���ط وت��ث��ب��ي��ت س��ع��ر ص���رف ال��ري��ال
ال���س���ع���ودي ب������ال������دوالر .ف���ل���م ي��ت��غ��ي��ر
س��ع��ر ص���رف ال��ري��ال م��ق��اب��ل ال���دوالر
خالل ال��ـ 50عاما الماضية إال مرات
م��ح��دودة وبنسب منخفضة وعلى
فترات متباعدة.

أسباب جوهرية

وأكدت الدراسة أنه يوجد العديد
من األسباب التي دفعت المؤسسة
إل��ى سياسة رب��ط ال��ري��ال ب��ال��دوالر.
ولعل من أهم هذه األسباب أن أسعار
صرف عمالت معظم دول العالم في
ال��م��اض��ي ك��ان��ت ب��ص��ورة أو بأخرى
مرتبطة بالدوالر عندما كانت أنظمة

ا ل��ص��رف الثابتة شائعة قبل بداية
ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات .وال��س��ب��ب ال��ج��وه��ري
اآلخ���ر ،ه��و أن معظم دخ��ل المملكة
العربية السعودية يأتي من إيرادات
النفط ومشتقاته وال��غ��از الطبيعي
والمنتجات البتروكيماوية ،وتضيف
ال������دراس������ة ان م�����ن أس�����ب�����اب ت��ث��ب��ي��ت
س��ع��ر ص����رف ال����ري����ال ب����ال����دوالر هو
التخلص من تأثيرات تغير أسعار
العملة ومضاعفاته على الميزانية
الحكومية.

الدوالر عملة العالم
وم������ن ال������دواع������ي األخ���������رى ل���رب���ط
أس����ع����ار ص�����رف ال�����ري�����ال ال���س���ع���ودي
ب��ال��دوالر هو أن معظم دول العالم،
ع��ام��ة ،تعد ال���دوالر األم��ي��رك��ي عملة
العالم ،فهو األوسع انتشارا واألكثر
استخداما واألعظم قبوال .وقد عبر
وزي�����ر ال���خ���زان���ة األم��ي��رك��ي��ة األس��ب��ق
دونالد ريغان في الثمانينيات عن
ه��ذا الوضع ،عندما وص��ف تقلبات
أسعار الدوالر بأنها مشكلة عالمية
وليست أميركية .كما بين األسباب
األخ�������رى ال��م��ه��م��ة الرت����ب����اط ال���ري���ال
ب��ال��دوالر ،تمثيل ال���دوالر األميركي
للجزء األكبر من األص��ول األجنبية
للبنوك ُالمركزية والتجارية في دول
ً
العالم .وأس��وة بهذه البنوك ،يشكل
الدوالر معظم االحتياطيات النقدية

التجاري» يحقق 8.1ماليين
«الخليجي
ً
دينار بحريني أرباحا في النصف األول
بزيادة  %57عن الفترة نفسها من العام الماضي
أعلن المصرف الخليجي التجاري
تحقيق نتائج ممتازة خ�لال الربع
الثاني من عام  ،2007وذلك بتحقيق
صافي ارباح بلغ  4.1ماليين دينار
ب��ح��ري��ن��ي ل��ت��ص��ل ارب����اح����ه ال����ى 8.1
ماليين دينار بحريني للنصف االول
من العام ،مقابل  5.1ماليين دينار
بحريني في الفترة نفسها من العام
الماضي ،وذلك يزيادة قدرها .%57
وارت���ف���ع اج��م��ال��ي اص����ول ال��م��ص��رف
بنسبة  %135ليصل الى  171مليون
دينار بحريني مقابل  72.7مليون
دي��ن��ار بحريني ف��ي ال��ف��ت��رة نفسها
من العام الماضي .كما بلغت حقوق
ال��م��س��اه��م��ي��ن  120.2م��ل��ي��ون دي��ن��ار
بحريني بالمقارنة مع  39.1مليون
دي��ن��ار بحريني ف��ي ال��ف��ت��رة نفسها
من العام الماضي .وارتفع اجمالي
ال�����دخ�����ل ب�����واق�����ع  58%ل���ي���ص���ل ال���ى
11مليون دينار ،في حين بلغ العائد
ع��ل��ى م��ت��وس��ط رأس ال���م���ال %24.8
والعائد على السهم  23فلسا.
و ف���ي تعليقه ع��ل��ى ه���ذه النتائج
الطيبة للمصرف ،قال الدكتور فؤاد
العمر ،رئيس مجلس ادارة المصرف
الخليجي التجاري «ان هذه النتائج
ال��م��م��ت��ازة ،ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ال��م��ص��رف
الخليجي مع نهاية النصف الثاني
م��ن ال��ع��ام بفضل الله تعالى ،تؤكد
نجاح االستراتيجية التي وضعها
مجلس االدارة وينتهجها المصرف،
ح��ي��ث ت��ت��رك��ز ع��ل��ى االس���ت���ف���ادة من
ف���رص االس��ت��ث��م��ار ال��م��ت��اح��ة محليا
واق����ل����ي����م����ي����ا وت������ط������وي������ر ع���م���ل���ي���ات���ه
المصرفية واالستثمارية من خالل
تقديم منتجات وخدمات مصرفية
واستثمارية متطورة».
واض��������اف ال����دك����ت����ور ال���ع���م���ر «ل��ق��د
اع���ل���ن ال���م���ص���رف ال��خ��ل��ي��ج��ي اخ���ي���را
ع��ن استمالك مجموعة م��ن البنوك
والمؤسسات االستثمارية لحصة
ت��ب��ل��غ  30%م���ن رأس���م���ال ال��م��ص��رف
البالغ  100مليون دينار بحريني،
وه����ي خ���ط���وة اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة مهمة
ت��ه��دف ال����ى ت��ع��زي��ز اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات
ال����م����ص����رف ل���ك���ي ي���ص���ب���ح م��ؤس��س��ة
مالية قوية وق��ادرة على االستفادة

من الفرص االستثمارية المتزايدة
ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي،
ال��ذي تشهده اس���واق المنطقة .كما
ان ه����ذه ال��خ��ط��وة ت��ه��دف ال����ى خلق
قنوات جديدة للوصول الى عمالئنا
في دول المنطقة من خالل شركائنا
االستراتيجيين وستعزز من مالءمة
رأسمال المصرف».
من جانبه ،اضاف ابراهيم حسين
ابراهيم ،المدير العام لـ «الخليجي
ال����ت����ج����اري» ف����ي ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى ه���ذه
النتائج «ان هذه النتائج هي ثمرة
تفاني فريق العمل والدعم المستمر
م����ن ق���ب���ل م��ج��ل��س ادارة ال��م��ص��رف
وب���ي���ت ال��ت��م��وي��ل ال��خ��ل��ي��ج��ي .وق���دم
المصرف الى مستثمريه في الفترة
ال���م���اض���ي���ة م���ج���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة م��ن
ح��س��اب��ات ال��م��ض��ارب��ة االستثمارية
المقيدة وغير المقيدة ذات المردود
ال���ع���ال���ي ،ح��ي��ث الق����ت اق���ب���اال ك��ب��ي��را
م����ن ع���م�ل�اء ال���م���ص���رف ،خ���اص���ة م��ن
اص��ح��اب ال��ث��روات ال��ذي��ن يتطلعون
ال�����ى ت��ح��ق��ي��ق ع����وائ����د م���ج���زي���ة ع��ل��ى
اس���ت���ث���م���ارات���ه���م .وق�����د ت���م���ي���زت ه���ذه
المنتجات االستثمارية بتنوع مدد
االستثمار فيها وم��ع��دالت العوائد
ب���م���ا ي���ل���ب���ي رغ����ب����ات ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن
المتنوعة واستراتيجياتهم .وسوف
ي��ق��وم ال��م��ص��رف ف��ي االي����ام المقبلة
ب���إذن ال��ل��ه ب��ط��رح منتج استثماري
جديد ذي عائد عالي ،ليلبي الطلب
ال���م���ت���زاي���د ف����ي ال����س����وق ل���م���ث���ل ه���ذه
االستثمارات».
وقال :لقد شملت انشطة المصرف
ال��ت��ج��اري��ة خ�لال ه��ذا ال��ع��ام تدشين
اول ص��راف آل��ي خ��اص بالمصرف،
ح��ي��ث س��ي��ت��ب��ع ذل����ك اض���اف���ة اج��ه��زة
اخ������رى ف����ي ام����اك����ن م���خ���ت���ارة ،وذل����ك
لتطوير الخدمات المقدمة الى عمالء
المصرف المميزين .كما يعمل فريق
العمل حاليا على تطوير الخدمات
ال��م��ص��رف��ي��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ،ح��ي��ث من
المؤمل ان تجهز مع نهاية العام.
ال���ج���دي���ر ب����ال����ذك����ر ،ان ال��م��ص��رف
الخليجي التجاري يعتزم مع نهاية
ال���ع���ام اف���ت���ت���اح م��ك��ات��ب ج���دي���دة في
مرفأ البحرين المالي وفرع تجاري

ث���ان ف��ي ال��م��رك��ز ال��م��ال��ي للمرفأ في
خطوة تهدف ال��ى تعزيز الخدمات
المصرفية التجارية ا ل��ت��ي يقدمها
المصرف لعمالئه ومستثمريه.

لمؤسسة النقد ا ل��ع��ر ب��ي السعودي
واألرصدة األجنبية للبنوك التجارية
في المملكة.

سياسات «المركزي» ناجحة
وي��ض��ي��ف ال��ب��اح��ث ال���ى ال���دواع���ي
المهمة لتبني مؤسسة النقد سياسة
تثبيت سعر صرف الريال والدفاع
عن هذه السياسة ،عامل كسب الثقة
المحلية والدولية بالعملة السعودية
وأن���ه���ا ذات ق��ي��م��ة م��رت��ب��ط��ة بعملة
قوية .وبرأي الكاتب فقد أثمرت هذه
السياسة على ّ
مر العقود في تعزيز
الثقة بالريال السعودي كعملة يمكن
اس��ت��خ��دام��ه��ا واالح��ت��ف��اظ ب��ه��ا دون
الخوف من تقلبات أسعار صرفها،
وب��ذل��ك نجحت س��ي��اس��ة رب���ط سعر
صرف الريال في زرع الثقة بالعملة
ال���س���ع���ودي���ة .ول����ه����ذا ف���م���ن ال��م��ج��دي
االستمرار في السياسات الناجحة
وع�����دم ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا ب���ل وال���دف���اع
ع��ن��ه��ا ح���ال ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،
ألن السياسات الطويلة األجل أكثر
فائدة وأعظم مردودا من السياسات
الظرفية.

خفض مستويات المضارية
ً
وأوردت ال��دراس��ة أس��ب��اب��ا أخ��رى
ل��رب��ط سعر ص��رف ال��ري��ال ب��ال��دوالر

وع����������دم ت����ع����وي����م����ه أه����م����ه����ا خ��ف��ض
م����س����ت����وي����ات ال����م����ض����ارب����ة ب����ال����ري����ال
ال�����س�����ع�����ودي .إذ ت����ق����ود ال���م���ض���ارب���ة
بالعملة ح��ال المبالغة ف��ي ارت��ف��اع
سعر صرفها إلى ارتفاع مستويات
تذبذب العملة ،مما يقلل استقرارها
ويرفع تكاليف الدفاع عنها ويقلل
ال����ث����ق����ة ف����ي����ه����ا .وم�������ن ال����م����ع����ل����وم ،أن
المضاربة تشوه مستويات العرض
والطلب على العملة .فعندما يتوقع
ال����م����ض����ارب����ون رف������ع أس����ع����ار ص���رف
الريال ،فإنهم يعمدون إلى االحتفاظ
ً
ب����ال����ري����ال ت���وخ���ي���ا ل�ل�اس���ت���ف���ادة م��ن
ف��رق قيمته في ما بعد مما يضطر
م��ؤس��س��ة ال��ن��ق��د إل���ى ت��وف��ي��ر كميات
إضافية من الريال ،وشراء كميات من
العمالت األجنبية لتجنب ضغوط
رفع أسعار الصرف.

تكاليف الخدمات
كما أن رفع قيمة الريال سيخفض
م��ن تكاليف ال��خ��دم��ات ال��م��س��ت��وردة
وي��ع��رض ق��ط��اع ال��خ��دم��ات المحلي
ال����������ذي ي������واج������ه أس������اس������ا م���ن���اف���س���ة
م��ت��زاي��دة م���ن ال���خ���ارج إل���ى ض��غ��وط
إض��اف��ي��ة ق��د ت��ه��دد وج���ود كثير من
ال��ش��رك��ات القائمة ف��ي ه��ذا القطاع.
وت��أت��ي ق��ط��اع��ات ال��ب��ن��وك والتأمين
واالتصاالت وتجارة التجزئة ضمن
القطاعات التي قد تتضرر من ارتفاع

ً
ً
اليمن يطرح  11امتيازا بحريا
للنفط والغاز
اع���ل���ن وزي������ر ال���ن���ف���ط وال���م���ع���ادن
اليمني خالد بحاح أم��س ان اليمن
دش���ن ع��ط��اء مفتوحا أم���ام ش��رك��ات
ال��ن��ف��ط األج��ن��ب��ي��ة ل��ع��دد  11ام��ت��ي��ازا
بحريا للتنقيب ع��ن النفط وال��غ��از،
وت����ش����ك����ل ث��ل��اث�����ة م������ن االم�����ت�����ي�����ازات
المعروضة في البحر األحمر وأربعة
ف��ي بحر ال��ع��رب والبقية ف��ي خليج
ع�����دن .وت��ع��ت��ب��ر ه����ذه ج���ول���ة ت��رس��ي��ة
االمتيازات الرابعة لليمن.وقال بحاح
إن اإلنتاج يبلغ نحو  320ألف برميل
يوميا ،بينما يطمح اليمن لزيادة

إن���ت���اج���ه م����ن ال���ن���ف���ط إل�����ى  500أل���ف
برميل يوميا.
وكان وزير النفط قال في مايو إن
ش��ر ك��ات نيكسين الكندية وشتات
أوي������ل ال���ن���روي���ج���ي���ة واوك���س���ي���دن���ت���ال
األميركية أبدت اهتماما بالجولة.
(صنعاء  -رويترز)

حدة المنافسات الخارجية .وسيؤدي
رف��ع قيمة ال��ري��ال إل��ى رف��ع تكاليف
ال���ح���ج وال���ع���م���رة ل��م�لاي��ي��ن ال���ف���ق���راء
م���ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ،ك��م��ا س���ي���ؤدي إل��ى
رف��ع تكاليف السياحة إل��ى المملكة
ويخفض من تكاليف السياحة إلى
الخارج .قد ي��ؤدي رفع سعر صرف
الريال إل��ى استنزاف ج��زء كبير من
فائض الحساب الجاري الذي تتمتع
به المملكة في الوقت الحالي.
وف��������ي ح��������ال رف��������ع س����ع����ر ص����رف
الريال فستنخفض قيمة موجودات
مؤسسة النقد م��ن األوراق ُالمالية
وال����ع����م��ل�ات األج���ن���ب���ي���ة إذا ق��ي��م��ت
بالريال .ويرتفع باستمرار صافي
الموجودات األجنبية لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي،
وس�����ت�����ت�����أث�����ر ب�����ع�����ض ال����ب����ي����ان����ات
االقتصادية في حال رفع قيمة الريال،
ف���س���وف ي�����ؤدي رف����ع أس���ع���ار ص��رف
الريال إلى رفع قيمة الناتج المحلي
ب����ال����دوالر ،وف����ي ال��م��ق��اب��ل س��ي��رت��ف��ع
حجم الدين المحلي ب��ال��دوالر ،كما
سترتفع تكاليف العقود الحكومية
وتحويالت العمالة األجنبية في حال
تقويمها بالدوالر.
وم���ن األس���ب���اب ال��ج��وه��ري��ة لربط
سعر الريال بالدوالر ،تمثيل تجارة
المملكة م��ع ال����دول ال��ت��ي تستخدم
الدوالر األميركي ،أو تلك التي ترتبط
���زء ك��ب��ي��ر إن
ع��م�لات��ه��ا ب���ال���دوالر ل���ج ٍ

ل��م ي��ك��ن ال��ج��زء األك��ب��ر م��ن تجارتها
الخارجية.

أيهما افضل؟
ورصدت الدراسة مطالبة البعض،
ف��ي ه���ذه اآلون����ة ،ب��رف��ع س��ع��ر ص��رف
الريال مقابل الدوالر بحجة الحد من
ارتفاع معدالت التضخم أو بحجج
ارت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف ال��س��ف��ر وال��س��ي��اح��ة
الخارجية .ولعل رفع أسعار صرف
الريال سيساعد على خفض فاتورة
ب��ع��ض ال�������واردات وخ��ف��ض تكاليف
ال���س���ف���ر إل������ى ال�����خ�����ارج وخ���ص���وص���ا
السياحة الخارجية التي تكثر في
موسم اإلجازات ،ولكن هذه العوائد
ال ت��ق��اس ب��م��ا سيتكبده االق��ت��ص��اد
م���ن ج����راء رف���ع س��ع��ر ص���رف ال��ري��ال
على صعد أخ��رى .وم��ن المستغرب
أن ي��ك��ث��ر ال��م��ط��ال��ب��ون ب��رف��ع أس��ع��ار
صرف الريال حال انخفاضها ،ولكن
ال أحد يطالب بخفض قيمة الريال
حال ارتفاع أسعار صرفه .ويستدعي
المنطق السليم المطالبة بخفض
أسعار صرف الريال حال ارتفاعها
وذلك لمساعدة الصادرات والتجارة
بشكل عام.

انخفاض أسعار الدوالر مؤقت ولن
ً
ي��س��ت��م��ر ط���وي�ل�ا ،ب���ل إن��ه��م ي����رون أن
أسعار صرف الدوالر منخفضة في
ال���وق���ت ال��ح��ال��ي وأن أس���ع���ار ص��رف
العمالت األوروبية مبالغ فيها .وفي
حال تعويم الريال أم��ام ال��دوالر في
الوقت الراهن ورفع أسعار الصرف
ً
فإن ارتفاع أسعار الدوالر مستقبال
سيتطلب خفض الريال .فهل ستتم
ً
المطالبة بخفضه مستقبال؟
وي��ج��ي��ب ال��ب��اح��ث ه��ن��ا ب���أن ل��دي��ه
ً
ً
ش����ك����ا ك����ب����ي����را ف�����ي م���ط���ال���ب���ة ال���ذي���ن
يرفعون أصواتهم اآلن برفع أسعار
صرف الريال بأن يطالبوا بخفضه
ً
مستقبال.
(األسواق نت)

الى متى سيتراجع الدوالر؟
وي������رى ك��ث��ي��ر م����ن ال���م���راق���ب���ي���ن أن

جهاز اإلحصاء القطري :نمو الناتج
المحلي القطري إلى  50.7مليار ريال
أع���ل���ن ج���ه���از اإلح����ص����اء ال��ق��ط��ري
أم�������س ،أن ق���ي���م���ة ال����ن����ات����ج ال��م��ح��ل��ي
القطري اإلجمالي بلغت  50.7مليار
ري��ال قطري خ�لال الربع الثاني من
 ،2007ب��زي��ادة ق��دره��ا  %13.38عن
ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام نفسه .وذك��ر
جهاز اإلحصاء في بيان صحفي أن
سبب النمو يرجع إلى ارتفاع أسعار
النفط خالل تلك الفترة ،مع ارتفاع
م����ع����دالت ال���ن���م���و ل��م��ع��ظ��م األن��ش��ط��ة

االق���ت���ص���ادي���ة األخ������رى .وأض�����اف أن
مساهمة نشاط المناجم والمحاجر
الذي يشمل استخراج النفط والغاز
ال��ط��ب��ي��ع��ي زادت ب��م��ا ق��ي��م��ت��ه 24.2
مليار ريال قطري ،كما شهدت معظم
األنشطة األخرى غير النفطية ،خالل
ً
ال��ف��ت��رة ذات��ه��ا ،وف��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان ،زي���ادة
ف���ي م���ع���دالت ال��ن��م��و ن��ت��ي��ج��ة ارت��ف��اع
ال��ق��ي��م��ة ال��م��ض��اف��ة ل��ت��ل��ك األن��ش��ط��ة.
وأش��ار البيان إلى استحواذ نشاط

المال والتأمين والعقارات وخدمات
األع���م���ال ع��ل��ى ال��ن��ص��ي��ب األك���ب���ر من
حيث األهمية النسبية في القطاعات
غ��ي��ر ال��ن��ف��ط��ي��ة ،ح��ي��ث ق�����درت نسبة
مساهمته بما نسبته  ،%8.6أو ما
قيمته  3.4مليارات ريال قطري.
(كونا)

«مصنع ءاإلمارات للسحب» ينوي إنشاء مرافق إنتاجية في مجمع دبي لالستثمار

رفع الطاقة اإلنتاجية للمصنع  3أضعاف لمواكبة الطلب في الخليج وشرق أفريقيا
في إطار استراتيجية التوسع التي
يتبناها لردم الفجوة المتنامية بين

العرض والطلب على مقاطع
األلمنيوم المسحوبة في األسواق
اإلقليمية ،أعلن مصنع اإلمارات
للسحب عن إنشاء مرافق إنتاجية
جديدة في مجمع دبي لالستثمار.

شملت أنشطة
المصرف التجارية
تدشين أول صراف آلي
خاص به

فؤاد العمر وإبراهيم اإلبراهيم

أع��ل��ن مصنع اإلم�����ارات للسحب،
ال���ت���اب���ع ل���ش���رك���ة م����ش����اري����ع ،ال�������ذراع
االستثمارية لشركة دبي لالستثمار،
عن عزمه افتتاح مرافق تصنيعية
جديدة ضمن مجمع دبي لالستثمار.
وتأتي هذه الخطوة في إط��ار خطة
ال���ت���وس���ع ال���ت���ي ي��ت��ب��ن��اه��ا ال��م��ص��ن��ع
والرامية إلى ردم الفجوة المتنامية
ب��ي��ن ال��ع��رض وال��ط��ل��ب ع��ل��ى مقاطع
األلمنيوم المسحوبة ف��ي األس��واق
اإلقليمية.
ومن المقرر أن تستوعب المنشآت
الجديدة أربعة خطوط إنتاج عالية
السعة ،مع تزويدها بأحدث التقنيات
العالمية في مجال سحب األلمنيوم.
ك��م��ا أن���ه���ا ت��ت��ض��م��ن وح�����دة ج��دي��دة
للتغليف بالمسحوق ،والتي يتوقع
أن تعزز إنتاجية المصنع بما يزيد
على طنين في الساعة.
ورأى مدير ع��ام مصنع اإلم��ارات
للسحب خلفان السويدي ،ان قطاع
اإلن���ش���اءات ي��ن��م��و ب��ص��ورة م��ط��ردة،
مما يساهم في التأثير بشكل مباشر
ع��ل��ى م���ع���دالت ال��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ق��اط��ع
األل��م��ن��ي��وم ال��م��س��ح��وب��ة .م��ش��ي��را ال��ى
انهم س��ارع��وا إل��ى التحرك لمواكبة
الحاجة المتزايدة لهذه المنتجات
من خالل تطوير استراتيجية هدفت
إل�����ى ت��ح��س��ي��ن ال���ك���ف���اءة اإلن��ت��اج��ي��ة
بنسبة  %12خ�لال ال��ع��ام الماضي
مقارنة بالعام األسبق.
وق���������ال ال�����س�����وي�����دي ان ب���رن���ام���ج
التوسعة الذي تتبناه الشركة دخل

م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة ب���إن���ش���اء ال��م��راف��ق
اإلنتاجية الجديدة في مجمع دبي
لالستثمار ،األمر الذي من شأنه أن
ي��ع��زز ال��ط��اق��ة التصنيعية وي��وس��ع
قائمة المنتجات بما يفي بمختلف
احتياجات العمالء.
وس����ي����ج����ري ت���ش���ي���ي���د ال���م���ن���ش���آت
ال����ج����دي����دة ف�����وق م���س���اح���ة ت��ب��ل��غ 42
أل�������ف م����ت����ر م�����رب�����ع ،م�����ع ت��خ��ص��ي��ص
نحو  29470م��ت��را مربعا للمكاتب
والمستودع الذي سيتضمن خطوط
اإلنتاج.
ويسعى مصنع اإلمارات للسحب،
من خ�لال توسيع وتحديث مرافقه

التصنيعية ،إل��ى تلبية احتياجات
س������وق اإلن������ش������اءات ال���م���ت���ن���ام���ي ف��ي
اإلم�����������ارات وس�����واه�����ا م����ن األس�������واق
ال������م������زده������رة ف������ي ق����ط����ر وال����ك����وي����ت
والبحرين .كما يطمح المصنع إلى
ت��ع��زي��ز ح���ض���وره ف���ي أس�����واق ش��رق
أفريقيا بما فيها جيبوتي وأريتيريا
ً
وإث��ي��وب��ي��ا ،ال��ت��ي ت��ش��ه��د ت���زاي���دا في
معدالت الطلب على مقاطع األلمنيوم
المسحوب على أثر مبادرات تبنتها
ح��ك��وم��ات��ه��ا ت��رم��ي إل����ى دف����ع عجلة
التطوير واالستثمار فيها.
ويوفر مصنع اإلم���ارات للسحب
م���ن���ذ ت��أس��ي��س��ه خ��ل��ال ال����ع����ام 1993

م���ج���م���وع���ة م���ت���ك���ام���ل���ة م�����ن م���ق���اط���ع
األلمنيوم المسحوبة التي تتصف
بجودتها العالية وتساهم في خفض
معدالت استهالك الطاقة ،وذلك كجزء
من استراتيجيته الرامية إلى تعزيز
ح����ض����وره ف����ي األس��������واق ال��ع��ال��م��ي��ة.
وتتضمن قائمة منتجات المصنع
أنظمة األب���واب والنوافذ وال��ج��دران
ال�����س�����ات�����رة واألل���������������واح ال����زج����اج����ي����ة
اإلن��ش��ائ��ي��ة وأن��ظ��م��ة تقسيم ال��غ��رف
والدرابزين ،التي يجري تصنيعها
ً
ً
جميعا وفقا لمعايير الجودة «آيزو
.)ISO 9001( »9001

مصنع االمارات للسحب
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صادرات النفط العراقية ترتفع إلى أعلى
مستوى خالل  3سنوات وتعزز اإليرادات
ال يخضع العراق
عضو «أوبك» لنظام
الحصص وال تنطبق
عليه تخفيضات
اإلنتاج التي تنطبق
على  10من دول
المنظمة وعددها
 12دولة

في خطوة قد تعزز إيرادات الدولة
ت���زام���ن���ًا م���ع ارت����ف����اع أس���ع���ار ال��ن��ف��ط،
ارتفعت صادرات النفط العراقية إلى
أعلى مستوى منذ سبتمبر  2004إلى
 1.78مليون برميل يوميًا.
ذكرت مصادر بأن صادرات النفط
العراقية ارتفعت في يوليو إلى أعلى
م���س���ت���وى م���ن���ذ م����ا ي����ق����رب م����ن ث�ل�اث
سنوات في ما يرجع جزئيا الى بيع
ب��ع��ض م��ن خ���ام ك��رك��وك م��ن الحقول
الشمالية.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ش��ح��ن جمعتها
«روي���ت���رز» أن ال���ص���ادرات ف��ي يوليو
قفزت إلى  1.78مليون برميل يوميًا
م���ن  1.43م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ًا في
ي��ون��ي��و .وك����ان ح��ج��م ال���ص���ادرات في
يوليو هو االكبر منذ سبتمبر 2004
وف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات «روي����ت����رز» وس��ت��أت��ي
زيادة الشحنات بإيرادات أكبر للعراق
اذ تتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط
الى مستوى قياسي بلغ  78.77دوالرا

للبرميل من الخام االميركي االسبوع
امل���اض���ي وس����ط م���خ���اوف م���ن نقص
املعروض.
وارتفعت ال���واردات الن العراق قام
بتصدير املزيد من الخام من ميناء
ال��ب��ص��رة ف���ي ال��ج��ن��وب وه����و امل��ي��ن��اء
ال��ت��ص��دي��ري ال��رئ��ي��س��ي وب�����اع ث�لاث��ة
م�لاي�ين برميل م��ن خ��ام ك��رك��وك عبر
ميناء جيهان التركي في أول شحنات
من نوعها منذ يناير املاضي.
ويعتبر العراق عضوا في منظمة
ال���ب���ل���دان امل���ص���درة ل��ل��ب��ت��رول (اوب�����ك)
لكنه ليس ضمن الدول املشاركة في
ن���ظ���ام ال��ح��ص��ص ف�ل�ا ت��ن��ط��ب��ق عليه
تخفيضات االنتاج التي تنطبق على
ع��ش��ر م���ن ال�����دول االع���ض���اء وع��دده��ا
 12دولة.
وم��������ن امل������ق������رر ان ت����ع����ق����د «أوب����������ك»
اج��ت��م��اع��ه��ا امل��ق��ب��ل ي���وم  11سبتمبر
مل����راج����ع����ة س���ي���اس���ة االن������ت������اج .وه���ي
تتعرض لضغوط من الدول املستهلكة

لضخ املزيد من الخام ويرقب وزراء
امل��ن��ظ��م��ة م����ا اذا ك���ان���ت ال�����زي�����ادة ف��ي
ان��ت��اج ال��ع��راق قابلة لالستمرار .وال
يتمكن ال��ع��راق م��ن الشحن بانتظام
م����ن ح���ق���ول���ه ال���ش���م���ال���ي���ة ال�����ى م��ي��ن��اء
ج��ي��ه��ان .وك��ان��ت ه��ج��م��ات تخريبية
قد عطلت هذه الشحنات وأبقت خط
األن��اب��ي��ب م��ت��وق��ف��ًا م��ن��ذ ال���غ���زو ال���ذي
ق��ادت��ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ف��ي م��ارس
عام .2003
ل��ك��ن ال����ع����راق ال��ش��ه��ر امل���اض���ي ق��ام
ب��ت��ص��دي��ر م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م���ن ال��خ��ام
لكل من ث�لاث شركات نفط أوروبية
في أول مبيعات من خام كركوك منذ
يناير .وك��ان��ت ال��ح��روب والعقوبات
ون����ق����ص االس����ت����ث����م����ارات ع���ل���ى م���دى
عشرات السنني قد أبطأت من إنعاش
إن���ت���اج ال��ن��ف��ط ال���ع���راق���ي .ول����م يصل
اإلنتاج الى املستوى الذي تستهدفه
وزارة النفط.
(لندن رويترز)

«موديز» ترفع تصنيفات
بنك مسقط للودائع إلى ()A2/Prime

األصول اإلجمالية
لبنك مسقط بلغت
 3.27مليارات ريال
عماني حتى 31
مارس 2007

ّ
رف َ
������ع������ت وك�����ال�����ة م�����ودي�����ر ل��خ��دم��ة
المستثمرين (Moody,s Investors
 )Serviceال��ت��ص��ن��ي��ف��ات ال��م��م��ن��وح��ة
لبنك مسقط فيما ي��خ��ص ا ل��ودا ئ��ع
ب���ا ل���ع���م�ل�ات اال ج���ن���ب���ي���ة (foreign
 )currency deposit ratingsمن
( )A3/Prime2ال���ى (،)A2/Prime-1
بينما تبقى التصنيفات الممنوحة
للبنك فيما يخص القوة المالية من
دون تغيير ،كما تظل التصنيفات
ال���م���م���ن���وح���ة ل���ل���س���ن���دات ال�����ص�����ادرة
ع��ن ال��ب��ن��ك ب��ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة من
دون تغيير ( )A1عند مستوياتها
السابقة.
وحسب منهجية التصنيفات التي
ت��ت��ب��ع��ه��ا م���ودي���ز ،ف����ان ال��ت��ص��ن��ي��ف��ات
الممنوحة للبنك فيما يخص الودائع
ت���س���ت���ن���د ال������ى درج���������ات ال��ت��ص��ن��ي��ف
ال����م����م����ن����وح����ة الئ�����ت�����م�����ان�����ات ال���ب���ن���ك
( )Baseline Credit assessmentوهي
( ،)Baa1ب��االض��اف��ة ال���ى تصنيفات
سلطنة ُع��م��ان فيما يخص السقف
المحدد للعملة المحلية وهو (.)Aa2

هذا فضال عن تقديرات موديز حول
االحتمال الكبير لحصول النبك على
دعم السلطات الوطنية اذا ما دعت
ال��ح��اج��ة ال���ى ذل����ك .وت��ل��ح��ظ م��ودي��ز
ب��أن ترفيع التصنيفات الممنوحة
لسلطنة ُعمان فيما يخص الودائع
بالعمالت االجنبية سوف يؤدي الى
ترفيع التصنيفات الممنوحة لودائع
البنك بالعمالت االجنبية ،حيث ان
تصنيفات البنك في هذا االطار تصل
الى الحد األعلى للودائع المماثلة في
سلطنة ُعمان.
يذكر أن االصول االجمالية لبنك
مسقط بلغت ف��ي  31م���ارس 2007
( )3.27م���ل���ي���ارات ري����ال ع��م��ان��ي (م��ا
يعادل  8.473مليارات دوالر أميركي)،
علما ان مقر بنك مسقط هو سلطنة
عمان.

قرر مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي اإلبقاء على أسعار
الفائدة على الدوالر األميركي ثابتة من دون تغيير عند مستوى
 ،%5.25وب��ه��ذا ال���ق���رار ال���ذي ات��خ��ذ ب��اإلج��م��اع اس��ت��ق��رت أس��ع��ار
الفائدة عند مستوياتها طوال الـ 13شهرًا املاضية ،برغم تزايد
املخاوف بشأن حالة االقتصاد األميركي ،ال سيما مع ارتفاع نسبة
القروض املعدمة خاصة في مجال اإلسكان .وبرغم ارتفاع نسبة
النمو االقتصادي عن املتوقع فإن انخفاض نسبة خلق الوظائف
واستمرار االرتفاع في معدل التضخم يعطي دالالت متناقضة.
وقال «االحتياطي الفدرالي» -وهو بمنزلة البنك املركزي األميركي-
إن املخاطر التي يواجهها االقتصاد قد «ارتفعت إلى حد ما» .إال
ان رئيس االحتياطي بن برنانك أصر على أن االقتصاد األميركي
في طريقه إلى التعافي.
ويقول االقتصاديون إن الفرص تتعاظم لقيام «االحتياطي»
بخفض سعر الفائدة ال برفعها ،إال أنهم ينقسمون حيال ما
إذا ك��ان��ت م��ث��ل ه���ذه ال��خ��ط��وة س��ت��ق��رر خ�ل�ال ال��ع��ام ال��ح��ال��ي من
عدمه .وظلت أسعار النفط -وهي أحد املسببات الرئيسة لزيادة
التضخم -فوق مستوى  70دوالرا للبرميل مدة طويلة ،مما منع
املجلس من خفض نسبة الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول
على الوقود .وكانت قد بدأت في يونيو  2006سلسلة ارتفاعات
على سعر الفائدة قوامها  17زي��ادة متتالية بواقع رب��ع نقطة
مئوية لكل منها.

...والبريطاني يرجح رفعها

أميركا ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع
قالت إدارة معلومات الطاقة إنها
تفترض أن أوبك سترفع اإلنتاج
في الربع األخير بنحو  500ألف
برميل يوميا ،موضحة أنه حتى مع
هذه الزيادة فإن مخزونات النفط
لدى الدول الصناعية في نهاية
العام ستظل عند أدنى مستوياتها
خالل خمس سنوات.

قالت أكبر وكالة حكومية أميركية
ل��ت��وق��ع��ات ال��ط��اق��ة إن ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي
على النفط في الربع األخير من العام
س��ي��ن��م��و ب��م��ا ي���زي���د  100أل����ف ب��رم��ي��ل
يوميا عن التقديرات السابقة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في
ت��ق��ري��ره��ا ال��ش��ه��ري أن يبلغ متوسط
االستهالك العاملي للنفط  87.4مليون
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ف���ي ال���رب���ع ال����ق����ادم أي
ب����زي����ادة م��ل��ي��ون��ي ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا عن
ال���ف���ت���رة ن��ف��س��ه��ا ق��ب��ل ع����ام و 100أل��ف
برميل يوميا عن التقديرات السابقة
للوكالة.
و ت����و ق����ع����ت اإلدارة و ه�������ي ا ل���������ذراع
االحصائية لوزارة الطاقة األميركية أن
يأتي الجانب األكبر في نمو االستهالك
العاملي للنفط م��ن الصني وال��والي��ات
املتحدة والشرق األوس��ط ،مضيفة أن
من املتوقع ايضا زيادة الطلب الياباني
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ب��م��ق��دار  150أل���ف برميل
ي��و م��ي��ا ح��ت��ى منتصف  2008بسبب

امل���ش���ك�ل�ات ف���ي م��ف��اع��ل ك���اش���ي���وازاك���ي
كاريوا النووي في أعقاب الزلزال الذي
تعرضت له املنطقة.
وتقول إدارة الرئيس جورج بوش إن
على منظمة البلدان املصدرة للبترول
(أوب���ك) أن تتفق على ض��خ امل��زي��د من
ال����خ����ام ع���ن���دم���ا ي��ج��ت��م��ع وزراء ن��ف��ط
ا مل��ن��ظ��م��ة ف��ي فيينا ف��ي  11سبتمبر،
ل���ك���ن أوب������ك ت���ق���ول إن األس��������واق ف��ي��ه��ا
إمدادات كافية.
وفي أحدث توقعاتها خفضت إدارة
معلومات الطاقة تقديرها إلنتاج نفط
أوبك في الربع الثالث وذلك بنحو 300
ألف برميل يوميا .وقالت الوكالة إنها
تفترض أن أوب��ك سترفع اإلن��ت��اج في
ال��رب��ع األخ��ي��ر بنحو  500أل��ف برميل
ي��وم��ي��ا .م��وض��ح��ة أن����ه ح��ت��ى م���ع ه��ذه
الزيادة فإن مخزونات النفط لدى الدول
الصناعية في نهاية العام ستظل عند
أدنى مستوياتها في خمس سنوات،
وتستمر كذلك إلى نهاية العام القادم

على أقل تقدير .وفي الواليات املتحدة
ق��ام��ت اإلدارة بتعديل النمو املتوقع
في الطلب على النفط في الربع األخير
بزيادة  40ألف برميل يوميا إلى 310
آالف برميل يوميا على أساس سنوي.
كما ع��د ل��ت نمو الطلب على البنزين
ب��زي��ادة ق��دره��ا  50أل��ف برميل يوميا
ليصل إل��ى  90أل��ف برميل يوميا في
حني أبقت توقعاتها لنمو الطلب على
نواتج التقطير من دون تغيير عند 70
ألف برميل يوميا.
وتوقعت اإلدارة ايضا استمرار تدني
م���خ���زون���ات ال��ب��ن��زي��ن ح��ت��ى سبتمبر
وبقاء مخزونات نواتج التقطير قرب
م��ع��دالت��ه��ا ف���ي خ��م��س س���ن���وات خ�لال
ف��ص��ل ال��ش��ت��اء ال���ق���ادم ،م��ش��ي��رة ال���ى ان
عددا متزايد من مصافي التكرير يعود
إل����ى ال��ع��م��ل إلن���ت���اج ال��ب��ن��زي��ن ،وق��ال��ت
الوكالة إنها تتوقع أن تعمل املصافي
ب���ن���ح���و  91.2ف����ي امل����ئ����ة م����ن ط��اق��ت��ه��ا
اإلن��ت��اج��ي��ة خ�ل�ال ال��رب��ع ال��ث��ال��ث وذل��ك

شيفرون وتوتال تشاركان في مشروعات نفط عراقية
ك���ش���ف م����ص����در ن���ف���ط���ي إن ش��رك��ة
شيفرون النفطية األميركية وشركة
توتال الفرنسية للطاقة تعمالن معا
على تطويرات محتملة لحقول نفط
في العراق ،مشيرا الى ان الشركتني

ات���ح���دت���ا ل��ل��ت��ق��دم إل����ى ال����ع����راق م��ع��ا،
وأن���ه���م���ا ت��ت��ط��ل��ع��ان إل����ى ك���ل م���ا هو
متاح فور اق��رار قانون النفط .وقال
املصدر إن الشركتني أبرمتا االتفاق
ق���ب���ل ب���ض���ع���ة أش�����ه�����ر .م���ض���ي���ف���ا أن���ه

م��ث��ل ش��رك��ات دول��ي��ة أخ���رى تستعد
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ع���ق���ود مستقبلية
ف���ي ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي ع��رض��ت
توتال وشيفرون املساعدات الفنية
ع���ل���ى ب����غ����داد وت�����دري�����ب امل���س���ؤول�ي�ن
العراقيني.
ووق��ع العراق مذكرات تفاهم منذ
عدة سنوات مع شركات نفط كبرى
اب������دت رغ��ب��ت��ه��ا ف����ي ت���ط���وي���ر ح��ق��ول
معينة .واستكملت توتال دراس��ات
عن حقلي مجنون وبن عمر وهما من
أكثر الحقول املطلوبة في العراق.
وب��ي��ن��م��ا يملك ال���ع���راق ث��ال��ث أكبر
احتياطات نفطية في العالم ،تعطل
مرارا اقرار البرملان قانون نفط جديدًا
من شأنه وضع إطار قانوني يجتذب
ال��ش��رك��ات االج��ن��ب��ي��ة ل��ق��ط��اع النفط
العراقي بسبب خالفات بني التكتالت
السياسية على فحواه .وينظر إلى
القانون باعتباره حيويا لتحجيم
العنف الطائفي في البالد وتحقيق

امل��ص��ال��ح��ة ب�ي�ن األغ��ل��ب��ي��ة الشيعية
واألقلية السنية .وحتى بعد أن تتم
امل��واف��ق��ة على ال��ق��ان��ون ق��ال��ت جميع
شركات النفط الكبرى انها لن تتمكن
م���ن ارس�����ال ع��ام��ل�ين ح��ت��ى يتحسن
الوضع األمني في البالد.
(دبي  -رويترز)

قالت جميع شركات
النفط الكبرى إنها
لن تتمكن من إرسال
عاملين إلى العراق
إلى أن يتحسن الوضع
األمني حتى بعد أن
َ
يوافق على قانون النفط

بزيادة طفيفة عن تقدير سابق يبلغ
 91.1في املئة.
وي�����ن�����ت�����ظ�����ر أن ي�����ج�����د ال�����س�����ائ�����ق�����ون
األم���ي���رك���ي���ون أس����ع����ارا أق����ل ب��م��ح��ط��ات
ال��ب��ن��زي��ن ف���ي وق����ت الح����ق ه����ذا ال��ع��ام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن سعر
البنزين ال��ع��ادي سيكون  2.64دوالر
ل��ل��غ��ال��ون ف���ي امل��ت��وس��ط ف���ي ديسمبر
مقارنة بسعر  3.15دوالرات في مايو
وهو أعلى مستوى له.
وقالت اإلدارة «ارتفاع أسعار النفط
ال���خ���ام وت���وق���ع���ات ت���راج���ع م��خ��زون��ات
ن���وات���ج ال��ت��ق��ط��ي��ر م���ع اق����ت����راب م��وس��م
التدفئة إضافة إلى افتراض شتاء أكثر
ب���رودة ع��ن ال��ع��ام امل��اض��ي ه��ي أسباب
الزيادة املتوقعة».
ي��ذك��ر ان االدارة ت��وق��ع��ت ان أس��ع��ار
زيت التدفئة سترتفع كثيرا لتبلغ 2.85
دوالر للغالون هذا الشتاء مقارنة مع
 2.48دوالر في الشتاء املاضي .
(واشنطن  -رويترز)

« النفط الليبية» :من
غير المحتملً اتخاذ
«أوبك» قرارا لإلنتاج
في سبتمبر
وق������ال ش���ك���ري غ���ان���م رئ��ي��س
ش��رك��ة ال��ن��ف��ط ال��وط��ن��ي��ة الليبية
ام������س إن������ه م�����ن غ���ي���ر ال��م��ح��ت��م��ل
ان ت��ت��خ��ذ م��ن��ظ��م��ة اوب������ك ق�����رارا
ب���ش���أن االن����ت����اج ف���ي اج��ت��م��اع��ه��ا
ف��ي سبتمبر الن��ه��ا ت��ح��ت��اج ال��ى
وق�����ت ل���ت���ح���دي���د ع���م���ا اذا ك��ان��ت
ت���ق���ل���ب���ات األس������ع������ار ف�����ي اآلون������ة
االخيرة مردها عوامل أساسية
ام المضاربة.
واض����������اف ق����ول����ه «ال���ت���ن���س���ي���ق
م��س��ت��م��ر (ب���ي���ن اع����ض����اء اوب������ك).
وم���راق���ب���ة االس����ع����ار وت���ح���رك���ات
ا ل��س��وق ومتابعتها ت��ت��م بشكل
مستمر».
(طرابلس -رويترز)

أش��ار بنك انكلترا المركزي ال��ى أن��ه كي يصل التضخم للمعدل
المستهدف عند  %2ف��إن األم���ر يتطلب على األرج���ح رف��ع أسعار
الفائدة البريطانية م��رة أخ���رى .وأظ��ه��ر تقرير التضخم الفصلي،
الذي يصدره البنك المركزي ،أن معدل التضخم سيزيد قليال على
هدف  %2خالل عامين إذا زادت أسعار الفائدة ،بما يتماشى مع
توقعات السوق بواقع ربع نقطة مئوية أخرى لتصل إلى  6%بحلول
الربع األول من عام  ،2008وأش��ار التقرير إلى أن التضخم سيزيد
بوضوح على المستهدف إذا بقيت أسعار الفائدة عند مستواها
الحالي عند .%5.75
ورفع بنك انكلترا بالفعل تكلفة اإلقراض خمس مرات في العام
الماضي ،لكن التقرير عزز التوقعات برفع جديد للفائدة.
وق��ال البنك المركزي إن مخاطر التضخم م��ازال��ت قائمة لكنها
ليست بنفس قوتها قبل بضعة أشهر إذ من المتوقع اآلن أن يكون
النمو أبطأ خالل العامين القادمين .وتوقع تقرير البنك تراجع نمو
إجمالي الناتج المحلي بنحو  %2.5خالل عامين.
(رويترز)

رئيس البنك الدولي يشيد
بالنمو االقتصادي في فيتنام
روبرت زوليك يصف زيارته الى
فيتنام بأنها «مبهجة» وأن البنك
يريد أن يفعل المزيد في البالد.
ق��ال رئيس البنك ال��دول��ي روب��رت
زول��ي��ك ،ان فيتنام يمكن ان تحصل
على املزيد من القروض والخبرة من
املجموعة ،حيث انها تظهر القدرة
ع��ل��ى ال��ن��م��و امل��س��ت��ق��ب��ل��ي .وف��ي��ت��ن��ام
ب���ال���ف���ع���ل واح��������دة م����ن اك����ب����ر م��ت��ل��ق��ي
املعونة من البنك.
واش���������اد زول�����ي�����ك ،وه������و م���ف���اوض
ت���ج���اري س���اب���ق ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة
عمل مع فيتنام في اتفاقية التجارة
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ف����ي ع�����ام  ،2001ب��ال��ن��م��و
االقتصادي القوي في الدولة الواقعة
ف��ي جنوب ش��رق آس��ي��ا ،بعد ان قام
بجولة تفقدية للمشاريع التي مولها
ال��ب��ن��ك واج����رى م��ح��ادث��ات م��ع كبار
القادة امس االول.
وذك�����ر رئ���ي���س ال��ب��ن��ك ال����دول����ي في
ف��ب��راي��ر أن ال��ب��ن��ك س��ي��م��ن��ح ف��ي��ت��ن��ام
ارب����ع����ة م���ل���ي���ارات دوالر ق���رض���ا م��ن
دون فوائد خالل السنوات الخمس
املقبلة ،او اكثر من  800مليون دوالر
سنويا خالل  2007الى  .2011مشيرا
قبل بدء زيارته الى آسيا الى انه لن
ي��ت��ردد ف��ي مناقشة قضايا الفساد
وسوء الحكم.
وقال ان رئيس الوزراء الفيتنامي
نجوين ت��ان دون���ج ك��ان االول ال��ذي
اث��ار قضية الفساد في اجتماع مع
زوليك امس االول ،والذي تطرق الى
ال��ع��دي��د م��ن ق��ض��اي��ا ال��ت��ن��م��ي��ة ،حيث
ت��س��ع��ى ف��ي��ت��ن��ام ال���ى ان ت��ك��ون دول��ة
متوسطة الدخل بحلول عام .2010
الفتا الى ان دون��ج اكد ان الحكومة
م��ل��ت��زم��ة ل��ل��غ��اي��ة ب��م��ت��اب��ع��ة ق���ان���ون

مؤشر
الكويت
12,477.60
مؤشر
السعودية
7,715.62
مؤشر دبي
4,273.86

م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد .ون��اق��ش��ن��ا السبل
التي يمكن للبنك الدولي ان يساعد
بها وتطوير القدرة على فعل ذلك».
ووص�������ف زول����ي����ك زي�����ارت�����ه ب��ان��ه��ا
زي��ارة مبهجة شاهد خاللها فوائد
استثمارات البنك الدولي في املاضي
مضيفا «اريد ان افعل املزيد هنا».
وسيستخدم قرض البنك الدولي
ال�����ذي ي��ب��ل��غ ارب���ع���ة م���ل���ي���ارات دوالر
ف���ي اق���ام���ة خ��ط��وط ل��ل��ن��ق��ل وال��ط��اق��ة
الشمسية وت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ،غ��ي��ر ان
محاربة الفقر يمكن ان تستحوذ على
اكثر من نصف القرض.
وق�����ال زول���ي���ك :أن رئ���ي���س ال�����وزراء
اث��ار قضية مكافحة الفساد قبل ان
تتاح الفرصة لفعل ذل��ك ،م��ؤك��دا ان
الحكومة ملتزمة للغاية بمتابعة
ق��ان��ون م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد .وناقشنا
السبل التي يمكن للبنك الدولي ان
ي��س��اع��د ب��ه��ا وت��ط��وي��ر ال���ق���درة على
فعل ذلك.
واضاف بالقول «من منظور البنك
الدولي يمكننا ان نكون اكثر فعالية،
اذا ك��ان��ت دول����ة ل��دي��ه��ا خ��ط��ة جيدة
ول��دي��ه��ا اح��س��اس ب��امل��ل��ك��ي��ة .عندئذ
ي��م��ك��ن��ن��ا ان ن��ع��م��ل ك���ش���رك���اء ،حيث
ل���ن ن���أت���ي ف��ح��س��ب ب����امل����وارد امل��ال��ي��ة
ولكن املعرفة والخبرة من كل انحاء
العالم.
(هانوي  -رويترز)

- 2.30

- 35.08

10.98

مؤشر
البحرين
2,592.02

4.36

مؤشر قطر
7,512.54

«المركزي األميركي» يبقي
أسعار الفائدة عند %5.25

تعتبر أسعار البنزين في إيطاليا األعلى في أوروبا ،وقد طلبت حكومة الرئيس رومانو برودي من شركات النفط األسبوع الماضي إعطاء
تفسير عن أسباب االرتفاعات األخيرة ،وتبدو في الصورة مضخة في محطة للوقود وتنعكس عليها صورة السيارة التي تمأل خزانها.
(ميالن -أ ف ب)

بورصات

مؤشر عمان
6,668.70

0.40

89.85

عمالت أجنبية
دوالر أميركي
يورو
جنيه استرليني
فرنك سويسري
الني الياباني

 0.281د.ك
 0.388د.ك
 0.574د.ك
 0.236د.ك
 0.002د.ك

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

 0.075د.ك
 0.076د.ك
 0.747د.ك
 0.077د.ك
 0.049د.ك

معادن
العرض
الذهب
الفضة
البالتني

الطلب

668.95 668.35
13.16 13.12
1.288 1.284

النفط
الخام

السعر

خام دبي
$ 66.97
خام برنت
$ 71.32
االميركي الخفيف $ 72.12

«جونز أباريل»
و «دبي» تتفقان
على صفقة جديدة
بشأن «بارنيز»
ق����ال����ت م���ج���م���وع���ة ج��ون��ز
أب�����اري�����ل ام������س إن����ه����ا ات��ف��ق��ت
ع���ل���ى ب���ي���ع س��ل��س��ل��ة م��ت��اج��ر
بارنيز نيويورك إل��ى شركة
استثمار مقابل سعر محسن
ق�����دره  942.3م��ل��ي��ون دوالر،
وذل���ك ب��ع��دم��ا رف��ع��ت الشركة
المملوكة إلم���ارة دب��ي قيمة
ع��رض��ه��ا ف���ي ح����رب ع���روض
مع فاست ريتيلنج اليابانية.
وبموجب بنود اتفاق الشراء
ال��م��ع��دل يصبح أم���ام فاست
ري���ت���ي���ل���ن���ج م����ال����ك����ة س��ل��س��ل��ة
متاجر يونيكلو مهلة حتى
ال��خ��ام��س��ة م���ن م���س���اء ال��ي��وم
الخميس لتقديم عرض آخر.
وإذا ر ف���ع���ت ف���ا س���ت قيمة
عرضها وقبلته جونز تصبح
شركة المالبس ملزمة بدفع
مبلغ  34.7مليون دوالر رسم
إلغاء عقد إلى استثمار.
(نيويورك  -رويترز)
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باالتفاق الحصري مع

ثورة بيئية على الطريق
صحيح أن الوقود الحيوي
يخفف من االعتماد على الوقود
ً
األحفوري ،إال أنه ال يعتبر بديال
للحصول على وقود أكثر فعالية
وتوفيرًا للطاقة .وسواء أعجبنا
ذلك أم لم يعجبنا ،ستنقرض
السيارات الرياضية ذات الدفع
الرباعي التي تستهلك كميات
هائلة من الوقود.

ُ
اعتبر أول المزارعين
في التاريخ وهم
على األرجح نساء
العصر الحجري
الحديث من أول علماء
التكنولوجيا الحيوية

نورمان بورلوغ
ي�����ط�����رح ك������ل م������ن ال����ف����ق����ر ال����م����دق����ع،
وال����ت����ده����ور ال���ب���ي���ئ���ي ف����ي ال���ب���ل���دان
ال���ن���ام���ي���ة ،وال���ت���غ���ي���ر ف����ي ال���ع���وام���ل
المناخية ،واستخدام المحاصيل
ل��ص��ن��ع ال���وق���ود ال��ح��ي��وي م��خ��اط��ر
ج��دي��دة وغ��ي��ر مسبوقة .كما أنها
ً
فرصا جديدة أمام الزراعة في
تتيح
العالم في السنوات المقبلة.
إن ا ل����������ع����������ل����������وم ا ل����������زرا ع����������ي����������ة
والتكنولوجيا ،بما في ذلك أدوات
التكنولوجيا الحيوية التي ال غنى
ع��ن��ه��ا ،س��ت��ش ّ��ك��ل ع��ن��اص��ر ح��ي��وي��ة
لتلبية الطلب المتزايد على الطعام
والغذاء واأللياف والوقود الحيوي.
فسيواجه المزارعون تحدي إنتاج
بذور معدة بشكل أفضل للتأقلم مع
ارتفاع ملوحة األراضي ،ومقاومة
ل�ل�أم���راض وال���ح���ش���رات وال��ج��ف��اف
وارت����ف����اع ط��ب��ق��ة ال��م��ي��اه ال��ج��وف��ي��ة.
ويمكن لهذه البذور أن تحافظ على
كمية محاصيل محددة أو تزيدها
س����واء ف��ي ال��م��ن��اخ��ات ال��ص��ع��ب��ة أو
األراض����ي ال��خ��ص��ب��ة .وف���رع العلوم
ال��واع��د وال��ج��دي��د ه���ذا سينسحب
على المحاصيل الزراعية والوقود
واألل��������ي��������اف وال������م������واش������ي وح���ت���ى
منتجات الغابات.
وع��ل��ى م��ر آالف ال��س��ن��ي��ن ،ح��اول
المزارعون الدمج بين الخصائص
المثلى للنباتات والحيوانات بغية
الحصول على سالالت وغلة أجود
وأوف��ر .واعتبر أول المزارعين في
ال��ت��اري��خ ،وه��م على األرج���ح نساء
العصر الحجري الحديث ،من أول
علماء التكنولوجيا الحيوية .وذلك
ألن��ه��ن ان��ت��ق��ي��ن س��ل�االت ال��ن��ب��ات��ات
وال����ح����ي����وان����ات األك����ث����ر ق������درة ع��ل��ى
ال��ت��ك ّ��ي��ف واالس���ت���م���رار وال��م��ق��اوم��ة
ب��غ��ي��ة ت���أم���ي���ن ال���م���أك���ل وال��م��ل��ب��س
والمأوى.
وفي أواخر القرن التاسع عشر،
أرس����ى داروي�����ن وم���ن���دل وب��اس��ت��ي��ر
وغيرهم ،أسس تحسين المحاصيل
التي تعتمد على العلم .وقد طبق
م����زارع����و ال���ن���ب���ات���ات ال��������رواد م��ب��دأ
تهجين س�ل�االت ال��ن��ب��ات��ات بشكل
منتظم ،واختيار السالالت النباتية
التي تنتج عن هذه العملية وتتمتع
ب��خ��ص��ائ��ص م���م���ي���زة إلن����ت����اج ذرة
هجينة ،والتي ُ
ً
فعليا أول
اعتبرت
منتجات الهندسة الوراثية.
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واستغرقت اختبارات التهجين
األول������������ى ال������رام������ي������ة إل��������ى اخ����ت����ي����ار
الخصائص المرجوة سنوات لكي
تصل إ ل��ى المرحلة المرغوبة في
ت���ط���ور ال��ن��ب��ات��ات أو ال��ح��ي��وان��ات.
أم��������ا ال�������ي�������وم ،ب�����واس�����ط�����ة وس����ائ����ل
التكنولوجيا الحيوية ،كاالنتقاء
ال����ن����وع����ي ل���ل���ج���زي���ئ���ات وال���ص���ف���ات
ال���ج���ي���دة ل��ل��ن��ب��ات��ات ،ف��ق��د تحققت
األه�������داف ال���م���رج���وة ب��ش��ك��ل أس���رع
ً
تنظيما .ونتيجة ذلك ،حدثت
وأكثر
ثورة «جينية» توازي ،أو باألحرى
ت����ف����وق ،ال�����ث�����ورة ال����خ����ض����راء ال��ت��ي
حصلت في القرن العشرين.
وهذه بعض األمثلة:
 م����ن����ذ ع�������ام  ،1996ا ن���ت���ش���رتً
جينيا
زراع��ة المحاصيل المعدلة
والمتطورة من خالل التكنولوجيا
الحيوية ح��ول العالم على امتداد
 250مليون أكر (أو فدان بما يعادل
 4046م��ت ً
��را م��رب��ع��ا) ب��ع��د أن كانت
ت��م��ت��د ع���ل���ى ن���ح���و  5م�ل�اي���ي���ن أك����ر،
ونصف ه��ذه األراض���ي ف��ي أميركا
الالتينية وآسيا .وهذا ما زاد ناتج
ال��زراع��ة ف��ي ال��ع��ال��م بما قيمته 27
ً
سنويا.
مليار دوالر
 س����اه����م����ت ال�������زراع�������ة ب���ات���ب���اعالتكنولوجيا الحيوية في خفض
استعماالت المبيدات بمعدل 500
م��ل��ي��ون ب���اون���د م��ن��ذ ال���ع���ام .1996
وف��ي ك��ل سنة م��ن ال��س��ن��وات الست
ال���م���اض���ي���ة ،وف�����ر ال���ق���ط���ن ال���م���ع ّ���دل
ب����ي����ول����وج����ي����ا ع�����ل�����ى ال�����م�����زارع�����ي�����ن
األم��ي��رك��ي��ي��ن اس��ت��ع��م��ال  93مليون
غ���ال���ون م���ن ال���م���ي���اه ف���ي ال��م��ن��اط��ق
التي يندر وج��ود الماء بها ،و2.4
مليون غالون من الوقود و 41ألف
ي����وم ع��م��ل ل��ل��ع��ام��ل ال����واح����د ل��رش
المبيدات التي كانوا يستعملونها
في السابق.
 أتاحت محاصيل ال��ذرة وفولال���ص���وي���ا ال���ت���ي ت��ت��ح��م��ل م��ب��ي��دات
األع����ش����اب خ���ف���ض م����ع����دالت ح���رث
األرض .ب��ال��ت��ال��ي ،إزدادت ال��زراع��ة
م���ن دون ح����رث ب��ن��س��ب��ة  %35في
الواليات المتحدة .ومنذ عام ،2006
ت���م ال����ح����ؤول دون ذه�����اب م�لاي��ي��ن
غالونات الوقود أو ربما مليار طن
من التربة كل عام في قنوات المياه،
كما حسنت من سبل الحفاظ على
رطوبة األرض بشكل ملحوظ.
 يمكن أن تسهم التحسيناتفي إنتاج المحاصيل ومعالجتها

عودة حرب الدعاية
إيون ميهاي باسيبا

ع����ب����ر اس�����ت�����خ�����دام ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا
الحيوية في تسريع توافر الوقود
ً
حاليا على
الحيوي .ويتم التركيز
اس���ت���ع���م���ال ال�������ذرة وف������ول ال��ص��وي��ا
إلن��ت��اج اإلي���ث���ان���ول ،ح��ي��ث سيمثل
اإليثانول السيلولوزي المصنوع
من منتجات الغابات ومشتقاتها
الحل األمثل على المدى الطويل.
ل��ك��ن ينبغي ع���دم اع��ت��ب��ار العلم
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال����ح����ل ل��ج��م��ي��ع
م���ش���اك���ل���ن���ا .ص���ح���ي���ح أن ال����وق����ود
ال����ح����ي����وي ي���خ���ف���ف م�����ن االع���ت���م���اد
على ال��وق��ود األح��ف��وري ،إال أن��ه ال
ً
بديال للحصول على وقود
يعتبر
أك���ث���ر ف��ع��ال��ي��ة وت����وف����ي ً
����را ل��ل��ط��اق��ة.
وسواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا،
فستنقرض ا ل��س��ي��ارات الرياضية
ذات الدفع الرباعي التي تستهلك
كميات هائلة من الوقود.
حتى اآلن ،أج��رى القطاع العام
معظم األب��ح��اث وال��ت��ط��ورات على
ص��ع��ي��د ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��ي��وي��ة
وال����م����ح����اص����ي����ل .وق�������د ع����م����ل ع��ل��ى
المحاصيل والخصائص المهمة
ً
نسبيا.
في نظر المزارعين األثرياء
ولكن تدعو الحاجة إلى إجراء مزيد
من أبحاث التكنولوجيا الحيوية
ع���ل���ى ال��م��ح��اص��ي��ل وال��خ��ص��ائ��ص
األك��ث��ر أهمية بالنسبة إل��ى فقراء
العالم ،كمحاصيل الفول والفستق
وال����م����وز وال���ن���ب���ات���ات االس��ت��وائ��ي��ة
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ن��ب��ات��ات م��ث��ل نبات
ال����ك����اس����اف����ا وال����ب����ط����اط����ا ال���ح���ل���وة.
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،ينبغي إج��راء
م���زي���د م���ن أب���ح���اث ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
ال��ح��ي��وي��ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ح��ت��وى
ال���م���ح���اص���ي���ل ل���ن���اح���ي���ة ال���م���ع���ادن
والفيتامينات الضرورية كفيتامين
 Aوالحديد والزنك.
يتجاوز الجدل بشأن منتجات
التكنولوجيا الحيوية مسألة مدى
مالئمتها هواجس سالمة الغذاء،
وذل��ك ألن حصول المزارعين على

ً
بيولوجيا يعتبر
البذور المعدلة
معضلة تتطلب تدخل الحكومات
والقطاع الخاص .ولكن تستطيع
شركات البذور تقديم المساعدة في
هذا المجال ،وذلك من خالل عرضها
ع��ل��ى أص��ح��اب ال���م���زارع الصغيرة
س����ع ً
����را ت��ف��ض��ي��ل��ي ً��ا ع���ل���ى ال��ك��م��ي��ات
الصغيرة من البذور المعدلة .فضالً
عن ذلك ،تدعو الحاجة إلى شراكات
بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وذل����ك ل��ت��ق��اس��م ت��ك��ال��ي��ف األب��ح��اث
وال����ت����ط����ورات ب��غ��ي��ة ال���ت���وص���ل إل��ى
تكنولوجيا حيوية تالئم الفقراء
ً
أيضا.
ً
وأخيرا ،ال بد أن أشير إلى أن ال
ش��يء سحريا ف��ي تحسين صنف
َّ
واحد فقط .وما لم يغذ هذا الصنف
بالسماد العضوي والكيميائي ،ولم
ً
َ
وفقا إلدارة جيدة للمحاصيل،
ينم
فإنه لن يحقق الكثير من القدرات
الوراثية لتلك المحاصيل.
ح������از س���ن���ة  1970ج�����ائ�����زة ن���وب���ل
للسالم ،وحصل قبل أسبوع على
ميدالية الكونغرس الذهبية ،وهي
أعلى تكريم يجري منحه لشخصية
مدنية في أميركا

خالل القمة التي عقدت األسبوع الماضي على مدى
يومين ،شكر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون
الرئيس بوش لقيادته الحرب الشاملة على اإلرهاب.
وأق����ر ال��س��ي��د ب����راون «ب��ال��ف��ض��ل ال����ذي ي��دي��ن ب��ه ال��ع��ال��م
للواليات المتحدة إلمساكها دفة القتال ضد اإلرهاب
الدولي» ،وتعهد بالسير على خطى وينستون تشرشل
في تقوية وتعزيز العالقات بين بريطانيا وأميركا.
وأظ���ه���رت ك��ل��م��ات ال��س��ي��د ب�����راون م���دى س��خ��ط��ه من
أولئك الذين يقللون من قدر سياسة السيد بوش داخل
الواليات المتحدة ،والذين ّ
يدعون أن الرئيس اختلق
مفهوم الحرب على اإلرهاب من أجل تحقيق مكاسب
ش��خ��ص��ي��ة .ول��ك��ن بصفتي ش��خ��ص ً��ا ه���رب م��ن الحكم
الشيوعي في رومانيا  -ومن عقوبتي إعدام -ألصبح
أحد مواطني هذا البلد العظيم ،يصعب ّ
علي فهم كيف
ي��ج��رؤ بعض ق��ادت��ن��ا السياسيين ال��ب��ارزي��ن ف��ي زمن
الحرب على وصف قائدنا األعلى بنعوت مثل «الكاذب»،
و«المخادع» ،و«المحتال».
ف��ي ال���واق���ع ،أم��ض��ي��ت ع���ق ً
���ودا وأن���ا أراق����ب ال��والي��ات
المتحدة من أوروبا ،وخلصت إلى أن االحترام الدولي
للواليات المتحدة يرتبط بصورة مباشرة باحترام
الواليات المتحدة نفسها ،لرئيسها.
عندما كنت رئيسا لمحطة االستخبارات الرومانية
في ألمانيا الغربية ،كان الجميع هناك يظهر إعجابه
ب��ال��والي��ات المتحدة أي��ض ً��ا .وغ��ال��ب ً��ا م��ا ك��ان يخبرني
ال��ن��اس أن ك��ل��م��ة « أم��ي��س» (وه����ي ن��ع��ت لألميركيين)
تعني ال��ف��ارق بين الليل والنهار في حياتهم ،وأنهم
يستخدمون كلمة «نايت» (أي ليل) لإلشارة إلى ألمانيا
الشرقية ،حيث كان مواطنوهم السابقون يصارعون
في ظل العوز االقتصادي ووحشية الشرطة السرية.
ً
جزءا من الماضي.
لكن هذا كان
كان زرع بذور العداوة للواليات المتحدة من خالل
التشكيك في الرئيس األميركي من المهام األساسية
ال��ت��ي اض��ط��ل��ع��ت ب��ه��ا أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات الحليفة
ل�لات��ح��اد ال��س��وف��ي��ي��ت��ي خ�ل�ال ال��س��ن��وات ال��ت��ي ارت��ق��ي��ت
فيها مناصب بارزة في تلك االستخبارات  .أما اليوم،
فنرى أن السياسة عينها هي قيد التنفيذ ،ولكن ُينظر
إليها كتصرفات سيئة عند مقارنتها بما كان يقوم به
االتحاد السوفييتي.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الجهود الشيوعية الرامية
إل����ى إث�����ارة ال��ض��غ��ي��ن��ة ض���د ال��رئ��ي��س األم���ي���رك���ي ب���دأت
م��ب��اش��رة بعد ق��ي��ام ال��رئ��ي��س ت��روم��ان ب��إن��ش��اء منظمة
«حلف شمال األطلسي» (الناتو) وحث قوى االحتالل

الغربية ال��ث�لاث على توحيد مناطقها إلن��ش��اء دول��ة
ألمانيا الغربية الجديدةُ ،
فطلب إلينا آنذاك االستفادة
م���ن إع������ادة ت��أج��ي��ج ال��م��ش��اع��ر ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ال��ب��ل��دان
األوروبية التي رزحت تحت الحكم النازي ،وذلك من
أجل تحويل مشاعر الكراهية حيال هتلر إلى ترومان-
باعتباره القائد الجديد لـ «قوى االحتالل».
وخ�ل�ال ح��رب فيتنام ،نشرنا ح��ول ال��ع��ال��م رواي���ات
تهكمية والذع��ة تزعم أن الرؤساء األميركيين أرسلوا
إل���ى ف��ي��ت��ن��ام ج���ن ً
���ودا ي��ع��ت��م��دون أس���ل���وب ج��ن��ك��ي��ز خ��از
الهمجي ،فقاموا بعمليات اغتصاب عشوائية ،وربطوا
أسالكا كهربائية باألعضاء التناسلية للسكان ،وقطعوا
أطرافهم ،وفجروا الجثث وأب���ادوا ق��رى بكاملها .لكن
ً
ً
تماما ،فتلك كانت روايات اختلقناها
مغايرا
الواقع كان
ن��ح��ن .وم���ع ذل����ك ،ف��ق��د نجحنا ف��ي إق��ن��اع ن��ح��و سبعة
ماليين أميركي بأن رئيس بالدهم هو العدو ،وليس
النظام الشيوعي.
كان الهدف من هجومنا المعادي للواليات المتحدة
هو جعلها تعدل عن حماية العالم من اإلرهاب والتوسع
الشيوعيين .ولألسف ،نجحنا في تحقيق هذا الهدف.
ً
مجددا في حالة ح��رب -لكنها ليست حرب
ها نحن
الرئيس ،وإنما حرب الواليات المتحدة التي وافق عليها
ً
ً
سيناتورا .في الواقع،
عضوا في مجلس النواب و76
296
ّ
أنا ال أنوي االنضمام إلى جبهة الخبراء المنظرين حول
الحرب في العراق .وال أعرف كيف يجب اإلمساك بزمام
ه��ذه ال��ح��رب ،وال هم يعرفون أي��ض ً��ا .لكن ما أعرفه هو
أن ال��والي��ات المتحدة ستنتصر في حربها إن تحالف
ق��ادت��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ون ال��دي��م��ق��راط��ي��ون وال��ج��م��ه��وري��ون
م��ع ً��ا ،ك��م��ا ف��ع��ل��وا خ�ل�ال ال��ح��رب العالمية ال��ث��ان��ي��ة ،وإال
فسينتصر اإلره��اب .لقد أعلن مصعب ال��زرق��اوي قبيل
ً
وغدا في
مقتله مباشرة« :نحن نحارب اليوم في العراق،
ً
والحقا في الغرب».
األماكن المقدسة،
في هذه المرة ،أصاب الشيوعيون في وجهة نظرهم،
إذ إن المهم هو الرئيس األميركي .فلنعد إلى تقاليد
ال���رؤس���اء ال���ذي���ن ل���م ي��ق��ب��ل��وا ب��أق��ل م���ن اس��ت��س�لام غير
مشروط من أعدائنا اللدودين .لنصوت السنة المقبلة
لألشخاص الذين يؤمنون بمستقبل الواليات المتحدة،
وليس ألولئك الذين يعيشون في زمن الحرب الباردة
الذي ّ
ولى إلى غير رجعة.
فريق سابق في االستخبارات الرومانية ،يعد أعلى
مسؤول استخباراتي تخلى عن والئه لالتحاد
السوفييتي .وسيتم نشر كتابه بعنوانّ :
«مبر َمج
للقتل :لي هارفي أوزوالد ،عميل االستخبارات
السوفييتية ،واغتيال كينيدي في شهر نوفمبر»

مخالفات المتاجر تؤرق بطاقات االئتمان
ديانا رانسوم
إذا ق��ال لك البائع في المرة المقبلة
إن����ك ال ت��س��ت��ط��ي��ع اس��ت��ع��م��ال ب��ط��اق��ات
االئتمان ما لم تبتاع المزيد من السلع،
فاطلب أن تتكلم مع المدير.
عندما يطلب البائع من المستهلك
ً
دوالرا
أن يشتري بضائع بقيمة 20
أو  10أو حتى  5دوالرات كي يتمكن
من الدفع بواسطة بطاقة االئتمان،
فهو بذلك يخالف قواعد البائع التي
ت��ح��دده��ا ش��رك��ت��ا «ف���ي���زا» و»م��اس��ت��ر
ك����ارد» .تعتبر ه��ات��ان ال��ش��رك��ت��ان أن
م���ال���ك���ي ال���م���ت���اج���ر ،ال����ذي����ن ي��ق��ب��ل��ون
م���ا ت���ص���دران���ه م���ن ب��ط��اق��ات ائ��ت��م��ان
وب��ط��اق��ات ال��رص��ي��د ال��دائ��ن ،ال يحق
لهم أن ينكروا على المشتري حق

استخدامها بغض النظر عن قيمة
مشترياته.
ل��ك��ن ج��اس��ت��ن م��ك��ه��ن��ري م���ن م��وق��ع
االن���ت���رن���ت IndexCreditCards.com
يخبر أن بعض التجار يتجاهلون هذه
القاعدة ألن رسوم العمليات التجارية
ً
ً
ثقيال إذا
عبئا
التي يدفعونها تصبح
كانت قيمة المشتريات صغيرة.
ي��ب��دو أن ال��ط��ري��ق��ة ال��م��ث��ل��ى ل��ت��ف��ادي
ه���ذه المشكلة ه��ي أن تحمل م��ع��ك ما
يكفي من المال لتسدد على األقل ثمن
المشتريات القليلة التي تبتاعها .لكن
مكهنري ينصح أي��ض ً��ا بتذكير مدير
المتجر بالقواعد .يوضح« :قد يخيف
ذل��ك البائع ،فيتراجع عن رفضه قبول
الدفع بالبطاقة».
وي��م��ك��ن ل��ل��ع��م��ي��ل أي����ض ً����ا أن ي��ت��ق��دم

بشكوى .وتنصح «فيزا» باالتصال على
أرقام هواتف مدونة على الجهة الخلفية
للبطاقة أو رقم المؤسسة المالية التي
أصدرتها .تقول باتي رييس ،متحدثة
ب��اس��م «ب��ن��ك أوف أم��ي��رك��ا» ،إن بإمكان
الشركات التي أصدرت بطاقات االئتمان
«أن ت��ت��ق��دم ب��ش��ك��وى ن��ي��اب��ة ع���ن ح��ام��ل
البطاقة».
م��ا إن ت��ق َّ��دم ال��ش��ك��وى إل���ى الجهات
ال���م���خ���ت���ص���ة« ،ي���ك���ف���ي إب����ل���اغ ال��م��ت��ج��ر
ً
وغالبا ما يحل ذلك
المخالف ب��األم��ر.
المشكلة» ،حسبما ت��ق��ول ران���دا غنيم،
متحدثة باسم «فيزا» .ولكن إذا استمرت
ال��م��خ��ال��ف��ات ،ت��وض��ح غنيم أن التجار
المخالفين «ق��د ُي��غ ّ��رم��ون» ويخسرون
ق��درت��ه��م ع��ل��ى ق��ب��ول ب��ط��اق��ات ائ��ت��م��ان
«فيزا».

ّ
شركات إنتاج موسيقي تقيم دعوى مجمعة ضد «يوتيوب»
إيثان سميث
وكيفن ديالني
ان��������ض��������م ات����������ح����������اد ت��������ج��������اري،
ي���م���ث���ل ب����ع����ض أه�������م ال��م��ن��ت��ج��ي��ن
الموسيقيين ،إل��ى دع��وى قائمة
تتهم م��وق��ع «ي��وت��ي��وب» بانتهاك
ح��ق��وق الملكية الفكرية ،لتدخل
ب��ذل��ك ض��م��ن ق��ائ��م��ة متنامية من
األطراف الذين ّيدعون أن خدمات
م���ش���ارك���ة م��ل��ف��ات ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ي
ت��ق��دم��ه��ا ش��رك��ة «غ���وغ���ل» تنتهك
حقوق الملكية الفكرية بصورة
مستمرة.
يمتلك أعضاء «االتحاد الوطني
للمنتجين الموسيقيين» حقوقا
حصرية لنشر األغاني بكلماتها
وأل��ح��ان��ه��ا م���ع ً���ا ،وذل�����ك ب��ص��ورة
منفصلة عن حقوق إعادة تسجيل

ه���ذه األغ��ان��ي ال��ت��ي تحكمها ش��رك��ات
التسجيالت .أما شركات التكنولوجيا
واإلع���ل��ام ال��ت��ي ت��ري��د اس��ت��ع��م��ال ه��ذه
ال��م��وس��ي��ق��ى ،فعليها ال��ح��ص��ول على
رخص منفصلة من منتجي الموسيقى
ومن شركات التسجيالت.
وقد توصلت شركات التسجيالت
األربع الكبرى إلى اتفاقيات للترخيص
تتيح لموقع «يوتيوب» نقل موسيقاها
مقابل حصة من عائدات اإلعالنات.
ب�������ي�������د أن م������ع������ظ������م ا ل����م����ن����ت����ج����ي����ن
الموسيقيين لم يتوصلوا إلى اتفاق
مماثل .وأش���ارت مصادر مطلعة إلى
أن المفاوضات المستمرة عجزت عن
التوصل إل��ى رس���وم لحقوق الملكية
الفكرية ُترضي المنتجين .ومن ناحية
أخ��رى ،توصلت المجموعة العالمية
لإلنتاج الموسيقي ،والتابعة لشركة
«ف��ي��ف��ن��دي» ،وال���ت���ي ُت��ع��د األك���ب���ر وف��ق ً��ا

ل��ح��ص��ت��ه��ا ف����ي ال�����س�����وق ،إل������ى ات���ف���اق
م���ع «ي���وت���ي���وب» م��ن��ف��ص��ل ع���ن االت��ف��اق
ال���م���وس���ي���ق���ي ال����ش����ام����ل ال���������ذي ك���ان���ت
تتفاوض بشأنه مع االتحاد الوطني
للمنتجين الموسيقيين.
وكذلك أعلنت شركة «غوغل» أنها
تختبر تكنولوجيا متطورة للتعرف
إلى مقاطع الفيديو وتحديد أمكنتها
ع��ل��ى ال��م��وق��ع ال����ذي ي��ت��ي��ح للجمهور
تبادل ملفات الفيديو ،كما أنها تخطط
لجعل هذه التكنولوجيا متوافرة على
نطاق أوسع لمالكي الحقوق الفكرية
ف����ي ال���خ���ري���ف .وأع���ل���ن���ت «غ����وغ����ل» أن
تكنولوجيا «رفع البصمات» هذه من
شأنها أن تحل نزاعات حقوق الملكية
الفكرية مع المؤسسات اإلعالمية ،فيما
يتعلق بأفالم الفيديو المتوافرة على
اإلنترنت.
لكن بعض المؤسسات اإلعالمية

ت��ع��ت��ب��ر ت��ص��ري��ح��ات ش���رك���ة «غ���وغ���ل»
فيما يتعلق بتحديد مواقع الملفات
«ت��ك��ت��ي��ك��ات م����اك����رة» ،ك���ي ت��ت��م��ك��ن من
االس���ت���م���رار ف���ي ت��ن��زي��ل ال��م��ح��ت��وي��ات
ال����م����زورة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا اإلل��ك��ت��رون��ي
الجتذاب المستخدمين .وق��ال لويس
س����ول����وم����ون ،وه�����و م���ح���ام ف����ي ش��رك��ة
«ب���روس���ك���اور روز» ي��ع��م��ل كمستشار
ق���ان���ون���ي« :ت��ف��ت��ق��ر ت��ص��ري��ح��ات��ه��ا إل��ى
ال���م���ص���داق���ي���ة ،ألن���ن���ي ال أظ�����ن أن ه���ذا
ه���و أس��ل��وب��ه��ا ال��ن��م��وذج��ي ف���ي م��ج��ال
األعمال».
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال���ن���ظ���ري���ة ،تستطيع
ال�����دع�����وى ال���م���ق���دم���ة أن ت���ع���ي���ق ق�����درة
«ي��وت��ي��وب» ع��ل��ى ع���رض ح��ت��ى ملفات
الموسيقى التي لم تتمكن من الحصول
إال على رخصة واح��دة لها .ولكن من
ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ،ي���ق���ول أش��خ��اص
مطلعون على مجريات األح���داث إنه

م��ن غير المحتمل أن ت���ؤدي ال��دع��وى
إل�����ى إزال�������ة ال��ك��ث��ي��ر م����ن ال��م��ق��ط��وع��ات
الموسيقية من الموقع.
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن «يوتيوب»
اك��ت��س��ب��ت ش���ه���رة واس���ع���ة م���ع عملها
ب��م��وج��ب ات��ف��اق��ي��ات ح��ص��ري��ة ق��ل��ي��ل��ة،
وق���د ع��ق��دت ص��ف��ق��ات ل��ل��ح��ص��ول على
ت���راخ���ي���ص م���ع ث��ل�اث ش���رك���ات إن��ت��اج
بارزة عشية استحواذ «غوغل» عليها
الذي ّكلف  1.7مليار دوالر .أما الشركة
الرابعة -وه��ي شركة «إي إم آي» -فقد
ً
اتفاقا معها في وقت الحق.
وقعت
ف������ال������دع������وى ال�����ت�����ي ان�����ض�����م إل���ي���ه���ا
المنتجون ُرفعت بادئ األمر في شهر
م��ا ي��و ف��ي محكمة المقاطعة بمدينة
نيويورك ،وه��ي تسعى ال��ى تصنيف
هذه الدعوى الجماعية في خانة الحق
ال���ع���ام ،ل��ك��ن ال��ق��اض��ي ل���م ي���واف���ق على
ذل��ك بعد .وتضم جهة االدع���اء اتحاد

ك����رة ال���ق���دم ال��ب��ري��ط��ان��ي ل��ل��درج��ة
األولى ،وشركة «بورني» المستقلة
لإلنتاج الموسيقي في نيويورك.
أما روبرت تيور ،صاحب محطة
«ل�������وس أن���ج���ل���ي���س» اإلخ����ب����اري����ة،
ف����ي����خ����ط����ط إلس��������ق��������اط ال������دع������وى
المنفصلة التي رفعها واالنضمام
إل��ى ال��دع��وى الجماعية .ه��ذا إلى
أن شركة «فياكوم» أقامت دعوى
منفصلة تتعلق بانتهاك حقوق
الملكية الفكرية.

بالطبع سأرشح نفسي للمنصب
إذا فشلت في ما أنا فيه اآلن
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دوليات
المالكي في إيران يجري محادثات عن األمن في العراق
تأتي زيارة المالكي إلى طهران
في خضم أزمة سياسية تعاني
منها حكومته ،والمتمثلة في
انسحاب  6وزراء سنة منها ،وهي
تتمحور حول كيفية المساعدة في
تحسين العالقات الثنائية ،وبحث
القضايا التي تثير القلق ،خصوصا
في المجال األمني والتعاون
االقتصادي والتجاري.

طهران  -حسن خامه يار
ب� ��دأت ام ��س ال �ج��ول��ة االول � ��ى من
ال�م�ب��اح�ث��ات ال��رس�م�ي��ة ب�ي��ن ال�ن��ائ��ب
االول ل �ل��رئ �ي��س االي � ��ران � ��ي ب ��روي ��ز
داوودي ورئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ع��راق��ي
ن� ��وري ال �م��ال �ك��ي ف��ي ط� �ه ��ران ،حيث
ن ��اق ��ش ال �ج��ان �ب��ان ن �ت��ائ��ج ال �ج��ول��ة
ال �ث��ال �ث��ة م��ن ال �م �ب��اح �ث��ات االي��ران �ي��ة
االم� �ي ��رك� �ي ��ة ،وت� � �ط � ��ورات األوض� � ��اع
على الصعيدين االقليمي والدولي،
والعالقات الثنائية وسبل تعزيزها،
وض � � � ��رورة االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ج�م�ي��ع
ال �ط��اق��ات ل �ت��وس �ي��ع آف� ��اق ال �ت �ع��اون
والعالقات في شتى المجاالت.
وك � ��ان رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال �ع��راق��ي
ن� � ��وري ال �م��ال �ك��ي وص � ��ل ام � ��س إل��ى
ط �ه��ران الج ��راء م�ب��اح�ث��ات م��ع كبار
المسؤولين االيرانيين.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه ف ��ي م �ط��ار
ط �ه��ران وزي ��ر ال�ط��اق��ة ب��روي��ز ف�ت��اح،
كما اقيمت مراسم استقبال شارك
فيها نائب الرئيس االيراني برويز
داوودي.
ويلتقي المالكي ك��ذ ل��ك الرئيس
م �ح �م��ود اح �م ��دي ن �ج��اد وال �م��رش��د
االعلى للجمهورية االيرانية آية الله
ع�ل��ي خامنئي و ك�ب�ي��ر المفاوضين
ف��ي ال�م�ل��ف ال �ن ��ووي االي ��ران ��ي علي
الريجاني ،وفقا لوكالة الجمهورية
االسالمية لالنباء (ارنا) االيرانية.
وق ��ال وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ع��راق��ي
هوشيار زي�ب��اري ل��دى وصوله الى
ط �ه��ران ان «ه ��دف ال��زي��ارة تحسين
عالقاتنا الثنائية وبحث القضايا
ال� �ت ��ي ت �ث �ي��ر ق �ل �ق �ن��ا خ �ص��وص��ا ف��ي
المجال االمني والتعاون االقتصادي
والتجاري .علينا التطرق الى عدد
كبير من المسائل».
وتعود الزيارة االخيرة للمالكي
الى ايران الى  12سبتمبر .2006
ورأى مسؤولو الوفدين في هذه
المباحثات ان شعبي البلدين لديهما
اواص� ��ر ث�ق��اف�ي��ة وت��اري�خ�ي��ة متينة،
مؤكدين ضرورة االسراع في تنفيذ
االتفاقيات المبرمة بين البلدين من
خالل تذليل العقبات القائمة.
ول� �ف ��ت داوودي وال �م��ال �ك��ي ال��ى
االم� �ك ��ان ��ات ال �ه��ائ �ل��ة وخ ��اص ��ة ف��ي

ال � �م � �ج� ��ال االق� � �ت� � �ص � ��ادي ل �ت��وس �ي��ع
ال � �ع�ل��اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ،واوض � �ح� ��ا
ان ال �ص �ن��اع��ة وال� �ط ��اق ��ة وال �ت �ج��ارة
واالن� �ش� �ط ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ه� ��ي م��ن
بين المجاالت المشتركة المتعددة
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال � �ت � �ع� ��اون ب� �ي ��ن ط� �ه ��ران
وبغداد.
وقال داوودي ان امن العراق يصب
في مصلحة ايران والمنطقة ،مضيفا
ان ايران تولي دوما اهتماما خاصا
للمساعدة في ارساء وتعزيز االمن
ف��ي ال �ع��راق .م��ؤك��دا اس�ت�ع��داد ب�لاده
ل �ل �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال� �ع ��راق
ح�ك��وم��ة وش�ع �ب��ا ،الع� ��ادة ب �ن��اء ه��ذا
ال �ب �ل��د واالس� � ��راع ف��ي ع�م�ل�ي��ة اع ��ادة
بناء الدمار الناجم عن حكم النظام
السابق ومرحلة االحتالل.
واع�ت�ب��ر داوودي ف��وز المنتخب
ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ب�ل�ق��ب بطولة
آسيا انه مؤشر على ايمان وحيوية
ش �ب��اب ه ��ذا ال�ب�ل��د وم�ب�ع��ث س�ع��ادة
جميع الدول االسالمية.
واش � ��ار ال �ن��ائ��ب االول ل�ل��رئ�ي��س
االي � � � ��ران � � � ��ي إل � � � ��ى االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
وت�ن�ف�ي��ذ ال �م �ش��اري��ع ال�م�ت�ن��وع��ة في
ال� � ��دول ال�م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ق �ب��ل اي � ��ران،
م� �ض� �ي� �ف ��ا ان ان � � �ش� � ��اء ال� �م� �ص ��اف ��ي
وم �ح �ط��ات ال �ك �ه��رب��اء وال�ص�ن��اع��ات
ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ة وال�م�س�ت�ش�ف�ي��ات
وشبكات ال�م��اء وال�ص��رف الصحي
وال �ك �ه��رب��اء واالت � �ص� ��االت ،وان �ش��اء
المرافق والمدن الصناعية واقامة
المعارض والتعاون في المجاالت
العلمية والتعليمية هي من ضمن
ال � �م � �ج� ��االت ال� �م� �ت� �ع ��ددة ال �م �ت��اح��ة
لحضور ومشاركة المتخصصين
وال �م �س �ت �ث �م��ري��ن االي ��ران � �ي � �ي ��ن ف��ي
العراق.
من جانبه ،اع��رب رئيس ال��وزراء
ال �ع��راق��ي ف��ي ه��ذه ال �م �ح��ادث��ات عن
ت �ق��دي��ره ل �ل �م �س��ؤول �ي��ن االي��ران �ي �ي��ن
ل�ت�ق��دي�م�ه��م ال �م �س��اع��دة ف��ي ض�م��ان
امن العراق وتطوره ،مشيرا الى ان
العراق يدعو الى توسيع العالقات
واالس �ت �ف��ادة م��ن ت �ج��ارب اي ��ران في
مختلف المجاالت في عملية اعادة
االع �م��ار وس��د اح�ت�ي��اج��ات الشعب
العراقي.
واشار نوري المالكي الى االعمال

صحف بغداد تحتجب
عن الصدور حتى األحد
احتجبت صحف بغداد
امس ،عن الصدور نتيجة
حظر التجوال الذي أعلنته
الحكومة العراقية بمناسبة
إحياء الذكرى السنوية
لوفاة اإلمام موسى الكاظم.
يشار إلى أن الصحف
العراقية بمجملها تحتجب
عن الصدور يوم الجمعة
وأيام العطل الرسمية
للدولة ،وكذلك األيام التي
يفرض فيها حظر التجوال
لعدم تمكن الشركات
الموزعة من إيصالها إلى
أماكن الباعة والنعدام
الحركة في الشارع العراقي.

شكلت صحوة «صالح الدين»
ً
فوجا ثالثا من شبابها لمقاتلة
القاعدة في حين يواصل
الجيشان :األميركي والعراقي
حمالت قتل واعتقال عدد من
أعضاء تنظيم القاعدة.
ق��ال م�ص��در أم�ن��ي ع��راق��ي امس
طالبا ع��دم الكشف ع��ن اسمه ان
«السلطات في تكريت شمال بغداد
انتهت من تشكيل الفوج الثالث
ل�ص�ح��وة «ص�ل�اح ال��دي��ن» (معقل
ص � ��دام ح �س�ي�ن) ب �ق �ي ��ادة ال�ش�ي��خ
احمد ال��رج��ا ،اح��د زعماء عشائر
ال��دل �ي��م ،واط �ل��ق ع�ل�ي��ه اس ��م ف��وج
اسناد الجزيرة ملطاردة القاعدة»
في منطقة الجزيرة التي تعتبر
اب ��رز م�ع��اق��ل ال �ق��اع��دة ف��ي ص�لاح
الدين.

الطارمية
وفي سياق متصل قال الجيش
األم �ي��رك��ي ام ��س ان ق��وات��ه قتلت
خ�ل�ال ال�ي��وم�ين امل��اض�ي�ين سبعة
اره��اب �ي�ي�ن وام � ��رأة واح � ��دة خ�لال
ع �م �ل �ي��ات ع �س �ك��ري��ة اس �ت �ه��دف��ت
زعماء تنظيم القاعدة في منطقة
الطارمية شمال بغداد .واض��اف
البيان ان قواته تأكدت بواسطة

ً
مدينة الصدر تشيع ثالثين شخصا
ممن قتلتهم القوات األميركية أمس
في غارة جوية
(أ ب آي)

م�ع�ل��وم��ات اس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة م��ن وج��ود
ق �ي��ادي ب ��ارز وم�ع��اون�ي��ه داخ ��ل منزل
في منطقة نائية بالطارمية فشغلت
القوات االرهابيني قبل ان يتمكنوا من
ال�ه��رب واس�ت��دع��ت ال�ط��ائ��رات لقصفه.
وذك� ��ر ان ال �ق �ص��ف اس �ف��ر ع��ن م�ص��رع
خ�م�س��ة اره��اب �ي�ي�ن ،ف�ض�لا ع��ن س�م��اع
اص ��وات ان �ف �ج��ارات ث��ان��وي��ة م��ا يشير
الى وجود متفجرات داخل املنزل .كما
قتلت القوات رجلني وامرأة واحدة هي
زوجة احد الرجلني خالل عملية دهم
ملنزل مستهدف في حادث منفصل في
نفس املنطقة.

مدينة الصدر
ك �م ��ا اع� �ل ��ن ال �ج �ي ��ش األم� �ي ��رك ��ي ان
«ق��وات التحالف ترافقها ق��وة عراقية
خاصة قتلت ثالثني ارهابيا واعتقلت
 12آخ��ري��ن خ�ل�ال عملية ده��م م��واق��ع
في مدينة الصدر تعمل على تهريب
األسلحة واملتفجرات الخارقة للدروع
من ايران الى العراق».
ويتهم الجيش األميركي مجموعات
مرتبطة ب��إي��ران بتدريب امليليشيات
في العراق وبتزويدها عبوات ناسفة
«خ��ارق��ة ل �ل��دروع» ق��ادرة على اختراق
الحديد الصلب للعربات العسكرية.
واوض� � � ��ح ال� �ب� �ي ��ان «خ� �ل ��ال ان� �ط�ل�اق
العملية ،رصدت قوة من املشاة واخرى
جوية مساندة لها آلية باإلضافة الى
اع��داد كبيرة من املسلحني سيرا على

كرمة علي
إل � ��ى ذل � � ��ك ،دارت اش� �ت� �ب ��اك ��ات ب�ين
دوري ��ة بريطانية وب�ين مسلحني في
م �ن �ط �ق��ة ك ��رم ��ة ع �ل��ي ش �م ��ال ال �ب �ص��رة
ال �ل �ي �ل��ة امل ��اض �ي ��ة ،أس� �ف ��رت ع ��ن م�ق�ت��ل
جنديني بريطانيني ومقتل عشرة من
املسلحني.
و ذك ��رت ت�ق��اري��ر إخ�ب��اري��ة ام��س أن
مسلحني مجهولني نسفوا منزل عضو
في مجلس النواب العراقي عن الحزب
اإلسالمي عامر حبيب الخيزران نجل
شيخ قبيلة العزة قرب قضاء املقدادية
ش �م��ال ش ��رق م��دي �ن��ة ب�ع�ق��وب��ة ش�م��ال
شرق بغداد إال أن العضو واسرته لم
ي�ك��ون��وا م��وج��ودي��ن ف��ي امل�ن��زل لحظة
الهجوم.
وفي كركوك قال مصدر أمني مسؤول
ف��ي الشرطة إن شرطيا قتل وأصيب
ستة آخرون بجراح إثر انفجار عبوة
ناسفة صباح امس ،مستهدفة دورية
للشرطة ال�ع��راق�ي��ة ف��ي ح��ي الخضراء
وسط مدينة كركوك.
م��ن جهتها ،كشفت وزارة ال��دف��اع
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ام � � ��س ،ع� ��ن م �ق �ت��ل أح ��د
ج �ن��وده��ا ف��ي ح� ��ادث وص �ف �ت��ه ب��أن��ه

بدء محاكمة متهمي
قضية االنتفاضة
في هذا الشهر

النائب األول للرئيس اإليراني في
استقبال ن��وري المالكي في مطار
طهران أمس
(أ ف ب)

التي يقوم بها االعداء لمنع الشعب
العراقي من الحصول على الخدمات
واالس� �ت� �ف ��ادة م��ن ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة،
مبينا ان عالقات التعاون بين ايران
وال� �ع ��راق ،ال س�ي�م��ا ف��ي م �ج��ال نقل
الطاقة والمشتقات النفطية ،وانجاز
محطات توليد الكهرباء يجب ان
ت �ت �س��ارع وان ت �ت��رج��م االت �ف��اق �ي��ات
الثنائية عمليا.
واع �ت �ب ��ر رئ� �ي ��س وزراء ال� �ع ��راق
زي��ارت��ه الي��ران الصديقة والشقيقة
فرصة لتنمية العالقات االقتصادية،
معربا عن امله ان تعمل المؤسسات
والشركات االيرانية على االستثمار
والمشاركة في مشاريع تأهيل البنى
التحتية في العراق.
زي� � � � ��ارة ال� �م ��ال� �ك ��ي ال � � ��ى ط� �ه ��ران

تشكيل قوة لعشائر عراقية تطارد «القاعدة» شمال بغداد
ومقتل ثالثين من المسلحين في مدينة الصدر
األق� � ��دام ي �ح��اول��ون ش ��ن ه �ج��وم على
القوات املداهمة».
واضاف «أطلقت مروحية النار على
اآلل�ي��ة واملسلحني م��ا اس�ف��ر ع��ن مقتل
ثالثني إرهابيا».

سلة أخبار

«ع �م��ل ع� ��دوان� ��ي» ف ��ي م�ح��اف�ظ��ة
األنبار غرب العراق االثنني.

مركبات مدرعة
ق ��ال ��ت ص �ح �ي �ف��ة «ي� � ��و.اس.إي� � ��ه
ت � � � � ��وداي» ف � ��ي ع � ��دده � ��ا ام� � ��س إن
وزارة الدفاع األميركية طلبت من
الكونغرس نحو  750مليون دوالر
لنقل بشكل عاجل مركبات مدرعة
الزم � ��ة ل �ل �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة ال�ت��ي
تواجه انفجارات قنابل مزروعة
على الطريق في العراق.
وت��اب �ع��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ان ط�ل��ب
التمويل العاجل سيسمح للجيش
بنقل العديد من املركبات املدرعة
امل� �ق ��اوم ��ة ل�ل�أل� �غ ��ام ج � ��وا ب�ش�ك��ل
م� �ب ��اش ��ر إل� � ��ى ال� � �ق � ��وات ب� � ��دال م��ن
إرسالها بحرا وهو ما يستغرق
أس��اب �ي��ع .ون�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة عن
م �ت �ح��دث ب��اس��م ال �س�ل�اح ال �ج��وي
ق��ول��ه إن ال��رح�ل��ة ستستغرق 13
ساعة إلى العراق.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ق ��ررت ال�س�ل�ف��ادور
ال� ��دول� ��ة ال ��وح� �ي ��دة ف ��ي ام �ي��ري �ك��ا
ال�لات �ي �ن �ي��ة ال �ت��ي ل �ه��ا ج �ن��ود في
العراق خفض وجودها العسكري
الصغير ه�ن��اك إل��ى  280جنديا
فقط وسط معارضة متزايدة في
الداخل لحرب العراق التي تقودها
الواليات املتحدة.
(بغداد -أ ف ب ،د ب أ ،يو بي آي )

ناقش نوري المالكي
في لقاءاته
مع المسؤولين
اإليرانيين قضية
انسحاب جبهتي
التوافق والعراقية
السنيتين من الحكومة

توقع رئيس هيئة
االدعاء العام في المحكمة
الجنائية العراقية العليا
القاضي جعفر الموسوي
ان تبدأ جلسات محاكمة
متهمي قضية االنتفاضة
في الحادي والعشرين من
الشهر الجاري ،وقال في
تصريحات صحفية امس
«ان هناك مداوالت لكنها
غير رسمية لتحديد يوم
الحادي والعشرين من
هذا الشهر لبدء جلسات
المحكمة بهذه القضية»،
واضاف« :ان جميع جوانب
قضية انتفاضة عام 1991
الخاصة بمحافظتي
البصرة وميسان اكتملت،
وقد تم تبليغ هيئة الدفاع
بذلك».

اجتماع في دمشق بشأن األمن في العراق

األردن يلزم العراقيين
بتأشيرات دخول

ت ��أت ��ي اس �ت �ج��اب��ة ل ��دع ��وة رس �م �ي��ة
ت �ل �ق��اه��ا رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال �ع��راق��ي
م ��ن ال �م �س��ؤول �ي��ن ف ��ي ال�ج�م�ه��وري��ة
االسالمية االيرانية.
وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ف��ي خضم
ازمة سياسية في بغداد مع استقالة
ستة وزراء من العرب السنة.
وذك��ر مصدر سياسي في الوفد
ال� �ع ��راق ��ي ل � �ـ «ال � �ج ��ري ��دة» ان ن ��وري
ال �م��ال �ك��ي ن ��اق ��ش ف ��ي ل� �ق ��اءات ��ه م��ع
ال �م �س ��ؤول �ي ��ن االي ��ران� �ي� �ي ��ن ق�ض�ي��ة
انسحاب جبهتي التوافق والعراقية
السنيتين م��ن الحكومة العراقية،
وطلب منهم ب��ذل اقصى جهودهم
الق �ن��اع م �س��ؤول��ي ت �ل��ك الجبهتين
العادة النظر في موقفهما والعودة
إلى االئتالف الحكومي.

تزامن أم��س عقد اجتماع دمشق
ع� ��ن ال� ��وض� ��ع االم � �ن� ��ي ف� ��ي ال � �ع� ��راق
ب �ح �ض ��ور م �م �ث �ل �ي��ن ع� ��ن ع � ��دة دول
بينها الواليات المتحدة وبريطانيا
وف��رن�س��ا ،م��ع زي ��ارة رئ�ي��س ال ��وزراء
ال �ع��راق��ي ن ��وري ال�م��ال�ك��ي ال��ى اي��ران
لبحث ملفات مشابهة.
وقال وزير الداخلية السوري بسام
عبد المجيد في مستهل االجتماع ان
«ه ��دف ه��ذه ال �ل �ق��اء ات ه��و مساعدة
الشعب العراقي على تجاوز محنته
وصون سيادته».
واضاف «انه ليؤلمنا اشد االلم ما
يجري على ارض العراق من اعمال
اره��اب �ي��ة وق�ت��ل وت��دم�ي��ر وت�ه�ج�ي��ر»،
مؤكدا «اتخاذ االجراءات الالزمة على
حدودنا لالسهام في تحقيق االمن
في العراق».
وق� � ��ال «ل� �ق ��د دع �م �ن ��ا اج ��راءات� �ن ��ا
االم �ن �ي��ة ع �ل��ى ح ��دودن ��ا م��ع ال �ع��راق
ال�ش�ق�ي��ق ب �ن �ق��اط ال �ح��راس��ة ال�ث��اب�ت��ة
وال� ��دوري� ��ات ال�ل�ازم ��ة م �ن�ع��ا ل�ع�ب��ور
االشخاص وال�م��واد الممنوعة خط
الحدود بصورة غير مشروعة».
ول �ف ��ت ال� ��ى ان� ��ه «ك �ن ��ا ق ��د وع��دن��ا
ب �ت��أم �ي��ن ت �ج �ه �ي��زات ت �س��اع��دن��ا ف��ي
عملية مراقبة الحدود ليال اال ان من
وعد لم يف بوعده» من دون اضافة
اي تفاصيل اخرى.
وق��ال «قمنا بضبط اع��داد كبيرة
م ��ن م��واط �ن��ي ال � ��دول االخ � ��رى ممن
حاولوا عبور الحدود الى العراق او
دول الجوار االخرى».
لكنه اوضح ان «كل هذه االجراءات
المتخذة ق��د ال تفي بالمطلوب اذا
اتخذت من جانب واحد من الحدود
الن ح� �م ��اي ��ة ال � � �ح � ��دود م �س��ؤول �ي��ة
مشتركة بين الدول المتجاورة».
وتتهم الواليات المتحدة سورية
بتأجيج العنف في العراق المجاور
عبر عدم بذل ما يكفي من الجهود
لمنع تسلل المقاتلين.
واكد الوزير على استعداد سورية
«للتعاون بما يحقق مصلحة بلدينا
ومصلحة دول ج��وار العراق كافة»،
داعيا الى تعاون دولي «في مكافحة
االرهاب».
وارس�ل��ت ال��والي��ات المتحدة الى
االجتماع القائم باعمالها في سورية
مايكل كوربين بينما تمثل العراق
وايران بموظفين كبيرين في وزارتي
ال�خ��ارج�ي��ة هما على ال�ت��وال��ي لبيد
عباوي وحمد جالل فيروز نية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه اع� � ��رب وك� �ي ��ل وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ل�ب�ي��د ع �ب��اوي
عن امله ان تكون اجتماعات لجنة
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق االم �ن��ي ل��دول
الجوار العراقي التي بدأت في دمشق
امس اجتماعات فعالة تخرج بنتائج

وأش��ار المصدر ال��ى ان لطهران
ع�لاق��ات ج�ي��دة م��ع ك��ل م��ن المملكة
العربية السعودية وسورية واالردن
ومصر واالمارات العربية المتحدة،
وبإمكانها م��ن خ�لال ال�ت�ش��اور مع
م� �س ��ؤول ��ي ت �ل��ك ال� � � ��دول ،ال� �ت ��ي ل�ه��ا
ع�لاق��ات ج�ي��دة م��ع جبهة ال�ت��واف��ق
والجبهة العراقية ،اقناعهم بالعودة
إلى الحكومة.
تجدر االشارة إلى ان ستة وزراء
م��ن جبهة ال�ت��واف��ق وخمسة وزراء
م��ن الجبهة العراقية ب��زع��ام��ة أي��اد
عالوي أعلنوا قبل ايام انسحابهم
م��ن ح �ك��وم��ة ال �م��ال �ك��ي ،ب��ذري �ع��ة ان
رئيس الوزراء ليس بمقدوره توفير
أدنى مطالبهم.
(يو بي آي ،أ ف ب)

ممثل الواليات المتحدة مايكل كوربن لدى حضوره اجتماع دمشق أمس (أ ف ب)

ايجابية تحقق هدفها وليس مجرد
اجتماعات «رورتينية».
وقال عباوي رئيس الوفد العراقي
ال � �م � �ش� ��ارك ف � ��ي االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ف��ي
تصريح للصحافيين على هامش
اجتماعات اللجنة ان العراق يتوقع
ان يكون هناك دعم حقيقي وواقعي
لمساعدة العراق على تجاوز المحنة
ال� �ت ��ي ي �ع��ان �ي �ه��ا م ��ن االره� � � ��اب وم��ا
يتعرض له من اعمال عنف .وتوقع
ان تخرج االجتماعات بنتائج تدعم
وتساعد العراق في محنته الراهنة
نظرا لمشاركة عدد كبير من الدول
المهتمة بالشأن العراقي  .وق��ال ان
كل شيء مطروح على طاولة البحث
في االجتماعات اذ ستبحث جميع
االم ��ور وال�ع��راق�ي��ل ال�ت��ي ك��ان��ت تقف
امام تفعيل اي اتفاقيات امنية وامور
جديدة يمكن اقرارها ونعمل عليها
وبخاصة المتعلقة باالوضاع االمنية
في العراق .واضاف «نحن اليوم امام
تفعيل االت�ف��اق��ات االمنية واق��راره��ا
وبخاصة تفعيل عمل اللجنة االمنية
السورية-العراقية المشتركة الخاصة
بحفظ االمن على الحدود» ،ووصف
عباوي اجتماع امس بانه «اجتماع
ع��رب��ي ص��ري��ح» ل�ل�ب�ح��ث ف��ي السبل
الكفيلة مساعدة ال �ع��راق ،مبينا ان
بالده تعول على هذا االجتماع كثيرا
ل�ت��رج�م��ة ه��ذه ال�م�س��اع��دة ال��ى واق��ع
ملموس بناء على قرار شرم الشيخ
الوزاري .واعرب عن امله ان ينعكس
ه� � ��ذا ال� �ح� �ض ��ور ال� �ج� �ي ��د ل� �ك ��ل دول
ال�ج��وار وم��ن ممثلين ع��ن منظمات
دول �ي��ة ع�ل��ى االم ��ن واالس �ت �ق��رار في
العراق واالتفاق على كيفية مساعدة
ال � �ع ��راق ف ��ي م��واج �ه��ة ال �ص �ع��وب��ات
االم �ن �ي��ة ال �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ون�ت�ط�ل��ع
ال��ى ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة ل��ه .م��ن جانبه
اك��د ممثل ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة مدير
مكتب االم�ي��ن ال�ع��ام لجامعة ال��دول
العربية هشام يوسف في تصريح

م �م��اث��ل ان م��وق��ف ال �ج��ام �ع��ة ب�ش��أن
العراق يتأسس وفقا لقرارات القمة
العربية واجتماعات وزراء الخارجية
العرب .وقال ان موقف الجامعة يؤكد
ضرورة العمل على مساعدة العراق
للخروج من محنته ومساعدته على
المستويات السياسة واالمنية كافة
او ف��ي م��ا يتعلق بعملية التنمية
واعادة االعمار في العراق .واضاف
ان الملف العراقي يناقش منذ فترة
طويلة ويحظى باهتمام الجامعة
العربية ،مبينا ان الجامعة ستطرح
وجة نظرها خالل الجلسة المغلقة
التي ستتداول كل القضايا المتعلقة
ب� ��االم� ��ن وب� �خ ��اص ��ة م �س ��أل ��ة ض�ب��ط
الحدود واالوضاع االمنية في العراق
وتتدارسها.
واخ �ت��ارت السعودية ال�ت��ي شاب
التوتر عالقتها م��ع س��وري��ة بسبب
األزم � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ع��دم
المشاركة في المؤتمر.
( دمشق  -أ ف ب)

تنوي الحكومة األردنية
اتخاذ قرار يقضي بمنح
العراقيين تأشيرة دخول
الى األردن عبر المطارات
والحدود .وذكر مصدر
حكومي مسؤول امس «أن
ذلك يأتي في اطار سياسة
تنظيم دخول العراقيين الى
األراضي األردنية واالنتقال
الى دول العالم االخرى».
وأشار «الى ان األردن درس
عدة آليات لتنظيم عملية
حصول العراقيين على
موافقة الدخول واإلقامة
أو المرور ومنها منحهم
تأشيرات وهم في بلدهم
توفيرا للوقت والجهد
المادي والمعنوي» .مقابل
دوالر واحد لكل تأشيرة.

انسحاب القوات
الدنماركية من العراق
أعلن الجيش الدنماركي
أمس ان الكتيبة الدنماركية
انسحبت من العراق .وقال
المتحدث باسم القيادة
هانس فيدهولم «الكتيبة
الدنماركية التي كانت
منتشرة في جنوب العراق
منذ  2003غادرت البالد»،
مضيفا ان معظم الجنود
عادوا الى الدنمارك،
بينما آخرون ال يزالون
في الكويت .واشار الى
ان آخر دفعة من عناصر
الكتيبة وصلوا الى الكويت
االحد .مؤكدا ان الدنمارك
ستواصل التزامها في
العراق ،حيث ارسلت اخيرا
وحدة مؤلفة من اربع
هليكوبترات وخمسين
رجال.
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عباس ينجو من ضغوط مبارك للمصالحة والحوار مع «حماس» من دون شروط
ً
ً
ُ
قمة «رأس التين» توقع فتورا سياسيا بين القاهرة ورام الله

ً
وقع ما ال يحمد عقباه فلسطينيا،
فالطريق إلى القاهرة
واإلسكندرية من اآلن فصاعدا،
ً
أصبح «سالكا بحذر» ،على اعتبار
الفلسطينية-المصرية
أن القمة
ً
أمس ،كانت سببا في فتور سياسي
قد يطفو على السطح الحقا ،بعد
فشل الرئيس المصري في انتزاع
ليونة من أبومازن بشأن «حماس».

اإلسكندرية  -ةديرجلا
ق��ال رئيس السلطة الفلسطينية
م�����ح�����م�����ود ع������ب������اس أم���������س ان���������ه م���ن
الضروري أن يتم التوصل الى اتفاق
اط�����ار م��ف��ص��ل ق���اب���ل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق قبل
ان��ع��ق��اد م��ؤت��م��ر ال��س�لام ال���دول���ي في
الخريف القادم .وأضاف عباس في
تصريح للصحافيين بعد اجتماعه
مع الرئيس المصري حسني مبارك
بمدينة اإلسكندرية «إن��ن��ا نريد أن
نصل إلى إطار عمل يلزم الجانبين
بإجراءات محددة بعيدا عن إعالنات
المبادئ التي سبق التوصل اليها
خاصة أن لدينا الكثير منها الذي
لم ينفذ» .ونفى وج��ود أي تعارض
بين مبادرة الرئيس األميركي جورج
ب���وش إلق���ام���ة ال���دول���ة الفلسطينية
وال���م���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��س�لام ال��ت��ي
تدعو الى تطبيع العالقات العربية
م��ع اسرائيل مقابل انسحابها الى
ح��دود الرابع من يونيو عام .1967
وق��ال انه «من الناحية النظرية فإن
م���ب���ادرة ب���وش وال���م���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة
يصبان ف��ي ات��ج��اه واح��د ه��و إقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء
االح�����ت��ل��ال االس����رائ����ي����ل����ي ل��ل�أراض����ي
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���م���ح���ت���ل���ة ع������ام ،67
وإيجاد حل عادل لمشكلة الالجئين
وف���ق ق����رار ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�لام��م
المتحدة رقم .»194
وع��ل��م��ت «ال���ج���ري���دة» م���ن م��ص��ادر
خ��اص��ة أن ال��ض��غ��وط المكثفة التي
مارسها الرئيس المصري حسني
م������ب������ارك إلث������ن������اء رئ�����ي�����س ال���س���ل���ط���ة
الفلسطينية م��ح��م��ود ع��ب��اس «أ ب��و
م������ازن» ع���ن م��وق��ف��ه ال���راف���ض إج����راء
ح��وار مع حركة «حماس» لم تنجح
فخرج األخير من لقاء «عاصف» مع
األول ف��ي اإلس��ك��ن��دري��ة أم��س ليعلن
ً
مجددا أنه ال يرضى بأقل من إعادة
األمور إلى ما كانت عليه في غزة قبل
سيطرة الحركة عليها.
وك���ش���ف م����س����ؤول م���ص���ري رف��ي��ع
ال��م��س��ت��وى ل���ـ «ال���ج���ري���دة» أن م��ب��ارك
شدد في جلسة المباحثات الثنائية
م����ع ع���ب���اس ع���ل���ى ض�������رورة ت���ج���اوب

ا ل��ر ئ��ي��س الفلسطيني م���ع ا ل��ج��ه��ود
ال��ع��رب��ي��ة وال���روس���ي���ة ل��ل��ت��ق��ري��ب بين
«فتح» و«حماس» ،ووصف المصدر
الجلسة بأنها «لم تكن ودية».
وأضاف أن مبارك أبلغ عباس أنه
يجب تفادي الدخول في مفاوضات
م���ع ال��ج��ان��ب اإلس���رائ���ي���ل���ي ق��ب��ل حل
األز م����ة ا ل��دا خ��ل��ي��ة الفلسطينية بما
يعني تحديد شهر نوفمبر المقبل
ال��ذي يتوقع أن يعقد في منتصفهال��م��ؤت��م��ر ال���دول���ي ال��ث��ان��ي ل��ل��س�لام-
موعدا للمصالحة الفلسطينية.
إال أن ت����ص����ر ي����ح����ات أ ب�������و م�����ازن
أف����ص����ح����ت ع������ن ع��������دم اس���ت���ج���اب���ت���ه
للموقف المصري إذ اشترط أن تعيد
«حماس» األوضاع إلى ما كانت عليه
في قطاع غزة قبل استئناف الحوار
ً
معها ،وق��ال «إن حماس تعلم جيدا
ك��ي��ف ت��ع��ي��د ت��ل��ك األوض�������اع إل����ى ما
ً
كانت عليه» ،نافيا وجود حوار مع
الحركة في الوقت الحالي.
ووص�����ف ال���م���ص���در ال�����ذي ت��ح��دث
إل���ى «ال��ج��ري��دة» ت��ص��ري��ح��ات عباس
بأنها تتجاهل وجود حوار بالفعل
ً
ي�����ج�����ري ح����ال����ي����ا ف������ي ال����ض����ف����ة ب��ي��ن
ق��ي��ادات م��ن الصف الثاني ينتمون
ً
إل��ى حركتي فتح وحماس ،تمهيدا
إلج��راء مباحثات رسمية بين قادة
ً
ال��ح��رك��ت��ي��ن ،م���ن���وه���ا ب����ال����دور ال���ذي
ي��ل��ع��ب��ه ال���م���س���ؤول األم���ن���ي ال��س��اب��ق
ف��ي «ال��س��ل��ط��ة» ج��ب��ري��ل ال��رج��وب في
هذا الملف.
وف�������ي ت����ن����اغ����م م�����ن رام ال�����ل�����ه م��ع
ت���ل���ك ال���ت���ص���ري���ح���ات ال����ت����ي أط��ل��ق��ه��ا
ع����ب����اس م�����ن ال����ق����اه����رة ق������ال ك�����ل م��ن
ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة ف��ت��ح أحمد
ع��ب��د ال��رح��م��ن  ،وزع���ي���م كتلتها في
ال��م��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي ع���زام األح��م��د
خالل تصريحات صحفية منفصلة
إن «ح��م��اس ال��ت��ي ت��رف��ض الشرعية
والوحدة وتكرس تقسيم الوطن تريد
أن تظهر كأنها حريصة على الوحدة
الوطنية ووح��دة الوطن» .ونفيا ما
تردد بشأن وجود مفاوضات سرية
بين حركتي فتح وحماس للتوصل
إلى اتفاق خالل شهر .وقاال «إن هذه
المزاعم تهدف إلى تخدير المواطنين

«حماس» تنفي المبادرة الروسية وتطلب دعم صنعاء
ّ
بينما شككت حركة فتح في نوايا
غريمتها حركة حماس ،وصل
رئيس المكتب السياسي لألخيرة
إلى صنعاء في توجه يرمي إلى
طلب الدعم اليمني لموقف حماس
التي نفت بشكل مطلق علمها
وجود مبادرة روسية.

وصل خالد مشعل رئيس المكتب
السياسي لحركة حماس إلى صنعاء
أم������س ف�����ي زي���������ارة ي����ج����ري خ�لال��ه��ا
مباحثات مع الرئيس اليمني علي
عبد الله صالح ح��ول األوض���اع في
االراضي الفلسطينية.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة االن����ب����اء ال��ي��م��ن��ي��ة
(سبأ) عن مشعل قوله لدى وصوله
إن زيارته لليمن تهدف «الى التشاور
م���ع ال��رئ��ي��س ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح
ف���ي ض���وء ال���ت���ط���ورات الفلسطينية
وال�����وض�����ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���داخ���ل���ي
المؤسف».
وعبر مشعل عن أمله في أن يكون
ل��ل��رئ��ي��س ال��ي��م��ن��ي «دور ف��ي ال��وف��اق
الفلسطيني خاصة في ظل ضغوط
من أط��راف دولية وإقليمية ال تريد
ل��ل��و ف��اق الفلسطيني أن ي��ح��دث بل
تريد تعميق الشرخ ،خاصة في ظل
الموقف االسرائيلي المتعنت».
وق��ال مسؤول في الوفد المرافق
ل��م��ش��ع��ل إن م��ش��ع��ل س��ي��ع��رض على
ص��ال��ح م��وق��ف ح��م��اس م���ن ال��وض��ع
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال����م����ت����أزم ف����ي أع���ق���اب
س��ي��ط��رة ال���ح���رك���ة ع��ل��ى ق���ط���اع غ���زة.
وأض��اف المسؤول ،ال��ذي طلب عدم
ذ ك���ر ا س��م��ه ،أن مشعل سيطلب من
الرئيس اليمني دعم موقف حماس
ال������ذي ي���ق���وم ع���ل���ى «ض��������رورة إج�����راء
ال����ح����وار دون ق���ي���د أو ش������رط» ب��ي��ن
حماس وفتح.
وف����ي ه����ذه األث����ن����اء ،ن��ف��ت ح��رك��ة
ح��م��اس أم���س األن��ب��اء ح���ول تلقيها

«الجامعة» تطالب
بإطالق سراح
الفلسطينيين
مبارك يخفق في اقناع عباس بتخفيف شروطه للمصالحة مع «حماس» في لقاء
عاصف لم ينجح اال في رفع سقف المطالبب من مؤتمر السالم
(أ ب)

م���ب���ادرة روس��ي��ة ل��ل��ت��وس��ط م��ن أج��ل
ح��ل ال��خ�لاف الفلسطيني الداخلي،
واس���ت���ئ���ن���اف ال����ح����وار ال���وط���ن���ي م��ع
حركة فتح .وق��ال سامي أب��و زهري
المتحدث ب��اس��م الحركة «إن حركة
حماس ترحب بأي وساطة روسية
ف��ي ال��خ�لاف الفلسطيني ال��داخ��ل��ي،
لكن حتى اللحظة الحركة لم تستلم
أي مبادرة روسية بهذا الشأن».
وك��ان��ت صحيفة ال��ش��رق األوس��ط
ال��ل��ن��دن��ي��ة ذك�����رت أن «ح���رك���ت���ي فتح
وح��م��اس تلقتا اخ��ي��را ن��ص مبادرة
روسية لحل الخالفات بين الجانبين
تستند إلى مبدأين أساسيين :العودة
لألوضاع التي سبقت سيطرة حركة
حماس على قطاع غزة ،وضمن ذلك
اس���ت���ع���ادة ت��ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة وح����دة
وط��ن��ي��ة ،وإع������ادة ص��ي��اغ��ة األج��ه��زة
األم���ن���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى أس��س
مهنية».
ال�����ى ذل�����ك ش���ك���ك ع���ض���و ال��ل��ج��ن��ة
ال��م��رك��زي��ة ل��ح��رك��ة ف��ت��ح زك��ري��ا االغ��ا
أم��س ف��ي ج��دي��ة التصريحات التي
اطلقها رئيس الحكومة الفلسطينية
المقالة اسماعيل هنية ام��س األول
التي ابدى فيها استعداده للتخلي
ع�����ن ك���رس���ي���ه م�����ن اج������ل ال��م��ص��ل��ح��ة
ال��وط��ن��ي��ة .وق�����ال االغ�����ا وه����و عضو
ف����ي ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل��م��ن��ظ��م��ة
التحرير الفلسطينية ان المهم ليس
ال���ت���ص���ري���ح���ات ال���ت���ي ت���ط���ل���ق ،ول��ك��ن
االعمال على االرض مطالبا «حماس»
ب��ال��ت��راج��ع ع��ن ان��ق�لاب��ه��ا العسكري

في غزة ليصبروا على االنقالبيين
ه���ن���اك .ل��ك��ن ال ب��دي��ل أم��ام��ه��م س��وى
إع������ادة األم������ور ال����ى م���ا ك���ان���ت عليه
وتسليم قطاع غزة بجميع مؤسساته
األمنية الى أبومازن عنوان الشرعية
الفلسطينية».
وتابعا «بعد ذلك نحن مستعدون
ل���ل���ح���وار ال���وط���ن���ي ال���ش���ام���ل ح��م��اي��ة
للقضية الفلسطينية ا ل��ت��ي اصبح
وجودها مهددا من قبل اسرائيل في
ظل انقالب حركة حماس».
وفي تصريحات أخرى لعباس في
القاهرة قال إن السلطة الفلسطينية
ً
تعمل ح��ا ل��ي��ا على تقوية أجندتها
األمنية لتولي ك��ل الصالحيات في
األراض��ي الخاضعة لها «ونحن في
ً
م��رح��ل��ة إع������داد ال�������ذات» ،م��ع��ت��ب��را أن

إس��رائ��ي��ل س��ت��ل��ت��زم ب��ع��دم استباحة
األراض������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��ع��د ت��ول��ي
أجهزة األمن الفلسطينية مهامها.
الى ذلك اعتبر مراقبون أن اإلنجاز
األهم للقمة المصرية–الفلسطينية
هو قبول عباس ضرورة رفع السقف
السياسي للمطالب الفلسطينية من
ال��م��ؤت��م��ر ال���دول���ي ل��ل��س�لام ،وه���و ما
عكسته تصريحات أب��و م��ازن عقب
اللقاء ،والتي بدا فيها أنه تراجع عن
موافقته السابقة على اقتراح رئيس
ال���وزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت
بالتوصل إلى «اتفاق مبادئ» ،حيث
ق���ال «إن��ن��ا ن��ري��د أن ن��ص��ل إل���ى إط��ار
ع��م��ل ي��ل��زم ال��ج��ان��ب��ي��ن اإلس��رائ��ي��ل��ي
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب�����إج�����راءات م��ح��ددة

ً
ب��ع��ي��دا ع��ن إع�ل�ان���ات ال��م��ب��ادئ التي
سبق التوصل إليها ،خاصة أن لدينا
الكثير منها الذي لم ينفذ» ،وذلك في
إش��ارة إلى اتفاق أوسلو الذي فشل
ال��ج��ان��ب��ان ف��ي ت��ف��س��ي��ره ط��ي��ل��ة نحو
ً
 14عاما.
يشار ال��ى ان م��ب��ارك ك��ان ق��د عقد
ص���ب���اح أم�����س ج��ل��س��ت ْ��ي م��ب��اح��ث��ات
م����ع ع���ب���اس ف����ي ق���ص���ر رأس ال��ت��ي��ن
ب��اإلس��ك��ن��دري��ة ،واق��ت��ص��رت الجلسة
األولى -التي استمرت أكثر من نصف
الساعة -على الرئيسين ،ث��م عقدت
ج��ل��س��ة م��وس��ع��ة ش����ارك ف��ي��ه��ا وزي���ر
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط
والوفد الفلسطيني الذي ضم ياسر
ع��ب��د رب���ه ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة التنفيذية
ل��م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،

وأحمد قريع عضو اللجنة المركزية
ل����ح����رك����ة ف�����ت�����ح ،وال������دك������ت������ور ن��ب��ي��ل
ش��ع��ث ع��ض��و ال��م��ج��ل��س التشريعي
الفلسطيني ،ومنذر الدجاني السفير
الفلسطيني في القاهرة.
وك���ان ع��ب��اس وص��ل ال��ق��اه��رة ليل
ال��ث�لاث��اء وأج����رى م��ب��اح��ث��ات م��ع كل
من وزير الخارجية احمد ابو الغيط
وم���دي���ر ال���م���خ���اب���رات ع��م��ر س��ل��ي��م��ان
اض���اف���ة ال���ى االم���ي���ن ال���ع���ام لجامعة
الدول العربية عمرو موسى.

مقتل ناشطين من «حماس» في اشتباكات مع الجيش اإلسرائيلي

في حادث جديد من نوعه منذ
سيطرة «حماس» على قطاع غزة،
تعرض مجمع أمني تابع للحركة
إلى هجوم من قبل مجهولين ،في
وقت قتل فيه اثنان من نشطائها
في اشتباكات مع جنود إسرائيليين.

ق��ت��ل ج���ن���ود اس��رائ��ي��ل��ي��ون أم��س
ن��اش��ط��ي��ن م���ن ح���رك���ة ح���م���اس ك��ان��ا
ي��ق��ت��رب��ان م��ن ال��س��ي��اج االم��ن��ي ال��ذي
يفصل قطاع غزة عن الدولة العبرية
ع���ل���ى م����ا اع����ل����ن ال���ج���ي���ش .واوض������ح
متحدث باسم الجيش االسرائيلي
«رص����د رج��ل�ان م��س��ل��ح��ان ع��ل��ى بعد
م��ئ��ات االم���ت���ار م��ن ال��س��ي��اج االم��ن��ي.
وف��ت��ح��ت وح����دة ال���ن���ار باتجاههما
واصابتهمها» .وقالت مصادر طبية
ان الحادث وقع شرق مدينة غزة.
ف��ي غ��ض��ون ذل��ك اعتقل الجيش
اإل س���را ئ���ي���ل���ي أ م����س  13فلسطينيا
ف���ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب���دع���وى أن��ه��م
«مطلوبون»
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة
«يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية أن
الجيش اعتقل ستة فلسطينيين في
مدينة نابلس إلى جانب فلسطيني
سابع في مدينة جنين.
وأض�����اف ال��م��وق��ع أن االع��ت��ق��االت
ش��م��ل��ت أ ي��ض��ا فلسطينيين ا ث��ن��ي��ن
في مدينة رام الله فضال عن أربعة
آخرين في مدينة بيت لحم.
ال�������ى ذل�������ك ق�������ال م�����س�����ؤول�����ون ان
مسلحين فلسطينيين فجروا قنبلة
خ�����ارج م��ج��م��ع أم���ن���ي ك��ب��ي��ر خ��اض��ع
ل��س��ي��ط��رة ال���ق���وات االم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة
لحماس ف��ي غ��زة ليل ال��ث�لاث��اء ،ولم
يسفر ه��ذا الهجوم األول م��ن نوعه
على حركة المقاومة االسالمية منذ
سيطرتها على ا ل��ق��ط��اع ف��ي يونيو
عن إصابات.

وقال مسؤولون ان القنبلة القيت
في حاوية للقمامة من سيارة اثناء
م��روره��ا ب��ج��وار المجمع ال���ذي كان
في السابق مقرا لقوات حركة فتح
التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني
محمود عباس.
على صعيد متصل ذك��ر تقرير
صحفي إسرائيلي أمس أن السلطة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ط��ل��ب��ت م���ن إس��رائ��ي��ل
الموافقة على نقل شحنات أسلحة
من مصر واألردن إلى الضفة الغربية
ً
مشيرة إلى أن الحكومة االسرائيلية
ل����م ت�����رد ح���ت���ى اآلن وت��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى
بعض من هذه الطلبات.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ه���آرت���س» أن��ه
«ب��ع��د أق���ل م��ن ش��ه��ري��ن ع��ل��ى هزيمة
حركة فتح وسيطرة حركة حماس
ع���ل���ى ق����ط����اع غ�����زة ج�������ددت ال��س��ل��ط��ة
الفلسطينية طلبها السماح لها بنقل
ال��س�لاح وال��ع��ت��اد ب��م��ا ف��ي��ه م��درع��ات
م��ص��ف��ح��ة م����ن األردن وم���ص���ر إل���ى
الضفة الغربية».
وأضافت «في األشهر التي سبقت
انهيار فتح في غ��زة قدمت السلطة
ط���ل���ب���ات م��ش��اب��ه��ة إال أن إس���رائ���ي���ل
رفضت معظمها وسمحت بنقل عدة
آالف من البنادق من مصر واألردن
إلى فتح في غزة لكنها كلها وقعت
في يد حماس كما استلمت السلطة
ف���ي األش���ه���ر األخ���ي���رة ن��ح��و خمسة
آالف ب��ن��دق��ي��ة ج����زء م��ن��ه��ا م���ن ن��وع
ك�لاش��ن��ي��ك��وف م���ن م��ص��ر و إم 16 -
من األردن.

الصومالية
يلقى مؤتمر المصالحة ً ً
انتقادات واسعة وتشكيكا الفتا
في قدرته على إحالل الوئام في
بلد أصبح يتغذى على الصراعات
الداخلية منذ عام  1991على الرغم
من الجهود الحثيثة التي تبذل
إلنقاذ البلد اإلفريقي من براثن
االنهيار الشامل.

يقول منتقدو مؤتمر المصالحة
الوطنية ف��ي ال��ص��وم��ال ال��رام��ي إلى
ان��ت��ش��ال ال��ب�لاد م��ن ال��ف��وض��ى إن��ه لم
يحقق ن��ت��ائ��ج م��ل��م��وس��ة ب��ع��د ثالثة
اس��اب��ي��ع م���ن ب��داي��ت��ه .وي���ش���ارك أل��ف��ا
مندوب في االجتماع ال��ذي يستمر
ً
ستة اس��اب��ي��ع ،لكن أط��راف��ا رئيسية
غابت عنه ولم تبرم أي اتفاقات.
وت����ح����دى ال����م����ش����ارك����ون س��ل��س��ل��ة
م��ن التهديدات والهجمات الفعلية
ق���رب م��ك��ان ان��ع��ق��اد االج��ت��م��اع ،وق��د
ي������رى ال���م���ج���ت���م���ع���ون داخ�������ل م��ج��م��ع
قديم للشرطة شديد التحصين ان
اس��ت��م��رار ال��م��ح��ادث��ات ان��ج��از ضخم
في حد ذاته.
وي���ق���ول ال��ك��اب��ت��ن ب�����ادي ان��ك��ون��دا
ال��ذي يساعد في قيادة ق��وات حفظ
ال��س�لام االوغ��ن��دي��ة ف��ي مقديشو «لم
تفقد كل اآلمال للصومال المضطرب.
ما أظهرته الوفود من مرونة برهان
واض�������ح ع���ل���ى ع���زم���ه���ا ع���ل���ى إن���ق���اذ
البالد».
ويعتبر المجتمع الدولي المؤتمر
ال����ذي س��ب��ق ت��أج��ي��ل��ه م��رت��ي��ن أف��ض��ل
ف���رص���ة م��ه��م��ا ك���ان���ت ض��ع��ي��ف��ة ل��ب��دء
عملية ال��س�لام ف��ي ال��ص��وم��ال حيث
تفشت اعمال العنف والفوضى منذ

«هناك ضوء في نهاية النفق .فتحنا
أفقا جديدا للصومال».
ورغم هذه الحماسة فإن احتمال
اب��������رام ات����ف����اق م���ه���م ب����ش����أن ق��ض��اي��ا
رئيسية يبدو ضعيفا.
وي���ت���س���اء ل م����ارك ش�����رودر محلل
ال�����ش�����ؤون االف���ري���ق���ي���ة ف����ي م��ؤس��س��ة
ستارتفور لالستشارات المخابراتية
وم���ق���ره���ا ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة «ل���م
ً
يتوقف المؤتمر وه��و م��ا يعد ام��را
طيبا ولكن على الجانب اآلخر ماذا
ينجز فعليا؟»
وي�����������درس ال�����م�����ش�����ارك�����ون ج������دول
اع��م��ال م��ن  11نقطة يشمل تسوية
ال��م��ن��ازع��ات ال��ق��ب��ل��ي��ة ون����زع ال��س�لاح
واستغالل الموارد الطبيعية.
وبعد م��رور نصف زمن المؤتمر
ج���رت م��ن��اق��ش��ة ث��م��ان��ي ن���ق���اط .وف��ي
م��ط��ل��ع االس����ب����وع ب�����دأ ال���م���ش���ارك���ون
م��ن��اق��ش��ة ق��ض��ي��ة ال���ت���ط���رف ال��دي��ن��ي
الحساسة.
(مقديشو  -رويترز)

القاهرة  :حمزة الشيخ
قالت م��ص��ادر أمنية ف��ي القاهرة
أمس إن اجهزة األمن المصرية تعتزم
إط�ل�اق س���راح ن��ح��و  300م��ن ك���وادر
وأع��ض��اء تنظيم الجهاد المحظور
ً
ق��ان��ون��ا ف���ي م��ص��ر خ�ل�ال األس��اب��ي��ع
القليلة ال��ق��ادم��ة .وذل���ك على خلفية
المراجعات الفقهية ،التي يقوم بها
ال��ت��ن��ظ��ي��م وي���ق���وده���ا ال���دك���ت���ور سيد
إمام مؤسس ومفتي تنظيم الجهاد،
وص��اح��ب ك��ت��اب ال��ع��م��دة ف��ي إع���داد
العدة ،الذي يعتبره تنظيم القاعدة
دستوره في القتال والعنف.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر ل��ـ«ال��ج��ري��دة»
أن ال��س��ل��ط��ات األم��ن��ي��ة ت��ن��ظ��ر بعين
االطمئنان للمراجعات الفقهية ،التي
يجريها ق���ادة ال��ف��ص��ائ��ل الجهادية
داخ��������ل ال����س����ج����ون ،وال�����ت�����ي ت��ن��ط��ل��ق
م��ن م��ب��دأ وق���ف ال��ع��ن��ف وال��ع��م��ل��ي��ات
العسكرية إلى نبذ كل األفكار التي
تقوم على تكفير الحاكم ومحاربة
الدولة.

وأش��ارت المصادر إلى أن عملية
اإلفراج ستتم بشكل يومي من جميع
السجون ب��أع��داد مختلفة ،ول��ن يتم
اإلف���راج م��ن ك��ل ه��ذه السجون دفعة
واحدة.
ع�����ل�����ي ص����ع����ي����د م�����ت�����ص�����ل ،ك���ش���ف
موقع تنظيم «الجماعة اإلسالمية»
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اإلن���ت���رن���ت ع���ن اإلف�����راج
ع���ن م��ج��م��وع��ة م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ج��ه��اد،
وعلى رأسها القيادي عبد الرؤوف
أمير الجيش ،ال��ذي يعتبر من أقدم
ال���ع���ن���اص���ر ال����ق����ي����ادي����ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
للجهاد في مصر ،وق��ال الموقع إن
األي��ام الماضية شهدت خ��روج عدد
غير قليل من أعضاء تنظيم الجهاد
ال��ذي��ن ت��م اعتقالهم منذ ع��ام 1981
ع��ل��ى خلفية ض��ل��وع��ه��م ف��ي اغ��ت��ي��ال
الرئيس السادات.
وقال محامي الجماعات اإلسالمية
منتصر الزيات إن إطالق سراح أمير
الجيش يعتبر من كبرى المفاجآت،
وخ���ط���وة ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ط��ري��ق إن��ه��اء
ً
ملف معتقلي تنظيم الجهاد ،مشيرا

عقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ايهود أولمرت أمس اجتماعا
خاصا للحكومة اإلسرائيلية
المصغرة للشؤون األمنية
والسياسية للبحث في
«التهديد من الشمال وحماية
وجاهزية الجبهة الداخلية».
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية
العامة إن اجتماع الحكومة
اإلسرائيلية المصغرة
سيعقبه اجتماع للجنة
تطبيق توصيات التقرير
األولي للجنة «فينوغراد».

«اللجان» تنفي نقل
ملف شاليت

وأضافت الصحيفة االسرائيلية
أن «ال���س���ل���ط���ة ت��ط��ل��ب ش������راء ال��ع��ت��اد
ال��ع��س��ك��ري م��ن م��ص��ر واألردن عقب
استالمها مبلغ  80مليون دوالر من
الواليات المتحدة األميركية لتقوية
األجهزة األمنية للسلطة».
وأش���ارت إل��ى أن المنسق األمني
األميركي كيث دايتون يعكف حاليا
ع���ل���ى إع��������داد خ���ط���ة أم���ن���ي���ة ج���دي���دة
ألجهزة السلطة في الضفة ،مضيفة
أن��ه رف��ع توصية ل��وزي��رة الخارجية
األميركية كوندوليزا رايس بإعادة
تدريب وتأهيل القوات التابعة لفتح
في الضفة وتكوين كتائب في أجهزة
األمن الوطني ليتم تأهيلها للتعامل
في حالة زعزعة األمن.
(غزة ،تل أبيب -رويترز ،أ ف
ب ،د ب أ)

أعلن «أبو مجاهد» المتحدث
باسم «لجان المقاومة
الشعبية» في غزة أمس أن
ملف الجندي االسرائيلي
المحتجز جلعاد شاليت لم
ينتقل من غزة إلى رام الله
مضيفا أنه «وفي أقرب وقت
ممكن سيعود المصريون إلى
غزة لمتابعة جهود الوساطة
بشأن هذا الملف».

واشنطن لن تزيد
مساعدتها لتل أبيب
قالت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» أمس إن اإلدارة
األميركية أبلغت إسرائيل
أخيرا بأنها لن تتمكن من
زيادة المساعدات المالية
التي تمنحها للدولة العبرية
في العام المقبل بمبلغ
نصف مليار دوالر بسبب
مصاريف الحرب في العراق
وأفغانستان.

محكمة أردنية ترفض
طلب مثول بوش

«الوئام» بعيد المنال في الصومال على الرغم من جهود «السالم» القاهرة تطلق سراح قياديين
بـ «الجهاد» وتخلي سبيل «إخوانيين»
اطاحة امراء حرب بالرئيس محمد
سياد بري عام .1991
وأخ����ي����را ب�����دأ ال���م���ؤت���م���ر ب��ت��م��وي��ل
ومباركة أجنبية في  15يوليو.
وف��ي مشاهد تعيد إل��ى األذه���ان
ما يحدث في المنطقة الخضراء في
بغداد يجري تفتيش االفراد خمس
مرات قبل دخولهم المجمع المحاط
ب��ج��دران مرتفعة وأخليت الشوارع
ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ه بينما ت��ق��ف م��رك��ب��ات
عسكرية خارجه وي��راق��ب قناصون
المنطقة من فوق االسطح.
وي���ع���ج م��ج��م��ع ال���ش���رط���ة ال��ق��دي��م
ب���ال���ن���ش���اط ف�����ي ال������داخ������ل .وي��ه��م��س
م���ش���ارك���ون وم����ن ب��ي��ن��ه��م م��ن��دوب��ون
ق����ب����ل����ي����ون ي����م����ث����ل����ون ن�����ح�����و ت���س���ع���ة
ماليين نسمة هم سكان البالد وهم
ي��ح��ت��س��ون ال��ق��ه��وة ف���ي ح��ي��ن يتابع
آخ��������رون ال���م���ن���اق���ش���ات داخ�������ل ق��اع��ة
تخضع لحراسة مشددة.
وأدت ال����م����ح����ادث����ات ال������ى زي������ادة
ه����ج����م����ات م����ت����م����ردي����ن إس�ل�ام���ي���ي���ن
ب��ي��ن��م��ا ق��اط��ع��ت��ه��ا م��ع��ظ��م ال��ف��ص��ائ��ل
المناهضة للحكومة ولكن المنظمين
متفائلون.
ويقول عبد القدير واليو المتحدث
باسم المؤتمر الذي ترعاه الحكومة

طالبت جامعة الدول العربية
أمس اسرائيل باطالق سراح
جميع االسرى والمعتقلين
الفلسطينيين مستنكرة
االستمرار في اعتقال
رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني وعدد كبير من
اعضاء المجلس .واشارت
االمانة العامة لجامعة الدول
العربية في بيان لها ان
عدد االسرى والمعتقلين
الفلسطينيين في سجون
االحتالل االسرائيلى يزيد
عددهم على  10آالف أسير
من بينهم  317طفال و105
أسيرات.

أولمرت يبحث جدية
جبهة الشمال

السلطة تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال أسلحة

«فتح» تشكك في نوايا هنية حول التنحي

سلة أخبار

إل��ى أن أمير الجيش سبق أن اتهم
في قضية تنظيم الفنية العسكرية
عام  ،1974واتهم في قضية تنظيم
ال��ج��ه��اد ال��ك��ب��رى ع���ام  ،1981وتمت
ت��ب��رئ��ت��ه إال أن ال���س���ل���ط���ات األم��ن��ي��ة
وجهت له تهمة إعادة إحياء تنظيم
الجهاد عام  1993من داخ��ل سجنه
وح��ك��م��ت ال��م��ح��ك��م��ة ع��ل��ي��ه بالسجن
 10سنوات.
ف�����ي غ�����ض�����ون ذل�������ك ق���������ررت أم����س
محكمة جنايات القاهرة إخالء سبيل
الدكتور محمود غزالن عضو مكتب
إرشاد جماعة اإلخوان المسلمين و4
قيادات للجماعة ،كان قد تم القبض
ع��ل��ي��ه��م ف���ي ش��ه��ر م����ارس ال��م��اض��ي،
وذلك على خلفية العرض العسكري
ال��ش��ه��ي��ر ل���ط�ل�اب ج���م���اع���ة اإلخ������وان
المسلمين داخل جامعة األزهر.

رفضت محكمة أمن الدولة
ً
طلبا الستدعاء
األردنية أمس
الرئيس االميركي جورج بوش
لإلدالء بشهادته في قضية
محاولة اغتياله .وأعلن رئيس
المحكمة خالل الجلسة التي
عقدتها المحكمة رفض الطلب
الذي كان محامي الدفاع عن
المتهمين في القضية قد
تقدم به إلى المحكمة لعدم
منطقيته.

نائب مصري يطالب
بعزل شيخ األزهر
في سابقة برلمانية
طالب النائب الوفدي
بمجلس الشعب المصري
محمد عبد العليم بعزل
شيخ األزهر محمد سيد
طنطاوي ومفتي الديار
المصرية علي جمعة من
منصبيهما فورا ،وإقالة
وزير األوقاف محمود
حمدي زقزوق من منصبه
ً
احتجاجا على ما وصفه
بتهاونهم في الحفاظ على
رسالة اإلسالم.

دوليات
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االستحقاق الرئاسي في لبنان إلى الواجهة بعد االنتخابات الفرعية
موسى يدعو إلى االتفاق على اسم الرئيس العتيد ...وبري يبدأ تحركه األسبوع المقبل بلقاء صفير
بيروت -ةديرجلا

بعد انتهاء االنتخابات الفرعية
في دائرة بيروت الثانية والمتن
الشمالي ،يطفو ملف االستحقاق
الرئاسي على ما عداه من ملفات
األزمة السياسية في لبنان،
خصوصا مع اقتراب بدء المهلة
المحددة دستوريا النتخاب رئيس
جديد ،التي تبدأ في  25سبتمبر
المقبل لتستمر بعده مدة شهرين.

صفير يطلق خالل
االيام المقبلة
ً
تحركا لجمع
القيادات المسيحية

شدد امني عام جامعة الدول العربية
ع��م��رو م��وس��ى ع��ل��ى ض����رورة التركيز
على انجاز انتخاب رئيس للجمهورية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��د ان���ت���ه���اء االن��ت��خ��اب��ات
الفرعية ف��ي ب��ي��روت وامل�ت�ن الشمالي،
مؤكدا «ان االستحقاق الرئاسي اصبح
اولوية ال يمكن تجاهلها».
وق���ال م��وس��ى ال���ذي س��ب��ق ل��ه ان ق��ام
بوساطتني لحل االزمة السياسية في
لبنان ،لم تؤديا الى نتيجة في حديث
نشرته صحيفة «النهار» اللبنانية امس
ان «املطلوب التركيز من االن فصاعدا
على اسم الرئيس العتيد للجمهورية،
هذا ما يجب ان يكون عليه العمل في
لبنان بدعم عربي وربما دولي».
واض������اف «ح�����ان ال���وق���ت م���ع اق���ت���راب
م��وع��د االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ل��ت��ؤدي
الزعامات دوره��ا في انقاذ الوطن الن
االستحقاق الدستوري يتعدى املواالة
واملعارضة وهو ملصلحة لبنان وليس
الي اعتبارات اخرى تتعلق بهذا الطرف
او ذاك».
واوض���ح م��وس��ى ان��ه ينتظر انتهاء
ذي�����ول االن���ت���خ���اب���ات ال��ف��رع��ي��ة ل��ي��ج��ري
«ات�����ص�����االت ه��ات��ف��ي��ة ب���م���س���ؤول�ي�ن م��ن
الجهتني الستكشاف ما يجب القيام به
مع اقتراب موعد االستحقاق الرئاسي
«ال��ذي تبدأ مهلته الدستورية في 24
سبتمبر املقبل وتستمر مدة شهرين»،
الفتا الى ان اتصاالته مستمرة بوزيري
خارجية مصر والسعودية احمد ابو
الغيط وسعود الفيصل بهذا الشأن.
م��ن جهة اخ���رى ،اوض���ح م��وس��ى انه
سيتصل ب��وزي��ر الخارجية الفرنسي
برنار كوشنير «للتشاور معه وتنسيق
املساعي لتأمني االستحقاق الرئاسي
من دون اي تأخير ملوعده».
ف�����ي غ����ض����ون ذل������ك ي���س���ت���ع���د رئ���ي���س
ال��ب��رمل��ان اللبناني نبيه ب���ري إلط�لاق
مبادرة باتجاه القيادات اللبنانية من

صفير على خط الرئاسة

معارك ضارية في «البارد»
وسقوط جنديين لبنانيين

الطائرة الروسية
ّ
تخلصت من صاروخ
فوق جورجيا
عمرو موسى

ع������دم اج��������راء االس���ت���ح���ق���اق ال���رئ���اس���ي
وح��ض��ه��م ع��ل��ى تسهيل م��ه��م��ة رئيس
املجلس إلتمام االنتخابات الرئاسية
في موعدها.

زيارة كوشنير . . .
ف�����ي م������������وازاة ذل�������ك ل���ف���ت���ت اوس�������اط
دب����ل����وم����اس����ي����ة ع����رب����ي����ة ف������ي ب����ي����روت
لـ«املركزية» ان ال معطيات محددة على
ام���ك���ان ح���ص���ول ت���ط���ور ج���دي���د ي��وح��ي
ب��اس��ت��ئ��ن��اف م���ث���ل امل���س���اع���ي ال��ع��رب��ي��ة
وال���دول���ي���ة ،إلخ����راج ل��ب��ن��ان م��ن م��أزق��ه،
مستبعدة أن يستأنف وزير الخارجية

دخ������ان ي��ت��ص��اع��د م����ن م��خ��ي��م ن��ه��ر
(أ ف ب)
البارد أمس

بيروت -
تواصلت االشتباكات بني الجيش اللبناني ومسلحي «فتح االسالم» بشكل
عنيف في مخيم نهر البارد ،متسببة في سقوط جنديني للجيش وعدد من
الجرحى ،نقل بعضهم على منت الطوافات الى بيروت للمعالجة.
وقد استمرت العمليات العسكرية التي نفذها الجيش طوال ساعات الليلة
خالفًا ملا كان يحصل سابقًا ،ونهارًا اشتدت االشتباكات على محاور املربع
االخير ،الذي يتحصن فيه املسلحون في منطقة ابو عمار .وعمل الجيش على
وضع حد ألعمال القنص ،مسيطرًا على مبنيني استخدما ملمارسة القنص.
كما داهم موقعًا ،وعثر في داخله على اسلحة وذخائر ،فيما نفذت وحداته
ورشًا ميدانية لردم عدد من املمرات منعا الستخدامها من قبل املسلحني.
من جهة اخرى ،رفض اهالي بلدة مشمش  -عكار رفضا قاطعا تسلم جثة
ابو هريرة «كونه خائنا لوطنه وملنطقته ولم يولد في مشمش وغير مقيم
فيها ،وكونه عنصرا ارهابيا تطاول على املؤسسة العسكرية اللبنانية وعلى
ابناء منطقته وبلدته».

سجال فرنسي على خلفية صفقة «الممرضات» مع ليبيا
بدا اإلعالن عن عقود األسلحة
والطائرات بين فرنسا وليبيا بمنزلة
تشجيع لطرابلس على إطالق
الممرضات والطبيب المحتجزين
منذ أكثر من  8سنوات ،االمر الذي
أثار جدال واسعا في األوساط
الفرنسية.

ابن القذافي:
اتفاق الممرضات
والطبيب
«لعبة غير أخالقية»

باريس ـ جورج ساسين
استمر السجال الداخلي في فرنسا
بشأن «الصفقة» التي تمت بني الرئيس
نيكوال ساركوزي والعقيد الليبي معمر
ال��ق��ذاف��ي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��غ��م��وض ال���ذي
يكتنف «تفاصيل املقايضة» التي أسفرت
ع��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ة إط���ل��اق س������راح ال��ط��ب��ي��ب
الفلسطيني وامل��م��رض��ات البلغاريات،
بينما أش���ارت معلومات صحفية إلى
مفاوضات جارية بني باريس وطرابلس
ل�����ش�����راء أس����ل����ح����ة وت����ح����دي����ث ط����ائ����رات
تتجاوز قيمتها املليار ي��ورو ،وب��دا أن
ه��ذه القضية أث��ارت ارتباكا ل��دى كبار
معاوني س��ارك��وزي في قصر الرئاسة
ووزارتي الخارجية والدفاع.
ووصف النائب في األغلبية الحاكمة
تيير ماراياني السجال الحالي «باملعيب
وامل����خ����ج����ل» م���ن���ت���ق���دًا أح���������زاب ال���ي���س���ار
وسلوكها حيال ه��ذه القضية السيما
بعدما استجاب ساركوزي لطلب الحزب
االشتراكي تشكيل لجنة تحقيق برملانية
في املسألة.
أما النائب االشتراكي جان غالفاني
فاعتبر أن كل الشروح والتبريرات التي
أعطيت من قبل قصر الرئاسة لم تكن

كافية ،والبد من كشف الحقيقة كاملة
خ��ص��وص��ا ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��ص��ري��ح��ات
الغامضة لنجل القذافي سيف اإلسالم..
م����ؤك����دًا «أن������ه ال م���ك���ان ل��ل��دب��ل��وم��اس��ي��ة
ال��س��ري��ة ف��ي ن��ظ��ام دي��م��وق��راط��ي عريق
كديموقراطيتنا».
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ح��م��ل ب��ش��دة النائب
االشتراكي جان لوي بيانكو الذي تولى
إدارة ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة للمرشحة
الرئاسية سيغولني روايال على موافقة
ساركوزي على منح ليبيا التكنولوجيا
ال��ن��ووي��ة م��ن أج���ل ب��ن��اء محطة تحلية
للمياه ،وق��ال «إن الخيار ال��ذي اتخذه
الرئيس الفرنسي هو خيار غير مسؤول
من وجهة النظر الجيو-سياسية ،وغير
م��ف��ي��د ،اس���ت���ن���ادا إل����ى م��ع��اي��ي��ر ال��ط��اق��ة
ب��اع��ت��ب��ار أن ل��ي��ب��ي��ا ل��ي��س��ت ف���ي ح��اج��ة
إل��ى مصنع لتحلية مياه البحر يعمل
بالطاقة النووية وذلك المتالكها النفط
وال��غ��از ...ورف��ض البهلوانية االعالمية
الذي يمارسها ساركوزي».
إل���ى ذل���ك كشفت صحيفة «ل��وم��ون��د»
ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي ع���دده���ا ال����ص����ادر أم��س
أن س��ارك��وزي وأمير دول��ة قطر الشيخ
حمد آل ثاني رتبا االت��ف��اق مع العقيد
ال���ق���ذاف���ي ح��ي��ث ك��ان��ت ل��ي��ل��ة  23ي��ول��ي��و

ق��ال اب��ن ال��زع��ي��م الليبي معمر ال��ق��ذاف��ي ف��ي تصريحات ن��ش��رت ام���س ،إن
املمرضات والطبيب املدانني بتعمد حقن أطفال ليبيني باإليدز ،أفرج عنهم
بعد إدانتهم في ليبيا في أعقاب «لعبة غير أخالقية» دفعت فيها الدول باتجاه
مصالحها .وأضاف سيف اإلسالم أن اإلفراج عنهم بعد سجن استمر ثمانية
أعوام جاء في إطار استعداد فرنسي لتقديم دعم أجنبي للقطاع الصحي
الليبي ،أكبر بكثير من العرض الذي تقدمت به الدول األوروبية من قبل.
وس��ئ��ل عما إذا ك��ان ال��دع��م الطبي والتسوية املالية ال��ت��ي ج��رت م��ع أسر
األطفال يصالن إلى درجة االبتزاز ،فرد بحسب ما قالت املجلة «ابتزاز؟ ربما...
إنه ابتزاز ولكن األوروبيني ابتزونا أيضا» .وأضاف «نعم ...إنها لعبة غير
أخالقية .ولكنهم وضعوا قوانني اللعبة ...األوروبيون ...واآلن هم يدفعون
الثمن ...الكل يحاول أن يلعب ورقته لتقديم مصلحته في بالده».
وسئل القذافي عما عرضه الفرنسيون ول��م يعرضه اآلخ���رون ف��رد قائال
«إننا نتحدث عن مئات املاليني من اليورو لدعم القطاع الصحي في ليبيا،
واملسألة ليست مجرد مسألة مال ،بل هي إدارة ودعم فني إلدارة املستشفى،
وإدارة املستشفى بفريق فرنسي وربطه بمستشفيات فرنسية».
وسئل عما إذا كانت الدول األوروبية عرضت ذلك فقال «لقد عرضت ...لكن
على نطاق محدود للغاية».
(لندن  -رويترز)

واشنطن تحقق
مع نسيب زعيم
مسيحي لبناني
كشفت مصادر ان مكتب
التحقيقات الفيدرالي االميركي
ً
تحقيقا لمعرفة كيفية
فتح
حصول أحد انسباء زعيم
مسيحي على اموال استعملها
لشراء عقار كبير في احدى
الواليات االميركية تردد انها
كاروالينا الشمالية ،تتعدى
قيمته عشرات الماليين من
الدوالرات .وقالت المصادر إن
المكتب الفيدرالي استند في
فتح هذا التحقيق الى ان الوضع
االجتماعي لهذا الشخص ال
ّ
يمكنه من شراء عقار بهذه
الضخامة ،نظرا الى طبيعة
عمله في الواليات المتحدة
االميركية.

ش��أن��ه��ا ت��أم�ين م��ن��اخ��ات االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي ،اضافة الى محاولة التفاهم
على رئيس توافقي للمرحلة املقبلة.
واوض����ح����ت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ان ب��ري
سينطلق ف��ي جولته االس��ب��وع املقبل
من لقاء البطريرك املاروني نصر الله
صفير على خلفية ان األخير قادر من
خالل مرجعيته السياسية والوطنية
والدينية على حسم هذا املوضوع او
املساعدة في حسم التوافق في شأنه،
خصوصا ان موضوع نصاب الثلثني
لجلسة انتخاب الرئيس بات محسومًا،
وم��ش��ي��رة ال���ى ان ب���ري س��ي��ق��وم الح��ق��ًا
بجولة عربية واوروبية لهذه الغاية.

وف������ي ه������ذا ال����س����ي����اق ك���ش���ف م��ص��در
عامل على خط املساعي مع القيادات
امل��ارون��ي��ة ل��ـ«وك��ال��ة األن���ب���اء امل��رك��زي��ة»
ام�����س ان ص��ف��ي��ر س��ي��ط��ل��ق ف����ي خ�ل�ال
االيام القليلة املقبلة تحركًا يهدف الى
جمع ال��ق��ي��ادات املسيحية ول��م الشمل
تحت عنواني «املصالحة واالستحقاق
ال��رئ��اس��ي» ،م��ش��ي��را ال���ى ان ال��ب��ط��ري��رك
الذي طالبه بري وعبر اكثر من موفد
ارسله اليه اخيرا بضرورة معاونته في
اجراء االستحقاق الرئاسي يعي جيدا
مدى الترابط بني املصالحة املسيحية
على مستوى القيادات وامكان تسهيل
اجراء االنتخابات الرئاسية.
واش���ار امل��ص��در عينه ال��ى ان صفير
ف��ي م��س��ع��اه ال��ج��دي��د ي��ع��م��ل ع��ل��ى عقد
ل���ق���اء م��ص��ال��ح��ة ب�ي�ن ال��رئ��ي��س األع��ل��ى
لحزب الكتائب اللبنانية امني الجميل
ورئ��ي��س التيار الوطني الحر النائب
ميشال عون ،الفتا الى انه اذا نجح في
هذه املهمة فسوف يعمل على توسيع
اطار تحرك موفديه في اتجاه القيادات
املسيحية االخ��رى البالغها بخطورة

سلة أخبار

ح��اس��م��ة إذ أج��ري��ت ات���ص���االت هاتفية
ب��ي��ن��ه��م ف����ي ال����وق����ت ال������ذي ك�����ان األم��ي�ن
ال���ع���ام ل��ق��ص��ر اإلي��ل��ي��زي��ه ك���ل���ود غ��ي��ي��ان
يجتمع م��ع ال��ق��ذاف��ي ،وأف����ادت م��ص��ادر
دبلوماسية أن فرنسا سهلت التوصل
إل����ى ات���ف���اق ع��ب��ر ت��وس��ط ق��ط��ر وت��ق��دي��م
ضمانات ،كما استبعدت هذه األوساط
أن تكون الدوحة قد قبلت بحل مشكلة
التعويضات املالية التي تبلغ نحو 461
مليون دوالر من دون مقابل.
في املقابل رفضت السلطات الفرنسية
كشف تفاصيل وثيقة التعاون العسكري
والتجاري التي وقعها ساركوزي في 25
يوليو في ليبيا باعتبار أن ذلك يفترض
موافقة طرابلس املسبقة.
وع�����ل�����ى ال������رغ������م م������ن أن س������ارك������وزي
ن���ف���ى ال�����راب�����ط ب��ي�ن اط���ل���اق امل���م���رض���ات
ال���ب���ل���غ���اري���ات وال���ط���ب���ي���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
والتوقيع على عقود شراء األسلحة إال
أن الدبلوماسيني الفرنسيني يعرفون
ت��م��ام��ا أن��ه��م م��ا دام����وا خ��ل��ف القضبان
ف�لا م��ج��ال ل�لإع�لان ع��ن أي ع��ق��د ل��ش��راء
األس��ل��ح��ة وغ��ي��ره��ا ،وه����ذا م��ا أوض��ح��ه
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك
في عام  2004اثناء زيارته ليبيا.
أم����ا ص��ح��ي��ف��ة «ل���وك���ان���ار أون��ش��ي��ن��ي��ه»
ال������ص������ادرة أم������س ف���ت���ش���ي���ر إل������ى ت���أف���ف
امل��س��ت��ش��ار ال��دب��ل��وم��اس��ي ل���س���ارك���وزي
ج���ان -دي��ف��ي��د ليفيث ألن رأي����ه ل��م يكن
مسموعًا في هذه القضية ،كما أن وزير
الخارجية برنار كوشنير أبقي بعيدا
عن ه��ذه املفاوضات ،بينما تولى ذلك
األمني العام لقصر الرئاسة كلود غييان
وسيسيليا زوجة الرئيس.
وت���ق���ول ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ق���ائ���د ال���ق���وات
الجوية الليبية زار باريس م��رات عدة
للتفاوض م��ع ش��رك��ة «داس����و» م��ن أجل
ش����راء م���ا ب�ي�ن  12و 16ط���ائ���رة «راف�����ال»
وتحديث نحو  40طائرة ميراج بمبلغ
 800ألف مليون يورو وشراء 15طائرة
إرباص.
كما تشير إلى أن الليبيني يرغبون في
شراء عدد من السفن الحربية وتشييد
مصنع لتركيب د ب��ا ب��ات خفيفة تبلغ
فضال عن التوقيع على
نحو مليار يورو
ً
عقود لبناء ط��رق وم��ط��ارات ومحطات
ملعالجة املياه.

الفرنسي وساطته في لبنان هذا الشهر
كما كان أعلن من بيروت في آخر زيارة
له اليها اواخر الشهر الفائت.

انطباعات كوسران . . .
بالتقاطع ،كشف مصدر سياسي بارز
في بيروت عن معلومات تم تداولها في
اوساط الحكومية اللبنانية ،خالصتها
ان امل����س����ؤول ع���ن امل���ل���ف ال��ل��ب��ن��ان��ي في
الخارجية الفرنسية السفير السابق
ج��ان كلود ك��وس��ران اعطى انطباعات
ا ل��ى كوشنير بالتمهل قبل استئناف
مسعاه في بيروت ،نظرا الى عدم وجود

لحودّ :
لن أسلم حكومة
السنيورة
مسؤولياتي

(االرشيف)

مؤشرات ايجابية يمكن البناء عليها
لتثمير اي جولة جديدة ،وتفاديا لتكرار
ما حصل في الزيارة االخيرة التي لم
ت��خ��رج بالنتائج ال��ت��ي ك���ان يتوخاها
كوشنير ،م��ا خ�لا ال��غ��داء اليتيم ال��ذي
جمع معظم ق��ي��ادات ال��ص��ف االول في
مقر السفارة الفرنسية في بيروت.
وشدد املصدر عينه على ضرورة بدء
مسعى ما مللء الوقت الفاصل عن بدء
املهل الدستورية لالستحقاق الرئاسي،
منعا لتفلت الوضع الداخلي ،خصوصا
في ضوء معلومات جديدة عن استعداد
قوى املعارضة الى استئناف تحركها
االعتراضي.

بيروت  -
جدد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود مطالبته بتشكيل حكومة
وحدة وطنية ،او حكومة إنقاذية« ،حتى اذا ما بقي الخالف قائمًا على
هوية الرئيس الجديد ،تسلمت حكومة الوحدة الوطنية املسؤولية في
البالد».
وأك���د ان ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي��س ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ل��ن تتمكن م��ن ان تتسلم
املسؤولية مكان رئيس الجمهورية ،حتى لو كانت مدعومة من أي جهة
كانت .مواقف لحود أتت خالل استقباله امس في قصر بعبدا وفدا من
طالب «تيار املردة» (برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية) ،حيث رد
على سؤال بشأن ترويج فريق االكثرية بأنه اذا لم يحصل االستحقاق
ال��رئ��اس��ي بسبب ع��دم ت��أم�ين ن��ص��اب الثلثنيً ،ف��إن بإمكانهم أن يجروا
ّ
«فليؤمنوا هذا النصف
االنتخابات على اساس النصف زائد واحد ،قائال
اذا استطاعوا ،فهناك بعض في االكثرية قد عاد إلى ضميره» .وأكد انه في
كل االحوال ،فإن هذا االجراء يتناقض مع رسالة لبنان وعيشه املشترك.
ُ
وردًا على ما تورده بعض الصحف من أن رئيس الجمهورية سيذهب
في نهاية واليته إلى قطر أو إلى فرنسا ،قال «أتوجه إلى الذين يقومون
بدفع األم���وال ليكتب في الصحف ما يكتب بسؤالهم :أي��ن كانوا خالل
األحداث ،حني كنت أنا في لبنان ولم أغادره أبدًا ؟» وأضاف «أنا باق في
ٍ
بعبدات (قريته) ،ومن لم يعجبه ذلك فليغادر».

األعيان
لمجلس
اجتماع
ّ
في كابول اليوم في غياب مشرف
وس���ط ع���دم وض���وح ف��ي إمكانية
ال�����ت�����وص�����ل ال�������ى ن����ت����ائ����ج م���ل���م���وس���ة
وواض���ح���ة لكيفية م��واج��ه��ة إره���اب
«ط���ال���ب���ان» و«ال���ق���اع���دة» وص���ل ام��س
ال����م����ئ����ات م�����ن ال�����زع�����م�����اء ال��ق��ب��ل��ي��ي��ن
والدينيين الباكستانيين واألفغان
ال��ى كابول تمهيدا النعقاد مجلس
األع���ي���ان ال��ت��ق��ل��ي��دي (ل���وي���ا ج��ي��رغ��ا)
الذي تبدأ اعماله اليوم .وما زاد في
الشكوك بإمكانية التوصل الى نتائج
واض��ح��ة ل�لاج��ت��م��اع ال���ذي سينعقد
على م��دى اربعة اي��ام مبادرة وزارة
الخارجية الباكستانية الى اإلعالن
ان الرئيس برويز مشرف لن يحضر
ال����ى ك���اب���ول ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي اف��ت��ت��اح
مجلس الـ «لويا جيرغا» الذي يشارك
ف��ي��ه  700زع��ي��م قبائلي ودي��ن��ي من
البلدين لمواجهة عناصر طالبان
والقاعدة.
وك�������ان ال���م���ت���ح���دث ب����اس����م وزارة
الخارجية االفغانية اعلن ان الحكومة
تعتبر ان غياب الرئيس الباكستاني
برويز مشرف لن يؤثر على مجلس

األعيان التقليدي.
وب����رر م��ش��رف األم����ر ب��ارت��ب��اط��ه بـ
«التزامات في العاصمة» الباكستانية
خ��ل�ال م��ك��ال��م��ة ه��ات��ف��ي��ة م���ع ن��ظ��ي��ره
األفغاني حميد كرزاي الذي كان من
ا ل��م��ق��رر ان يفتتح معه اول مجلس
اعيان مشترك بين البلدين في ظل
العالقات المضطربة القائمة بينهما.
واع��ل��ن��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة
ان ال��وف��د الرسمي سيكون برئاسة
رئيس الحكومة شوكت عزيز ويضم
عددا من الوزراء الفدراليين عدا كبار
شيوخ القبائل والزعماء الدينيين.
ويشارك ال��ى جانب شيوخ القبائل
وال��زع��م��اء الدينيين ع���دد كبير من
ال��م��ف��ك��ري��ن وال��ص��ح��اف��ي��ي��ن وممثلي
منظمات اهلية من كال البلدين ،حيث
سيعكف الجميع طيلة ايام االجتماع
على مناقشة القضية المركزية التي
تقض مضاجع الطرفين والمتمثلة
في مواجهة موجة التطرف الديني
واإلرهاب المتصاعدة في البلدين.
(كابول -كونا ،أ ف ب)

أردوغان متحفظ عن ترشيح غول للرئاسة
ذكرت الصحف التركية امس ان
رئيس ال��وزراء رجب طيب اردوغ��ان
متحفظ على ترشيح وزير الخارجية
عبدالله غول للرئاسة ويفضل تقديم
م��رش��ح ت��واف��ق��ي بعد ف��وز ح��زب��ه في
االنتخابات التشريعية.
واوردت ص����ح����ي����ف����ت����ا «و ط����������ن»
و«ح����ري����ي����ت» ان اردوغ����������ان ي��ت��م��ن��ى
ان����س����ح����اب غ������ول م�����ن ال����س����ب����اق ال���ى
الرئاسة حرصا منه على عدم اثارة
توتر جديد بين الحكومة التي كلف
االثنان تشكيلها والعلمانيين.
واف��ادت مصادر قريبة من حزبه
طلبت عدم كشف هويتها ان اردوغان
ل�����ن ي���ط���ل���ب م����ب����اش����رة م�����ن ش���ري���ك���ه
السياسي ال��ت��ن��ازل ،لكنه يرغب في

ان يقوم بذلك بمبادرة منه« ،لكي ال
يتناقض ترشيحه» مع التصريحات
التي ادلى بها يوم االنتخابات.
وال��م��ح غ���ول ب��ع��د ث�لاث��ة اي����ام من
االن���ت���خ���اب���ات ان����ه ال ي�����زال م��رش��ح��ا،
معتبرا ان فوز حزب العدالة والتنمية
يعكس دعما شعبيا له بعدما رفع
ن��اش��ط��و ال���ح���زب ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات
ً
شعار «غول رئيسا» .ولم يؤكد بشكل
واض��ح بعد ذل��ك ب��ق��اؤه ف��ي السباق
الى الرئاسة.
واعتبر رئيس تحرير «حرييت»
ان «ع���ل���ى غ����ول ال�����ذي ي��س��ت��ح��ق ه��ذا
المنصب ب��ج��دارة ان ي��ق��وم ب��ب��ادرة
ويعلن انسحابه».
وق��ال��ت صحيفة «وط���ن» ان حزب

ال����ع����دال����ة وال���ت���ن���م���ي���ة م��ن��ق��س��م ح���ول
ت���رش���ي���ح غ�����ول م���ش���ي���را ال�����ى «ح����رب
اعصاب بين اردوغان وغول».
واضافت الصحيفة ان «اردوغ��ان
ق��ل��ق م��ن رد ف��ع��ل م��ؤس��س��ات ال��دول��ة
م��ث��ل «ال����ق����وات ال��م��س��ل��ح��ة» ف���ي ح��ال
ع��ي��ن غ���ول م��رش��ح��ا ل��ح��زب ال��ع��دال��ة
والتنمية.
وف��ي ح��ال انسحاب غ��ول ،يجري
ت�������داول اس�����م وزي������ر ال����دف����اع وج����دي
غ������ون������ول او وزي����������ر ال����ع����م����ل م������راد
ب��اس��ي��س��ك��ي��وغ��ل��و ل��ي��ص��ب��ح ال��رئ��ي��س
ال��ح��ادي عشر ل��ل��دول��ة التركية ذات
األغ���ل���ب���ي���ة ال��م��س��ل��م��ة وذات ال��ن��ظ��ام
العلماني في الوقت نفسه.
(أنقرة  -ا ف ب)

قال أمس مصدر قريب من
التحقيق الذي تجريه جورجيا
في حادث سقوط صاروخ داخل
اراضي الجمهورية السوفييتية
السابقة هذا االسبوع ان الطائرة
الروسية لم تطلق الصاروخ
لكنها تخلصت منه وهي تفر
خارجة من اجواء جورجيا.
وذكر المصدر ان قائد الطائرة
تخلص من الصاروخ عقب
تعرضه للنيران من قوات
انفصالية على االرض في اقليم
اوسيتيا الجنوبية االنفصالي
في جورجيا الذي تدعمه
موسكو بعد حدوث خطأ في
ما يبدو.
(تبليسي -رويترز)

سجن ثمانية ضباط
مغاربة لتسريبهم
معلومات عن القاعدة
قال محامون ومسؤولون
قضائيون امس إن محكمة
عسكرية مغربية قضت
بالسجن على ثمانية
ضباط في الجيش المغربي
لمدد تصل الى خمسة
أعوام لتسريبهم معلومات
مخابرات عسكرية عن خطة
لتنظيم القاعدة للصحافة.
وحكمت المحكمة خالل
الجلسة التي عقدتها أمس
األول الثالثاء بالسجن على
المتهمين مددا تتراوح بين
ستة أشهر وخمسة أعوام،
كما غرمت أربعة منهم 10
آالف درهم ( 1230دوالرا).
(الرباط -رويترز)

مقتل أربعة
من «القاعدة»
في اليمن
قال الرئيس اليمني علي عبد
الله صالح ،إن قوات األمن
اليمنية قتلت امس اربعة من
متشددي «القاعدة» ضالعين
في تفجير أدى الى قتل ثمانية
سائحين إسبان ويمنيين
اثنين في الشهر الماضي.
وقالت مصادر أمنية ،إن
المتشددين قتلوا عندما
داهمت القوات معقال بالقرب
من مدينة مأرب ،التي تبعد
نحو  150كيلو مترا شرقي
العاصمة صنعاء ،في
الساعات األولى من صباح
امس .واصيب اثنان من قوات
األمن خالل المداهمة.
(صنعاء  -رويترز)

الباكستاني
الجيش
ً
يقتل ً 12مسلحا
إسالميا
أعلن الجيش الباكستاني
امس مقتل  12مسلحا اسالميا
على االقل بينهم اجانب لدى
تدمير مخبأ لتنظيم القاعدة
في منطقة القبائل شمال
غرب باكستان على الحدود
مع افغانستان .وقال ضباط
ان الهجوم كان اضخم عملية
يشنها الجيش على مقاتلين
اسالميين مؤيدين لحركة
طالبان منذ اشهر.
من جهته ،قال المتحدث باسم
الجيش الجنرال وحيد ارشاد
«يبدو ان بين الناشطين الـ12
القتلى ستة الى ثمانية من
العرب والطاجيك والشيشان».
(ميران شاه،
باكستان  -أ ف ب)

دوليات

21

العدد  / 60الخميس  9اغسطس 2007م  26 /رجب 1428هـ

األمم المتحدة تقترح تعزيز مهمتها في بغداد
التزم بان كي مون بالقيام بأعمال
في العراق أكثر مما فعله سلفه
كوفي أنان ،ولكنه واجه قيودًا
بسبب العنف المتزايد ومقاومة
بعض المسؤولين في األمم
ّ
المتحدة الذين يخشون تحمل
المسؤوليات في هذا البلد
المضطرب.

كولوم لينش
صحيفة «واشنطن بوست»
باالتفاق مع «الجريدة»
اقترحت األ م���م المتحدة تعزيز
وج��وده��ا ف��ي ب��غ��داد للمرة األول��ى
منذ أكثر من ثالث سنوات ،معربة
عن استعدادها للعب دور الوساطة
ف���ي ح���ل ال���ن���زاع���ات ال��م��ذه��ب��ي��ة في
البالد.
أت�����ت ه�����ذه ال���خ���ط���وة ب���ع���د ث�لاث��ة
أسابيع من تسليم الرئيس األميركي
جورج بوش طلبه الشخصي الثاني
إل������ى األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ب������ان ك�����ي م���ون
لمساعدته في حل بعض النزاعات
ال��دي��ن��ي��ة واإلث��ن��ي��ة ف��ي ال���ع���راق التي
يصعب معالجتها .وأخبر المستشار
السياسي األعلى في األمم المتحدة
لين باسكو مجلس األمن منذ أيام،
أن األم��م المتحدة ستستعد لزيادة
حجم مهمتها في بغداد بنسبة 50
ً
تقريبا ،وترفع بذلك عدد
في المئة
الموظفين الدوليين من  65إلى 95
خالل األشهر المقبلة.
كما تسعى األ م��م المتحدة إلى
جمع  130مليون دوالر لبناء مجمع
م��ح��ص��ن ف���ي ب���غ���داد إلي������واء ط��اق��م
مهمتها التي ازداد حجمها.
ال���ت���زم ب����ان ب��ال��ق��ي��ام ب��أك��ث��ر مما
فعله سلفه كوفي أنان الذي عارض
بقوة الغزو األميركي للعراق ،ولكنه
ً
قيودا بسبب العنف المتزايد
واجه
وم��ق��اوم��ة ب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن في
األمم المتحدة الذي يخشون ّ
تحمل
المسؤوليات في هذا البلد.
وقال كوباد طالباني ،وهو نائب
كردي ونجل الرئيس العراقي جالل
طالباني« ،تبذل الواليات المتحدة
ً
جهدا لمحاولة إعادة تدويل العراق.
أعتقد أن وجود األمم المتحدة في
العراق سيواجه معارضة واسعة
ال����ن����ط����اق .ف������أي ت����دخ����ل م�����ن األم�����م
المتحدة يجب أن يتم بتنسيق تام
مع الحكومة العراقية».
ت�����ح�����ث ال����������والي����������ات ال����م����ت����ح����دة

وب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا ع�����ل�����ى ال����ت����ص����وي����ت
ال����ي����وم ع���ل���ى ق������رار ل��ت��ح��دي��د م��ه��ام
األم���م ال��م��ت��ح��دة ال��ج��دي��دة .وي��دع��و
ه����ذا ال����ق����رار ال��م��ن��ظ��م��ة إل����ى إج����راء
محادثات حول المصالحة الوطنية
وتعزيز ال��دع��م اإلقليمي وال��دول��ي
للعراق .كما ّ
يمكن األم��م المتحدة
ّ
م��ن ال��م��س��اع��دة ع��ل��ى ح���ل ع���دد من
الخالفات المحلية.
وص َّ���رح المندوب األميركي في
األم��م المتحدة زل��م��اي خليل زاده
«ما يؤجج الصراع هو الخالف بين
ال��م��ج��م��وع��ات ال��ع��راق��ي��ة المختلفة
ع���ل���ى ت����وزي����ع ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��دخ��ل اإلقليمي
غ���ي���ر ال���م���س���اع���د .ي���ج���ب أن ت��ل��ع��ب
ً
دورا أكبر لمساعدة
األمم المتحدة
ال����ع����راق����ي����ي����ن ع����ل����ى ال���ت���غ���ل���ب ع��ل��ى
م��ص��اع��ب��ه��م .وت��ك��م��ن إح����دى م��زاي��ا
األمم المتحدة في إمكان تواصلها
مع العديد من المجموعات وبعض
المجموعات التي ال ّ
تود التحاور
م���ع الع��ب��ي��ن خ��ارج��ي��ي��ن آخ���ري���ن»،
ب��م��ا ف���ي ذل����ك ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
وبريطانيا.
وم����ن ب��ي��ن ال��م��رش��ح��ي��ن األوائ�����ل
لقيادة المهمة إلى العراق ،النائب
السابق لمبعوث األمم المتحدة إلى
ال���ع���راق س��ت��ي��ف��ان دي م��س��ت��ورا من
السويد ،وجان أرنو الدبلوماسي
الفرنسي ال��ذي ق��اد عمليات األم��م
المتحدة في أفغانستان وغواتيماال
وجورجيا .لكن أرنو مرشح لشغل
أع��ل��ى منصب ل�لأم��م المتحدة في
السودان.
غير أن وزير الخارجية العراقي
ه��وش��ي��ار زي���ب���اري ح ّ
����ث ب����ان على
تعيين سفير رومانيا السابق إلى
العراق رادو أونوفراي .أما المرشح
اآلخ�����ر ف��ه��و غ���س���ان س�ل�ام���ة ،وزي���ر
الثقافة اللبناني السابق الذي كان
مستشار أنان في شأن العراق.
ي��ت��ع��ارض ان��ف��ت��اح إدارة ب��وش
على األم���م المتحدة م��ع ازدرائ��ه��ا
السابق بالمنظمة .فعشية الغزو

جندي عراقي يراقب أحد الشوارع
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ك��اظ��م��ي��ة ف���ي ب��غ��داد
أمس (أ ف ب)

األم��ي��رك��ي ل��ل��ع��راق ،ت��ن��ب��أ ال��رئ��ي��س
بوش بأن األمم المتحدة ستالقي
مصير عصبة األمم في حال فشلت
في مواجهة صدام حسين الذي كان
وقتئذ رئيس العراق .وسعت وزارة
الدفاع األميركية إلى استثناء األمم
المتحدة من جهود إعادة بناء.
ول����ك����ن ف����ي األش����ه����ر ال����ت����ي ت��ل��ت
س��ق��وط ص���دام ،ل��ج��أت إدارة بوش
إلى مجلس األمن لضمان الموافقة
ال����دول����ي����ة ع���ل���ى اح���ت�ل�ال���ه ال����ع����راق.
وس��اه��م م��س��ؤول��و األم���م المتحدة

كابول :مستعدون لتحرير الرهائن
الكوريين بالقوة
ال تتردد كابول بالتهديد في
استخدام القوة لتحرير الرهائن
الكوريين الجنوبيين ،رامية الكرة
في ملعب سول التي ترفض شن
أي عملية عسكرية قد تعرض حياة
مواطنيها للخطر ،خاصة بعد أن
قتل الخاطفون اثنين منهم.

مصرة
تبدو الحكومة األفغانية ّ
على موقفها ازاء قضية الرهائن
ال������ك������وري���ي��ن ال����ج����ن����وب����ي��ي�ن ال�������ذي
تحتجزهم حركة «طالبان» ،حيث
مازالت ترفض فكرة إطالق معتقلني
من الحركة مقابل الرهائن ،بينما
أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة أم����س ان
الجيش االفغاني مستعد لتحرير
ال����ره����ائ����ن ب����ال����ق����وة ،م���وض���ح���ة أن
الحكومة تؤخر العملية بسبب قلق
سيول على سالمة رعاياها.
وأك�������د امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال�������وزارة
ّ
زم�����راي�����م ب����ش����اري ان ل�����دى ك���اب���ول
عددا «كبيرا» من الجنود في والية
غ���زن���ة ،ح��ي��ث اخ��ت��ط��ف ال���ك���وري���ون
االن��ج��ي��ل��ي��ون ال�����ـ 23ف���ي  19يوليو
املاضي وقتل اثنان منهم ،موضحا
«نحن مستعدون للتحرك».
وقال بشاري «نحن قادرون على
ش����ن ع��م��ل��ي��ة» ل��ت��ح��ري��ر ال���ره���ائ���ن،
م��ض��ي��ف��ا «ل����م ن��ع��م��د ال����ى تنفيذها
ح��ت��ى اآلن الن��ن��ا ال ن��ري��د تعريض
ح��ي��ات��ه��م ل��ل��خ��ط��ر والن ال��ح��ك��وم��ة
الكورية الجنوبية طلبت منا كذلك
عدم شن عملية عسكرية».
وأف�����������اد امل�����ت�����ح�����دث ان ال���س���ل���ط���ات
االف���غ���ان���ي���ة الت��������زال م���ل���ت���زم���ة اي���ج���اد

ح��ل يتولى التفاوض بشأنه بشكل
اساسي الزعماء القبليون والدينيون،
مشيرا الى ان «وحده الوقت سيظهر
م��ا اذا كنا سننجح .نحن نعمل في
هذا املنحى بشكل جدي للغاية».
وس�����ب�����ق ل���ل���خ���اط���ف�ي�ن ان ق���ت���ل���وا
ره����ي����ن����ت��ي�ن ك�������وري���ي���ن ج���ن���وب���ي�ي�ن
وع�����رض�����وا ت�����ب�����ادل  16ام���������راة م��ن
املجموعة املحتجزة بعدد مماثل
من االفغانيات املرتبطات بحركة
«ط����ال����ب����ان» امل���س���ج���ون���ات ب��ح��س��ب
ق�����ول�����ه�����م ،ف�������ي ق�������واع�������د ع���س���ك���ري���ة
اجنبية.
وك����ان ال��رئ��ي��س االف��غ��ان��ي حميد
كرزاي تعهد عدم التفاوض حول اي
اتفاق لتحرير رهائن بعدما تعرض
النتقادات حادة في مارس املاضي
اث����ر االف�������راج ع���ن خ��م��س��ة ق��ي��ادي�ين
ف��ي حركة «ط��ال��ب��ان» مقابل اط�لاق
الحركة سراح رهينة ايطالي.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،تجد واشنطن
ن��ف��س��ه��ا ف����ي وض�����ع م���ح���رج ح��ي��ال
ال���ض���غ���وط ال���ت���ي ت��م��ارس��ه��ا س��ول
لتسوية قضية الرهائن املحتجزين
ف���ي اف��غ��ان��س��ت��ان ،م���ا ب�ي�ن صعوبة
ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ة ع��س��ك��ري��ة الط�ل�اق
س��راح��ه��م وال���خ���وف ف���ي ح���ال دف��ع

فدية من ان يشجع ذلك على املزيد
من عمليات الخطف.
وق���ال ستيفن ب��ي��دل ،الخبير في
مجلس العالقات الخارجية لوكالة
«فرانس ب��رس»« ،ال ارى الكثير من
ال��خ��ي��ارات املثيرة فعال لالهتمام،
سوى معالجة الوضع دبلوماسيا
ب��ال��ط��ري��ق��ة االف���ص���ل م���ع ال��ك��وري�ين
ال��ج��ن��وب��ي�ين وح��م��ل��ه��م ع��ل��ى تفهم
ص��ع��وب��ة ال���خ���ي���ارات امل���غ���ري���ة مثل
ارس����ال ب��ع��ث��ة ان��ق��اذ او دف���ع ف��دي��ة،
وما يمكن ان يتأتى عنها من نتائج
مخالفة للمطلوب».
ورأى بيدل انه «سيكون في غاية
ال��ص��ع��وب��ة ت��ن��ظ��ي��م م��ه��م��ة ان���ق���اذ»،
م��ح��ذرا م��ن «مخاطر قتل الرهائن
الكوريني او ان���زال خسائر فادحة
في صفوف املنقذين».
ومن غير املطروح كذلك ان تدفع
الحكومة االفغانية فدية .وقال بيدل
«ان��ه��ا س��ي��اس��ة ق��ص��ي��رة ال��ن��ظ��ر .اذا
كافأتم عملية خطف رهائن ،فانكم
ال تحلون املشكلة ( )...اال في حال
غ��ادر جميع االجانب افغانستان،
االمر الذي يبدو غير مرجح».
(أ ف ب ،رويترز)

في تشكيل حكومة انتقالية ،تنظيم
االنتخابات ،والتفاوض على وضع
دس�����ت�����ور .إال أن األم�������م ال��م��ت��ح��دة
أص��ب��ح��ت م��ج��رد م��ت��ف��رج ف��ي حين
راح���ت ال��ب�لاد ت��غ��رق ف��ي الفوضى
أكثر فأكثر.
م��ن ا ل��م��ت��و ق��ع تتكشف النتائج
ً
تدريجيا في العراق خصوصا بعد
أن أدى سحب القوات البريطانية
من البصرة إلى انسحاب موظفي
األم���م المتحدة م��ن المدينة ،التي
تعد أحد مقرات المنظمة الدولية

الثالثة في البالد .وقال باسكو إن
ازدي����اد العمليات االن��ت��ح��اري��ة في
أرب��ي��ل ،حيث تقوم األم��م المتحدة
بمهمة صغيرة ،يجعل من الصعب
ت���وس���ي���ع ن���ط���اق ال��ع��م��ل��ي��ات ه��ن��اك
ً
حاليا.
يشعر العديد من موظفي األمم
المتحدة باالمتعاض من الواليات
ال����م����ت����ح����دة ب����ع����د ح�����ادث�����ة ت��ف��ج��ي��ر
الشاحنة ف��ي ب��غ��داد ف��ي أغسطس
 ،2003ا ل������ذي أدى إ ل�����ى م��ق��ت��ل 22
م���وظ���ف ً���ا م����ن األم������م ال���م���ت���ح���دة ،م��ن

بينهم المندوب الخاص سيرجيو
ف��ي��ي��را دي م��ي��ل��و ال����ذي ك���ان يعمل
هناك على الرغم من مجازفة القوات
العسكرية األميركية التي عارضتها
المنظمة .وأعرب بعض المسؤولين
ف���ي األم�����م ال��م��ت��ح��دة ،وم����ن بينهم
م���س���ؤول ح��ف��ظ ال���س�ل�ام ال��ف��رن��س��ي
ج����ان م�����اري غ��وي��ه��ي��ن وم��ن��دوب��ة
حقوق اإلنسان الكندية لويز أربور
ع��ن قلقهما ح��ي��ال إ م��ك��ان تحميل
األم��م المتحدة مسؤولية الوضع
في العراق.

تسعى األمم المتحدة
إلى جمع  130مليون
دوالر لبناء مجمع
محصن في بغداد
إليواء طاقمها

ترحيب دولي بالقمة األولى
بين الكوريتين منذ سبع سنوات
يأتي اإلعالن عن عقد القمة في
وقت يبدو فيه أن كوريا الشمالية
تتقدم على طريق نزع أسلحتها
النووية ،ما يساعد على إعادة
العالقات الطبيعية بين الكوريتين،
وعلى تحسين عالقات كوريا
الشمالية مع المجتمع الدولي.

ب����ع����د س���ب���ع���ة أع����������وام ع����ل����ى ال���ق���م���ة
التاريخية التي اطلقت عملية التقارب
بينهما تلتقي الكوريتان على أعلى
م��س��ت��وى ن��ه��اي��ة أغ��س��ط��س ف��ي بيونغ
يانغ لتعزيز السالم في شبه الجزيرة
المقسمة منذ ستة عقود ،على ما أفاد
مصدر رسمي كوري جنوبي.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة
«ب��م��وج��ب ات���ف���اق م��ب��رم ب��ي��ن ال��رئ��ي��س
ال�����ك�����وري ال���ج���ن���وب���ي روه م���و-ه���وي���ن
ورئ��ي��س لجنة ال��دف��اع ف��ي جمهورية
كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا
الشمالية) كيم جونغ ايل قرر الرئيس
روه مو-هوين التوجه الى يونغ يانغ
من  28الى  30أغسطس.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي روه
مو هيون ام��س إن أجندة القمة التي
ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ إيل ستتضمن مسألة نزع
ال���س�ل�اح ال����ن����ووي م���ن ش��ب��ه ال��ج��زي��رة
ال��ك��وري��ة وات��ف��اق��ي��ة ال��س�لام وال��ت��ع��اون
االق��ت��ص��ادي ب��ي��ن ال��ج��ارت��ي��ن .وذك���رت
وك���ال���ة ي��ون��ه��اب ال���ك���وري���ة ال��ج��ن��وب��ي��ة
لألنباء أن شيون هو سيون الناطق
باسم الرئيس الكوري الجنوبي قال
ّ
ستمهد الطريق
إن روه أوضح أن القمة
أمام «تنظيم وتأسيس» لقاءات القمة
الكورية الدورية .وقال «ستساعد القمة
الثانية على إعادة العالقات الطبيعية
ً
جديدا
بين الكوريتين وت��وف��ر زخ��م ً��ا
ل��ت��ح��س��ي��ن ع�ل�اق���ات ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة
م�����ع ال���م���ج���ت���م���ع ال��������دول��������ي» .وأض�������اف
«على الحكومة الكورية الشمالية أن
ّ
تحضر بهدوء للقمة .يجب أن تتركز
ّ
التحضيرات على تحقيق تقدم عملي
ف��ي م��س��ي��رة ن���زع ال��س�لاح ال��ن��ووي من
شبه الجزيرة الكورية والسالم ومراقبة
ال���س�ل�اح وال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي بين
الدولتين».
ورح��ب الرئيس ال��ك��وري الجنوبي
السابق كيك داي-جونغ ()2003-1997

مهندس سياسة عرفت باسم «شعاع
ال����ش����م����س» ح����ي����ال ك����وري����ا ال��ش��م��ال��ي��ة
المستوحاة من سياسة فيلي براندت
«اوستبوليتيك» ،بالقمة معتبرا انها
«ستشكل خطوة كبيرة باتجاه السالم
والمبادالت بين البلدين».
وق���د وق���ع ك��ي��م داي-ج���ون���غ اإلع�ل�ان
ال��م��ش��ت��رك ف���ي  15ي��ون��ي��و  2000مع
ن��ظ��ي��ره ك��ي��م ج���ون���غ-اي���ل ال�����ذي ك��رس
تحسن العالقات بين البلدين.
واعتبر بايك جونغ-شون مستشار
ال��رئ��ي��س روه ل���ش���ؤون األم�����ن أن قمة
أغسطس ستكون فرصة لقادة البلدين
«ل��وض��ع أس���س ح��ق��ب��ة م��ن ال��س�لام في
شبه الجزيرة الكورية».
وخ�ل�ال م��ؤت��م��ر صحفي ق���ال مدير
االستخبارات الكورية الجنوبية (نيس)
كيم مان-بوك إنه توجه سرا مرتين الى
الشمال مطلع أغسطس تحضيرا للقاء
بين البلدين اللذين ال ي���زاالن نظريا
ف��ي ح��ال��ة ح���رب بسبب ع���دم توقيع
معاهدة سالم بعد الحرب الكورية
( .)1953-1950وكانت الكوريتان عقدتا
أول ق��م��ة لهما ف��ي ي��ون��ي��و  2000بين
الرئيس الكوري الجنوبي آن��ذاك كيم
داي جونغ والزعيم الكوري الشمالي
ك��ي��م ج���ون���غ إي����ل م���ا أدى إل����ى ت��ق��ارب
ومصالحة بين الدولتين الجارتين.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اك�����دت وك���ال���ة االن���ب���اء
الكورية الشمالية عقد القمة معتبرة
انها ستشكل «حقبة سالم جديدة».
وتمنت الواليات المتحدة ان تكون
ال��ق��م��ة ف��رص��ة لتعزيز ال��س�لام واألم���ن
ف��ي شبه ال��ج��زي��رة ال��ك��وري��ة وان تدفع
ع��م��ل��ي��ة ن�����زع األس���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة ف��ي
الشمال قدما.
وق������ال������ت ال����ن����اط����ق����ة ب�����اس�����م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ج����وان م����ور «إن���ن���ا ن��رح��ب
منذ زم��ن وندعم الحوار بين الشمال
وال��ج��ن��وب ون��أم��ل ف��ي أن يساهم هذا
ال��ل��ق��اء ف��ي ت��ع��زي��ز األم���ن وال���س�ل�ام في

تسعى موسكو الى تعزيز دفاعها
الجوي والفضائي ملواجهة أي هجوم
محتمل ،وذل��ك عبر إن��ش��اء منظومة
جديدة من األسلحة املتطورة ،على
ما أعلن قائد القوات الجوية الروسية
الجنرال الكسندر زيلني أمس.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن
زيلني قوله إن هذه املنظومة ستنتمي
إلى الجيل الخامس من أسلحة الدفاع
الجوي ،وستتفوق على منظومة «س
  »400التي ب��دأت ال��ق��وات الروسيةتتسلح بها.
وشدد املسؤول الروسي على أن تلك
َّ
املنظومة ستكون قادرة على التصدي
لهجوم من الفضاء أيضا .وقال ،في
م��ع��رض ح��دي��ث��ه ع��م��ا ه��و ج��دي��د في
تسليح الجيش ال��روس��ي مستقبال،
ان م��وس��ك��و «ب�������دأت ،ب���ال���ت���ع���اون مع
ال��ه��ن��د ،ال��ع��م��ل ع��ل��ى تصنيع ط��ائ��رة

جديدة للنقل العسكري ،وهي طائرة
م��ت��وس��ط��ة ال���ح���م���ول���ة .،ك��م��ا يستمر
العمل في مجال تصنيع طائرة نقل
خفيفة أطلق عليها اسم إيل.»112-
وأف����اد ق��ائ��د ال���ق���وات ال��ج��وي��ة بأنه
بدأ كذلك العمل على تصميم طائرة
قتالية جديدة يحتاج إليها الجيش
ف���ي ج��ب��ه��ة ال��ق��ت��ال ،وط���ائ���رة ج��دي��دة
بعيدة املدى.
وأوض��ح زيلني ،ال��ذي ك��ان يتحدث
إلى الصحافيني ملناسبة عيد القوات
الجوية الروسية ،أن موسكو ستبدأ
ال���ع���م���ل ق���ري���ب���ا ف����ي م����ج����ال ت��ص��ن��ي��ع
ط��ائ��رة حربية م��ن الجيل الخامس،
مشيرا إلى أنه تم االنتهاء من أعمال
التصميم الهندسي.
وكان قائد القوات الجوية الروسية
ق�����ال ف����ي م���اي���و امل�����اض�����ي ،إن�����ه ت��ق��رر
أن ي��ق��وم امل��ص��ن��ع ال���واق���ع ف��ي مدينة

ك���وم���س���وم���ول���س���ك ع���ل���ى ن���ه���ر آم�����ور
بتصنيع الطائرة الحربية الجديدة
ال�����ت�����ي ص���م���م���ه���ا م���ه���ن���دس���و ش���رك���ة
«سوخوي».
وق���ال امل��س��ؤول ال��روس��ي إن سالح
الجو الروسي سيبدأ قبل عام 2011
تسلم طائرات حديثة تعمل بال طيار
يصل مداها إلى ما يتراوح بني 300
و 400كلم وتستطيع قضاء ما يصل
إل���ى  12س��اع��ة م��ت��واص��ل��ة ف���ي ال��ج��و
خالل طلعة واح��دة .ووضعت وزارة
ال���دف���اع ال��روس��ي��ة خ��ط��ة ل��ت��ط��وي��ر ما
يملكه الجيش الروسي من الطائرات
التي تعمل بال طيار.
وأوض���������ح زي����ل��ي�ن أن «اإلم����ك����ان����ات
االقتصادية املحدودة في تسعينيات
ال��ق��رن امل��اض��ي ل��م تسمح بمواصلة
العمل ف��ي تصنيع م��ا ت��م تصميمه
من طائرات بال طيار في زمن االتحاد

شبه الجزيرة ال��ك��وري��ة ،وف��ي تحقيق
اه���داف االت��ف��اق الثالثي (أب���رم ف��ي 13
فبراير حول نزع االسلحة النووية في
كوريا الشمالية)».
وأع�����رب�����ت ال���ص���ي���ن ح��ل��ي��ف��ة ك���وري���ا
ال��ش��م��ال��ي��ة وال���دول���ة ال��ت��ي تستضيف
المفاوضات المتعددة األط��راف حول
ملف كوريا الشمالية النووي عن األمل
ف��ي ان يفضي االج��ت��م��اع ال��ى «نتائج
ايجابية» بحسب بيان صادر عن وزارة
الخارجية.

ترحيب ياباني
م��ن ج��ه��ت��ه رح���ب رئ��ي��س الحكومة
اليابانية شينزو آبي بالقمة الكورية
الجنوبية الشمالية ،وأم��ل أن تحقق
ت��ق��دم��ا ع��ل��ى ط��ري��ق إزال�����ة ال��ت��وت��ر في
شبه ال��ج��زي��رة ال��ك��وري��ة ،ودع���ا سيول
ال���ى ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ب��ي��ون��غ ي��ان��غ لحل
أزم������ة ال��م��خ��ت��ط��ف��ي��ن ال���ي���اب���ان���ي���ي���ن ف��ي
كوريا الشمالية .غير أن وكالة كيودو
ال��ي��اب��ان��ي��ة ل�ل�أن���ب���اء ذك�����رت أن بعض
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��ي��اب��ان��ي��ي��ن ع���ب���روا عن
قلقهم من أن تعني القمة أن يتم إبعاد
ط��وك��ي��و ع���ن ال��م��ب��اح��ث��ات ال��م��ت��ع��ددة
األط��راف لحل األزم��ة النووية لكوريا
ال���ش���م���ال���ي���ة وإع�����اق�����ة ج���ه���ود ال���ي���اب���ان
ف��ي م��ح��اول��ة اس��ت��رج��اع م��ن تبقى من
م��واط��ن��ي��ه��ا ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ف���ي ك��وري��ا
الشمالية.
وأع����اد رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة اليابانية
ال����م����ع����روف ب���م���وق���ف���ه ال���م���ت���ش���دد ض��د
كوريا الشمالية التأكيد على أن مسألة
ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ت��ش��ك��ل أه��م��ي��ة ق��ص��وى
بالنسبة ل��ل��ي��اب��ان ق ً
��ائ�لا «ن��وج��ه م��رة
أخ���رى ال��دع��وة إل���ى ك��وري��ا الجنوبية
ل���ك���ي ت���ت���ف ّ���ه���م أه���م���ي���ة ه������ذه ال��م��س��أل��ة
بالنسبة لنا».
(طوكيو ،سيول ،واشنطن  -يو
بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

ً
ً
موسكو تبني نظاما جديدا للدفاع الجوي والفضائي

كورية جنوبية تشارك في تظاهرة
أم���ام ال��س��ف��ارة األميركية ف��ي سول
لمطالبة واشنطن بالتدخل لإلفراح
عن الرهائن (أ ب)

السوفييتي ،ولهذا فإن القوات الجوية
بدأت أخيرا تسلم ما بدأ العمل على
تصنيعه قبل  10إلى  12عاما».
ويذكر أن القوات الجوية الروسية
تحتفل في الثاني عشر من أغسطس
ال����ج����اري ب���ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ال����ـ95
لتأسيسها.
(يو بي آي)
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أزرق الناشئين إلى معسكر سلوفاكيا األحد المقبل
حازم ماهر

يغادر منتخب األزرق للناشئين
لكرة القدم الكويت يوم األحد
المقبل متوجها إلى سلوفاكيا
للدخول في المعسكر ،الذي ًينتهي
أول سبتمبر المقبل ،استعدادا
للتصفيات التي تستضيفها إيران
والمؤهلة لبطولة آسيا.

محمد الفرحان

يغادر منتخب الكويت لناشئي
كرة القدم تحت  17سنة يوم األحد
المقبل  12أغسطس في تمام الساعة
ً
ً
 5.30ص���ب���اح���ا ال���ك���وي���ت م��ت��وج��ه��ا
لسلوفاكيا للدخول ف��ي المعسكر،
الذي ينتهي في أول سبتمبر المقبل،
ً
اس����ت����ع����دادا ل��ل��ت��ص��ف��ي��ات اآلس��ي��وي��ة
ال��ت��ي تستضيفها اي���ران والمؤهلة
ل���ب���ط���ول���ة آس����ي����ا ،وت���ض���م م��ج��م��وع��ة
األزرق منتخبات ايران ،أفغانستان،
األردن ،ال��ب��ح��ري��ن ،ن��ي��ب��ال ،ويصعد
المنتخب االول وا ل��ث��ا ن��ي للبطولة
م��ب��اش��رة ،وي��ت��ك��ون ال��وف��د م��ن مدير
ً
المنتخب محمد الفرحان (رئيسا)،
ً
س��ن��د ال��ح��م��ل��ي (م���ش���رف���ا) ،ال��ص��رب��ي
ً
ميلتوفيتش (م��درب��ا) ،أحمد حيدر
ً
(مساعد مدرب)،أحمد دشتي (مدربا
ل�����ح�����راس ال�����م�����رم�����ى) ،م����اه����ر ح���ل���وة
(اخ��ت��ص��اص��ي ع�ل�اج ط��ب��ي��ع��ي) ،و24
الع���ب���ا ه����م ط��ل��ال م��ص��ط��ف��ي ،أح��م��د
العبدالله ،سعد أد ي��ل��م ،عبدالعزيز
ع���رب ،فهد ن��ف��اع ،م��ش��اري الكندري
(ال���ع���رب���ي) ،م��ح��م��د ال���م���اص ،ع��دن��ان
محمد رض���ا ،محمد ال��ع��ط��ار ،حمد
ال��ح��رب��ي ،ب����راك ب��ورس��ل��ي (ك��اظ��م��ة)،
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ح��س��ي��ن��ان ،ع��ب��دال��ل��ه
العمار ،عبدالله الكندري ،طالل اللهو،
عبدالله العجمي (الكويت) ،عبدالله
كرم ،خالد المطوع (القادسية) ،أحمد
رح���ي���ل ،ب��ن��در ال��دي��ح��ان��ي (ال��ن��ص��ر)،
عبدالله العنزي ،سلطان المطيري،
(الجهراء) ،يوسف الربيع (التضامن)،
حسن سامي العلي (اليرموك).
وقال محمد الفرحان في تصريح
لـ «الجريدة» ان األزرق سيخوض 6
مباريات تجريبية في معسكره مع
أندية سلوفاكية لم تحدد أسماؤها
ح���ت���ى اآلن ،وأض�������اف ال���ف���رح���ان ك��ل
م����ا ن����رج����وه ه����و ال�����وص�����ول ألف��ض��ل
ً
م��س��ت��وي��ات ال���ف���ري���ق ف��ن��ي��ا وب��دن��ي��ا،

ونتمنى من الله ان يحقق المعسكر
ه�������ذا ال������ه������دف ،وق���������ال ان االت�����ح�����اد
السعودي أرسل كتابا للجنة المؤقتة
المكلفة ب��ادارة ش��ؤون الكرة يعتذر
فيه ع��ن إق��ام��ة ال��م��ب��اراة التجريبية
ل�لأزرق مع منتخب المملكة بحجة
االشتراك في بطولة االمارات الودية،
م��م��ا أرب���ك ح��س��اب��ات��ن��ا ب��ش��أن خطط
االس��ت��ع��داد  (،ي��ذك��ر أن األزرق ك��ان
سيشارك في ال��دورة المذكورة لوال
االعتذار الغريب لالتحاد االماراتي،
ال������ذي ت��ح��ج��ج ب�����ان ال������رد ال��ك��وي��ت��ي
ب��ش��أن ال��م��ش��ارك��ة او االع��ت��ذار تأخر
ً
ً
ك���ث���ي���را ،ع��ل��م��ا ب����أن ال�����رد م���ن ج��ان��ب
ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ؤق��ت��ة ج���اء ب��ع��د يومين
فقط من كتاب االت��ح��اد االم��ارات��ي!)،
وأشار الفرحان الى أن ميليتوفيتش
ط���ال���ب ب���إق���ام���ة ث��ل�اث م���ب���اري���ات مع
منتخبات مرتفعة المستوى ،بعد
ال��ع��ودة م��ن المعسكر أي��ام 11 ،6 ،4
سبتمبر المقبل  .وستتولي اللجنة
المؤقتة القيام بهذه المهمة .وقال
ان األزرق خاض مباراتين فقط قبل
ا ل��س��ف��ر لمعسكر سلوفاكيا االو ل���ى
مع ناشئي نادي القادسية وانتهت
ب��ال��ت��ع��ادل االي���ج���اب���ي ،1/1وال��ث��ان��ي��ة
م��ع ناشئي ن���ادي ال��ك��وي��ت وانتهت
ب����ف����وز األزرق ب���ه���د ف���ي���ن ن��ظ��ي��ف��ي��ن،
ونجح الالعبون من خالل المباراة
في تطبيق فكر الجهاز الفني ،الذي
لعب بالتشكيل األساسي في الشوط
األول ودفع بعدد كبير من الالعبين
في الشوط الثاني ،وأضاف انه ً
بناء
على رأي مدرب حراس المرمى أحمد
دشتي فقد شارك حارس المنتخب
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ح��س��ي��ن��ان م��ع ن��ادي��ه
ال��ك��وي��ت ح��ت��ى ت��ت��م ت��ج��رب��ت��ه بشكل
أكثر فاعلية.

منتخب الناشئين تحت  17سنة

اللجنة االنتقالية
ّعدلت جدول
الدوري العام

راشد الحربي يحرز
ذهبية آسيا في الغطس
تمكن البطل راشد الحربي من
إحراز الميدالية الذهبية للفئة  cفي
السلم الثابت في البطولة اآلسيوية
الخامسة لأللعاب المائية ،والمقامة
حاليا في العاصمة اإلندونيسية
جاكرتا.

اس��ت��ب��ع��اد م���ي���دو ل���ع���دم اس���ت���ق���راره
مع ناديه

أض������������اف االت���������ح���������اد ال����ك����وي����ت����ي
ل��ل��س��ب��اح��ة ان����ج����ازا ج���دي���دا لسجله
ال��ح��اف��ل ب��االن��ت��ص��ارات واالن��ج��ازات
على كل االصعدة ،فباألمس القريب
حصد ابطال السباحة لقب البطولة
العربية للسباحة ،والتي اقيمت في
ال��م��غ��رب ،بحصولهم على ك��م كبير
من الميداليات أهلتهم الحتالل مركز
ال��ص��دارة ل��ل��رج��ال ...وال��ي��وم يواصل
أبطالنا للغطس وكرة الماء تحقيق
االنتصارات في البطولة اآلسيوية
الخامسة لاللعاب المائية ،والمقامة
ح��ال��ي��ا ف��ي ال��ع��اص��م��ة االندونيسية
ج�����اك�����رت�����ا ...ح���ي���ث ت���م���ك���ن م��ن��ت��خ��ب
ال��غ��ط��س م���ن خ�ل�ال ال��غ��ط��اس راش���د
الحربي من احراز الميدالية الذهبية
للفئة  Cفي السلم الثابت ،حيث قدم
الحربي اداء راقيا بقفزاته المتميزة،
وال���ت���ي ن��ال��ت اس��ت��ح��س��ان واع��ج��اب
القضاة والجماهير التي احتشدت
ف������ي م����ج����م����ع اح������������واض ال���س���ب���اح���ة
بجاكرتا.
وفي المسابقة نفسها للفئة  Cفي
السلم الثابت احتل الغطاس حمد
صالح المركز الخامس في الترتيب
العام للغطاسين ،كما احتل الثنائي
احمد القالف وفهد الحمدان المركز
ال����راب����ع ل��م��س��اب��ق��ة زوج������ي ال��غ��ط��س
ل��ل��س��ل��م ( )3م���ت���ر م����ت����ح����رك ،وع��ق��ب
ان���ت���ه���اء م��س��اب��ق��ات ال��غ��ط��س ق��ام��ت
ادارة الوفد بتكريم الغطاس راشد
الحربي على االنجاز اآلسيوي الرائع
بصورة فورية ،وفي مجمع احواض
السباحة.
م���ن���ت���خ���ب ك������رة ال�����م�����اء ف������از ع��ل��ى

المضيف
وف��������ي ال����ب����ط����ول����ة ن���ف���س���ه���ا ل���ك���رة
ال��م��اء ح��ق��ق ازرق ال��ن��اش��ئ��ي��ن ارب��ع��ة
انتصارات متتالية ،حيث ف��از على
ك���ل م���ن م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ه��ن��د ،ت���اي���وان،
قطر ،كما فاز على اندونيسيا الفريق
المضيف بنتيجة .7/12
ومن المنتظر ان يكون ازرق الماء
ق��د التقى ف��ي وق��ت متأخر م��ن يوم
امس منتخب هونغ كونغ ،وفي حال
فوزه في هذا اللقاء فانه سوف يتأهل
للدور قبل النهائي لمالقاة منتخب
ايران لكرة الماء القوي.

تخطيط سليم

قررت اللجنة االنتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة
القدم في اجتماعها مساء امس تغيير موعد بدء مباريات
الدوري العام لتكون البداية في  22سبتمبر بدال من  27من
الشهر ذاته ،وكذلك تقرر تقديم موعد المباراة الفاصلة بين
ال��ن��ادي العربي ون���ادي التضامن لتقام ف��ي 10ب���دال م��ن 23
سبتمبر ،في حال عدم تلقي رد من االتحاد االسيوي بهذا
الخصوص.
وجاء التعديل في المواعيد المذكورة بعد التغير الطارئ
على ج��دول مباريات التصفيات االسيوية المؤهلة لكأس
ال��ع��ال��م ل��ت��ك��ون م��وائ��م��ة م���ع م���ش���ارك���ات ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي
واستحقاقات االندية المقبلة.

بحرينيا القادسية يصالن مساء الغد
محمد الفضلي
علمت «الجريدة» ان الالعبين طالل يوسف و محمد حسين المحترفين
في صفوف نادي القادسية سيصالن الى البالد مساء الغد من البحرين
ب��ع��د ان��ت��ه��اء إج��ازت��ه��م��ا ال��ت��ي قضياها ب��ع��د ان��ت��ه��اء م��ش��ارك��ة المنتخب
البحريني في البطولة اآلسيوية التي أقيمت في تايلند وماليزيا وفيتنام
وأندونيسيا أخيرا ،وسيلتحق الالعبان مساء يوم السبت القادم بصفوف
الفريق الذي بدأ تدريباته قبل ايام قليلة على استاد محمد الحمد بقيادة
مدربه الجديد جوزيه انطونيو جاريدو ومساعده عبدالعزيز حمادة،
ً
و ذل���ك اس��ت��ع��دادا للمعسكر ال��خ��ارج��ي ال���ذي س��ي��ق��ام ف��ي ال��ب��رت��غ��ال ي��وم
 15أغسطس مدة عشرين يوما استعدادا للموسم الجديدالذي سيبدأ
باستحقاقات األصفر اآلسيوية.

طائرة العربي تبدأ السبت
وال���م���س���ان���دة ال�ل�ام���ح���دودة م���ن قبل
رئيس مجلس ادارة السباحة الشيخ
خ��ال��د ال���ب���در ،واخ���وان���ه ف���ي مجلس
االدارة ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ب��اخ�لاص
وت��ف��ان وتخطيط سليم وم���دروس،
م����ن اج������ل م����واص����ل����ة االن����ت����ص����ارات،
وانشاء قواعد عريضة من الالعبين
ف���ي االل����ع����اب ال��م��ائ��ي��ة (ال���س���ب���اح���ة -
الغطس  -كرة الماء) ،وتمنى عباس
ان يواصل ابطالنا في الغطس وكرة
ال���م���اء ان���ت���ص���ارات���ه���م وال���ت���أه���ل ال��ى
االدوار النهائية وب���ال���ذات ف��ي ك��رة
ال���م���اء ،م��ش��ي��را ال���ى ان منتخب ك��رة
الماء يضم العبين صغارا واعمارهم
ال تتعدى  14عاما ،وقال ان مجلس
ادارة السباحة يؤمن بتواصل حلقات
االج��ي��ال ،ويعمل ب��ص��ورة مستمرة
على تأهيل العبين صغار ليكونوا
رافدا رئيسيا للمنتخبات االولى.

يباشر فريق الكرة الطائرة بالنادي
العربي تدريباته ابتداء من السبت
المقبل  11أغسطس استعدادا
للموسم المقبل.

محمد عبد العزيز
ت�������ب�������دأ ط��������ائ��������رة األخ��������ض��������ر أول
تدريباتها على صالة عبد العزيز
الخطيب فى بداية األسبوع المقبل
استعداد لبطوالت االتحاد المقبلة
بقيادة المدرب البلغاري هيرستو
فيتاكلس الذي مدد النادي تعاقده

م��ع��ه ب��ع��د ال��م��س��ت��وى ال��ج��ي��د ال���ذي
قدمه معه الفريق الموسم المنصرم
ومساعده الوطني سعد يعقوب.
وذل������ك ب���م���ش���ارك���ة ال���ف���ري���ق األول
وفريق الشباب تحت  19سنة ما عدا
الالعبين المنضمين إلى المنتخبات
الوطنية.
ويركز الجهاز الفني خ�لال فترة
اإلع������داد األول�����ى ع��ل��ى رف����ع م��ع��دالت
اللياقة البدنية لالعبين خاصة بعد
ال���ع���ودة م���ن ف��ت��رة ال���راح���ة السلبية
الطويلة من نهاية الموسم الماضي
كما يحرص الجهاز الفني خالل هذة
الفترة على تجهيز الالعبين بصورة
جيده تخوفا من حدوث اى اصابات
قبل ال��دخ��ول ف��ي التدريبات الفنية
والخططية.

إعداد الفريق أفضل
من «التنشيطية»

من جهته ،عبر احمد عباس عضو
مجلس االدارة المتواجد مع الوفد
في جاكرتا عن سعادته لالنجازات
التي حققها ابطالنا في هذا المحفل
اآلسيوي الكبير.
وق�����ال :ان ف����وز ال��ح��رب��ي بذهبية
الغطس ل��م يكن ب��االم��ر السهل فقد
ش���ه���دت ال��ب��ط��ول��ة م��ن��اف��س��ات ق��وي��ة
لكن اداء الحربي جاء رائعا ومثيرا
والقى استحسان الجميع الى درجة
ان القضاة (الحكام) قد اشادوا بادائه
وم��ن��ح��وه ال��درج��ة ال��ت��ي يستحقها،
وال���ت���ي اه��ل��ت��ه الق��ت��ن��اص ال��م��ي��دال��ي��ة
الذهبية.
واش��ار ال��ى ان ه��ذه النتائج التي
سجلتها السباحة سواء في البطولة
ال���ع���رب���ي���ة ف����ي ال���م���غ���رب وال���ب���ط���ول���ة
اآلس��ي��وي��ة ال��ح��ال��ي��ة ف��ي ج��اك��رت��ا ما
كان لها لتتحقق لوال الدعم الكبير

جاسم النبهان محترف العربي السابق

استبعاد ميدو واستدعاء
غالي لساحل العاج

الزمالك يشتكي ميشيل
لـ «الفيفا» وكرول وصل لتدريبه

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر ال��ذي يواجه ساحل
العاج ودي��ا في  22الحالي في فرنسا ،المهاجم احمد حسام
ميدو بحجة ان الالعب لم يستقر مع ناديه الجديد سندرالند
حتى االن ،في الوقت الذي تم فيه استدعاء المدافع حسام غالي
المنتقل بدوره حديثا من توتنهام هوتسبر الى برمنغهام رغم
انه يمر بالظروف عينها.
وض��م ال��م��دي��ر الفني حسن شحاتة م��ن المحترفين خ��ارج
مصر كال من أحمد حسن (اندرلخت البلجيكي) وأحمد فتحي
(شيفيلد يونايتد االنكليزي) وأحمد ابو مسلم (ستراسبورغ
الفرنسي) ومحمد زيدان (هامبورغ االلماني) وشريف اكرامي
(فيينورد الهولندي) وابراهيم سعيد (انقرة غوشو التركي).
وق��ال شحاته إن��ه سيقوم باختيار بقية الالعبين ال��ـ 14من
الدوري المحلي عقب انتهاء مباريات االسبوع االول للدوري
العام الجديد ،مشيرا ال��ى أن االخ��ت��ي��ارات سيتم فيها مراعاة
احتياجات المنتخب في كل المراكز والحالتين الفنية والبدنية
لمواجهة ساحل العاج في مباراة تعتبر فرصة مهمة لالستعداد
قبل خوض مباريات التصفيات األفريقية المؤهلة الى بطولة
كأس األمم االفريقية التي تستضيفها غانا عام .2008

هنري ميشيل

وفى تصريح خاص لـ «الجريدة»
كشف أنور أسد مدير طائرة العربي
ال��ج��دل ب��ش��أن أس��ب��اب ع��دم مشاركة
ا ل��ع��ر ب��ي ف���ي ا ل��ب��ط��و ل��ة التنشيطية
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا االت����ح����اد اب����ت����دأ م��ن
 18سبتمبر المقبل ق��ا ئ�لا «إن عدم
م���ش���ارك���ة ال���ع���رب���ى ي���رج���ع إل����ى ع��دة
أسباب منها وجود ستة العبين من
األساسين في الفريق األول منضمين
إ ل���ى المنتخبات ا ل��و ط��ن��ي��ة (خمسة
م��ن��ه��م ف���ي ال��م��ن��ت��خ��ب األول والع���ب
ف��ي منتخب ال��ش��اط��ئ��ي��ة) ب��اإلض��اف��ة
إل��ى العبين منضمين إل��ى منتخب
الناشئين .االمر الذى يؤثر على اداء
الفريق بصورة كبيرة .أما األمر األهم
فهو رؤية الجهاز الفني التي تؤكد
أن ف��ت��رة اإلع����داد ال��داخ��ل��ي بالنادي
تعتبر اي��ج��اب��ي��ة ل�لاع��ب��ي��ن أك��ث��ر من

أرس����ل االت���ح���اد ال��م��ص��ري ل��ك��رة
القدم مذكرة إل��ى االت��ح��اد الدولي
«فيفا» يوضح فيها شكوى نادي
ال����زم����ال����ك ب���س���ب���ب ت���خ���ل���ف م���درب���ه
ال����ف����رن����س����ي ه�����ن�����ري م���ي���ش���ي���ل ع��ن
الحضور الى القاهرة بعد معسكر
الفريق في فرنسا.
وق���ال ال��زم��ال��ك ان ميشيل اعلن
ا س���ت���ق���ا ل���ت���ه م����ن دون ان ي��ق��د م��ه��ا
رسميا وهو ما سيضع النادي في
دائرة المساءلة القانونية في حال
تعاقده م��ع م��درب جديد م��ن دون
ات��خ��اذ ال��خ��ط��وات ال��ق��ان��ون��ي��ة ضد
المدرب السابق.
من جهة اخرى ،وصل الهولندي
رود ك�������رول ام������س االرب������ع������اء ال���ى
القاهرة لالتفاق على تولي تدريب
الزمالك.
وق��������ال خ����ال����د ج���ب���ر ال���م���ت���ح���دث
الرسمي للنادي «في حال تعاقدنا
رس���م���ي���ا م����ع ك������رول ف���ان���ه س��ي��ق��ود
ال��ت��دري��ب��ات ب����دءا م���ن غ���د (ال���ي���وم)

الخميس ،كما سيقود الفريق في
أول���ى م��ب��اري��ات��ه ف��ي ال�����دوري أم��ام
اإلسماعيلي االثنين المقبل.
ول�����م ي��ف��ص��ح ج���ب���ر ع����ن ال���رات���ب
الشهري ال��ذي سيتقاضاه ك��رول،
م���ؤك���دا أن ك���ل ال��ت��ف��اص��ي��ل سيتم
اإلع�لان عنها ف��ور انهاء إج��راء ات
التعاقد الرسمي.
وك�����ان ك�����رول ق���د ت���ول���ى ت��دري��ب
ال��زم��ال��ك موسم  1997/1998وف��از
معه بالكأس األف��رواس��ي��وي��ة على
حساب بوهانغ الكوري الجنوبي،
ك����م����ا ق�������اد ال���م���ن���ت���خ���ب ال���م���ص���ري
األول���م���ب���ي ل���ل���ف���وز ب��ذه��ب��ي��ة دورة
األل��ع��اب األفريقية ف��ي زيمبابوي
عام  ،1995وتولى تدريب المنتخب
األول في كأس األمم األفريقية 1996
في جنوب أفريقيا.
(أ ف ب)

االش��ت��راك ف��ي البطولة التنشيطية
بسبب عودة الالعبين من فترة راحة
سلبية والتى توجب التدرج فى فترة
اع����داد ال�لاع��ب��ي��ن ع��ل��ى ك��ل ال��ن��واح��ي
البدنية والفنية للوصول إلى أفضل
مستوى ممكن قبل انطالق البطوالت
الرسمية للموسم.
أما المشاركة في اى بطولة سواء
التنشيطية او غيرها فتحتاج الى
ت��رت��ي��ب��ات أخ�����رى و إع�����داد ب��ص��ورة
م��خ��ت��ل��ف��ة األم�����ر ال�����ذي س���ي���ؤدى إل��ى
ض����ي����اع ف����ت����رة اإلع����������داد األس���اس���ي���ة
للفريق .وأكد أسد ان البطولة ليس
لها ن��ق��اط ف��ي ال���درع ال��ع��ام أو كأس
ال���ت���ف���وق ل���ذل���ك ف��ه��ى ل���ن ت���ؤث���ر على
مسيرة الفريق خالل الموسم المقبل.
وفي سؤاله عن هوية محترف الفريق
الجديد بعد تفضيل محترف الفريق
السابق البحريني جاسم النبهان
التعاقد مع فريق الشباب اإلماراتي
وع���دم االس��ت��م��رار م��ع األخ��ض��ر ه��ذا
ال��م��وس��م أج���اب اس���د أن الجهازين
الفني واإلداري للفريق ما زال يعكف
على دراس��ة ملفات بعض الالعبين
المحترفين البرازيليين واألوروبيين
وأن���ه ال ي���زال أم���ام ال��م��س��ؤول��ي��ن عن
الفريق المتسع من الوقت من أجل
اختيار األنسب واألفضل وفق حاجة
الفريق.

نادي الكويت
يستعد في القاهرة
يغادر ظهر اليوم إلى القاهرة وفد
نادي الكويت في ألعاب كرة اليد
والطائرة وتنس الطاولة والتنس
االرضي للناشئين القامة معسكرات
إعدادية للموسم المقبل خالل الفترة
من  9الى  26من أغسطس الجاري.
وأكد احمد الكوس مسؤول العالقات
العامة ان ادارة النادي تحرص على
اعداد معظم فرق الناشئين بالنادي
ل���ل���م���ن���اف���س���ةال���ق���وي���ة ع���ل���ى ب���ط���والت
الموسم المقبل ،حيث سيقام معسكر
اع���داد لفرق ناشئي ك��رة اليد تحت
( )12،14،16سنة ،ويتكون الوفد من
 52الع��ب��ا ب��رئ��اس��ة ق��اي��د ال��ع��دوان��ي
 ،وال���ك���رة ال��ط��ائ��رة ن��اش��ئ��ي��ن ت��ح��ت (
 )12،14،16س��ن��ة وي��ض��م ال���وف���د 50
العبا برئاسة محمد كامل ،اما كرة
الطاولة فيضم وفدها  8العبين ،كما
يضم وفد التنس االرضي  14العبا
ويترأس الوفد بدر المشوطي .هذا
وس����وف ي��ل��ح��ق ببعثة ال���ن���ادي ي��وم
االح���د المقبل ف��ري��ق ناشئي السلة
تحت ( )12،14،16سنة المكون من 56
العبا ،وستلعب فرق ن��ادي الكويت
المختلفة ثالثة لقاءات تجريبية لكل
لعبة مع اندية مصرية.
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كاكا ورونالدينيو يعودان
إلى تشكيلة البرازيل
يخوض المنتخب البرازيلي لكرة
القدم مباراة ودية أمام المنتخب
الجزائري في الثاني والعشرين
من أغسطس الحالي ،وقد أعلن
مدرب السامبا كارلوس دونغا
تشكيلته التي شهدت عودة
رونالدينيو وكاكا.
أعلن م��درب منتخب البرازيل
ك���ار ل���وس دو ن��غ��ا التشكيلة التي
س���ت���واج���ه ال���ج���زائ���ر ودي�����ا ف���ي 22
الحالي على «استاد دو ال موسون»
ف����ي م��ون��ب��ل��ي��ي��ه ال���ف���رن���س���ي���ة ،وق���د
شهدت عودة صانع العاب ميالن
االي��ط��ال��ي ك��اك��ا ون��ج��م ب��رش��ل��ون��ة
االسباني رونالدينيو.
وك�����ان ك���اك���ا ورون���ال���دي���ن���ي���و قد
طلبا من دونغا استبعادهما من
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ة ال��ف��ائ��زة ب��ل��ق��ب بطولة
كأس أمم اميركا الجنوبية «كوبا
اميركا» التي استضافتها فنزويال،
بسبب معاناتهما من االرهاق بعد
موسم طويل.
واستدعى دونغا العب الوسط
الشاب لوكاس ( 20عاما) المنتقل
ح��دي��ث��ا ال���ى ل��ي��ف��رب��ول االن��ك��ل��ي��زي،
وال�������ذي ي���ع���د م����ن اب������رز ال���م���واه���ب
الصاعدة في الكرة البرازيلية.
وس��ب��ق ان ف���ازت ال��ب��رازي��ل على
ال��ج��زائ��ر ف��ي  3ل��ق��اء ات جمعتهما
ح��ت��ى االن ،آخ���ره���ا (-1ص���ف���ر) في
كأس العالم  1986في المكسيك.
وهنا الالعبون:
 للمرمى :جوليو سيزار (انترم��ي�لان االي��ط��ال��ي) ،ودون����ي (روم���ا
االيطالي).
 -للدفاع :دانيال الفيس (اشبيلية

«ألمريا» يستعير
دوس سانتوس
ت��وص��ل ن����ادي أل��م��ري��ا ال��ص��اع��د
حديثا ال��ى دوري ال��درج��ة األول��ى
اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال���ق���دم إل���ى ات��ف��اق
ح��ول ضم الع��ب ب��اراغ��واي الدولي
خوليو دوس سانتوس على سبيل
اإلع���ارة م��ن فريقه ب��اي��رن ميونيخ
األلماني
وأك���د ب��اي��رن ام���س األرب���ع���اء أن��ه
واف��ق على إع���ارة دوس سانتوس
( 24ع��ام��ا) م���دة ع���ام واح����د ،وذل��ك
ع��ق��ب ال���م���ب���اراة ال���ودي���ة أم����ام ري���ال

مايوركا اإلسباني
وقضى دوس سانتوس النصف
ال��ث��ان��ي م��ن ال��م��وس��م ال��م��اض��ي في
ص��ف��وف ف��ول��ف��س��ب��ورغ ع��ل��ى سبيل
اإلعارة ،ولكنه لم يشارك مع الفريق
ف��ي البوندسليغا ب��ع��د م��ا تعرض
لكسر في عظمة الوجنة.
(د ب أ)

إسبانيول وبلباو
يتبادالن حارسي المرمى

مدرب املنتخب البرازيلي دونغا

االسباني) ،ومايكون (انتر ميالن
االيطالي) ،وغيلبرتو (هرتا برلين
االل��م��ان��ي) ،وكليبير (س��ان��ت��وس)،
وج���وان (روم����ا) ،ولوسيو (ب��اي��رن
ميونيخ االلماني) ،والكس سيلفا
(س������او ب�����اول�����و) ،ون����ال����دو (ف���ي���ردر
بريمن االلماني).
 ل���ل���وس���ط :ف���رن���ان���دو (ب������وردوالفرنسي) ،وجوزيه (ساو باولو)،
ومينيرو (ه��رت��ا برلين) ،وايالنو
(م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي االن��ك��ل��ي��زي)،
وج��ول��ي��و باتيستا (ري����ال م��دري��د
االس������ب������ان������ي) ،وك������اك������ا (م������ي���ل��ان)،
ودييغو (فيردر بريمن) ،ولوكاس
(ليفربول).

 ل���ل���ه���ج���وم :روب���ي���ن���ي���و (ري������الم�����دري�����د) ،وف���اغ���ن���ر ل�����وف (س��س��ك��ا
م����وس����ك����و ال��������روس��������ي) ،وراف������اي������ل
سوبيس (ريال بيتيس االسباني)،
ورونالدينيو (برشلونة).
(أ ف ب)

رقم قياسي النتقاالت إسبانيا
رئ����ي����س ن�������ادي ات��ل��ي��ت��ي��ك��و م���دري���د
يصافح سيماو

قدم نادي أتليتك بلباو اإلسباني
ل��ك��رة ال��ق��دم ام��س االرب��ع��اء ح��ارس
مرماه الجديد جوركا إيرايزوز إلى
وسائل االعالم بعد التعاقد معه من
اسبانيول اإلسباني.
ووافق إسبانيول على االستغناء
عن إيرايزوز الذي قاده إلى نهائي
كأس االتحاد االوروبي في الموسم
الماضي إلى بلباو مقابل الحصول
على  4.6ماليين يورو ( 6.34ماليين
دوالر) باالضافة إلى انتقال إيناكي
الفونيتي حارس المرمى البديل في
بلباو إلى صفوف اسبانيول على
سبيل االعارة موسما واحدا فقط.
وظ������ل الف���ون���ي���ت���ي ع���ل���ى م��ق��اع��د
البدالء في فريق بلباو أربع سنوات
م��ن��ذ أن أص��ب��ح دان��ي��ي��ل أران��زوب��ي��ا
االختيار االول في تشكيل الفريق
االساسي.
وس�����ي�����ك�����ون الف����ون����ي����ت����ي ب���دي�ل�ا
ف���ي ص��ف��وف اس��ب��ان��ي��ول ل��ل��ح��ارس
ك��ار ل��وس كاميني بينما سيدخل
إي���راي���زوز ف��ي ص���راع ع��ل��ى ح��راس��ة

م�������رم�������ى ب������ل������ب������او م��������ع ال�������ح�������ارس
أرانزوبيا.
وأصبح إيرايزوز ثالث العب فقط
يتعاقد معه بلباو هذا الصيف بعد
كل من إيتور أوشيو من أشبيلية
وإيناكي ميونوز من أوساسونا.
وقال خواكين كاباروس المدير
الفني الجديد لفريق بلباو إنه ما
زال يتمسك ب��االم��ل ف��ي اس��ت��ع��ادة
العبي الفريق السابقين سانتياغو
إي���زي���ك���ي���رو م����ن ف����ري����ق ب��رش��ل��ون��ة
وأس����اي����ر دل أورن�������و م����ن ب��ل��ن��س��ي��ه
ع��ل��ى س��ب��ي��ل االع������ارة ف���ي ال��م��وس��م
الجديد.
(د ب أ)

صرفت األندية اإلسبانية 361.2
مليون يورو في سوق انتقاالت
الالعبين لتحطم رقما قياسيا
سابقا سجل في عام  2000وصلت
المبالغ المدفوعه فيه إلى 350
مليون يورو.

ريال مرسية
يضم البرازيلي
بايانو

أش������ارت ص��ح��ي��ف��ة «اي ب���ي س��ي»
المحلية ان المبالغ المدفوعة من قبل
اندية كرة القدم االسبانية في سوق
االنتقاالت بلغت  361.2مليون يورو،
وهو رقم قياسي حطم الرقم السابق
الذي سجل عام .2000
وشهد سوق االنتقاالت في صيف
ع��ام  2000ص��رف  350مليون يورو
ف���ي ص��ف��ق��ات ال��ت��ع��اق��د م���ع الع��ب��ي��ن،
ابرزها كان انتقال البرتغالي لويس
فيغو من برشلونة الى غريمه ريال
مدريد مقابل  60.3مليون يورو.
وذكرت الصحيفة ان اكثر االندية
ص����رف����ا ه����ي ب���رش���ل���ون���ة وات��ل��ي��ت��ك��و
م���دري���د ،علما ان ال��م��ب��ل��غ ق��د يرتفع
ق��ب��ل اق���ف���ال ب����اب االن���ت���ق���االت ن��ه��اي��ة
الشهر الحالي.
ودف����ع ات��ل��ي��ت��ك��و م���دري���د ن��ح��و 84
م��ل��ي��ون ي�����ورو ل��ل��ت��ع��اق��د م���ع سبعة
العبين ا ب��رز ه��م البرتغالي سيماو
سابروسا من بنفيكا واالوروغوياني
دييغو فورالن من فياريال مقابل 25

قال نادي ريال مرسية الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة االولى
االسباني لكرة القدم انه تعاقد اربع سنوات مع البرازيلي فرناندو
بايانو مهاجم سيلتا فيغو الذي هبط الى الدرجة الثانية.
وذك���رت وس��ائ��ل اع�ل�ام اسبانية ان قيمة الصفقة تصل ال��ى ما
يقرب من  4.5ماليني يورو لشراء بايانو البالغ من العمر  28عاما
والذي كان هداف سيلتا فيغو املوسم املاضي في الدوري برصيد
 15هدفا.
وكان بايانو انضم الى سيلتا فيغو قادما من ملقة االسباني عام
 ،2005كما سبق له اللعب في اندية كورنثيانز وفالمنغو وساو
كايتانو في البرازيل اضافة الى فولفسبورغ االملاني.
(رويترز)

أعلن مدرب المنتخب األرجنتيني
الفيو باسيلي تشكيلة التانغو،
التي ستواجه النرويج في مباراة
وديه في الثاني والعشرين من
أغسطس الحالي ،وقد شهدت
التشكيلة إقحام بعض األسماء
الجديدة واستبعاد بعض عناصر
الخبرة.
اختار مدرب منتخب االرجنتين
ال�����ف�����ي�����و ب�����ازي�����ل�����ي  20الع������ب������ا ف���ي
التشكيلة ،التي ستواجه النرويج
ودي��ا في  22الحالي في العاصمة
النروجية اوسلو.
وب���دا ان ع��م��اد تشكيلة بازيلي
ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى ال��ل�اع����ب����ي����ن ال����ذي����ن
ق���ادوا المنتخب االزرق واالبيض
ال���ى ال��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة لبطـ ـ ــولة
ك ــأس امم اميركا الجنوبية (كوبا
اميركا)،
ال����ت����ي خ����س����ره����ا ام��������ام ن���ظ���ي���ره
ال����ب����رازي����ل����ي ،ف����ي ال����وق����ت ال������ذي ل��م
ي���س���ت���ب���ع���د ف����ي����ه اب���������رز ال�ل�اع���ب���ي���ن
ال���م���ح���ت���رف���ي���ن ف����ي اوروب����������ا ام���ث���ال
ليونيل ميسي وخافيير سافيوال
وماكسي رودريغيز.
وهنا الالعبون:
 للمرمى :خوان بابلو كاريتزو(الت����س����ي����و االي�����ط�����ال�����ي) واوس�����ك�����ار
اوس����ت����اري (خ��ي��ت��اف��ي االس���ب���ان���ي)
وس����ي����رج����ي����و روم�������ي�������رو (ال����ك����م����ار
الهولندي)
 ل����ل����دف����اع :غ����اب����ري����ال م��ي��ل��ي��ت��و(برشلونة االسباني) وفابريتسيو
كولوتشيني (ديبورتيفو الكورونا
االس�����ب�����ان�����ي) وخ����اف����ي����ي����ر زان���ي���ت���ي
ونيكوالس بورديسو (انتر ميالن
االيطالي) ودانيال دياز (خيتافي)

وازكيال غاراي (راسينغ سانتاندر
االسباني)
 ل����ل����وس����ط :ل����وي����س غ���ون���زال���ي���ز(ب�����ورت�����و ال���ب���رت���غ���ال���ي) وم���اك���س���ي
رودري������غ������ي������ز (ات����ل����ت����ي����ك����و م����دري����د
االس�������ب�������ان�������ي) وخ������وس������ي������ه س�������وزا
(بايرن ميونخ االلماني) وخافيير
ماسكيرانو (ليفربول االنكليزي)
وف����رن����ان����دو غ���اغ���و (ري��������ال م���دري���د
االس��ب��ان��ي) وكريستيان ليديسما
(اول�������م�������ب�������ي�������اك�������وس ال������ي������ون������ان������ي)
وف����ي����دي����ري����ك����و ان������س������وا (ام����ي����رك����ا

المكسيكي)
 للهجوم :دييغو ميليتو (ريالس��رق��س��ط��ة االس����ب����ان����ي) ول��ي��ون��ي��ل
م���ي���س���ي (ب����رش����ل����ون����ة االس����ب����ان����ي)
وازكيال الفيتزي (نابولي االيطالي)
وخافيير سافيوال (ريال مدريد).

سافيوال العائد ملنتخب التانغو

غوميز أفضل العب في ألمانيا لـ 2007االصابة تبعد هيغواين
اخ���ت���ي���ر امل���ه���اج���م ال����دول����ي م���اري���و
غوميز افضل العب في أملانيا لعام
 2007بعدما قاد فريقه شتوتغارت
ل����ل����ق����ب ال�����������������دوري ،وذل�����������ك ب���ح���س���ب
التصويت الذي أجرته مجلة «كيكر»
وشارك فيه الصحافيون املحليون.
وح��ص��ل غ��وم��ي��ز ( 22ع��ام��ا) ال��ذي
م�����دد ع���ق���ده م����ع ش���ت���وت���غ���ارت ح��ت��ى
عام  ،2012على  196صوتا ليتقدم
على البرازيلي دييغو الع��ب فيردر
ب���ري���م���ن ( 175ص����وت����ا) وامل���خ���ض���رم
بيرند شنايدر العب باير ليفركوزن
(.)156
وس�����اه�����م غ����وم����ي����ز ال���������ذي ل����ع����ب 3
مباريات دولية ،بشكل اساسي في
فوز شتوتغارت باللقب بعدما كان
افضل مسجلي الفريق برصيد 14
هدفا ،وذل��ك رغم غيابه عن املالعب
شهرين بسبب االصابة.
ك���م���ا اخ���ت���ي���ر م������درب ش��ت��وت��غ��ارت
ارمني فيه افضل مدرب بعدما حصل
على  449ص��وت��ا ،بينما ح��ل م��درب
ن���ورم���ب���ورغ ه���ان���ز م���اي���ر ف���ي امل��رك��ز
الثاني ( 221صوتا) بعدما قاد فريقه
إلى لقب الكأس املحلية على حساب

لم يتأكد مانشستر يوناتيد بطل
الدوري االنكليزي لكرة القدم اذا كان
سيتمكن م��ن اش���راك الع��ب��ه الجديد
االرج��ن��ت��ي��ن��ي ك����ارل����وس ت��ي��ف��ي��ز في
مستهل حملة الدفاع عن لقبه ،اذ ان
رابطة ال��دوري لم تمض امس االول
الثالثاء على عقد انتقاله من وست
هام .ولم يعط محامو الرابطة الضوء
االخضر لتيفيز ومانشستر ،ما جعل
االخير من دون التسجيل القانوني،
الذي يسمح له بالمشاركة مع فريقه
الجديد الذي انتقل اليه اخيرا على
سبيل االعارة لمدة عامين.
واص��ب��ح تيفيز حاليا ف��ي وضع
مشابه لمواطنه خافيير ماسكيرانو،

تيفيز

 ي��غ��ي��ب األرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��ون��زال��و
ه��ي��غ��واي��ن م��ه��اج��م ري�����ال م��دري��د
ع�������ن ص������ف������وف ال������ف������ري������ق أرب�����ع�����ة
أس��اب��ي��ع ب��ع��د إص��اب��ت��ه بقطع في
أل��ي��اف ال��ق��دم اليمنى ف��ي م��ب��اراة
ن���ه���ائ���ي دورة م���وس���ك���و ال����ودي����ة
التي خسرها النادي امللكي أمام
أي��ن��ده��وف��ن ال��ه��ول��ن��دي  2-1ي��وم
األحد املاضي.
وأفادت مصادر في النادي امللكي
لوكالة األنباء اإلسبانية (إفي) بأن
الالعب أصيب في مباراة أيندهوفن،
آخ��ر م��ب��اري��ات املعسكر الخارجي
ل���ل���ف���ري���ق ،م���م���ا ي���ع���ن���ي غ���ي���اب���ه ع��ن
مبارتي ال��ذه��اب وال��ع��ودة لبطولة
كأس السوبر اإلسباني يومي 11
و 19أغسطس ال��ج��اري .كما أش��ار
امل��ص��در إل��ى وج���ود اح��ت��م��االت ألن
يغيب هيغواين أيضًا ع��ن مباراة
ريال االفتتاحية في بطولة الدوري
اإلسباني م���وس���م 2008/2007أمام
أتليتكو مدريد في دربي العاصمة
اإلس��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ف���ي  26من
الشهر الجاري.
(د ب أ،إ في)

ماريو غوميز

شتوتغارت بالذات.
يذكر ان شتوتغارت سيبدأ حملة
الدفاع عن لقبه بعد غد الجمعة في
اخ��ت��ب��ار صعب للغاية ام���ام شالكه
وصيف املوسم املاضي.
(أ ف ب)

مانشستر في انتظار
موافقة الرابطة على تيفيز
و 21مليون يورو على التوالي.
ف����ي ال���م���ق���اب���ل ،ص�����رف ب��رش��ل��ون��ة
 71.5م���ل���ي���ون ي������ورو م���ق���اب���ل ش����راء
العبين جدد ،وعلى رأسهم الفرنسي
ت��ي��ي��ري ه���ن���ري ( 24م��ل��ي��ون ي����ورو)
واالرجنتيني غابريل ميليتو (20.5
مليون يورو).
ام�����ا ري������ال م����دري����د ب���ط���ل ال������دوري
االسباني في الموسم الماضي ،فهو
يحتل المركز الثالث على الالئحة
ب��ـ 30مليون ي��ورو دفعها كاملة من
اجل التعاقد مع المدافع البرازيلي
بيبي من بورتو البرتغالي ،اال انه
ي��ت��وق��ع ان ي��رت��ف��ع ال��م��ب��ل��غ ف���ي ح��ال
تعاقده م��ع الهولندي اري��ي��ن روب��ن
من تشيلسي االنكليزي والهولندي
رويستون درينتي من فيينورد.
(أ ف ب)

بازيلي يستدعي سافيوال
لمواجهة النرويج

عندما انتقل االخير الموسم الماضي
من وست هام الى ليفربول وانتظر
ع�����دة اس���اب���ي���ع ل���ك���ي ي���خ���وض اول����ى
مبارياته مع فريقه الجديد.
وي���أم���ل م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ان
ي��ح��ص��ل ع��ل��ى ال���ض���وء االخ���ض���ر من
الرابطة في اليومين المقبلين لكي
ي��ت��م��ك��ن ت��ي��ف��ي��ز م����ن ال���م���ش���ارك���ة ف��ي
ال��م��رح��ل��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ام���ام ريدينغ
االحد المقبل.
(أ ف ب)

هيغواين

رينجرز يستمر في دوري األبطال
بفضل دي ماركوس
ت���أه���ل ف���ري���ق غ�ل�اس���غ���و ري��ن��ج��رز
االسكتلندي إل��ى ال���دور التمهيدي
ال��ث��ال��ث ل���دوري أب��ط��ال أوروب����ا لكرة
ال������ق������دم ب���ت���غ���ل���ب���ه ع����ل����ى زي�����ت�����ا ب��ط��ل
ج��م��ه��وري��ة ال��ج��ب��ل األس����ود - 1صفر
مساء أمس االول الثالثاء.
ويدين رينجرز بالفضل في هذا
الفوز لالعبه األميركي دي ماركوس
بيزلي الذي سجل هدف الفوز لفريقه
قبل عشر دقائق على نهاية المباراة،
وت���أه���ل ري��ن��ج��رز ل���ل���دور التمهيدي
الثالث بفوزه في مجموع مباراتي
ال���ذه���اب واإلي�����اب - 3ص��ف��ر ،وتغلب
دينامو زغرب الكرواتي على دومزال
السلوفيني  1-3أمس االول الثالثاء
ليتأهل إلى الدور الثاني بفوزه في
مجموع م��ب��ارات��ي ال��ذه��اب واإلي���اب
.2-5
وي����ص����ط����دم دي����ن����ام����و ف�����ي ال������دور
ال��ت��م��ه��ي��دي ال���ث���ال���ث ب��ف��ري��ق ف��ي��ردر
بريمن االلماني
وافتتح أوجنيين فوكوييفيتش
ال��ت��س��ج��ي��ل ل���دي���ن���ام���و ف����ي ال��دق��ي��ق��ة
 ،18وأض�����اف زم��ي��ل��ه ت��وم��و سكوتا
ال��ه��دف ال��ث��ان��ي للفريق ف��ي الدقيقة
 22قبل أن يحرز داريو زاهور هدف
ال���ش���رف ل����دوم����زال ف���ي ال��دق��ي��ق��ة ،27
ول��ك��ن ال��ب��رازي��ل��ي س��ام��ي��ر ع���زز ف��وز
دينامو ب��إح��رازه الهدف الثالث في
الدقيقة .59
وقاد المهاجم السويدي ماركوس
ألباك فريقه كوبنهاغن الدانمركي
للتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث،
حيث أحرز هدف التعادل  1-1لفريقه
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال��س��اب��ع��ة م���ن ال��ش��وط
اإلض����اف����ي األول ف����ي م���رم���ى ب��ي��ت��ار
القدس اإلسرائيلي.

وانتهى الوقت األصلي للمباراة
ب��ت��ق��دم ب��ي��ت��ار ب��ه��دف س��ج��ل��ه ب���اراك
إس���ح���اق���ي ف����ي ال���دق���ي���ق���ة  61ل��ي��ل��ج��أ
ال��ف��ري��ق��ان ل��ل��وق��ت اإلض����اف����ي ،حيث
ان����ت����ه����ت م�������ب�������اراة ال�������ذه�������اب ب���ف���وز
كوبنهاغن - 1صفر ليتعادل الفريقان
 1-1ف��ي م��ج��م��وع م��ب��ارات��ي ال��ذه��اب
واإلياب.
وف��������ي ال����دق����ي����ق����ة ال����س����اب����ع����ة م��ن
الشوط اإلضافي األول أه��دى ألباك
لفريقه بطاقة التأهل للدور الثالث
للتصفيات بتسجيل هدف التعادل
 1-1لفريقه الذي سيلتقي في المباراة
القادمة مع بنفيكا البرتغالي.
وتغلب تامبير يونايتد الفنلندي
ع���ل���ى م���ض���ي���ف���ه ل���ي���ف���س���ك���ي ص��وف��ي��ا

العبو رينجرز يحتفلون بهدفهم الوحيد

ال��ب��ل��غ��اري - 1ص��ف��ر ليتأهل الفريق
إلى الدور الثالث بفوزه في مجموع
مباراتي الذهاب واإلياب - 2صفر،
وأحرز جاري نييمي هدف الفوز
لفريقه قبل خمس دقائق من نهاية
الشوط األول.
(د ب أ)
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رياضة

تصدر عن شركة الجريدة للصحافة والنشر
رئيس التحرير خالد هالل املطيري

باختصار
ياو مينغ يتزوج العبة
سلة

بوندز يدخل التاريخ

دخل نجم هيوستن
روكتس الصيني ياو
مينغ ( 2.26م) القفص
الذهبي ،حيث تزوج
من مواطنته ،ونجمة
المنتخب الصيني في
كرة سلة السيدات يي لي
(1.9م) .وكان الزوجان قد
حصال على وثيقة الزواج
يوم الجمعة اال انهما
انتظرا يوم االثنين ليقيما
حفل الزفاف ،الذي حضره
 70شخصا من االقارب
واالصدقاء المقربين،
اضافة الى  100صحافي
حاول التحدث الى
الزوجين ،لكن األخيرين
رفضا االدالء بأي تصريح.
وفي مقابل ذلك وزع اشهر
العب في الصين مينغ
اقراصا مدمجة تحتوي
على بعض الصور
وزوجته.

تمكن العب فريق سان
فرانسيسكو جاينتس للبيسبول
باري بوندز من تسجيل رقم قياسي
في عدد الركضات الكاملة في
مسيرته الرياضية مسجال حتى
اآلن  756ركضة كاملة .وبذلك
يكون قد كسر الرقم القياسي ،الذي
كان مسجال باسم الالعب هانك
ارونز قبل  33عاما .واستطاع
بوندز ان يضرب الكرة السريعة
التي ارسلها رامي فريق واشنطن
ناشونالز مايك باكسيك ليرسلها
لمسافة  435قدما ،علما بان الكرة
تخطت حدود الملعب من الجهة
اليمنى للمقاعد الرئيسية .وهنأ
صاحب الرقم األسبق ارونز ،الذي
ً
كان موجودا في الملعب ،بوندز من
خالل الشاشة االلكترونية للملعب،
ووصف تحطيمه للرقم بالقول «إنه
إنجاز عظيم احتاج إلى المهارة
واالستمرارية والتصميم».

براند يجرى جراحة
ناجحة
ب������������اري ب�������ون�������دز ي����ك����م����ل رك���ض���ت���ه
التاريخية و س��ط تحية الجمهور
والعبي الخصم
(أ ب)

ً
فالسيتش األعلى منذ  19عاما

في لقاء ستوكهولم أللعاب القوى،
إحدى مراحل الجائزة الكبرى
السوبر ،حقق الجامايكي أسافا
باول فوزا سهال ومتوقعا في
سباق 100م بينما حققت الكرواتية
بالنكا فالسيتش في مسابقة
الوثب العالي أفضل رقم منذ 19
ً
عاما.

ل��م ي��خ��رج ل��ق��ب س��ب��اق 100م عن
الجامايكي اس��اف��ا ب���اول ال���ذي فاز
ب��ال��م��رك��ز االول م���ن دون ان ي��ك��ون
مقتنعا بنتيجته بعدما حقق زمنا
قدره 10.04ث في لقاء ستوكهولم
اللعاب القوى ،احدى مراحل الجائزة
الكبرى السوبر.
ول��م يتمكن ب���اول ال���ذي يتقاسم
ال��رق��م القياسي للسباق م��ع البطل
ال���ع���ال���م���ي واالول�����م�����ب�����ي االم���ي���رك���ي
غ���ا س���ت���ن غ���ا ت���ل���ي���ن ( 9.77ث) ،م��ن
التفوق على الرقم الذي حققه العام
ال��م��اض��ي ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ( 9.86ث)
وب���ال���ت���ال���ي ال���ح���ص���ول ع��ل��ى ق��ي��راط
الماس المخصص لكل عداء يحطم
ال���رق���م ال��ق��ي��اس��ي ال���خ���اص ب��ال��ل��ق��اء
السويدي.
وت��������ق��������دم ب�������������اول ع�����ل�����ى دي�����ري�����ك
ات��ك��ي��ن��ز م���ن ب��اه��ام��اس ( 10.05ث)
والسورينامي ش��وران��دي مارتينا
( 10.16ث).
وع��ل��ق ب���اول على نتيجته قائال
«لم يكن سباقا جيدا الني لم انطلق
بطريقة جيدة ومن بعدها لم اندفع
بكل تصميمي .ال ا ش��ع��ر بالخيبة
الن������ي ف��������زت ،اض�����اف�����ة ال������ى ذل������ك ل��م
اتعرض لالصابة .انتظر مشاركتي
في اوساكا (بطولة العالم) من اجل
تحقيق االفضل».

ً
رقم جديد بعد  19عاما

م����ن ج��ه��ت��ه��ا ح���ق���ق���ت ال���ك���روات���ي���ة
بالنكا فالسيتش في مسابقة الوثب
ال���ع���ال���ي اف���ض���ل رق����م م��ن��ذ  19ع��ام��ا
( ،)1988بعدما وثبت  2.07م ،محسنة
افضل رقم لهذا الموسم والمسجل
باسمها ايضا.
وه��ي المرة الرابعة ه��ذا الموسم
التي تحاول فيها الكرواتية ،البالغة
م��ن ال��ع��م��ر  23ع��ام��ا ،تحطيم ال��رق��م
ال��ق��ي��اس��ي ال��ع��ال��م��ي المسجل باسم
ا ل��ب��ل��غ��ار ي��ة سفيتكا كوستادينوفا
( 2.09م) والصامد منذ عام ،1987

سادس أفضل توقيت
كما ش��ه��دت المنافسات تحقيق
االميركي جيريمي وورينر سادس
افضل توقيت في تاريخ سباق 400
م ،ب��ع��دم��ا ح��ق��ق زم��ن��ا ق����دره 43.50
ثانية.
كما حقق وورينر افضل توقيت
هذا الموسم ،متفوقا على نفسه اذ
ك��ان حقق  44.02ثانية ف��ي  5مايو
ال��م��اض��ي خ�ل�ال ل��ق��اء اوس���اك���ا ال��ت��ي
ستحتضن النسخة الحادية عشرة
م���ن ب��ط��ول��ة ال���ع���ال���م ف���ي  25ال��ش��ه��ر
ال��ج��اري ،وبالتالي شكل ه��ذا اللقاء

ديوكوفيتش يعود بقوة
اف��ض��ل ت��ح��ض��ي��ر ل��ل��ح��دث ال��ع��ال��م��ي.
وك��ان المركزان الثاني والثالث من
نصيب االميركيين كيرون كليمينت
( 44.48ث) ودارول�������د وي��ل��ي��ام��س��ون
( 44.90ث).

ّ
يحسن رقمه
بيكيلي
وت���م���ك���ن االث����ي����وب����ي ك��ي��ن��ي��ن��ي��س��ا
ب��ي��ك��ي��ل��ي م���ن ت��ح��س��ي��ن اف���ض���ل زم��ن
ه����ذا ال���م���وس���م ف���ي م��س��اف��ة  3000م
والمسجل باسمه ،بقطعه السباق
في زمن قدره  7.25.80دقائق ،متقدما
على الكينيين ي��و ن��اس شيرويوت
(7.35.44د) وت���وم���اس ل��ون��غ��وزي��وا
(7.35.64د) ،ب��ي��ن��م��ا ح���ل ا ل��م��غ��ر ب��ي
علي معطاوي في المركز الخامس
(7.36.70د).

البحريني منصور علي
واحرز العداء البحريني منصور
ع��ل��ي ب�ل�ال ال��م��رك��ز االول ف��ي سباق
1000م ب���ع���دم���ا ح���ق���ق زم����ن����ا ق����دره
 2.15.23دقيقة ،متقدما على الجنوب
اف�����ري�����ق�����ي ام����ب����والي����ن����ي م������ول������ودزي
(2.15.86د) واالميركي برنارد الغات
(2.16.25د) ،ف��ي��م��ا ح����ل ا ل��م��غ��ر ب��ي
ياسين بنصغير رابعا (2.26.27د).
وك����ان����ت ال���س���ي���ط���رة ف����ي م��س��اب��ق��ة
 110امتار حواجز اميركية باحتالل
ارييس ميريت المركز االول بعدما
حقق 13.09ث ،متقدما على مواطنيه
ريان ويلسون (13.10ث) وانور مور
(13.39ث).

 3000م والوثب الطويل

فالسيتش أثناء أفضل قفزاتها (رويترز)

سجل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
المصنف ثالثا عودة ناجحة إلى
المالعب الصلبة ،التي ابتعد
عن منافساتها طوال األشهر
الخمسة الماضية ،في بطولة
مونتريال للتنس لألساتذة بعد
فوزه على األلماني نيكوالس كيفر.

صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش
الى الدور الثالث من دورة مونتريال
ال���ك���ن���دي���ة ،س�����ادس ال��������دورات ال��ت��س��ع
الكبرى البالغة قيمة جوائزها 2.45
مليون دوالر بعد فوزه على االلماني
نيكوالس كيفر  6-3و 6-3في ال��دور
ال��ث��ان��ي .وش��ه��د ال����دور ع��ي��ن��ه خ��روج
التشيلي فرناندو غونزاليز المصنف
سادسا بصعوبة على يد التشيكي
رادي��ك ستيبانيك 1-( 6-7 )7-2( 7-6
 )7و.4-6
وف���ي م��ب��اري��ات ال�����دور االول ،ف��از
االم���ي���رك���ي ج��ي��م��س ب��ل�اك ال��م��ص��ن��ف
تاسعا على النمسوي يورغن ميلتسر
 7-5و ،)7-4( 7-6واالل��م��ان��ي طومي
هاس المصنف  12على االرجنتيني
اغوستين كاليري  6-3و،)8-6( 7-6
والبريطاني ان��دي م��وراي المصنف
 13ع��ل��ى االم��ي��رك��ي روب���ي غينيبري

 6-4و .6-4كما تغلب الفنلندي ياركو
ن��ي��م��ي��ن��ن ع���ل���ى ال���ف���رن���س���ي ج���ول���ي���ان
بينيتو  6-3و ،6-4وال��ك��روات��ي ايفو
ك����ارل����وف����ي����ت����ش ع����ل����ى ال����ب����ي��ل�اروس����ي
ماكس ميرنيي  4-6و 6-3و،)7-3( 7-6
واالسباني فرناندو فيرداسكو على
االرج��ن��ت��ي��ن��ي خ���وان اي��ن��اس��ي��و شيال
 3-6و 6-1و ،6-3والقبرصي ماركوس
ب��غ��دادي��س على االس��ب��ان��ي ك��ارل��وس
م��وي��ا  )9-7( 7-6و ،6-1وال��ك��روات��ي
م������اري������و ان����س����ي����ت����ش ع����ل����ى ال����ك����ن����دي
فريديريك نيماير  6-4و.6-2
وخطا الروسي مارات سافين الى
الدور الثاني مستفيدا من انسحاب
منافسه السويدي روبن سودرلينغ
من المواجهة بداعي االصابة ،وكانت
النتيجة تشير الى تقدم االخير 2-1
المجموعة االولى.
(أ ف ب)

وفي مسابقة 3000م حسن الكيني
ب�����ول ك���وي���ش اف���ض���ل ت���وق���ي���ت ل��ه��ذا
الموسم والمسجل باسمه ،بقطعه
ال��م��س��اف��ة ف��ي زم���ن ق���دره 7.59.42د،
م��ت��ق��دم��ا ع��ل��ى ال���س���وي���دي مصطفى
محمد (8.07.83د) والبحريني طارق
مبارك طاهر (8.11.24د).
واح����رز ال��ب��ري��ط��ان��ي م��اي��ك��ل ريمر
لقب سباق 800م بعدما قطع المسافة
في زمن قدره 1.45.17د ،متقدما على
ال�ل�ات���ف���ي دي��م��ي��ت��ري��س م��ي��ل��ك��ي��ف��ي��ت��ز
والكيني ريتشارد كيبالغات اللذين
حققا نفس التوقيت (1.45.50د).
وف�����ي م���س���اب���ق���ة ال����وث����ب ال���ط���وي���ل
حصل الروماني ماريان اوبريا على
ال��م��رك��ز االول بعدما وث��ب 17.32م،
متقدما على االميركي اريك ويسلون
(17.27م) وراندي لويس من غرينادا
(17.09م).
(أ ف ب)

أجرى إيلتون براند
العب فريق لوس أنجلس
كليبرز األميركي لكرة
السلة للمحترفين جراحة
ناجحة لعالج قطع في
وتر أخيل أصيب به قبل
عدة أيام.
وأكد ديفيد فالك وكيل
أعمال براند أن العملية
أجريت تحت إشراف
الجراح كرايغ مورغان
الذي تشاور بعدها مع
طوني دالي طبيب فريق
كليبرز بشأن فترة العالج
والتأهيل.
ولم يتحدد بعد موعد
عودة براند الى المالعب،
حيث سيخوض فترة
إعادة التأهيل في الغالب
تحت إشراف مورغان.
وسيكون التقييم
الطبي هو عامل الحسم
في تحديد موعد عودة
براند للمشاركة مع فريقه
مرة أخرى.
وبلغ معدل تسجيل
براند أفضل العبي الفريق
 20.5نقطة و 9.3متابعات
وللمباراة الواحدة ،في
 80مباراة خاضها الفريق
الموسم الماضي.
(د ب أ)

العد التنازلي
في بكين بدأ
ديوكوفيتش أثناء المباراة ( أ ب)

ماكالرين يستأنف
ق���رر ف��ري��ق م��اك�لاري��ن م��رس��ي��دس
م����ت����ص����در ت����رت����ي����ب ب����ط����ول����ة ال���ع���ال���م
للصانعين استئناف ق��رار االتحاد
ال��دول��ي ل��ل��س��ي��ارات «ف��ي��ا» بحرمانه
م�����ن ال����ن����ق����اط ال����ت����ي ح���ص���ل ع��ل��ي��ه��ا
سائقاه خالل جائزة المجر الكبرى،
المرحلة الحادية عشرة من بطولة
العالم لسباقات فورموال واحد التي
اق��ي��م��ت االح����د ال��م��اض��ي ع��ل��ى حلبة
هنغارورينغ.
وح����ص����ل ال����ف����ري����ق ال���ب���ري���ط���ان���ي-
االلماني على  15نقطة نتيجة فوز
سائقه البريطاني لويس هاميلتون
وح��ل��ول زم��ي��ل��ه االس��ب��ان��ي ف��رن��ان��دو
ال���ون���س���و ب���ط���ل ال���ع���ال���م ف����ي ال��م��رك��ز
ال��راب��ع ،اال ان��ه لم يتمكن من اضافة
هذه النقاط الى رصيده في بطولة

الصانعين التي يتصدرها ،بعدما
وجد االتحاد الدولي ان الفريق كان
«م��ه��م�لا» خ�ل�ال ال��ت��ج��ارب الرسمية
التي شهدت اعاقة الونسو لزميله
الشاب.
وك�����ان االت����ح����اد ال����دول����ي ق���د غ��رم
الونسو ايضا بحرمانه من االنطالق
من المركز االول وأرجعه الى المركز
ال��س��ادس على خلفية ه��ذا الحادث،
م���م���ا س���اه���م ب��ش��ك��ل اس����اس����ي ب��ف��وز
زميله ال��ذي ورث المركز االول على
خط االنطالق.
دينيس يبتعد
من جهة اخرى ،اخذ رون دينيس
م��دي��ر م��اك�لاري��ن م��رس��ي��دس اج���ازة

ب��ع��د س��ب��اق ال��م��ج��ر وس��ل��م م��ق��درات
الفريق في هذه المرحلة الى المدير
التنفيذي مارتن ويتمارش ،وهذا امر
قرأه البعض في شكل مستغرب ،إذ
من الحاالت النادرة ان يدير الرجل
االقوى ظهره مما ينبىء الى امكان
اق����ت����راب ت���رك���ه ع���ال���م ري���اض���ة ال��ف��ئ��ة
االول����ى نهائيا ع��ن��د خ��ت��ام الموسم
الحالي.
(أ ف ب)

تجمع أكثر من مليون
شخص من سكان بكين في
متنزهات العاصمة الصينية
صباح امس االربعاء في
أول احتفاالت الصين ببداية
العد التنازلي لمدة عام
على انطالق دورة االلعاب
االولمبية عام .2008
وأثارت االستعدادات
لدورة بكين العديد من
االنتقادات للصين هذا
االسبوع في عدة قضايا مثل
انتهاكات حقوق االنسان
وحرية الصحافة والتلوث
وسالمة الطعام والتبت.
ومع بداية العرض الضخم
هذا الصباح نال مواطنو
الصين فرصتهم اخيرا في
التعبير عن حماسهم من اجل
استقبال اهم حدث رياضي
وثقافي يقام على أرضهم.
(رويترز)
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بيروت 1982
تأليف :غسان شبارو
عن الدار العربية للعلوم

ميشال مراد
إن � ��ه  4ح � ��زي � ��ران ،ي � ��وم اخ �ت��رق��ت
الطائرات الحربية اإلسرائيلية أجواء
العاصمة بيروت .طالب الجامعات
ي� �ن ��اق� �ش ��ون أس ��ات ��ذت� �ه ��م وال� ��رج� ��ال
يقومون بأعمالهم والنساء منهمكات
ّ
بدوي االنجفارات
في منازلهن .وإذا
ِّ
ي �م��زق ال �س �م��اء وي�ت�ص��اع��د ال��دخ��ان
األس� � ��ود ف� ��وق ال �م��دي �ن��ة ال��ري��اض �ي��ة
ّ
وحي الفاكهاني.
والجامعة العربية
ً
ل��م ت�ك��ن أه ��داف إس��رائ �ي��ل أه��داف��ا
ً
عسكرية كما ّ
ّ
تدعي دائما ،بل أصابت
ف� ��ي غ ��ارات� �ه ��ا ال �م��دن �ي �ي��ن اآلم �ن �ي��ن
ح�ت��ى ب��ا ت��ت المستشفيات شبيهة
بالمسالخ البشرية.
عايش غسان شبارو هذه المأساة
م��ن ب��داي �ت �ه��ا وع��ان��ى م��ع م��واط�ن�ي��ه
ّ
فانكب
أهوالها على البشر والحجر
ي��روي تفاصيلها ف��ي إط��ار خيالي
ي �ت �ف��اع��ل أب� �ط ��ال ��ه وي� � ّت� �م ��اه ��ون م��ع
الواقع .فالحوادث موثقة وك��ان لها
تأثير كبير على مسار تاريخ لبنان
ال �ح��دي��ث خ�ل�ال ال �غ��زو اإلس��رائ�ي�ل��ي
ل��ه واق�ت�ح��ام��ه ال�ع��اص�م��ة وح �ص��اره
ل �ه��ا ف��ي ال �ع��ام ّ ،1982أم� ��ا األب �ط��ال
وال �ش �خ �ص �ي��ات ف �ه��م اف �ت��راض �ي��ون،
أسماؤهم من نسج الخيال.
لوحة الحرب
تنطلق ال��رواي��ة من مقاعد طالب
الجامعة األميركية ف��ي ب�ي��روت وال
يخفى كم لهذا الخيار من رموز على
الصعيد ال��وط�ن��ي .ف�ف��ي الجامعات
تنشأ مراكز البحوث وفي مالعبها
ت �ت �ك� ّ�ون ال �ت �ظ��اه��رات وف ��ي أروق�ت�ه��ا
ّ
وتتشعب الرواية
تتمخض الثورات.
ف �ت��دخ��ل أروق � � ��ة ال� �م� �ن ��ازل وغ��رف �ه��ا
ّ
الضيقة.
والمجاالت والمالجئ
ي�ت�ن�ق��ل غ �س��ان ش �ب ��ارو ب��اس�ل��وب

رش�ي��ق م��ن مشهد ال��ى آخ��ر فتكتمل
لوحة الحرب بمآسيها وبطوالتها
وت �ت��راب��ط م��وض��وع��ات�ه��ا المختلفة
ب �ح �ب �ك��ة م �ت �ي �ن��ة ع� �ل ��ى ب� �س ��اط ��ة ف��ي
التعبير وقدرة في تجسيد المشاعر
ّ
يضمن النص
المكنونة .وهو إلى ذلك
بعض المبادئ والمواقف التي يصرّ
على إب��رازه��ا فالبروفسور شومان
االس � �ت� ��اذ ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة
ص��اح��ب م �ب��دأ وال ي��دخ��ن السجائر
األم�ي��رك�ي��ة م�ن��ذ أن أع�ل�ن��ت الجامعة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع� ��ن م �ق��اط �ع��ة ال �ب �ض��ائ��ع
األميركية في العام  1967إثر هزيمة
ح��زي��ران ،رغ��م أن��ه س�ك��ن ف��ي أميركا
لسنوات عديدة وتزوج من أميركية
وحصل على جواز سفر أميركي.
ً
ن �ل �م��س أي� �ض ��ا م �ش��اع��ر ال �م��ؤل��ف
النبيلة حيال التعايش بين الطوائف
ال �م �ح �م��دي��ة وال �م �س �ي �ح �ي��ة .ي�ص��ف
النواحي اإليجابية واإلنسانية في
عالقات اللبنانيين بعضهم ببعض
وب �خ��اص��ة أول �ئ��ك ال �ن��اس الطيبين
ال��ذي��ن ي�ق�ط�ن��ون ال�ب�ن��اي��ة ع�ي�ن�ه��ا أو
الشارع نفسه وربطت بين أبنائهم
صالت المودة والصداقة.
ت��رت�ك��ز ال ��رواي ��ة ع�ل��ى م �ح��ور مهم
من محاور تلك الحرب الطاحنة هو
تطوير ص��اروخ س��ام  7ال��ذي يطلق
ع��ن ال �ك �ت��ف وت�س�ت�خ��دم��ه ال�م�ق��اوم��ة
الفلسطينية .أظ�ه��ر ه��ذا ال �ص��اروخ
ّ
ع� ��دم ف��اع �ل �ي �ت��ه ألن اإلس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن
اب�ت��دع��وا ال�ب��ال��ون��ات ال�ح��راري��ة التي
ُ
تجذب صواريخ سام اليها فتشتت
مسار الصواريخ فتنفجر في الجو
ً
بعيدا عن الطائرات المستهدفة أو
ً
تسقط حطاما على األرض.
ك��ان البروفسور شومان يشاهد
الطائرات الحربية اإلسرائيلية تطير
ً
على ارت�ف��اع��ات منخفضة ج��دا الى
درج��ة أن��ه ك��ان يمكن مشاهدة رأس
ال �ط� ّ�ي��ار م��ن ق�م��رت��ه وك��ذل��ك النجمة

السداسية المرسومة عليها ،ما جعل
الطيارين يتجرأون على استخدام
رشاشاتهم الثقيلة من عيار  800ملم
إلرهاب السكان المدنيين المتنقلين
في سياراتهم في منطقة الروشة.
وكان البروفسور يتألم ّ
أشد األلم
ل� ��دى رؤي � ��ة األج � �س� ��اد ت �ت �ك �ت��ل ع�ل��ى
ً
بعضها بعضا ف��ي مالجئ األبنية
وتفوح منها الروائح ،بينما يرتفع
ً
بكاء األطفال ممزوجا بصوت انفجار
القذائف المثير لألعصاب.
ّ
تعرف البروفسور سامي شومان
الى زوجته جولي خالل دراسته في
كلية ماساتشوستس للتكنولوجيا
في الواليات المتحدة وكانت زميلته
في االختصاص .أعجب بانسانيتها
ودف��اع�ه��ا ع��ن ح�ق��وق اإلن �س��ان ال��ذي

ً
ّ ً
هما مشتركا بينهما فأنجبت له
كان
ثالث فتيات تدعى كبيرتهن رنا.
ف��ي تلك المعركة غير المتكافئة
ان� �ص ��رف ال �ب��روف �س��ور ل�ل�ب�ح��ث عن
دور له يدعم المقاومة الفلسطينية
ّ
تصديها للهجوم ال�غ��ادر ال��ذي
ف��ي
ي �ب �غ��ي ت�ص�ف�ي�ت�ه��ا وت �ه �ج �ي��ره��ا من
لبنان فوجد غايته في العمل على
تطوير مواصفات الصاروخ سام 7
لتمكينه من تعطيل أجهزة اإلن��ذار
والتشتيت العاملة على الطائرات
الحربية اإلسرائيلية فتسهل بذلك
إصابتها.
شهب اللهب
رأى البروفسور في تلميذه راشد

إنفجار
علمت االستخبارات اإلسرائيلية
ب��ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ي� �ع � ّ�ده ��ا ال �ح ��زب
القومي االجتماعي الغتيال بشير
ً
ال �ج �م �ي��ل ب �ع��دم��ا ان �ت �خ��ب رئ �ي �س��ا
ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ل �ك �ن �ه��ا ل ��م ت �ق��م ب��أي
محاولة أو تحرك لمواجهة الوضع.
وفي  14أيلول  1982اغتيل بشير في
االنفجار الذي حصل في بيت كتائب
ّ
األش��رف�ي��ة عندما ك��ان ي�ح��ث قيادة
ح��ز ب��ه على د ع��م السلطة الشرعية
وق��واه��ا على األرض ،وتبعت ذلك
مجزرة صبرا وشاتيال.
ّ
عم هذا النبأ جميع الدول وقامت
ال �ت �ظ��اه��رات ف��ي ال �م��دن ف��اض�ط��رت
الحكومة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة إل��ى سحب
جيوشها من لبنان .غير أن راشد
وب�ع��ض ال�م�ج�م��وع��ات ال�ف��دائ�ي��ة لن
ي��دع��وا اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن ينسحبون
بسهولة ب��ل سيلحقون بهم حتى
الحدود الجنوبية.

ما وراء التعذيب
تأليف :بسمة عبد العزيز
عن دار ميريت

تأليف :د .يوسف ّ
معوض
عن دار نلسن

إصدارات

ّ
في الناحية السياسية ركز غسان
ش�ب��ارو على ال�ل�ق��اءات واالت�ص��االت
ال �ت��ي ك ��ان ي�ج��ري�ه��ا ب�ش�ي��ر الجميل
وأع ��وان ��ه م ��ع ال� �ق ��وات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
وم � � ��ع ال� �م� �س ��ؤول� �ي ��ن األم� �ي ��رك� �ي� �ي ��ن
وبعض الجهات العربية .ولفت الى
عدم تحرك أي دولة عربية في وقت
كانت اسرائيل احتلت أكثر من ربع
مساحة لبنان.

ّ
ً
ّ
المضمدة،
لحيته ،ممسكا ثمرة تين بين أصابعه
سحابة من الكآبة كانت تلف مقهى «ابو عفيف» حيث جلس راشد متورم العينين من األرق وقد أطلق ً
وهو يطعم كنار رنا عبر أسالك القفص الذي وضعه على الطاولة .إلى جانبه جلست مدام ناديا محاولة التخفيف عنه .روت له كيف أصاب القناص
زوجها في رأسه قبل سبع سنوات وبقي ينزف وينازع ألكثر من خمس ساعات وهو يسبح بدمائه حتى أسلم الروح .ولم يستطع أحد سحبه عن
قارعة الطريق لمدة يومين ،بسبب عنف االشتباكات بين المنطقتين الشرقية والغربية .بينما بقيت هي طوال هذين اليومين بال طعام أو نوم ،وهي
مختبئة وراء حائط في بناية مقابلة تراقبه باكية ومنتظرة هدنة لوقف إطالق النار لسحب جثته ،بينما كانت القطط والجرذان والذباب تحاول
نهش جسمه ،وهي ترشقها بالحصى محاولة إبعادها عنه.
مسحت مدام ناديا دموعها المتجددة قائلة :إنه قدرنا ،يجب أن نؤمن بأن كل ما يحصل لنا مقدر ،وكل مقدر وراءه عبرة لبني البشر.
لمن هذا الكنار الجميل؟ سأل «رويتر» وهو يجلس الى الطاولة :ولماذا تركت شعر ذقنك ينمو بهذا الشكل يا راشد؟
إنها قصة طويلة .أجابته مدام ناديا.
خير إن شاء الله؟
ّ
انضما إليهم كيف فجرت الصواريخ اإلسرائيلية مبنى سكن البروفسور وهدمته بينما كان هو في طريقه
روى راشد لهما ولجمال وعلي اللذين
لمقابلته ،وكيف اكتشف جثته وجثث عائلته ،وكيف ساعد في وضعهم في ثالجة المستشفى بانتظار أن يتعرف عليهم أحد أفراد عائلتهم.
وماذا حصل ألصابعك؟ سأل جمال.
لقد جرحتها وأنا أبحث في الحطام ،كما أن عيناي تقرحتا من الغبار والرمال والدخان ...والدموع التي مألتهما.
ً
ً
رحمة الله عليهم جميعا .ولكن لألمانة يا راشد فإن ذقنك هذه ال تعجبني! بادره «رويتر» محاوال ترطيب األجواء.
ما رأيك يا راشد لو قمنا بطباعة صور للشهداء في المطبعة التي يعمل فيها علي ونلصقها على جدران الشوارع؟
ال ،ال داعي لهذا ،فالبروفسور رحمة الله عليه ،لم يكن يحب هذه التصرفات.
ً
تمنى راشد لو كان باستطاعته أن يخبر الجميع عن اإلنجاز الذي حققه البروفسور والذي يستأهل بحق تكريما أكثر من طباعة صور له .ولكن لألسف
فإنه مضطر لكبت هذه المعلومات كي ال يعرض نفسه للخطر ،فجواسيس إسرائيل في كل مكان ،فمن كان يظن أن تصل ذراعهم الى البروفسور؟

 -مقاربات شبه قانونية -

ينطلق ال��دك�ت��ور ي��وس��ف معوض،
ال �ق��ان��ون��ي واألك ��ادي � �م ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي،
ً
ً
ف��ي ك �ت��اب��ه «ال� �ع ��راق غ � ��زوا واح �ت�ل�اال
– مقاربات شبه قانونية» من:
 .1ن�ط��اق تعريف الجمهور األوس��ع
بالمشاكل ا ل�م�ط��رو ح��ة والشائكة
ً
ً
حول قضية العراق غزوا واحتالال
وخ� ��اص� ��ة ال � �ج� ��وان� ��ب ال �ق��ان��ون �ي��ة
ال �م �ت��داخ �ل��ة ب��ال�س�ي��اس��ة وال�ث�ق��اف��ة
والنظام العالمي ووضع المنطقة
ومصيرها.
 .2إن الدافع الى نشر هذه المقاالت هو
أج��واء المناقشة التي دارت بينه
وب �ي��ن ت�لام�ي��ذ ال�م��اج�س�ت�ي��ر خ�لال
تدريسهم قوانين الحرب والقانون
الدولي.
إذا ك��ان��ت ه��ذه ال �م �ق��االت انطلقت
م��ن م�ن��اق�ش��ة أك��ادي �م �ي��ة ف �ه��ي ليست
اك��ادي�م�ي��ة حقوقية متخصصة .وإن
كان الكتاب ال يزعم الخوض المفصل
والمعمق في القضايا القانونية إال
انه يرسم لها اإلطار الفاعل والرحب
ويقيم التمييز ُ
ويلقي الضوء ويراجع
السوابق ويربط الوقائع بالمبادئ،
ويحلل الحيثيات وم��دى مطابقتها
األصول ويجلو الغوامض بمنهجية
عالية ول�غ��ة ن�ض��رة .يتفاعل الكتاب
ّ
عامة مع رؤي��ة باتت شبه مسلم بها
ف ��ي ع ��ال ��م ال � �ي ��وم ،رؤي � ��ة ت �س �ع��ى ال��ى
ال�خ��روج م��ن الخيار العسكري نحو
الحوار والسياسة والتسوية.
ال ي�ح��اول ي��وس��ف م�ع��وض أدلجة
ً
مواقفه فهو منذ البدء يميز أساسا
بين غزو الواليات المتحدة االميركية
للعراق بغير وجه حق ،وإطاحة صدام
(السفاح والطاغية) ،ويسأل نفسه :هل
يمكن ان يكون المرء ضد اميركا وضد
صدام ومع مقاومة االحتالل من دون
ان يبرر او يسكت عن التفجيرات التي
تحصد االبرياء؟ المؤلف هنا مع األفق
التحرري الديمقراطي ،يدين ثقافتنا

بشير الجميل

ّ
تذوق

ً
العراق غزوًا واحتالال

سليمان بختي

ال �م �س��اع��د ال �ن �ج �ي��ب ل �ت �ح �ق �ي��ق ه��ذا
اإلن�ج��از فأوكل إليه ّ
مهمات عديدة
ك� ��ان ي� �ق ��وم ب �ه��ا ب �ح �م �ي��ة وان� ��دف� ��اع،
شرح له أن الهدف من أبحاثه جعل
ّ
تتقصى ح��رارة األشعة
ال�ص��واري��خ
م��ا ف��وق البنفسجية م��ن مصدرين
في الطائرات :بدن الطائرة من ّ
جراء
احتكاكها بالهواء ،ومن شهب اللهب
الصادر عن عادم الطائرة ،وفي هذا
الحالة لن يستشعر الصاروخ حرارة
األش�ع��ة م��ا تحت الحمراء ال�ص��ادرة
ّ
ع��ن ال�ب��ال��ون��ات ال �ح��راري��ة المضللة
ّ
ويفجرها.
فيصيب الطائرة نفسها
ً
في حين كان البروفسور منهمكا
يبحث في تالل الكتب والمراجع عن
كيفية الوصول الى نتيجة مرضية،
ً
ك��ان ال�ع��دو يتقدم م�ت�ج��اوزا مدينة

ص� �ي ��دا ال � ��ى ال � ��دام � ��ور ح �ي��ث ك�م�ن��ت
المقاومة فجرت معركة صاخبة بين
الدبابات اإلسرائيلية ودبابات جيش
التحرير الفلسطيني األثرية أسفرت
عن كارثة عسكرية.

ّ
أص� �ب ��ح ال �م �ح �ت��ل ف ��ي ض��واح��ي
ال �ع��اص �م��ة ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ص��واري��خ
ب ��وارج ��ه ال �ح��رب�ي��ة ت �ع��اق��ب ب �ي��روت
ال�غ��رب�ي��ة ل�ص�م��وده��ا ودف��اع �ه��ا عن
كرامتها ،وكان أحد أهدافه الرئيسية
ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية
عن لبنان.
ف� � ��ي ح � �ي� ��ن ك � � � ��ان ال � �ب� ��روف � �س� ��ور
ش��وم��ان يجري م��ع راش��د التطوير
ال�لازم ل�ص��اروخ س��ام ،كانت عالقة
ال �ص��داق��ة ب �ي��ن ال �ط��ال��ب ورن� ��ا اب�ن��ة
ّ
ّ
تحولت الى ّ
عذري
حب
البروفسور
ب ��ريء .وب�ع��د أن ان�ت�ه�ي��ا م��ن وص��ل
آلية التفجير وتأكدا من عمل نظام
التوقيت فيه انصرفت رنا الى رسم
كنار عليه بينما جلس البروفسور
ً
وراش � ��د ج �ن �ب��ا ال ��ى ج �ن��ب ي�ض�ع��ان
النقاط األساسية على طاقم إطالق
الصاروخ والطريقة األسلم لضمان
استخدامه في إصابة الهدف.
وبعد أيام معدودات نقلت وسائل
االع�لام خبر إصابة طائرة فانتوم
إسرائيلية بصاروخ سام أطلقه أحد
المقاومين في سهل البقاع.
ل ��م ي �ه �ن��أ ال� �ب ��روف� �س ��ور ش��وم��ان
وعائلته ب�ه��ذا ال�ن�ص��ر ،ففي اليوم
ال�ت��ال��ي اشتعلت ب �ي��روت م��ن ج� ّ�راء
ال �ق �ص��ف ال� �ب ��ري وال� �ب� �ح ��ري ،وك ��ان
راش ��د ع�ل��ى وش ��ك ال �خ��روج عندما
ً
استوقفه أحد أصدقائه طالبا إليه
ً
ال�ت��ري��ث ق�ل�ي�لا ل�ي�ه��دأ ال�ق�ص��ف ول��و
اض�ط��ر ال��ى التأخر ع��ن م��وع��ده مع
البروفسور.
كانت االستخبارات اإلسرائيلية
ع �ل �م��ت أن أح � ��د ال �م �س��ؤول �ي��ن ع��ن
اس� �ق ��اط ط ��ائ ��رة ال �ف ��ان �ت ��وم ي�س�ك��ن
عمارة في شارع اسكندر في منطقة
الروشة فأرسلت طائرة  F 15لتطلق
صاروخين على البناء الذي انهار
ّ
ّ
وتحول الى تل من الحجارة
معظمه
والرمال واألخشاب واألثاث .وعندما

وص� ��ل راش � ��د ع �ل��ى دراج � �ت� ��ه وق��ف
ً
مرتعبا ،خائر القوى ،وشرع يبحث
في الركام عن أثر ما فإذا به يسمع
ص��وت ال�ك�ن��ار ال��ذي أه ��داه إل��ى رنا
يوم عيد ميالدها.
ازداد ال �ض �غ��ط ال �ع �س �ك��ري على
ال � �ع ��اص � �م ��ة ب ��وس ��ائ � �ل ��ه ال� �م ��رع� �ب ��ة
وت � �ع � ّ�ددت االت � �ص ��االت وال �م �خ��ارج
ال ن�ت�خ��اب بشير الجميل المرشح
الوحيد لرئاسة الجمهورية ،بينما
كانت القيادة الفلسطينية تعيش
بشخصيتين متناقضتين تدعو
إح ��داه ��ا ال�م�ق��ات�ل�ي��ن ال ��ى ال�ص�م��ود
واألخ � ��رى ت �ف��اوض ف�ي�ل�ي��ب حبيب
بطريقة غير مباشرة على الرحيل
م ��ن ل� �ب� �ن ��ان .ل �ك��ن ال� �خ� �ي ��ار ال �ث��ان��ي
ك ��ان األرج� ��ح ف �ت� ّ�م ت��رح�ي��ل ال �ك��وادر
الفلسطينية عبر بوابة المرفأ.

ال�س�ي��اس�ي��ة وي �ب��ادر م��ن داخ ��ل ثقافة
مدنية حقوقية سياسية ال تعادي او
تناصر بالجملة ،بل من موقف محدد،
وم ��ن ان ح �ق��وق ال �ف ��رد وال �ج �م��اع��ات
ً
ليست ح �ك��را ع�ل��ى ط��رف او ن��وع من
م �ج��ازف��ة ألج ��ل أي��دي��ول��وج�ي��ا تسعى
في سبيل استقطاب سياسي .يسأل
ً
ً
مثال في غزو العراق اوال عن الضوابط
ال �ت��ي رس�م�ت�ه��ا األع � ��راف وال �ق��وان �ي��ن
ّ
المعراة،
لممارسات الدول ومدى القوة
وعن التفويض الدولي وحدوده والى
أي ح ��د ارت� �ب ��ط ال� �غ ��زو ب �ن ��زع س�ل�اح
الدمار الشامل فحسب؟ ويثير مبدأ
التناسب في القانون الدولي في حال
كانت الضربة العسكرية المحدودة
ً
ً
دفاعا عن النفس او اقتصاصا .يعتبر
معوض ان مفهوم الضربة االستباقية
ً
م��رت�ب��ط ح�ك�م��ا ب��ال�خ�ط��ر ال �م �ح��دق أو
ب� �ح ��االت ال �ت ��دخ ��ل االن� �س ��ان ��ي .ك�ي��ف
يمكن تصنيف كل ذلك في الخيارات
ال �ت��ي اع�ت�م��دت�ه��ا ال ��والي ��ات المتحدة
ً
ف��ي ال �ع��راق؟ ووف �ق��ا للقانون ال��دول��ي
ي �ط��رح م �ع��وض ث�ل�اث��ة اس �ئ �ل��ة ح��ول
ال �ح��رب ال �ت��ي خ��اض�ت�ه��ا وت�خ��وض�ه��ا
ال��والي��ات المتحدة على العراق وهل
ك��ان��ت ه �ن��اك أس �ب��اب ان�س��ان�ي��ة ت�ب��رر
الغزو؟ وهل تم الغزو بموجب قرارات
مجلس األمن وميثاق االمم المتحدة؟
ً
وه��ل ك��ان دف��اع��ا ع��ن ال�ن�ف��س أم انها
ش��ري�ع��ة ال �ص �ح��راء وش��ري�ع��ة ال�غ��اب؟
وبالتالي فإن الغزو االميركي للعراق
ً
ق ��د «دك أرض � � ��ا ودم � ��ر ك ��ل ال �م �ب��ادئ
والمفاهيم التي أجمعت عليها البلدان
المتحضرة بعد الحربين العالميتين»
(ص .)71
منطق اإلمبراطورية
ُيستنتج من ذلك كله ان ثمة مبدأ
ً
ج ��دي ��دا ت �ح ��اول ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة
االميركية تكريسه وفرضه على العالم
ل��م يعترف ب��ه ال�ق��ان��ون ال��دول��ي بعد،
وه��و «ال�ت��دخ��ل إلح�ل�ال الديمقراطية

عدالة التوزيع والتنمية
اإلقتصادية
ال� �ن ��اش ��ر :م��رك��ز دراس� � ��ات ال��وح��دة
العربية

 .2انها لن تالحقه أمام مرجع قضائي
ع �س �ك��ري ام �ي��رك��ي ح �ت��ى ال ت �ق��وم
قائمة العرب عليها (كذا).
 .3لن تحيله كذلك على محكمة دولية
كي ال يحال جنودها الى المرجع
نفسه ،وربما لألسباب عينها.
ذاك يفسر ب��ال�ت��ال��ي ت�س��ري��ع ال�ب� ّ�ت
ً
ب ��إع ��دام ��ه وف� �ق ��ا ل �ل �ق �ض��اء ال� �ع ��راق ��ي،
ً
وه��و م��ا ت� ّ�م ف�ع�لا .وإذا ك��ان التحليل
ً
ً
يوصل المقدمات منطقيا واجتهاديا
ال ��ى ن�ت��ائ�ج�ه��ا ،اال ان م �ع��وض ي��ورد
المعايير ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ل��م ت � َ
�راع في
إع��دام ص��دام مثل تعارض االثباتات
في القضاء العراقي ،واحترام حق عدم
تجريم النفس وحق صدام في اختيار
محاميه .لكن معوض يتوقع ،ربما،
بسبب ذل��ك ،وبحدسه السياسي ما
سيحصل ،فالتقصير والتلكؤ وعدم
م��راع��اة ب�ع��ض األص ��ول واإلج � ��راءات
القانونية سيحول «هوالكو البعث...
ال��ى ش �ه �ي��د ...وأرض ال �ع��رب خصبة
ً
ب��ال �م �ي �ت��ول��وج �ي��ا وك �ث �ي ��را م ��ا تهتف
لألباطيل وتبايع الظالم بعد خلعه»
(ص .)86

في بلد م��ا» (ص  .)28أم لعله منطق
«االم �ب��راط��وري��ة» ك�م��ا أرس� ��اه ك��ل من
هارت ونيغري في كتابهما المعروف
باسم «اإلم�ب��راط��وري��ة»؟ لكن معوض
ي�ف�ن��د ف ��ي ك �ت��اب��ه وب�م�ن�ط��ق ال �ق��ان��ون
وحيثياته كل المسوغات والمبررات
ال �ت��ي ت �س��وق �ه��ا ال� ��والي� ��ات ال�م�ت�ح��دة
لتبرير ممارساتها ان كان من زاوية
ال� �ق ��ان ��ون او ال� �س ��واب ��ق ال �س �ي��اس �ي��ة
وال �ت��اري��خ وال �ح��س ال �ع��ام .وبالتالي
يصبح من يحاول إعادة التوازن الى
االوضاع وإحقاق الحق هو منتهكها
األول .يصبح ب��ذل��ك ال �س��ؤال األده��ى
المطروح ببعديه:
 .1ف � � � ��ي ت � � �ق� � ��ا ط� � ��ع ا ل� � ��راد ي � � �ك� � ��ا ل � � �ي� � ��ة
والتكنولوجيا وانحالل المفاهيم
ال �ت��ي س� ��ادت أث �ن ��اء ال �ح ��رب وه��ي
االحتواء والردع.
 .2ه��ل م �م��ارس��ة ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة
م �ج��رد خ ��رق ف ��ي ق ��واع ��د ال �ق��ان��ون
الدولي أم تأسيس لقواعد جديدة
ف� ��ي ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة .وح �ي��ن
ي�س�ت�ن�ف��د ي��وس��ف م �ع��وض بعض
أدوات � � � ��ه وم � �س� ��اءالت� ��ه ال �ق��ان��ون �ي��ة
يلجأ الى الثقافة والعقل والتقليد
ً
وال�ح�ض��ارة .يالحظ مثال ان بيان
الكنيسة االنكليزية ُيميز بين حرب
ً
دف��اع �ي��ة وق��ائ �ي��ة م �ب ��ررة أخ�لاق �ي��ا
ً
أخالقيا.
وحرب استباقية محظورة ُ
فلو كنا في القرون الوسطى ألنزل
ال �ح��رم ال�ك�ن�س��ي ب��ال��رئ�ي��س ج��ورج
ً
ب ��وش وأع ��وان ��ه .وب��ال �ت��ال��ي ،وف�ق��ا
لقناعة الكنيسة ،ن�ح��ن ف��ي تأخر
ون � �ك � ��وص إذن ول � �ي� ��س ف � ��ي رق ��ي
وتقدم.
ي �ت �ن��اول ي ��وس ��ف م �ع ��وض ق�ض�ي��ة
إع� � ��دام ص � ��دام ح �س �ي��ن ف ��ي أب �ع��اده��ا
القانونية وت��داخ�لات�ه��ا وي�ت��وق��ع في
ُ
مقال كتب قبل إع��دام ص��دام عنوانه
ً
«اإلعدام حتما» أن:
 .1لن تحيل الواليات المتحدة القضية
ع�ل��ى هيئة دول �ي��ة م�ل��زم��ة ب��أص��ول
محاكمة صارمة.

ً
ً
يرسم كتاب «العراق غزوا واحتالال»
ف��ي مقارباته شبه القانونية اإلط��ار
ُ
والبنى والمداخل والجوهر للقضية
ً
المطروحة مستشرفا األفق االنساني
ال�م�ت�س��ع وال�ش�م��ول��ي .وي�ظ��ل يوسف
م� �ع ��وض ي �ص��ر وي ��دع ��و ال� ��ى ح �ق��وق
االن � �س� ��ان ع �ل��ى ح� �س ��اب ال �ع �ن �ص��ري��ة
وال �ع �ص �ب �ي��ة ال �ج��اه �ل �ي��ة .ذاك ي�ع�ن��ي
س � �ي� ��ادة ق� �ي ��م ال �ع �ق �ل �ن��ة وال � �م � �س ��اواة
والحداثة والقانون والفرد المستقل
والمجتمعات ال�ن��اج��زة .وأح�س��ب ان
ه��ذه ال�ق�ض��اي��ا ه��ي ال�م�ج��ال الحيوي
لألزمات واإلشكاليات العربية القاتلة.
فهل يسبح يوسف معوض في تيار
معاكس رغم الضوء الكاشف والمنارة
البعيدة واألمواج المتالطمة؟

الجدار العازل اإلسرائيلي
ال� �ن ��اش ��ر :م��رك��ز دراس � � ��ات ال��وح��دة
العربية

البحرين الثقافية
ال� �ن ��اش ��ر :وزارة اإلع� �ل ��ام  -م�م�ل�ك��ة
البحرين

مقاربة قانونية

عزة جاد
ّ
قدم لهذا الكتاب الرئيس األسبق
للجمعية العالمية للطب النفسي
ال��دك �ت��ور أح �م��د ع �ك��اش��ة .ي�ت�ن��اول
الكتاب قضية التعذيب في السجون
والمعتقالت وأماكن االحتجاز .هي
قضية شائكة في عالمنا العربي لم
ً
ّ
تعالجها الدراسات اال قليال.
ً
ً
ل�ي��س ال�ك�ت��اب رص ��دا إحصائيا
ً
ف�ح�س��ب ب��ل ت�ح�ل�ي�لا ل�ل�ظ��اه��رة من
جوانبها المختلفة ومحاولة تقديم
ّ
متعددة عما
إجابات عن تساؤالت
ي� ��دور ف��ي أذه � ��ان ال �ج�ل�ادي��ن وع��ن
قدرتهم على تعذيب بشر مثلهم.
هل هم عاديون أم مرضى نفسيون؟
م��ا األب �ع��اد ال�ن�ف�س�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
التي تقف وراء من يقوم بالتعذيب،
وكيف تكون النهاية؟
ظاهرة عالمية
ي �ت �ع��ام��ل ال �ك �ت��اب م ��ع ال�ت�ع��ذي��ب
ع� �ل ��ى اع� �ت� �ب ��ار أن � ��ه ظ� ��اه� ��رة ت �ط��ال
ال� �ج� �ن ��س ال� �ب� �ش ��ري ب ��أج� �م� �ع ��ه .ل��م
يقتصر التعذيب على بلد دون آخر
وبحسب د.عكاشة يعكس حقيقة
مؤلمة م�ف��اد ه��ا أن التعذيب ليس
ً
ً
ً
اختراعا بشريا فحسب إنما أيضا
ظاهرة عالمية من المفارقة بمكان
أن ت �ق��وم ال �ع��ول �م��ة ،ال �ت��ي وع��دت�ن��ا
بتحويل العالم إل��ى قرية صغيرة
ً
ي�م�ل�ك�ه��ا ال �ب �ش��ر ج �م �ي �ع��ا ،بعولمة
التعذيب والمعتقالت.
ي� �ل� �ق ��ي ال � �ك � �ت� ��اب ال� � �ض � ��وء ع �ل��ى
اآلليات النفسية التي يستخدمها
المسؤولون عن التعذيب من أجل
تبرير أفعالهم أو تحصين أنفسهم
م��ن ال�ش�ع��ور ب��ال��ذن��ب وب�ف��داح��ة ما
ً
ارت� �ك� �ب ��وه اس� �ت� �ن ��ادا ال� ��ى ال�خ�ل�ف�ي��ة
السياسية وا ل�ن�ظ��ام السياسي ما
ً
ي��دع��م ه ��ؤالء م�ق� ّ�دم��ا ل�ه��م الحماية
وتغطية ممارساتهم.

فكر وفن
الناشر :معهد غوته

ت� �ش� �ي ��ر ال � �م ��ؤل � �ف ��ة« :رغ� � � ��م ن � ��درة
ال��دراس��ات ال�ت��ي ت��م إج��راؤه��ا على
م��ن زاول � ��وا ف �ع��ل ال �ت �ع��ذي��ب ،إال أن
ث�م��ة ش�ب��ه إج �م��اع ع�ل��ى أن الطاعة
ال� �ع� �م� �ي ��اء رب � �م� ��ا ت � �ك� ��ون ال� �م� �ح ��رك
األساسي لدى الذين يتلقون األمر
بتعذيب الضحية منفذين مباشرة،
ب��أن �ف �س �ه��م وب ��أي ��دي� �ه ��م ،م�م�ث�ل�ي��ن
ً
ال �ف �ئ��ة األق� � ��ل ش ��أن ��ا ف ��ي م�ن�ظ��وم��ة
التعذيب التي تعاني فقر الموارد
ال � �م� ��ادي� ��ة وال� � �ظ � ��روف ال �م �ع �ي �ش �ي��ة
ً
ً
ال�س�ي�ئ��ة وت �م �ل��ك اح �ت �ي��اج��ا دف�ي�ن��ا
للتنفيس ع��ن القهر واالح�ب��اط��ات
ً
المستمرة .األمر يختلف حتما لدى
ال��ذي��ن ي �ص��درون األوام� ��ر مكتفين
ب��ال�م�ت��اب�ع��ة ح �ي��ث ت �ت��واف��ر ع��وام��ل
عدة الى الطاعة واالمتثال لقواعد
النظام وسياسته.
ت� ّ
�ؤدي بعض اآلل �ي��ات الدفاعية
ً
النفسية التي تتم في الالوعي دورا
ف��ي إذك ��اء ط��اع��ة رؤس ��اء المكلفين
ب��ال �ت �ع��ذي��ب« :آل �ي ��ة اإلح� �ل��ال» ال�ت��ي
تعتمد على إخ ��راج واألحاسيس
ال� � �م� � �ت � ��واف � ��رة ت� � �ج � ��اه ش � �خ� ��ص م��ا
وإسباغها على آخ��ر .اآللية تشبع
ً
ً
اح�ت�ي��اج��ا أس��اس�ي��ا ل��دى القائمين
ب��ال�ت�ع��ذي��ب ح�ي��ث ي�ت�خ�ل�ص��ون من
ب�ع��ض ال�ق�ه��ر واإله ��ان ��ة ل�م�ك��ون��ات
رئيسية ف��ي حياتهم .إ ض��ا ف��ة الى
الطاعة العمياء فكثر يملكون ذلك
اإلي�م��ان العميق بأنهم يخوضون
م �ع��رك��ة ل �ه��ا أه � � ��داف س��ام �ي��ة وأن
ضحاياهم هم أعداء الشعب .يظلون
حتى النهاية على قناعة بصواب
ما يفعلون.
ت��رص��د ال �م��ؤل �ف��ة م ��دى ال �ت �ق��ارب
ال �ح��اص��ل ب�ي��ن ال�ض�ح�ي��ة ،وال�ق��ائ��م
بالتعذيب م��ع م��ا لالنعكاس على
ف�ع��ل ال�ت�ع��ذي��ب ذات ��ه ،ب��أن ال�ت�ق��ارب
ال �م �ع �ن��وي م ��ع ال �ض �ح �ي��ة ال� ��ذي قد
ي�ح��دث على م��دار ف�ت��رة االحتجاز
ال � �م � �م � �ت� ��دة ل� � �س� � �ن � ��وات ،ي � ��زي � ��د م��ن
ح��دة ال�ع�ن��ف وال�ت�ع��ذي��ب ،وأن ثمة

ً
ً
ت �ن��اس �ب��ا ط� ��ردي� ��ا م ��ا ب �ي��ن ازدي � ��اد
ع �ن��ف ال �ق��ائ��م ب��ال �ت �ع��ذي��ب ون �ش��وء
ال �ت �ق��ارب ال�م�ع�ن��وي م��ع ال�ض�ح�ي��ة.
ذل� ��ك ن�ت�ي�ج��ة ط�ب�ي�ع��ة األح��اس �ي��س
التي تكتنف األول .مع مرور الوقت
وح� � � ��دوث ش � ��يء م� ��ن ال� �ت ��أل ��ق ب�ي��ن
الطرفين يكتشف القائم بالتعذيب
أن ضحيته تختلف ع��ن ا ل�ص��ورة
التي رسمها وأنها تمتلك صفات
إنسانية ع��اد ي��ة .غير أن المبالغة
في تحقير سلوكها والتهويل هما
محض تزييف لما يلمسه بنفسه.
من هنا ثمة صراع داخلي ينشأ ما
بين واجب االستمرار في التعذيب
وب��دء االدراك .بما أن التخلي عن
عمله الوحيد هو أمر بعيد الحدوث
ال يصبح أمامه سوى االنتقام من
الطرف األضعف أمامه الذي تسبب
له بصراع غير مرغوب فيه ورغبة
منه في إسكات الصوت الذي يلح
عليه.

ال�م�ب��ذول لمصلحة ال��وط��ن أو ألي
سبب يتعرض ل�ت��أ ث�ي��رات حياتية
م��دم��ر .ف��ي ح��ال ل��م يستطع القائم
ب��ال �ت �ع��ذي��ب االب� �ت� �ع ��اد ف ��ي ال��وق��ت
المناسب وال�ن�ج��اة م��ن التأثيرات
الحياتية ال�م��دم��رة ال�ت��ي يفرضها
عليه العمل اليومي قد يمتد األمر
ً
ويتطور ليصبح جزءا من السلوك
االع �ت �ي��ادي .ال يمكن وض��ع ح��دود
له حيث يقوم الشخص باستكمال
م�ه�م�ت��ه ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن ال�م�ك��ان
أو ال ��زم ��ان أو ال �ض �ح �ي��ة .ق ��ام أح��د
ممارسي التعذيب بالفعل بتقييد
زوجته وأطفاله وتعذيبهم من دون
سبب واض��ح س��وى أن ه��ذا هو ما
اعتاد فعله مع ضحاياه.

ّ
نطة الرنب
ع� ��ن ال� ��رم� ��وز ال �م �س �ت �خ��دم��ة ف��ي
التعذيب تشير المؤلفة بأنها إحدى
الطرق المتبعة لتخفيف مواجهة
ال� �ق ��ائ ��م ب��ال �ت �ع��ذي��ب م� ��ع ال �م �ع �ن��ى
الحقيقي للفعل الذي يزاوله ،حيث
يطلق على األدوات المستخدمة في
التعذيب لغة تتكون م��ن م�ف��ردات
خ��اص��ة .يشير أح��ده��م ال��ى اآلخ��ر،
على سبيل المثال ،بوصفه الطبيب،
كما توصف بعض أوضاع التعذيب
ف��ي ال �س ��ودان ب �ـ «ال �ط �ي��ارة ق��ام��ت»،
وبعض الحركات اإلجبارية العنيفة
بـ «نطة األرنب».
م ��اذا ع��ن ال�ت�ب�ع��ات ال �ت��ي تلحق
ب��ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ال �ت �ع��ذي��ب؟ ت�ج�ي��ب
ال� �م ��ؤل� �ف ��ة :ت� �ق ��ع ع �ل �ي �ه��م ض �غ��وط
ع � �ن � �ي � �ف� ��ة ،ف� �ح� �ي� �ن� �م ��ا ي� �ن� �ت� �ه ��ي ك��ل
ش ��يء وي �ن �ه��ار ال �ن �ظ��ام م��ن داخ �ل��ه
ويضمحل هذا الفيض من العطاء

من المفارقة بمكان أن
تقوم العولمة ،التي
وعدتنا بتحويل العالم
إلى قرية صغيرة
ً
يملكها البشر جميعا،
بعولمة التعذيب
والمعتقالت

أقوال
ّ
قطاع الطرق يطلبون منك إما النقود وإما الحياة،
أما المرأة فتطلب األمرين.
صموئيل بتلر

مزاج
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صح لسانك

قرصة
ّ
للمذيعة نادية صقر التي علقت في
«أحلى وطن» بقولها« :الفنانة عبد
الرحمن العقل ...خالطة املذكر باملؤنث!
عدا الترويج لكتابها عن الغزو!»

زين

الفنان الرائد منصور املنصور« :قال
الشاعر محمد الفايز سأعيد للدنيا
حديث السندباد ،وأنا سأعيد مسرح
الطفل إلى إبداعاته كعمل السندباد
البحري».

شين

برنامج «نص اليوم» الذي يخفف على
املستمعني حرارة الطقس عبر التقديم
الجميل ملحمد الدغيشم واختياراته
الرائعة لألغاني التي تذاع في
برنامجه حصريًا.

ّ
أال يعيد تلفزيون الكويت عرض
األعمال الوطنية من أوبريتات كالتي
قدمها شادي الخليج وسناء الخراز،
ملا تحمل من قيمة فنية!

ثرثرات

يونس سيف أول إماراتي يقدم نشرة االنكليزية

دردشة

ً ّ ً
أحمد الشريف :نعاني كبتا فنيا في تونس

أعلنت مؤسسة دبي لإلعالم عن ّ
ضم يونس سيف ،إلى مقدمي
ن��ش��رة أخ��ب��ار اإلم����ارات باإلنكليزية « »Emirates Newsعلى قناة
«دبي وان» ،احدى قنوات مؤسسة دبي لالعالم .هذه المبادرة تؤكد
على دعم المواهب اإلماراتية الشابة وتطوير مجموعة جديدة من
اإلعالميين الموهوبين من أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ّ
ال��ج��دي��ر ذك���ره أن م��ؤس��س��ة دب���ي ل�لإع�لام ت��وظ��ف م��واط��ن��ي دول��ة
اإلم���ارات العربية المتحدة في مختلف األق��س��ام ،وف��ي ذل��ك اإلدارة
ً
واإلنتاج والبرمجة والتكنولوجيا كما تضع خططا لمتابعة تطوير
المواهب المحلية وتوظيفها في أقسام المؤسسة كافة.

بيروت  -نينا أبو طانوس
أثبت ًاحمد الشريف انه النجم األكثر
ً
تأثيرا لدى الشباب .يفكر جديا في
معالجة مشكلة «الكبت الفني» في
تونس ،بحسب تعبيره ،إذ يرى المواهب
ً
التونسية تتميز دائما خارج بالدها من
كثرة اإلحباط الفني الذي تعيشه .نتيجة
استفتاء قام به مركز الثقافي البريطاني
« »Britich Councilاختير احمد
ً
ً
الشريف وجها إعالنيا لحملة دعم اللغة
االنكليزية في العالم العربي .كما أحيا
ً
ً
حفال جماهيريا في موريتانيا حضره نحو
ً
 20الفا رددوا معه كلمات أغانيه .عن
زواجه المرتقب من ايمان ومشاركته في
حفل تنصيب رئيس موريتانيا حادثته
«الجريدة».

ثمة شخص،
ليس محمد
عطية ،لم يكن
يستحق لقب
«ستار
أكاديمي»

ما جديدك؟
ص����ورت س��ي��ن��غ��ل «ب����دي ط��ي��ر»
كلمات سمير نخلة ،ألحان سمير
ص��ف��ي��ر ،إخ����راج ام��ي��ل سليالتي.
تبث االغنية على الشاشات وهي
شبابية ب��ام��ت��ي��از .أح��ب��ب��ت فيها
المزج بين الموسيقى ًاللبنانية
وال�������راي .أح��ض��ر أل���ب���وم���ا م���ن 10
أغان منها التونسية واللبنانية
والمصرية كما أتعامل مع شعراء
وم��ل��ح��ن��ي��ن ك���ب���ار أم���ث���ال فيصل
المصري وسمير صفير ومحمد
ماضي وإحسان المنذر .سأطلقه
بعد شهر رمضان .أعد بمفاجآت
كثيرة في االلبوم.
غنيت اللبناني ببراعة ،كيف
أتقنت اللهجة؟

منافسة
أنا ووجدي فحسب ،ال ٌّ
ف��ن��ي��ة ب��ي��ن ش���اب وف���ت���اة .ك���ل منا
ل���دي���ه م���ع���ج���ب���وه .أم�����ا ب��ال��ن��س��ب��ة
إل�����ي ووج�������دي ف��ن��ح��ن ال���ش���اب���ان
ال�����ت�����ون�����س�����ي�����ان ال������وح������ي������دان
ال������م������وج������ودان ف�����ي ل���ب���ن���ان
ويختلف أسلوبانا.

إننا نتبادل النصحً .
أعتبر وجدي أخا
لكني ً
ص��غ��ي��را يسكن م��ع��ي في
نفسه ف��ي لبنان.
المبنى
ً
ه�������و اي�������ض�������ا ي���ن���ص���ح���ن���ي
ويساعدني.
ً
كان مقررا ضم اغنية
محمد قماح الى ألبومك
ولم يحصل ،ماذا جرى؟
ل�����م ي���ح���ص���ل ش�������يء ب���ي���ن���ن���ا.
ّ
ضمها ببساطة الى ألبومه.

صحيح أنك ساهمت في إدخال
زميلك التونسي عماد الى برنامج
«ستار أكاديمي»؟

أل��ي��س ألن���ك ات��ف��ق��ت م��ع محمد
ق��م��اح م��ن دون األخ���ذ ب���رأي روال
سعد في الموضوع؟

غ��ي��ر ص��ح��ي��ح .أن����ا ع��ض��و في
لجنة «س��ت��ار أك��ادي��م��ي» وحين
أق����دم ع��م��اد ع��ل��ى االش����ت����راك في
ال��ب��رن��ام��ج رأي���ت���ه ل��ل��م��رة االول���ى
ف����ي ح���ي���ات���ي ،ح���ت���ى أن���ن���ي ك��ن��ت
أف����س����ر ل����ه����م م�����ا ي����ق����ول إذ ك����ان
ي��ت��ك��ل��م ال���ل���ه���ج���ة ال���ت���ون���س���ي���ة .ال
أنفي أنه أعجبني وقدمت رأيي
فيه ب��ص��راح��ة .دعمته على قدر
صالحياتي.
َ
ً
المنافسة كونه شابا
ألم ًتخش
ً
جميال وموهوبا؟

ك���ل��ا ،ك����ل م����ا ف����ي األم�������ر أن��ن��ي
ان��ش��غ��ل��ت ل��ف��ت��رة ف��ي ت��ون��س ول��م
أكلمهم عن االغنية.

ج����م����ي����ع م�����ش�����ت�����رك�����ي «س�����ت�����ار
أك��ادي��م��ي» التونسيين يسكنون
في المبنى نفسه ،أال تخشون ان
تفرقكم المنافسة؟

عبد
يبدو أن الفنان أشرف ً
ممثال
بكونه
يكتف
لم
ِ
ً
ً
الباقي ً
سينمائيا وتلفزيونيا ومذيعا
ً
محترفا ،إذ قرر فجأة خوض
تجربة الغناء في مسلسل «7
ّ
«وسجل ثالث
شارع السعادة
��ان من كلمات أيمن بهجت
أغ ٍ
قمر وأل��ح��ان محمود طلعت.
ويتقاسم بطولة المسلسل مع
مصطفى.
هنا شيحة ونشوى
ً
وك�����ان أش�����رف اك��ت��ف��ى س��اب��ق��ا
ب��غ��ن��اء م���ق���دم���ات م��س��ل��س�لات��ه
وأب���������رزه���������ا «م���������ذك���������رات زوج
معاصر» وللمرة األولى يغني
ضمن المسلسل.

ف��ي ل��ق��اء س��اب��ق مع
وج��دي لكحل أخبرنا
أنك ّ
أشد داعميه؟

ثمة قول تونسي نردده «بتنام
ليلة ق��رب الجمل تصبح تغرغر
م��ت��ل��و» .مضى على وج���ودي في
ل���ب���ن���ان س���ن���ت���ان ون���ص���ف ال��س��ن��ة
فسهل علي اتقان اللهجة.

ع����ل����ى ال�����ع�����ك�����س ،أي ش��خ��ص
نصيبه في الحياة .تكلمت
يأخذ
ً
معه م���رارا .لديه خ��ط خ��اص به.
أتمنى من كل قلبي النجاح لكل
التونسيين.

ّ
عبد الباقي يغني في {شارع السعادة»

َ
يصل النجوم التونسييون
ِلم ً
دوم��������������ا ال���������ى ال�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ات وال
يفوزون؟
ف��از م��روان على التونسي في
ستار» .نعاني في تونس
«سوبر
ً
ً
ك���ب���ت���ا ف���ن���ي���ا .ل���دي���ن���ا ال��ك��ث��ي��ر م��ن
ال��م��واه��ب المدفونة بسبب عدم
توافر شركات إنتاج وأشخاص
ي�������دع�������م�������ون ال�������ف�������ن وال������ش������ ًب������اب
ال���م���وه���وب���ي���ن .ن��ل��م��ع دائ����م����ا م��ن
ك���ث���رة ال��ك��ب��ت واإلح����ب����اط ال��ف��ن��ي.
نستغل أي فرصة ًتأتينا ونفجر
مواهبنا .أفكر جديا في معالجة
هذه المشكلة في تونس من خالل
مساهمتي البسيطة ولعلها كلمة
لشخص ًيستطيع المساعدة .إبن
اختي مثال شاب جميل وموهوب
في الثامنة عشرة ويحب الغناء.
أبحث عن وسيلة لمساعدته في

دخ��ول مجال الفن وإكمال علمه
في الوقت نفسه .هذه حال الكثير
من الشباب.
ً
هل تفكر في الزواج قريبا؟
ً
ك��ل�ا ،م���ا زال ال���وق���ت ب���اك���را.
عقدت خطوبتي على صديقتي
«ستار
إيمان فور خروجي من
ً
أك���ادي���م���ي» .ان��ه��ا ج��م��ي��ل��ة ج���دا
ومختلفة ع��ن س��ا ئ ّ��ر الفتيات
ال����ل����وات����ي ع���رف���ت���ه���ن وال أح ً���د
يأخذ مكانها .تشبهني كثيرا.
أعرفها مذ كنت في الخامسة
ع����ش����رة وك�����ان�����ت ف�����ي ال���ث���ال���ث���ة
ع��ش��رة .ك���ان ال��ن��اس يعتقدون
أننا شقيقان.
أي نجم ف��ي «س��ت��ار أكاديمي»
ف��از ول��م يكن يستحق اللقب في
رأيك؟
ثمة شخص ،لكن ليس محمد
ع��ط��ي��ة ول���ن أذك����ر اس��م��ه .ل��م يكن
يستحق اللقب بل كان يستحقه
آخر أكثر منه.
ِل َم تم اختيارك إلعالن بيبسي
ول����ت����م����ث����ي����ل ال�����م�����رك�����ز ال����ث����ق����اف����ي
البريطاني في العالم العربي؟

ال أ ع����������������رف ا ل��������س��������ب��������ب .ب����ع����د
اس��ت��ف��ت��اء ات أج���راه���ا المعنيون
وس���������ط ال�����ش�����ب�����اب ال�����ع�����رب�����ي ت���م
اخ�������ت�������ي�������اري ل����ت����ص����وي����ر إع���ل���ان
بيبسي وتمثيل المركز الثقافي
ال��ب��ري��ط��ان��ي ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي.
أحييت من خالله عدة حفالت في
وتونس وأتمنى انضمام
مصر
ً
لبنان قريبا ال��ى المركز لنحيي
حفالت فيه.
م�������������اذا ع��������ن م������ش������ارك������ت������ك ف���ي
ح���ف���ل ان���ت���خ���اب أول رئ���ي���س ف��ي
موريتانيا؟
رئيس
أحييت حفل انتخاب أول
ً
في موريتانيا ينتخب ديمقراطيا
وك���ن���ت ال���ف���ن���ان ال���ع���رب���ي ال��وح��ي��د
الحفل الذي حضره
المشارك في ً
اكثر ًمن ً 20ألفا .كان استقبالهم
جميال ومميزا .فوجئت بتردادهم
ّ
أغاني.
كلمات
ما سر نجاحك؟
ً
ن���ع���م���ل ج���م���ي���ع���ا ب���ج���ه���د ،ل��ك��ن
التوفيق من الله.
ه��ل م��ا زل���ت ع��ل��ى ت��واص��ل مع
ميريام؟

بالتأكيد.
ً
كانت مغرمة بي وكنت مغرما
ب��ه��ا ،إن��م��ا ك��ص��دي��ق��ي��ن .ص ّ��رح��ت
م����ي����ري����ام اك����ث����ر م ً�����ن م������رة ب��أن��ه��ا
ت��ع��تً��ب��رن��ي ص��دي��ق��ا ً.إن��ه��ا حنونة
ج����دا .تعيش ح��ال��ي��ا ف��ي س��وري��ا
وتخوض تجربة التمثيل.
أي ن���ج���م م����ن م����واس����م «س���ت���ار
أكاديمي» يعجبك اكثر؟
محمد عطية وجوزف عطية.
ه���ل ص��ح��ي��ح ان����ك اص��ط��ح��ب��ت
التونسيين ال��ى روال
اص��دق��اء ك
ً
سعد كي تدعمهم فنيا؟
ل����م ي���ح���ص���ل األم�������ر ع���ل���ى ه���ذا
النحو .قصدت السيدة روال سعد
ألمر معين .تطرقنا في الحديث
ال�����ى م����وض����وع دع�����م أص���دق���ائ���ي
التونسيين وكانت متجاوبة.

الفن ،اكثر ما أحب في الحياة.

القاهرة – زياد محمود
نجحت الكوميديا في استعادة مكانتها
على خريطة الدراما المصرية بعد سنين
طويلة من الحضور الباهت ،إذ ينشط
إنتاج المسلسالت التي يجتهد صانعوها
في رسم البهجة على الوجوه.

في مقدم هذه األعمال مسلسل
محمد صبحي «رجل غني...
الفنان ً
فقير ج��دا» ،من تأليفه وإخراجه،
ت�����ش�����ارك ف�����ي ب���ط���ول���ت���ه ال��م��م��ث��ل��ة
السعودية أمل حسين والممثلون
المصريون هناء الشوربجي وعزت
أبو عوف ولقاء الخميسي وتدور
ح��وادث��ه ف��ي إط���ار ك��وم��ي��دي حول

الممثلون هنا شيحا أشرف عبد الباقي وميمي جمال

شخص يعشق النجاح والتميز
فيدخل في صراع مع بعض رجال
األعمال على قطعة أرض تقع في
منطقة متميزة على شاطئ البحر
وبسبب هذا الصراع تنقلب حاله
بين الغنى والفقر ،ما ينتج العديد
من المواقف الكوميدية.
أم��ا ال��ف��ن��ان أش���رف عبد الباقي

شاشة

ماذا يعني لك لبنان؟

نجوم الضحك يستعيدون عرش الكوميديا التلفزيونية
ف��ي��دخ��ل «ال����ك����ادر» ب��ع��م��ل��ي��ن دف��ع��ة
واح������دة األول ع���ن���وان���ه « 7ش���ارع
ال���س���ع���ادة» إخ�����راج أش����رف س��ال��م،
ت���ش���ارك ف���ي ب��ط��ول��ت��ه ه��ن��ا شيحا
وأح������م������د رات���������ب وس������وس������ن ب������در،
ف���ي إط����ار ك��وم��ي��دي ح���ول م ّ
���درس
موسيقى يعاني المشاكل بسبب
تسلط ح��م��اه وتدخله باستمرار
ف����ي ح���ي���ات���ه ال����زوج����ي����ة .وال���ث���ان���ي
ع����ن����وان����ه «راج���������ل وس������ت س���ت���ات»
للمخرج اللبناني أس��د فوالدكار
ف���ي أول�����ى ت���ج���ارب���ه ف���ي ال���ق���اه���رة،
حلقات منفصلة ومتصلة في آن
ح��ول ش��اب ه��ادئ الطباع يواجه
متاعب ال تحصى بسبب إقامته
ف��ي ب��ي��ت واح����د م��ع زوج��ت��ه وأم��ه
وحماته وابنتها .يشارك في هذا
العمل ل��ق��اء الخميسي وم��ه��ا أبو
ع����وف إل����ى ج��ان��ب ع����دد ك��ب��ي��ر من
النجوم الذين يظهرون كضيوف
شرف في مشهد واحد ،في سابقة
لم تشهدها الدراما المصرية من
قبل.
وم���ن ال��م��س��ل��س�لات ال��ك��وم��ي��دي��ة
الجاهزة منذ فترة مسلسل «سعيد
ب���ائ���س ت���ع���ي���س» ب���ط���ول���ة ح��س��ي��ن
اإلم�����ام ون����دى ب��س��ي��ون��ي ون��ش��وى
مصطفى ومحمد الصاوي ،تأليف

ال�������ف�������ن�������ان ت�������ام�������ر ح���س���ن���ي
وال���ش���ائ���ع���ات وج���ه���ان لعملة
واح����دة ،ف��م��ا إن ت��ه��دأ شائعة
ح��ت��ى تلحقها أخ����رى .أح��دث
تلك الشائعات التي يتناقلها
الوسط الفني ارتباطه بطالبة
م��غ��رب��ي��ة ت�����درس ف���ي ال��م��ع��ه��د
العالي للفنون المسرحية من
أب م��غ��رب��ي وأم م��ص��ري��ة وق��د
يودع من أجلها حياة العزوبية
و يقرر بإرادته دخول القفص
ال��ذه��ب��ي .ون��ف��ى ت��ام��ر كعادته
ال��خ��ب��ر م���ؤك���دا أن����ه ل���م ي��دخ��ل
معهد الفنون المسرحية منذ
زمن طويل وال يعرف ِل َم يصر
البعض على ترويج مثل هذه
الشائعات عنه.

هل كانت مغرمة بك؟

تلفزيون

ل��ي��ن��ي��ن ال����رم����ل����ي ،إخ��������راج م��ح��م��د
ال��س��ي��د ع��ي��س��ى ,إط�����اره ك��وم��ي��دي
ح�����ول ال���م���وظ���ف ال���ب���ائ���س س��ع��ي��د
ال����ذي ي��ش��اع ان����ه م��ص��اب ب��م��رض
خطير ،ث��م ي��ب��دأ االه��ت��م��ام الكبير
ب��ه ف��ي المنزل ال��ى ح��د أن��ه يطلب
الى زوجته أن تتوسط لدى جارته
الحسناء التي يقع في حبها.
م��س��ل��س��ل «أح�ل�ام���ن���ا ال��م��ؤج��ل��ة»
������دي االب��������راش��������ي،
ل����ل����م����خ����رج ح������م ً
��راع
ص
��
ل
ا
��رة
ك
��
ف
��ا
ي��ت��ن��اول ك��وم��ي��دي
ً
بين األجيال ،جيل الكبار متمثال
يعتبرون الجيل
في اآلب��اء الذين ً
ال���ج���دي���د م��س��ت��ه��ت��را وال ي��ت��ح��م��ل
المسؤولية ،بينما ينظر الجيل
ال��ج��دي��د ال���ى ال��ج��ي��ل األك���ب���ر ب��أن��ه
متخلف ال يستطيع مجاراة روح
والتطور .يجمع المسلسل
العصر
ً
ً
ع�����ددا ك��ب��ي��را م���ن ن��ج��وم ال��ض��ح��ك
يتقدمهم سعيد ص��ا ل��ح ويونس
ش���ل���ب���ي ول����ي����ل����ى ط����اه����ر ووح����ي����د
س��ي��ف وال��م��ن��ت��ص��ر ب��ال��ل��ه وح��س��ن
مصطفى وعبدالله فرغلي ومظهر
أبو النجا.
وم���ن ال��م��س��ل��س�لات ال��ك��وم��ي��دي��ة
«آخ����ر ال��خ��ط» إخ����راج م��ح��م��د عبد
العزيز ،يشارك في بطولته حسن
حسني وريهام عبد الغفور وطارق

تامر حسني في «القفص» المغربي

لطفي .رغم تناوله قضية مأسوية
��ارات التي
تتعلق ب��ح��وادث ال��ق��ط ً
ح��ص��ل��ت ف���ي م��ص��ر أخ���ي���را ،إال أن
ط��اب��ع الكوميديا ال��س��وداء يغلب
عليه م��ن خ�لال شخصية مفتش
ال����س����ك����ة ال����ح����دي����د ال����م����ح����ال ع��ل��ى
التقاعد.
ال����ى م��س��ل��س��ل «س��ف��ي��ر ال��ن��واي��ا
ال���ح���س���ن���ة» ب���ط���ول���ة أح����م����د ب���دي���ر
وش���ي���ري���ن وأح����م����د رات������ب وه���ن���اء
ال�����ش�����ورب�����ج�����ي ودن��������ي��������ا ،ت���أل���ي���ف
مجدي االب��ي��اري ،إخ��راج إبراهيم
ال��ش��ق��ن��ق��ي��ري ،ح�����ول رح���ل���ة ش���اب
م��ن ال��ري��ف ال��ى ال��ق��اه��رة ليحترف
الغناء.
ت���واص���ل ال��ف��ن��ان��ة م���اج���دة زك��ي
ت��ق��دي��م األع���م���ال ال��ك��وم��ي��دي��ة بعد
ن���ج���اح���ه���ا ف�����ى م���س���ل���س���ل «ح�������ارة
العوانس» ال��ذي شاركها بطولته
للمرة األولى زوجها الفنان كمال
أب���و ري���ة .أم���ا ج��دي��ده��ا ه���ذا ال��ع��ام
فهو مسلسل «أحالمك أوام��ر» مع
صالح عبد الله وماجد الكدواني،
إخ��������راج س���ع���ي���د ال����رش����ي����دي .ك��م��ا
ي����واص����ل ال���ف���ن���ان إب���راه���ي���م ن��ص��ر
حضوره من خالل مسلسل «رحلة
سعيدة» مع رجاء الجداوي وإنعام
سالوسة ولطفي لبيب.

«انتقام الوردة» مسلسل سوري جديد
ت�������دور ق���ص���ة ال��م��س��ل��س��ل
ال���س���وري ال��ج��دي��د «ان��ت��ق��ام
ال����وردة» ح��ول ف��ت��اة جميلة
ثرية مثقفة تلقت تعليمها
في ال��خ��ارج ول��دى عودتها
ت���ح���اك ح���ول���ه���ا وع��ائ��ل��ت��ه��ا
ال����م����ؤام����رات ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ي
ب��م��ك��ي��دة ي��ق��ت��ل ف��ي��ه��ا األب
ع���ل���ى ي����د اق������رب ال��م��ق��رب��ي��ن
ال������ى ال���ع���ائ���ل���ة ف���ت���ب���دأ ري���م
رح���ل���ة ال���ب���ح���ث ع����ن ال��ق��ات��ل
واس���ت���رج���اع ث����روة وال��ده��ا
وم���������ج���������ده .ع�����م�����ل درام����������ي
ي���ل���ق���ي ال������ض������وء ع����ل����ى ف��ئ��ة
��ات
م���ن رج����ال االع���م���ال وف��ئ ً
اج���ت���م���اع���ي���ة أخ�������رى ع����اق����دا
ال���م���ق���ارن���ة االخ�ل�اق���ي���ة ب��ي��ن
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ات م���ع ال��ت��ع��رض
لمشاكل الشباب وهمومهم
واإلض��������������اءة ع����ل����ى ال�����واق�����ع

ً
االجتماعي كاشفا الصراع
على المادة والخلل الكبير
ف�������ي ال�����ق�����ي�����م ال������ت������ي ت���ح���ك���م
مجتمع عالم المال واالعمال
ح��ي��ث ال���رش���ى وال��ص��ف��ق��ات
ال�����م�����ش�����ب�����وه�����ة وال�����ت�����ه�����رب
ال����ض����ري����ب����ي ع����ل����ى ح���س���اب
اق���ت���ص���اد ال�����وط�����ن .ب��ط��ول��ة
جمانة م���راد وأس��ع��د فضة
وشكران مرتجى.

«زهور عمري» دراما تلفزيونية خليجية
«زه�����������ور ع������م������ري» ع����ن����وان
م���س���ل���س���ل درام����������ي خ��ل��ي��ج��ي
جديد على شاشة ال���ـ {»mbc
يغوص في أعماق العالقات
األس��ري��ة وي��رص ً��د ال��خ�لاف��ات
والمشاكل أسبابا ومعالجات.
االجتماعية
يتناول المشاكل
ً
داخل األسرة وتحديدا أسرة
وأم
«أم علي» المكونة من أب ً
وأرب�����ع ب���ن���ات واب�����ن ،ط���ارح���ا
ص������راع ال���ج���ي���ل ال���ح���ال���ي م��ع
م��ش��اك��ل االغ���ت���راب وال��دراس��ة
في الدول األجنبية واالختالط
بأصحاب السوء .كما يطرح
قضايا المرأة مثل العنوسة
وا ل�����زواج التقليدي العائلي
وأس���ب���اب ال��ط�لاق وم��ش��اك��ل��ه.
بطولة عبد اإل م���ام عبدالله،
مشاري البالم ،إلهام الفضالة،

ل����ي����ل����ى ال�����س�����ل�����م�����ان ،م���ش���ع���ل
ال���ق���م�ل�اس ،ب��ث��ي��ن��ة ال��رئ��ي��س��ي
والوجه الجديد أفراح.
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تود فيلد وكايت وينسليت في حوار ثنائيّ:
فيلم  Little Childrenيرتكز على أداء الممثلين

فيلد في  24شباط/فبراير
ولد تود ّ
ّ
أميريكي ُرشح مرات
 .1964ممثل
ً
ً
ثالثا لجائزة أوسكار كتابة وإخراجا
عن فيلميه  Little Childrenو In
 .The Bedroomبدأ اعداد الرسوم
ّ
المتحركة عام  1985حين ّأدى تجربة
أمام وودي آالن في فيلمه Radio
 .Daysتابع العمل مع بعض أكبر
منتجي األفالم في أميركا أمثال ستانلي
كوبريك وفيكتور نونز وكارل فرانكلين.
كان فرانكلين و نونز من ّ
شجع فيلد على
احتراف االخراج فعمل بنصيحتهما
ّ
خريف  1992ليصبح من أفضل كتاب
هوليوود ومخرجيها الجدد إثر اطالق
فيلم  In The Bedroomالمقتبس
عن أقصوصة للكاتب أندري ديبيبس.
ُرشح الفيلم لخمس جوائز أوسكار ّبما
ممثل
فيها جائزة أفضل فيلم وأفضل ّ
ويلكنسن) والممثلة
(أول ترشح لطوم
ّ
ّ
سيسي سباسيكّ (في ترشحها
السادس) والممثلة الثانوية ماريساّ
ّ
توماي (في ترشحها الثاني) الى جائزة
ّ
نجاحه مع
أفضل سيناريو  .اتبع فيلد ّ
 Little Childrenالذي ُرشح بدوره
لثالث جوائز أوسكار.
أما كايت وينسلت فولدت في  5تشرين
األول/اوكتوبر عام ُ 1975ورشحت
خمس ّمرات لجائزة أوسكار وايمي
وبافتا وغرامي  .فازت بجائزة Screen
 .Actors Guildعرفت الممثلة
ألدائها مجموعة كبيرة من األدوار
ّ ّ
الفنية لكنها على
خالل مسيرتها
األرجح حصدت شهرتها األكبر ألدوار
ً
دقيقة كجوليات هالم في Heavenly
 Creaturesعام  1994وروز دوويت
باكيتر في الفيلم األكثر شعبية على
االطالق تايتانك عام  1997ودور
كليمنتين كرازينسكي في Eternal
Sunshine of The Spotless
 Mindعام  .2004في الثانية
والعشرين من عمرهاّ ،
حطمت الرقم
ّ
القياسي لكونها أصغر ممثلة ُرشحت
أوسكار ،ما جعلها
ّمرتين لنيل جائزة
ً
ً ًّ
ّ
تحطم رقما قياسيا جديدا لتحصد
خمس جوائز.
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Little Children

درامي
تمثيل :كايت وينسلت وباتريك ويلسون
اخراج  :تود فيلد

ً
أخرجت قبل خمسة أع��وام فيلما
ً
ض���خ���م���ا ه����و «»In the bedroom
ً
ً
ً
ً
والق���ى نجاحا كبيرا ح��اص��دا ع��ددا
من الترشيحات .ماذا فعلت منذ ذلك
الحين؟ ه��ل كنت تعمل على الفيلم
الجديد فحسب؟ خمسة أعوام فترة
طويلة بالنسبة إلى شخص ُيخرج
ً
أفالما شائقة.
ت���ود ف��ي��ل��د :أن��ه��ي��ن��ا فيلم «In the
 »bedroomعام  2001ثم بدأت العمل
على فيلم آخر واستغرق األمر سنة
ونصف السنة لكنني واجهت مشاكل
ف���ي ت��م��وي��ل��ه .ث���م ق�����رأت رواي������ة ط��وم
بيروتا « »Little Childrenعام 2003
ورحت أعمل عليها منذ ذلك الحين.
ً
قد يبدو أن األمر استغرق وقتا أطول
على الورق.

ساره امرأة متزوجة من رجل غني تمضي وقتها وابنتها في المنتزه
برفقة ثالث سيدات ثرثارات يعشن على التقاليد الزائفة .براد رجل وسيم
يتردد على نحو متقطع الى المنتزه برفقة ابنه .ذات يوم يتم اللقاء بين
ساره وبراد بناء على رهان بخمسة دوالرات بين النساء الثالث وساره
التي تفوز ل��و تمكنت م��ن الحصول على رق��م هاتف ب���راد .ه��ذا اللقاء لن
ّ
وسيغير حياتها خاصة بعد اكتشافها أن زوجها
تتمكن ساره من نسيانه
ّ
بالتعرف الى النساء على شبكة االنترنت.
مهووس

ب���ع���د ق��������راءة ال���س���ي���ن���اري���و ،ي��ب��دو
العمل م��ع ت��ود فيلد حلم أي ممثل.
لكن هل استلزم قبولك الدور الكثير
من اإلقناع؟ متى ب��دأت ق��راء ة الدور
ً
جديا؟

كوميدي
تمثيل :محمد سعد وياسمين عبد العزيز
اخراج :علي رجب

كايت وينسلت :ل��م يتطلب األم��ر
ً
إق����ن����اع����ا ع���ل���ى اإلط�����ل����اق .أراد ت���ود
م��ق��اب��ل��ت��ي وم��ن��اق��ش��ة اح���ت���م���االت أن
ّ
أؤدي هذا الدور .ما اختلف في مسألة
االل���ت���زام ب����أداء دور س���ارة ه��و ش��رح
تود للشخصية بشكل مفصل .لكنه
ً ً
كان مباشرا جدا في اعتقاده بإمكان
أدائي الدور وحدثني في التفاصيل،
ما دفعني إل��ى القول «أشعر بأنني
أستطيع لعب هذا الدور اآلن!» .لم يكن
قرار أداء دور شخصية مثل «سارة»
ً
ً
ً
س���ه�ل�ا ألن�����ه ي��ش��ك��ل ت���ح���دي���ا ك���ب���ي���را.
فهي ام��رأة أميركية ال تشبهني في
شيء وتساء لت إن كنت ق��ادرة على
أدائ��ه��ا .لكن حين أقنعني ت��ود بأن
كل شيء سيكون على ما يرام ،قرأت
السيناريو.
في ما يتعلق باختيار الممثلين،
هل كانت كايت اختيارك االول؟
ت����ود ف��ي��ل��د :ك��ان��ت ك��اي��ت أول َم��ن
طلبت مقابلتها.
قبل العمل على «»Little Children
كنت تعمل على كتاب آخر لم تتمكن
من الحصول على حقوقه.
تود فيلد :بعد العمل على «In the
 »Bedroomانتقلت إل��ى ك��ت��اب آخر
كان يواجه بعض المشاكل لناحية
ال��ح��ق��وق ف��أوق��ف��ت األم�����ر .ل��ك��ن حين
ق�����رأت « »Little Childrenج��ذ ب��ن��ي
ال��م��وض��وع وأم����ور أخ���رى ف��ي كتاب
ب��ي��روت��ا .األرج����ح أن ذل���ك م��ا ش ّ��دن��ي
إلى الرواية.
ق��ل��ت إ ن���ك مختلفة ع��ن شخصية
س��ارة مع أنكما اختبرتما األمومة.
هل أخذت في االعتبار دور األم الذي
اختبرته في حياتك؟
كايت وينسلت :بصراحة ،القاسم

كركر

الوحيد المشترك بيني وس��ارة أننا
ّأم������ان .ل��ك��ن ب��ص��راح��ة ،ط��ال��م��ا أن��ن��ي
أت��ك��ل��م ع���ن ال��ف��ي��ل��م ،ي��ج��ب األخ�����ذ في
االعتبار أنني لم أشاهد الفيلم حتى
آب/أغ���س���ط���س ال����ج����اري .أدرك�����ت اآلن
ب��ع��دم��ا ش��اه��دت��ه أن ه��ن��اك م���ا يميز
شخصية سارة إلى حين اندمجت في
الشخصية في الفيلم وفي الحوادث
المتفرقة التي عاشتها .أعتقد أنني
كنت قادرة على التواصل معها .لكن
ال��ت��ح��دي الكبير تمثل ف��ي أداء دور
األم السيئة .كان األمر بالغ الصعوبة
فهي ليست عنيفة بل تجهل كيفية
ال��ت��ص��رف ك����أم م���ع ط��ف��ل��ت��ه��ا .تحبها
بالتأكيد إنما ثمة أم��ر غريب حيال
س�����ارة .ت��ظ��ن أن وج����ود ال��ط��ف��ل��ة غير
مناسب ويعترض طريقها .أعتقد أن
إح���دى ن��ق��اط الضعف ف��ي شخصية
سارة شعورها بفقدان جزء منها لدى
إنجابها هذه الطفلة .بالنسبة ّ
إلي،
يساوي اإلنجاب العالم بأسره وهو
ً
ما ّ
غير حياتي وأسعدني كثيرا .إال أن
سارة تمقت وجود هذه الطفلة .أعتقد
ً
ً
أن هناك مشهدا مميزا في الفيلم حين
تعاقب سارة نفسها بعد وضع لوسي
في كرسي السيارة وإدراكها أنه كان
ً
م��ح��ت��م�لا أن ت��خ��س��ره��ا .ت��ع��ي عندئذ
ً
أنها تقترف خطأ جسيما وتضطر
ً
إلى التفكير مليا في األمر فتكتشف
ً
أنها مهملة عاطفيا ولن تكون كذلك
ً
م����ج����ددا .األه����م م���ن ذل����ك إدراك����ه����ا أن
سعادتها المستقبلية تتوقف على
وجود تلك الطفلة ولعب دور األم التي
تحتاج إليها لوسي.

ُ
س��ت��ع��رض أرب��ع��ة أف�ل�ام ل��ك ،كنت
تعملين بجهد كبير...

يتعلق األم��ر إذن بمسألة توزيع
هذه األفالم؟

كايت وينسلت :كال ،بالطبع كال!
أن��ج��زت ه���ذه األف��ل�ام ف��ي ال��س��ن��وات
ُ
الثالثة األخيرة لكنها تعرض اآلن.
كال ،كال ،لست أعمل بجهد كبير بل
أفرط في البقاء في المنزل.

ك��اي��ت وينسلت :ب��ل��ى ،أم��ر غريب
ً
حقا .مثلت في فيلم «Romance and
 »cigarettesعندما كان عمر جو نحو
أربعة أشهر ومر الوقت.اآلن يبلغ جو
ّ
عامه الثالث وهذا كل ما فعلته منذ
والدت���ه .فجأة ُع��رض��ت األف�ل�ام دفعة
واح����دة .ال رأي ل��ي كممثلة ف��ي ه��ذا
ً
األمر ويحصل ذلك أحيانا.

كايت وينسلت :في الواقع ،سآخذ
إجازة لمدة سنة .أمثل في المعتاد
ً
فيلما ك��ل س��ن��ة فيما أ م��ض��ي بقية
الوقت في المنزل مع األوالد .حتى
خ��ل�ال ع��م��ل��ي ،أل�����زم ال���م���ن���زل ب��رف��ق��ة
األوالد .ل���م أت���رك���ه���م ق���ط ل��ت��ص��وي��ر
فيلم .المرة الوحيدة التي اضطررت
فيها إلى تركهم كانت لدى تصوير
ف��ي��ل��م « »All the king’s menفي
نيو أورليانز .كان ال بد من تمضية
أرب����ع����ة أي������ام ه���ن���اك ل��ل��ت��ص��وي��ر ف��ي
م��ن��ط��ق��ة ت���زح���ف إل���ي���ه���ا ال���ق���واط���ي���ر
وتنقض على مرتادي الحديقة .ال
أعتقد أن أي أم مستعدة الصطحاب
أوالده��ا إلى مكان كهذا .لذا مكثوا
برفقة س��ام ف��ي ل��وس أنجلس .عدا
ذل�����ك ن���ت���راف���ق إل�����ى أي م���ك���ان آخ����ر.
ف��ي م��ا يتعلق بالممثالت اللواتي
يتركن أوالدهن طوال شهرين إلنهاء
أعمالهن ف��إن��ي أعتقد أن ذل��ك غير
سليم ول��م أع��رف ممثلة فعلت ذلك
من قبل.

هل «استمتعت» وباتريك ويلسن
ً
ـ لست أكيدا من صحة استخدام هذه
العبارة ـ بتصوير المشاهد الجريئة؟
هل تصبح هذه المشاهد أسهل وما
مقاربتك لها؟

هل ستمضين بعض األوقات في
المنزل خالل التزامك بالعمل؟

gossip
ً
أنيستون وحيدة مجددا
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ً
كايت وينسلت :أوال ،لن أقول إنني
استمتعت بالضرورة بتصوير هذه
المشاهد .أشعر بضرورة تصحيح
ّ
الكلمة! وال يصبح األمر أسهل .كلما
ص ّ���ورت مشهد ح��ب أق���ول ف��ي ق��رارة
ً
نفسي «حسنا ،هذا يكفي ولن أفعل
ً
ذلك مجددا» .إنه أمر صعب ومخيف
ً
ج��دا ولست واثقة إل��ى متى سأفلت
من األمر في أي حال .في فيلم «Little
 ،»Childrenل��م ت��ك��ن ت��ل��ك المشاهد
األصعب على اإلطالق .األصعب كانت
ً
تلك العاطفية جدا إذ يحرص الممثل
على أداء المشهد بصدق كبير .بلى،
إن��ه��ا م��ش��اه��د صعبة لكننا ن��ح��اول
السخرية منها ألن الوضع سخيف
وي��ق��ت��ض��ي ذل������ك .األه������م م����ن ذل�����ك أن

باتريك وت��ود وأن��ا كنا قلقين حيال
األداء واالل����ت����زام ب��ال��ن��ص .ح��رص��ن��ا
ع���ل���ى أداء ال���������دور ب���ش���ك���ل ص��ح��ي��ح
فحسب ألن هذين الشخصين يقيمان
عالقة غرامية خلف أبواب موصدة.
إنما القصد أن��ه من خ�لال المشاهد
ال���ح���م���ي���م���ة ال ُي����ظ����ه����ر ال���ش���خ���ص���ان
هويتهما الحقيقية ،أحدهما لآلخر
فحسب ،بل ال ُيظهرانها لنفسيهما
ً
ً
أيضا .هكذا تتغير سارة حقا نتيجة
ذاك ال��م��وق��ف أي ش��ع��وره��ا ب��م��ا لم
ً
ّ
وتغير برات
تشعر به قبال فتتغير
كذلك.

ي��ج��س��د ال��م��م��ث��ل م��ح��م��د س��ع��د في
الفيلم أربع شخوص غير مختلفة إال
في الماكياج! أما فكرة الفيلم فحول
ط���م���ع االق���������ارب ف����ي ال���ق���ري���ب ال���ث���ري.
الحناوي صاحب وكالة للخردة بخل
على شقيقاته بأدنى مساعدة مادية
ً
طوال عشرين عاما .يقرر ابنه الزواج
بفتاة يحبها من دون موافقة الحناوي
على العروس فيغضب عليه ويصاب
االب����ن ب��ال��ج��ن��ون ف��ي ل��ي��ل��ة ع��رس��ه من
جراء احتكاك كهربائي .وإثر إدخاله
مستشفى االمراض العقلية يقرر االب
ً
استدعاء شقيقاته طالبا أن تتزوج
اح��دى بناتهن من ابنه كركر ،مدعيا
أن كركر مقيم في سويسرا! فتتنافس
الشقيقات على ثروة شقيقهن.

Lucky You

درامي
تمثيل :إريك بانا ودرو باريمور
اخراج :كورتيس هانسون

ً
ه����ل ت��ع��ت��ق��د أن������ك ل���ك���ون���ك م��م��ث�لا
تضفي على تلك المشاهد الصعبة
ً
ً
إحساسا مختلفا؟ كيف تتعامل مع
األمر كمخرج؟
تود فيلد :مثلما قالت كايت ،إنها
مشاهد غرامية تتم بين شخصين
لكن ثمة أكثر من مجرد عالقة غرامية
ف����ي ه�����ذه ال���م���ش���اه���د .ي��ت��ع��ل��ق األم����ر
ً
ً
بعواطف الشخصيتين أوال وأخيرا.
بالنسبة إ ل��ى الممثلين يعرفون أن
ع��ل��ي��ه��م م��ق��ارب��ة ت��ل��ك ال��م��ش��اه��د مثل
أي م��ش��اه��د أخ����رى .س��ب��ق أن خ��اض
ّ
ك��ل م��ن كايت وباتريك التجربة من
قبل .تكلمنا عن المشهد كأي مشهد
آخر .في الواقع ،مثلما قالت كايت ،لم
تكن المشاهد األصعب .لم يكن هناك
لدى تصويرها سوى مدير الصوت
وم��س��اع��د ال��م��ص��ور ون���ح���ن ال��ث�لاث��ة
خالل يومين.

هاك شيفر العب ميسر محترف ومحظوظ يحاول الفوز بمسابقة البوكر
ّ
ّ
الشخصية تلهيه ّ
عما قد يمثل فوزه
العالمية .لكن حين يشعر بأن مشاكله
ً
ّ
المغنية بيلي أوفر .أثناء التحضير للعبة ميسر
عزاء برفقة
األكبر ،يجد
ّ
كبرى في البالد يدرك هاك ّأن مشاكله بدأت ّ
للتو إذ يكتشف أن خصمه ليس
ّ
سوى والده إل.سي الالعب األسطوري القادر بفضل سمعته الطيبة أن يكون
ً
ً
مناسبا البنه الذي لم يتمكن منذ صغره من الربح امامه.
خصما

اخبار االنتاجات
هادسون صديقة داكس فحسب

م��رة اخ���رى تجد الممثلة جينيفر
أن��ي��س��ت��ون نفسها وح��ي��دة م��ن��ذ قطع
عالقتها ب��ا ل��ع��ارض البريطاني بعد
شهرين كاملين على تعارفهما وبعد
ان��ت��ق��ال ال���ع���ارض س��ك��ل��ول��ف��ر للعيش
م��ع أن��ي��س��ت��ون ف��ي ب��ي��ف��رل��ي ه��ي��ل��ز في
ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا .وأف�����������ادت ال��ص��ح��ي��ف��ة
ّ
ّ
البريطانية  The Sunأن الثنائي ّقرر
اإلن���ف���ص���ال ب��ع��د ان ب�����دأت أن��ي��س��ت��ون
ّ
ّ
بالتحدث ع��ن األوالد وبعد أن شكل
ّ ّ
ج���دول األع���م���ال ال��م��ك��ت��ظ ل��ك��ل منهما
ً
سببا ً
ثانيا لالنفصال.

ً
واتس أصبحت ّأما
إح���ت���ف���ل ال���ن���ج���م���ان ل���ي���ف ش���راي���ب���ر
وناومي واتس بالحدث السعيد بعدما
وض���ع���ت ال��م��م��ث ّ��ل��ة ط��ف��ل��ه��ا ّ
األول قبل
موعد الوالدة بأسبوع  .انجبت واتس
ألكسندر بيت شريبر ف��ي مستشفى
لوس أنجلس وكان زوجها الممثل ّإلى
جانبها .ق��ال ناطق« :ه��ذا حلم تحقق
بالنسبة إلى الزوجين إذ بذال ما في
ً
وسعهما ل��ي��ك��ون ال��ح��دث م��م ّ��ي��زا ق��در
اإلم��ك��ان ك��رف��ض معرفة جنس الطفل
ّ
ّ
حتى موعد ال���والدة» .يذكر أن واتس
خ��رج��ت م���ن ال��م��س��ت��ش��ف��ى ال��ق��ري��ب من
منزلها في برينتوود في كاليفورنيا.

ّ
ّ
ن��ف ّ��ت الممثلة ك��اي��ت ه��ادس��ن ال��ش��ائ��ع��ات ال��ت��ي ت��ق��ول إن��ه��ا واع���دت
الممثل داك���س ش��ي��ب��ارد .تعيش ه��ادس��ن وح��ي��دة بعد قطع عالقتها
ببطل فيلم  ّ You, Me & Dupreeفي شهر ّأيار /مايو الفائت وما زالت
تنهي معامالت طالقها من مغني ال��روك كريس روبنسن .وشوهد
ً
مطعما في ماليبو ورفع
شيبارد وهادسن في اآلونة األخيرة يغادران
ّ
ّ
ّ
وأصر الناطق باسم الممثلة
شيبارد سترته لتغطي هودسن وجهها.
ّ
ّ
على ان الثنائي ذهب لتناول الطعام مع مجموعة من األصدقاء وان
عالقتهما بريئة.

جاكي شان مهاجر صيني

كروز عميل أم جاسوس؟

توتشي في دور قاتل!

يتوقع أن يوافق الممثل توم كروز على المشاركة في فيلم Edwin
ّ
( A. Saltعنوان موقت) .أف��ادت مجلة  Varietyأن شركة Columbia
 Picturesتتفاوض مع المخرج تيري جورج للعمل على هذا الفيلم
الدرامي الذي كتب له كورت ويمر السيناريو وينتجه بونافينتورا
وس��ون��ي��ل ب��رك��اش .ي ّ
����ؤدي ك���روز دور عميل ف��ي ال���س���ي.آي.إي ّ
متهم
ّ
بالتجسس لمصلحة الروس ما يدفعه الى الهرب من مرؤوسيه الذين
يريدون القبض عليه واالجتماع بعائلته وإثبات براءته.

ق����رر ال��م��م��ث��ل ج���اك���ي ش����ان ان��ت��اج
ال���ب���ط���ول���ة وأداء ه����������ا ف����ي ف���ي���ل���مThe
 Shinjuku Incidentالفيلم الدرامي
عن ّ
قصة حياة مهاجر صيني يعيش
ف���ي ال���ي���اب���ان .واخ���ت���ي���ر ال��س��ي��ن��م��ائ��ي
دي��ري��ك ي��ي��ك ت��ون��غ سينغ م��ن هونغ
كونغ إلخ���راج الفيلم .ام��ا التصوير
ّ
ّ
الصينية.
فسيتم ف��ي بعض ا ل��ق��رى
ّ
يذكر أن الممثل جاكي شان سيؤدي
دور البطولة في فيلم Rush Hour 3
إلى جانب كريس تاكر ويجمع بين
الكوميديا واالكشن.

ت������ج������ري ش������ر ك������ة Dreamworks
محادثات مع الممثل ستانلي توتشي
ألداء دور القاتل جورج هارفي في الفيلم
المقتبس عن رواية The Lovely Bones
إخ��راج بيتر جاكسون .الفيلم مقتبس
عن ّ
قصة للكاتبة أليس سيبولد صدرت
عام  2002وتروي وجهة نظر المراهقة
سوزي فتاة تعرضت لالغتصاب والقتل
وت��راق��ب عائلتها وال��س ّ��ي��د ه��ارف��ي من
العالء .يبدأ تصوير الفيلم في أوكتوبر
المقبل بين بنسيلفانيا ونيوزيالندا.
يذكر أن الممثلين رايشل فايز وري��ان
غوسلين انضما الى الفيلم.
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الروكا (الجرجير)

ّ
صحة

يحتوي على
فيتامينات .A,C,E
غني باألمالح المعدنية
والحديد واأللياف.
ّ
منشط للجسم.
ِّ
منق للدم ومساعد في عالج الحروق الجلدية.

أوجاع الصيف:
ّ

تخلصوا منها بمفردكم

ً
ً
ً
ال تدع جرحا صغيرا أو ألما في المعدة
يفسد عليك عطلتك .يجدر اتخاذ
الخطوات المناسبة لمعالجتها بأسرع
وقت ممكن.

نطلق العنان ألنفسنا خالل العطلة
ً
فنكتشف أنواعا جديدة من الرياضة
من دون التدقيق في مكونات الطبق
الذي نتناوله .نمضي سهرات طويلة
ً
مع األص��دق��اء نتناول خاللها أنواعا
م���ن ال���ط���ع���ام .ب��اخ��ت��ص��ار ،ن��غ ّ��ي��ر نمط
ح���ي���ات���ن���ا ل��ل��إف�����ادة م����ن أي������ام ال��ص��ي��ف
الحلوة .في المقابل ،نتعرض لبعض
االنتكاسات الصحية ،معظمها غير
خطير لكنها مفاجئة على الشاطئ أو
خ�لال نزهاتنا .ل��ذا م��ن ال��ض��روري أن
نحتفظ بوسائل االس��ع��اف��ات األولية
األساسية لمعالجة تلك االنتكاسات
ب��أن��ف��س��ن��ا .ل��ك��ن ي��ج��ب ت��ف��ادي ال��ل��ج��وء
ً
فورا إلى المعالجة الذاتية متحججين
بأننا بعيدون عن منزلنا وعن طبيبنا
ً
ً
الخاص .إليك دليال صغيرا يوضح لك
بعض األمور.
التهاب الحنجرة

إذا أصبت بحرق من
الدرجة األولى من جراء
ضربة الشمس ،ضع
البقعة المصابة تحت
المياه الباردة لخمس
دقائق على األقل ّ
ثم
ّ ً
ً
استخدم مرهما مسكنا

ً
إن أوج����اع ال��ح��ن��ج��رة ليست ح��ك��را
على فصل الشتاء إذ يمكن أن تلتهب
بمجرد التعرض لتيار هوائي بسيط
في السيارة أو لتبدل مناخي شديد.
لتسكين األلم وخفض الحرارة يحسن
بك تناول دواء مضاد لاللتهابات أو
ً
ً
أقراصا من السكر صباحا وفي نصف
َ
النهار .وال تنس أن تتناول الفيتامين
 Cعلى شكل محلول.
ً
ُينصح أيضا باللجوء إلى المعالجة
الفضلى عبر تناول  3أو  4أقراص من
ًّ
يوميا.
البالدونا

رادار

ّ
األشعة
القهوة والرياضة تكافحان
ف��ي ح��ال ل��م تتحسن حالتك خالل
أربع وعشرين ساعة يعمد الطبيب إلى
أخذ عينة بطريقة غير مؤلمة من باطن
ً
الحنجرة بحثا ع��ن ال��ت��ه��اب بكتيري
ً
ً
يتطلب عالجا مضادا لاللتهابات.
البثرة المائية
االح����ت����ك����اك ال���م���ت���ك���رر ب���ي���ن ال���ق���دم
والحذاء أثناء المشي يؤدي إلى ظهور
ب��ث��ور م��ائ��ي��ة .ل���ذا ال ت���دس ب��ق��وة على
الحذاء وضع ضمادة خاصة بالبثور.
ً
ه���ك���ذا ي��خ��ت��ف��ي ال������ورم ت���دري���ج���ي���ا .إذا
ثقبت البثرة من تلقاء نفسها استخدم
ً
م��ط��ه��را إلزال�����ة االل���ت���ه���اب .اح����رص أال
ّ
يحمر الجلد ألن ه��ذا االح��م��رار دليل
على وج���ود ال��ت��ه��اب .ف��ي ه��ذه الحالة
ضع ضمادة هالمية.
الحروق
إحمرار مؤلم! ها قد أصبت بحرق
م���ن ال���درج���ة األول�����ى م���ن ج����راء ض��رب��ة
ش��م��س ق��وي��ة أو ع���دم االن��ت��ب��اه خ�لال
تحضير الشواء أو عند إطفاء الشمع.
لو ظهرت بعض البثور المائية فإنما
ه���ي ح����رق م���ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة .ضع
البقعة المصابة تحت المياه الباردة
لخمس دقائق على األقل ثم استخدم
ً
ً
م��ره��م��ا مسكنا .ط��ه ّ��ر ال��ب��ث��ور بسائل
محتو على الكحول .ضع كمادة
غير
ٍ
دهنية ث��م أخ���رى معقمة وألصقهما.
ب ّ����دل ال���ض���م���ادة ك���ل ي��وم��ي��ن .ف���ي ح��ال
ً
شعرت ب��األل��م ت��ن��اول حبوبا مضادة
ل�ل�ال���ت���ه���اب���ات م����ن غ���ي���ر ال���ل���ج���وء إل���ى
العالجات التقليدية القديمة.
ل��ت��س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة االل���ت���ئ���ام ت���ن���اول
ف���ي ال���ي���وم ال��س��اب��ع ث��ل�اث ح���ب���وب من
السيليسيا ثالث مرات في اليوم على
ً
ً
م���دى  15ي��وم��ا ت��ق��ري��ب��ا .وع��ن��د ظهور
ع��وارض التهاب في األي��ام الالحقة ال
تتردد في طلب النجدة ،وخاصة إذا
ً
ً
كان الحرق عميقا أو ممتدا.
االمساك
م���ن األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ي��ة ل�لام��س��اك
تغير نمط الحياة والغذاء والجلوس
ً
ف�����ت�����رات ط����وي����ل����ة( ،م�����ث��ل��ا ال����س����ف����ر ف��ي
ال���س���ي���ارة) .ال ب ّ���د ف��ي ه���ذه ال��ح��ال��ة من
ش��رب ليتر ونصف الليتر من المياه
ً
ي��وم��ي��ا وت���ن���اول ال��م��زي��د م��ن الخضار
المطبوخة والفواكه ...م��ارس رياضة

����وب ال��دراج��ة
ال��م��ش��ي وال��س��ب��اح��ة ورك ُ
وس���وى ذل���ك .باختصار ق��م بتمارين
يومية لمدة ثالثين دقيقة على األقل
وال َ
تنس األدوية المسهلة.
التقلص العضلي
يمكن للتشنج العضلي المؤلم في
أي وقت أن يحدث بشكل فجائي عند
السباحة وخاصة في حال كانت المياه
باردة .أسبابه عديدة منها تدفئة غير
كافية نقص ف��ي ال��ب��وت��اس��ي��وم فقدان
المياه ...في ح��االت التشنج في بطن
ال��س��اق ُينصح بشد اإلص��ب��ع الكبيرة
ً
للقدم .األمر عند السباحة ليس دائما
بهذه السهولة .حاول التمدد لتخفيف
ً
األل����م .ي��وص��ى أي��ض��ا ب��ع��دم السباحة
ً
منفردا ألن التشنج العضلي قد يؤدي
إلى الغرق.
التواء المفاصل
ً
غالبا ما يلتوي مفصل المعصم أو
الكاحل عند البدء بتمارين رياضية
جديدة .لذا مرر االصابة تحت المياه
الباردة لبضع دقائق أو ضع مكعبات
ثلج عليها ث��م دلكها بليونة بمرهم
مضاد لاللتهابات قبل وضع الرباط
عليها.
ف������ي ح�������ال ل������م ي����خ����ف األل���������م خ��ل�ال
الساعات الالحقة أو انتفخت الرجل
أو ال���ي���د ف���ه���ذا ي��ع��ن��ي أن األم������ر أش ّ����د
ً
خ���ط���را م���ن م���ج���رد ال���ت���واء وق����د ي��ك��ون
ً
كسرا .لذا ُينصح باستشارة الطبيب
الذي سيقوم بتصوير مكان اإلصابة
باألشعة.
الغبار في العينين

في انتظار معاينه طبيب أسنان؟
نظف أسنانك بفرشاة ناعمة ّ
مرات
ً
ي ّ��وم��ي��ا لتمنع االل��ت��ه��اب م��ن التفاقم.
ّ
إن��ه تسوس األسنان ،سبب األل��م إثر
ّ
ت���ن���اول وج���ب���ة ال���ط���ع���ام .ل����ذا ت��خ��ل��ص
من الطعام العالق بفرشاة أو خيط.
إن كنت تشعر بألم في قاعدة السن
ض���ع ال��ق��ل��ي��ل م���ن ال��م��ع��ج��ون ال��خ��اص
ب���األس���ن���ان ال��ح��س��اس��ة وأب���ق���ه ل��ث�لاث
ً
ً
دق���ائ���ق .ت���ن���اول أي���ض���ا م��س��ك��ن��ا ل�لأل��م
ً
ب���م���ع���دل س���ت���ة أق�������راص ي���وم���ي���ا ،ل��ك��ن
���ذار ،ال ينصح ب��األدوي��ة المضادة
ح ِ
ل�ل�ال���ت���ه���اب���ات ل���م���رض���ى ال����ق����رح����ة أو
ل��ل��ح��وام��ل .إن اس��ت��م��ر األل���م ال ب��د من
معاينة طبيب االسنان.
نزيف األنف
م��ن أس��ب��اب ن��زي��ف األن����ف :التلوث
في الجو والحرارة والتعرض للكمة
ع��ل��ى ال��وج��ه وال��ت��ه��اب األن���ف نتيجة
الحساسية.
إج��ل��س ث��م اح ِ���ن رأس���ك ب��ه��دوء إلى
األم��ام فوق حوض أو مغسل .تنفس
ثم َّ
ّ
سد منخريك بإصبعيك .بعد عشر
ً
دق��ائ��ق خ��ف��ف ال��ض��غ��ط ت��دري��ج��ي��ا .لو
استمر النزيف يجب استعمال قطعة
ُ
قماش اليقافه .استخدم سدادة (تباع
في الصيدليات) لوقف النزيف .ضعها
لثالثين دقيقة على األ ق���ل .إسحبها
بروية كي ال تنزع التخثر الذي تشكل
وس��م��ح ب��إي��ق��اف ال��ن��زي��ف .إذا استمر
النزيف ألكثر من عشرين دقيقة أو إذا
تجدد نتيجة ضربة قوية فهذا دليل
ً ُ
إ ص��ا ب��ة محتملة ،كسر م��ث�لا  ،تعالج
بوضع فتيل رفيع لساعات.
اسهال المسافر

ت���ت���رك ال���ن���اف���ذة م��ف��ت��وح��ة فتستقر
في عينك ذرة غبار .هذا الحادث غير
مؤذ شرط أال تفرك الجفن بقوة كي ال
تلتهب القرنية .أطلب من شخص آخر
غسل عينك بسائل طبي .لو تعذر ذلك
استخدم بعض المياه المعدنية بعد
ً
ت��ن��ظ��ي��ف ال��ي��دي��ن ج���ي���دا ث���م أت����رك ه��ذه
��ذرة لتزول من تلقائها .في ح��ال لم
ال ّ
ي��خ��ف االل���م واستمر ال��دم��ع ألك��ث��ر من
ساعة ُيفضل إجراء فحص طبي.
ألم األسنان
ّ
ّ
التسوس
كيف تسكن األلم في حال

إن��ه��ا ن���زالت معوية تحصل ثالث
ً
بعامة
م���رات ي��وم��ي��ا ،ق��ص��ي��رة ال��م��دة ّ
وغ�����ي�����ر خ����ط����ي����رة إال ل��������دى ال�����رض�����ع
وال����م����ع ّ����م����ري����ن ال���م���ع���رض���ي���ن ل��خ��ط��ر
الجفاف .لذا تجنب الخضار والفواكه
ومشتقات الحليب وا ل��ك��ح��ول لفترة
موقتة .تناول األطعمة التي تحتوي
ّ
على ال���رز واللحم األب��ي��ض والفواكه
المطبوخة والموز .إشرب الكثير من
المياه للتعويض عن كمية السوائل
التي فقدت .في حال استمر االسهال
رغ�����م ال����ع��ل�اج أو ت����راف����ق م����ع أوج�����اع
معوية ونزيف وتعب شديدين ال بد
من استشارة الطبيب.

اللسعات ومعالجتها
ً
إب���ق متيقظا واط��ل��ب ال��ن��ج��دة من
ج ّ����راء م��ا يحمله ال��ب��ح��ر وال���ه���واء من
أخطار.
النحل
ً
رغ���م أن ل��س��ع��ات��ه��ا م��ؤل��م��ة ج����دا إال
أنها تلبث غير مؤذية طالما لم تؤذ
الحنجرة.
م����ا ال���ع���م���ل؟ إذا ان���غ���رس���ت اب��رت�� ّه��ا
ً
عميقا ال ب��د م��ن نزعها بملقط معقم
أو مضخة مزيلة للسم .طهر موضع
ً
ً
اللسعة وض���ع ك��ري��م��ا م��س��ك��ن��ا .كيف
ت��ت��ج��ن��ب��ه��ا؟ ال ت��ح��م��ل م��ع��ك األط��ع��م��ة
ال��ح��ل��وة ال��ج��اذب��ة ل��ه��ا وال ت��ش��رب من
قارورة مياه مفتوحة.

أجرى الباحثون األميركيون اختبارا على أربع مجموعات من
فئران غير موبرة ما يجعلها تتفاعل مع أشعة الشمس .شربت
ّ
المتشبع بالكافيين أي م��ا ي��وازي
المجموعة األول���ى م��ن ال��م��اء
فنجاني قهوةّ ،أما المجموعة الثانية فمارست التمارين باللعب
على الدوالب والثالثة شربت ولعبت في آن بينما لم تقم الرابعة
ّ
التعرض لألشعة ما فوق البنفسجية األذية بجلدة
بأي عمل .ألحق
ّ
الفئران كلها غير أن الرياضية منها التي شربت ا ل��م��اء الغني
ّ
بالكافيين أظهرت قدرة أكبر على تحمل هذه األشعة.
ّ
المعرضة
من وسائل دفاع الجسم عن نفسه أن تقوم الخاليا
لألشعة ما فوق البنفسجية باالنتحار قبل أن تصبح سرطانية.
ُ
ّ
العملية باالستموات وتكون خمس مرات أكثر قوة لدى
تعرف هذه
الفئران الرياضية التي تشرب الكافيين مقارنة بالفئران التي ال
تقوم بأي من هذين النشاطين .أعلن البروفسور كوني (المسؤول
ّ
لنتعرف إلى مدى تأثير
عن هذه الدراسة)« :علينا تعميق أبحاثنا
ً
ّ
التمارين والكافيين معا في الخاليا والجزيئات .حين نتمكن من
ذلك نستطيع االنتقال إلى مستوى أرفع ،من فئران المختبر إلى
االختبارات على اإلنسان».

البعوض أو البرغش
ً
يكتفي البعوض بإقالق راحتنا ليال.
قبل السفر إل��ى المناطق االستوائية
استشر طبيبك.
م��ا ال��ع��م��ل؟ ح����اول ع���دم ح��ك جلدك
ً
ً
وضع كريما مسكنا .كيف َّتتجنبها؟
إب��ت��ع��د ع��ن ب��ق��ع ال��م��ي��اه ول����ف جسمك
ً
ً
ً
بأغطية .ضع كريما أو رذاذا منفرا.

قنديل البحر
عند االحتكاك بمجساته يتحول
ل����ون ال��ج��ل��د أح��م��ر وي��ن��ت��ف��خ .إن
األل���م ال��م��ش��اب��ه ألل���م ال��ح��روق قد
ي�������ؤدي إل�����ى ف����ق����دان ال����وع����ي م��ع
خطر الغرق.
م�������ا ال������ع������م������ل؟ إغ������س������ل م����وض����ع
ال��ل��س��ع��ة ب���م���اء ال���ب���ح���ر م����ن دون
فركها ثم غطها بالرمل وتريث
بضع دقائق قبل فركها بلطف.
ً
اس�����ت�����خ�����دم م���ن���ش���ف���ة أو ك���ي���س���ا
لتغطية يديك قبل لمس المنطقة
ً
ال���م���ص���اب���ة ث����م اغ��س��ل��ه��ا م���ج���ددا
ً
بمياه البحر .دعها تجف واضعا
ً
ً
م��ط��ه��را خ��ال��ي��ا م��ن ال��ك��ح��ول .في
ً
ح����ال ك����ان األل�����م ش����دي����دا ت��ن��اول
ً
مسكنا لأللم.
كيف تتجنبها؟ يصعب تجنبها
ف���ي ال���م���ي���اه .ل��ك��ن ال ت��ق��ت��رب من
ق��ن��ادي��ل ال��ب��ح��ر ال��م��ت��واف��رة على
ال��ش��اط��ئ ف��رغ��م ج��ف��اف��ه��ا تبقى
سامة.

واقع الحال

 8م � ��ن ك � ��ل  10أش� � �خ � ��اص ي �ظ �ه��ر
ف ��ي وج �ه �ه��م ح ��ب ال �ش �ب��اب ف ��ي ف�ت��رة
المراهقة

اختراع

يد إلكترونية تقوم بوظائف اليد الحقيقية
ُعرضت في  17يوليو /تموز الفائت يد
إنها الجهاز
إلكترونية للبيع .يقال ً
اإلصطناعي األكثر تطورا في العالم
اللتقاط األشياء وتحريكها .االختراع
نتيجة سنوات من البحوث والتطوير
بفضل بعض المخترعين اإلنكليز.

تتحكم باليد اآللية حركات عضالت
صغيرة ف��ي س��اع��د ال��م��ري��ض .يتمكن
المريض بعدئذ من تحريك أصابعه
ّ
ال��خ��م��س ع��ل��ى ن��ح��و مستقل وم��ن��ف��رد،
ف���ي م��ح��اك��اة ل��ح��رك��ات ال��ي��د ال��ب��ش��ري��ة
الحقيقية.
تم تركيب اليد اآللية لرجل بريطاني
وث��ل�اث����ة ع���ش���ر آخ����ري����ن ف����ي ال����والي����ات
ال��م��ت��ح��دة ك��ج��زء م��ن سلسلة ت��ج��ارب

س���ري���ري���ة .ف���ي وس����ع األف�������راد وم���راك���ز
الخدمات الطبية الوطنية ،منذ اآلن،
ش��راء ه��ذا الجهاز مقابل  8500جنيه
إسترليني.
ق�������ال داي�����ف�����د غ�������او (م����خ����ت����رع ال���ي���د
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وم���دي���ر ق��س��م ال��ه��ن��دس��ة
وإع����ادة ال��ت��أه��ي��ل ف��ي م��رك��ز ال��خ��دم��ات
الوطنية في اسكتلندا)« :إنه
الطبية
ّ
ج��ه��از ث���وري ألن��ه��ا ال��ي��د األول����ى التي

ت��ب��اع ف��ي ال��س��وق وذات أص��اب��ع قابلة
للثني ت��م��ا م ً��ا ك��ا ل��ي��د الحقيقية»ّ .
ثمة
إلكترودات صغيرة مثبتة إل��ى بشرة
الساعد ترسل إشارات إلى المحركات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��ص��غ��ي��رة ال���ت���ي تشغل
حركات اليد المكسوة بمادة شبيهة
بالجلدّ .
وأس��س��ت ش��رك��ة اسكتلندية
« ت��ا ت��ش بيونيكس» لتطوير الجهاز
م��س��ت��خ��دم��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ل��م��رك��ز

الخدمات الطبية الوطنية .ثم أجريت
ً
الح���ق���ا أك���ث���ر األع����م����ال ال���س���ري���ري���ة في
الواليات المتحدة على قدامى الحرب
الذين فقدوا أيديهم خالل المعركةّ .أما
ُ
البريطاني ال��وح��ي��د ال���ذي زود باليد
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ه��و دون���ال���د م��اك��ي��ل��وب
(عامل لحام متقاعد من كيلمارنوك)
إذ حصل على تلك اليد عام  2006بعد
ً
نحو ثالثين عاما على فقدانه يده في

ح���ادث ع��م��ل .ي��ق��ول م��اك��ي��ل��وب« :تكمن
األهمية في تحريك األصابع .من الرائع
ً
حقا مشاهدة األصابع تتحرك ملتقطة
األشياء التي كنت أعجز عن التقاطها
ً
ً
سابقا .أشعر بأن هذه اليد تشكل بديال
ً
حقيقيا لليد التي فقدتها».
إحدى الخطوات اإلبداعية األساسية
متمثلة في عملية تطوير اإلبهام الدوار
ال����ذي ي��م��ك��ن ت��ح��ري��ك��ه ل��ل��ق��ي��ام ب��أع��م��ال

التقاط مختلفة مثل اإلمساك باألشياء
بين اإلبهام والسبابة وه��ي أساسية
لتمكين ال��م��ري��ض م��ن ض��غ��ط اإلب��ه��ام
ً
ع��ل��ى ج���ان���ب ال��س��ب��اب��ة ت���م���ام���ا مثلما
تفعل اليد الحقيقية لدى إدارة المفتاح
ف���ي ال��ق��ف��ل .وط ّ�����ور ال��م��خ��ت��رع��ون ال��ي��د
لتلتقط األشياء بمزيد من الدقة عبر
استخدام طرفي السبابة واإلبهام أو
تصويب السبابة بطريقة تسمح للمرء

باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو
الضغط على لوحة المفاتيح .وصرح
ستيوارت ميد (المدير التنفيذي في
«ت��ات��ش ب��اي��ون��ي��ك��س)« :لطالما عملنا
ع���ل���ى ت��غ��ي��ي��ر ح���ي���اة ال���م���رض���ى ال���ذي���ن
يعانون إصابات وحاالت عجز خطيرة.
م��ده��ش ال��ش��ع��ور ب��أن��ن��ا ق�����ادرون على
تحقيق هذا الهدف».
«إندبندنت» باإلتفاق مع «الجريدة»

مفاصل مترابطة بانتظام تام

من الرائع
ً
حقا مشاهدة
األصابع تتحرك
ملتقطة األشياء
التي كنت أعجز
عن التقاطها
ً
سابقا .أشعر
بأن هذه اليد
ً
تشكل بديال
ً
حقيقيا لليد
التي فقدتها

ت��ل��ت��ق��ط ال��م��ج��س��ات ف���ي ال��م��ق��ب��س
إش������ارات ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن ع��ض�لات
الذراع للقيام بالحركات كافة.

الدقة

األسلوب

يلتقي طرفا اإلبهام والسبابة اللتقاط
األشياء الصغيرة

يطبق اإلبهام على جانب السبابة
ل���ح���م���ل أش�����ي�����اء م����ث����ل ال����ط����ب����ق أو
البطاقة االئتمانية
تصويب السبابة
يطبق اإلبهام مع ثالث أصابع فتعمل
السبابة على لوحة المفاتيح
م����ح ّ����رك ف������ردي ل���ك���ل إص��ب��ع
خالل عمليات اإللتقاط

ً
اختراع بريطاني ثوري يمنح المريض شعورا بامكان التقاط األشياء

القوة
ً
األص��اب��ع كلها م��ع اإلب��ه��ام تطبق معا
لتشكل قبضة متينة

multimedia

 VIتوابل ةديرجلا

•

www.aljarida.com

العدد  / 60الخميس  9أغسطس 2007م  26 /رجب 1428هـ

برنامج المونتاج المنزلي
Pinnacle Studio Ultimate11
يحتكر عالم إخراج أفالم الفيديو
المنزلي ومعالجتها ثالثة برامج
رئيسية،}Ulead Videostudio{ :
{»Adobe Premiere Elements
و{ .»Pinnacle Studioهذا
األخير ملك لشركة « »Avidالرائدة
في عالم إخراج األفالم االحترافي.
وإصدار « »Ultimate11من برنامج
« »Pinnacle Studioيستفيد من
خبرة هذه الشركة وتاريخها إذ تتوافر
فيه خصائص ومزايا احترافية إنما
في قالب مبسط يغري المخرج المنزلي
ً
الهاوي ويضع بين يديه برنامجا سهل
ً
قادرا على تنفيذ أكثر عمليات
االستعمال ً
المونتاج تعقيدا.

م���ت���ط���ل���ب���ات ت���ن���ص���ي���ب ب����رن����ام����ج
«»Pinnacle Studio Ultimate 11
م��ت��واض��ع��ة ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ب��رن��ام��ج
مخصص إلخ����راج األف��ل�ام .ف��ه��و في
حاجة على األقل الى كمبيوتر مزود
بمعالج  1.6غيغاهرتز «Dual-Core
 »Pentiumم����ن «إ ن����ت����ل» أو م��ع��ا ل��ج
«  »Athlonم������ن «  »AMDو ن����ظ����ام
تشغيل ويندوز  XPمع تحديث SP2
أو وي���ن���دوز ف��ي��س��ت��ا م��س��اح��ة واح���د
غيغابايت رام على القرص الصلب
و 3غ���ي���غ���اب���اي���ت ل����ل����زوائ����د وك������ارت
لتظهير ا ل���ص���ورة « »VGAمتوافقة
مع « »DirectX 9.0تحوي على األقل
 128ميغابايت من ال��ذاك��رة الصلبة
ك����������ـ { »nVidia GeForce 6أو «ATI
 ،»Radeon 9600أما إذا أردت إخراج
األف���ل��ام ال��ع��ال��ي��ة ال����ج����ودة « »HDأو
« »AVCHDومعالجتها فإن البرنامج
ي���ح���ت���اج إل����ى « »VGAت��ح��ت��وي في
ال��ح��د األدن����ى ع��ل��ى  256ميغابايت
من الذاكرة.
المواصفات
تركز جميع برامج إخراج الفيديو
ال���م���ن���زل���ي ع���ل���ى ت���ط���وي���ر خ��ص��ائ��ص
م��ع��ال��ج��ة األف���ل���ام ال���ع���ال���ي���ة ال���ج���ودة
« »High Definition videoأو «HD
 »Videoكما ه��و م��ت��ع��ارف عليه .إذ
أن دق�����ة ال����ص����ورة ووض���وح���ه���ا ف��ي
ه����ذا ال���ن���وع م���ن األف���ل��ام ي���ؤك���دان أن
مستقبل الفيديو سيرتكز على هذا
النمط»Pinnacle Studio Ultimate« .
ب����إص����داره ال����ح����ادي ع��ش��ر ل���م ي��دع��م
ال�����ـ { »HD Videoفحسب ب��ل أض��اف
إل��ى ذل��ك تدعيمه ل�����ـ { »AVCHDوهو

الرأي

اختصار لعبارة «Advanced Video
.»Codec High Definition
« »AVCHDن��م��ط ج���دي���د ط��ورت��ه
شركتا « »Sonyو{ »Panasonicقادر
على تسجيل األفالم العالية الجودة
ب��د ق��ة  1080أو dots per( dpi 720
 )inchعلى جميع وسائل التخزين
م�����ن دون اس����ت����ث����ن����اء ،م�����ن أق�������راص
ال�������ـ{ »DVDال��ق��ي��اس��ي��ة إل���ى األق����راص
ً
الصلبة ،مرورا بجميع أنواع شرائح
ً
ال���ذاك���رة ال��م��ع��روف��ة .ط���ور خصيصا
للمضاربة على « »MiniDVو{.»HDV
الفكرة التي يرتكز عليها «»AVCHD
ه�����ي إم�����ك�����ان ض����غ����ط ال������ص������ورة ف��ي
ال���ف���ي���دي���و ب���اس���ت���ع���م���ال خ��ص��ائ��ص
ال���ـ { »Mpeg4 AVC/H.264ما يصغر
المساحة التي يحتلها على وسائل
التخزين مع الحفاظ على نوعيتها
لناحية الجودة .أما الصوت فيضغط
بواسطة خصائص «Dolby Digital
 »A-3أو Linear PCM (Pulse Coded
 )Modulationالقياسيين ما يدعم
ثماني أقنية صوت مع الحفاظ على
ص���غ���ر ح���ج���م ال���م���س���اح���ة ال��م��ط��ل��وب��ة
للتخزين ونقاوة الصوت وطبيعيته.
والنتيجة قدرة عالية على التخزين.
ً
يمكنك مثال تسجيل ساعة وا ح��دة
ً
تقريبا م��ن األف�ل�ام العالية ال��ج��ودة
ال��م��ض��غ��وط��ة وف����ق « »AVCHDعلى
ق���������رص « »DVDص����غ����ي����ر م���������زدوج
الطبقات «»Dual-Layer 8cm Dvd
بالمقارنة مع العشرين دقيقة المتاح
ً
ل��ك تخزينها فقط وف��ق��ا لنمط «HD
 »Videoعلى الوسيلة نفسها.
ح��ت��ى ل���و ك���ان ف���ي م��ك��ان��ك إخ���راج
األف�لام العالية الجودة ومعالجتها
ف�������إن ل�����م ي����ت����واف����ر م���س���ج���ل أق�������راص

at your fingerTIP
• هل تعلم أن كلمة
« »RAMهي تصغير
«Random Access
 »Memoryأو ذاكرة
الوصول الديناميكية
العشوائية وهي نوع
من الذاكرة الصلبة
المستعملة في الكمبيوتر
وتسمح بنقل المعلومات
بشكل عشوائي .تتوافر
بشكل لوائح تحوي
دوائر الكترونية صغيرة.
ّ
كلما ازدادت كمية الرام
في كمبيوترك ،ازدادت
سرعته في العمل وعدد
البرامج التي يمكنك
تشغيلها في الوقت ذاته.
تتوافر بخمسة أنواع
} SD, RD, DDR, DDR2,
{ DDR3تختلف في
سرعة نقلها للمعلومات
وطريقة عملها.
« »HDلن تستطيع تسجيل إنتاجك
ب���واس���ط���ة م��س��ج��ل أق�������راص «»DVD
ع������ادي .اب��ت��ك��ر ب��رن��ام��ج «Pinnacle
ً
ً
 »Studioح�ل�ا ث���وري���ا ل��ه��ذه ال��ع��ق��دة
فقلة من المستخدمين الهواة تمتلك
م��س��ج�لات أ ّق����راص « »HDالمرتفعة
الثمن فضمنت شركة « »Avidإصدار
ّ
خاصية تمكنك من
«»Ultimate 11
تخزين  30دقيقة من األفالم العالية
ال��ج��ودة على ق��رص « »DVDقياسي
وم���ن ث���م ل��ع��ب��ه ع��ل��ى م��ش��غ��ل أق���راص
« »HDع������ادي .ب���ذل���ك ل���م ت��ع��د تقنية
إخراج أفالم الفيديو العالي الجودة
وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا وت���خ���زي���ن���ه���ا ت��ت��ط��ل��ب
أج����ه����زة ب���اه���ظ���ة ال���ث���م���ن وم��ق��ت��ص��رة
ع��ل��ى ال��م��ح��ت��رف��ي��ن ب���ل أص��ب��ح��ت في
متناول ال��ه��واة الراغبين في دخول
ه���ذا ال��م��ض��م��ار م���ع ب��ع��ض التحفظ

مع تدعيم برنامج « »Pinnacle Studio Ultimate 11لخاصية ال �ـ {»High Definition video
وتصدير األفالم إلى جهازي « »iPodو{ »PSPيكون اإلص��دار الحادي عشر أقرب إلى برنامج
جديد منه إلى تحديث لسابقه « .»Pinnacle Studio 10إذا كنت من محبي مونتاج الفيديو
ً
المنزلي فإن برنامج « »Pinnacle Studio Ultimate 11هو خيارك المفضل نظرا إلى ما يوفره
من خصائص فريدة في هذا المضمار وسهولة استعمال فتجد نفسك تستفيد من قدراته
بسرعة قياسية حتى لو كنت من المبتدئين في هذا العالم الواسع.

والضوابط.
أما إذا كانت اهتماماتك تتمحور
حول إنتاج األفالم ومقاطع الفيديو
ال���م���خ���ص���ص���ة ل���ل���ن���ش���ر ع���ل���ى ش��ب��ك��ة
االن��ت��رن��ت أو ل�لاس��ت��م��ت��اع ب��ه��ا على
الع������ب ف���ي���دي���و ن����ق����ال ف������إن ب���رن���ام���ج
«»Pinnacle Studio Ultimate 11
ّ
خاصية
هو خيارك األفضل إذ يدعم
إنتاج األف�لام ونقلها بسهولة تامة
إل��ى مشغل األف�لام « »iPodمن «اب��ل»
أو الـ « »PSPمن سوني ،الغنيين عن
ال��ت��ع��ري��ف .ك��م��ا أن خ��اص ّ��ي��ة إن��ت��اج
األفالم المعدة للتحميل على شبكة
اإلنترنت خضعت لتطويرات عديدة
في هذا اإلصدار فأصبح «Pinnacle
 »Studioي���دع���م ال��ت��ص��دي��ر ال���ف���وري
للفيديو إلى موقع «Yahoo Video
 .»Servicesيعتمد الشكل النهائي
للفيديو على حرية اختيارك للنوعية
وامتداد الملف اللذين يناسبانك.
الشكل
إن النافذة األساسية لـ «Pinnacle
 »Studio Ultimate 11ت��ت��ض��م��ن
ث�ل�اث���ة ت��ب��وي��ب��ات أس���اس���ي���ة تتحكم
بكل خصائص هذا البرنامج .األول
مخصص الستيراد األفالم بأشكالها

Via NanoBook
ً
ك���م���ب���ي���وت���ر ص���غ���ي���ر ج��������دا أو ك��م��ا
ت�����ح�����ب ش������ر ك������ة «  »Viaا ل���م���ص���ن���ع���ة
تسميته ب��ـ {ال��ج��ه��از ال��ف��ائ��ق ال��ح��م��ل»
( .)UltraMobile Deviceطوله  230مم،
عرضه  171مم ،سماكته كحد أقصى
ً
 29.4م���م وي����زن  850غ���رام���ا .م��ت��واف��ر
بمعالج مركزي سرعته  1.2غيغاهرتز
م�������ن GHz Via C7-M ULV 1.2( Via
 )processorيعمل على طاقة متدنية،
ما يعني أن بطارية هذا الجهاز تدوم 4
إلى  5ساعات متواصلة دونما حاجة
إل��ى إع���ادة شحنها .ال�����ـ{»NanoBook
م��زود بشاشة كريستاليه حجمها 7
بوصات تعمل باللمس ومدعم بواحد
غيغابايت رام ( ،)DDR2قرص صلب

س

ج

ه������ذه ال����خ ّ
����اص����ي����ة م���ت���واف���رة
ف������ي وي������ن������دوز  XPب������إص������داره
الـ« »Professionalعليك تفعيلها
قبل التمكن من استعمالها ،لذا
اذه��ب إل��ى مستكشف ويندوز
( )Windows Explorerو م��ن
ال����ق����ائ����م����ة اذه���������ب إل�������ى أدوات
( )Toolsث���م خ���ي���ارات ال��م��ج��ل��د
( )Folder Optionsث��م تبويب
ال���ع���رض ( )Viewوه���ن���اك أزل
اإلش��ارة عن استخدام مشاركة
م��ل��ف��ات بسيطة (Use Simple
 .)File Sharingب���ع���د ا ل��ق��ي��ام
بهذه العملية يمكنك االستفادة
م��ن ه���ذه ال��خ��اص��ي��ة ع��ن طريق
الضغط على الزر األيمن للفأرة
ع��ل��ى أي مجلد أو{ب��ارت��ي��ش��ن».
إخ����ت����ر خ���ص���ائ���ص ث�����م األم������ان
( )Securityوحدد للمستخدمين
الصالحيات التي تحلو لك.

الصوت الذكي
ً
ك��م��ا ن��ج��د أي���ض���ا خ��اص��ي��ة أخ���رى
ف��ري��دة م��ت��ط��ورة ف��ي ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج
وهي القدرة على زي��ادة الموسيقى
بسهولة إل���ى أف�لام��ك أو ك��م��ا يحلو
ل����ب����ر ن����ا م����ج « Pinnacle Studio
 »Ultimate 11تسميتها بخاصية
«ال������ص������وت ال�������ذك�������ي» ،وق�������د ال ت��ج��د
ال��م��وس��ي��ق��ى ال��م��ت��واف��رة ف��ي مكتبته
المدمجة وا س��ع��ة أو حتى مناسبة
لجميع األذواق ،اال ان هذا البرنامج
يجعل مهمة إضافتها إ ل��ى أفالمك
سهلة وممتعة في آن .يرفق إصدار
« »Ultimateمن «Pinnacle Studio
 »11ب����ح����زم����ات ت����ط����وي����ر إض���اف���ي���ة
ك����ب����ر ن����ا م����ج « »Bias SoundSoap
الخاص بتنقية األصوات وتشفيرها
و ف�������ق ن�����ظ�����ام «  ،»Dolby 5.1ك��م��ا
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دة م��ؤث��رات خاصة
تستطيع بواسطتها إضافة لمستك
االحترافية الخاصة إلى أفالم الفيديو
المنزلية.

أغلى فأرة كمبيوتر في العالم

ً
بسعة  30غيغابات قياسيا أو بسعة
 60ع��ي��غ��اب��اي��ت اخ���ت���ي���اري���ا ،ب��ل��وت��وث
للتواصل بسهولة مع األجهزة القريبة،
« »Wi-Fiل��ت��أم��ي��ن خ���اص���ة االت���ص���ال
الالسلكي باإلنترنت ،بطاقة إيثرنت
ل�لات��ص��ال السلكي بشبكة اإلن��ت��رن��ت
«،»Realtek RTL8100CL 10 /100 Mbps
وصلتي « »USB 2.0الفائق السرعة،
قارئ بطاقات ذاكرة يدعم أربعة أنواع.
هذا الكمبيوتر متوافر بأربعة ألوان:
ال��ف��ض��ي ،األص���ف���ر ،ال���زه���ري واألزرق
الفاتح ،ومتوافق مع أنظمة التشغيل
« Windows XP,Windows Vista
 »Basicو حتى أنظمة «.»Linux

إذا كنت من هواة جمع األغراض المترفة وسئمت الشكل العادي لفأرة
جهازك يمكنك الذهاب إلى موقع « »www.fabstuff.netوش��راء فأرة
ً
ّ
ومرصعة بتسع
كمبيوتر مصنوعة من الذهب األبيض  18قيراطا،
وخمسين حبة ألماس على شكل زهرة موزعة بشكل عشوائي أو
بحسب أي نموذج تفضل ،كشعار شركتك أو أحرف اسمك ،الخ .هذه
الفأرة البصرية بدقة « »800 dpiمتوافرة بثالثة أزرار وبتوصيلة
« »USBأو « »PS2متوافقة مع جميع الكمبيوترات سواء كانت
تعمل بنظام ويندوز أو « .»Macتتوافر لها برامج تشغيل سهلة
التنصيب مصنوعة بحسب الطلب .يبلغ سعرها  24ألف
دوالر أميركي وعليك انتظار ثالثة أسابيع لتسلمها.

• إذا كان وضع اإلسبات
«  »Hibernationيتسبب
بمشكلة لجهازك أو
يستهلك مساحة كبيرة
من القرص الصلب
يمكنك إلغاؤه كليا .لذا
اذهب إلى لوحة التحكم
( )Control Panelوانقر
ً
ً
بالفأرة نقرا مزدوجا
خيارات الطاقة (Power
 )Optionثم اذهب
إلى تبويب إسبات
والغ
()Hibernation
ِ
اختيار البند تمكين
اإلسبات (Enable
.)Hibernation

• هل تعلم أنك تستطيع
إنشاء اختصار
« »Shortcutألي صفحة
من صفحات الويب على
سطح المكتب بالنقر
بواسطة الزر األيمن
للفأرة فوق الصفحة في
متصفح إنترنت إكسبلور
ثم اختيار إنشاء اختصار
()Create Shortcut
فيقوم الويندوز بانشاء
اختصار لصفحتك
ً
المفضلة تلقائيا على
سطح المكتب.

• هل تعلم أن في ويندوز
ً
ً
 XPبرنامجا مخفيا
ً
مفيدا يدعى «Clipboard
 »Viewerيستعمل
لعرض الملفات التي تم
نسخها وحفظها في
الكليب بورد .للوصول
إليه انقر على ابدأ ()Start
ثم تشغيل ( )Runواكتب
األمر «.»clipbrd

Samsung SGH-L760
جوال لمستخدمي مدونات الويب

ask the genius

ه � ��ل ي� ��وج� ��د ن � �ظ� ��ام أم� � � ��ان ع �ل��ى
المجلدات والملفات أو القرص
الصلب بأكمله في الويندوز XP
بحيث أمنع بعض المستخدمين
وأسمح آلخرين باستعماله؟

كافة من المصادر األساسية ،والثاني
م��خ��ص��ص إلخ���راج���ه���ا وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا
لتتمكن من إضافة طابعك الشخصي
عليها حيث تتوافر أدوات واضحة
تمكنك م��ن تنفيذ أ ف��ك��ارك بسهولة
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ب���س���رع���ة ،أم����ا ال��ت��ب��وي��ب
ال���ث���ال���ث ف���ه���و م���خ���ص���ص ل��ت��ص��دي��ر
إن����ت����اج����ك وف�������ق ال����ن����م����ط وال�����ج�����ودة
المناسبين .تتسم واجهة استخدام
« »Ultimate 11بسهولة االستعمال
التي تفتقر إليها البرامج المنافسة
ك��ـ{ »Ulead Videostudioو{Adobe
ّ
خاصية
 .»Premiere Elementsهناك
أخ�����رى ي��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا «Pinnacle
 »Studio Ultimate 11وه��ي قدرته
على االستفادة من مساحة شاشات
الكمبيوتر العريضة .كما هو معروف
أن م��ع��ظ��م ال��ك��م��ب��ي��وت��رات ال��ح��دي��ث��ة
مزودة بشاشات كريستالية عريضة
« »Wide Screen LCDفمن المنطقي
ان تستفيد ا ل��ب��را م��ج المعقدة التي
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى اس��ت��ع��م��ال ع���دة ن��واف��ذ
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ك��ب��رام��ج م��ون��ت��اج
ال���ف���ي���دي���و م����ن ك����ل ب���وص���ة م���ت���واف���رة
لتبسيط إ ظ��ه��ار ا ل��ن��وا ف��ذ وتسهيل
ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ع��م��ال��ه��ا .زودت ش��رك��ة
« »Avidإص��دار « »Ultimate 11بزر
ت��ح��ك��م م��ن��زل��ق م��ا ع��ل��ي��ك إال تفعيله

ليستفيد هذا البرنامج من مساحة
الشاشة العريضة المتوافرة ويعيد
ترتيب نوافذه ليوفر أقصى درجات
الوضوح والسهولة في التشغيل.

س

ه��ل م��ن ط��ر ي�ق��ة لتغيير المجلد
االفتراضي للمستندات ومجلد
ال �ص��ور وم�ج�ل��د ال�م��وس�ي�ق��ى في
ويندوز XP؟

ج

لتغيير ال��م��وق��ع االف��ت��راض��ي
ل����م����ج����ل����د ال�����م�����س�����ت�����ن�����دات (My
 )Documentsا ض���غ���ط ب���ا ل���زر
األي������م������ن ل�����ل�����ف�����أرة ع����ل����ى م��ج��ل��د
المستندات وا خ��ت��ر خصائص
(  )Propertiesم�����ن ا ل���ق���ا ئ���م���ة
المنبثقة وعند فتح مربع حوار
ال��خ��ص��ائ��ص اض��غ��ط ع��ل��ى نقل
( )Moveوحدد المجلد الذي تود
أن يكون هو المجلد االفتراضي
للمستندات.
لتغيير ال��م��وق��ع االف��ت��راض��ي
لمجلد ال���ص���ور()My Pictures
أو ا ل���م���و س���ي���ق���ى ()My music
اذهب إلى جهاز الكمبيوتر (My
 )Computerث��م ا ف��ت��ح المجلد
ال�����ذي ت����ود ن��ق��ل م��ج��ل��د ال��ص��ور
أو ال��م��وس��ي��ق��ى إل���ي���ه ث����م اف��ت��ح
م��ج��ل��د ال��م��س��ت��ن��دات ف���ي ن��اف��ذة
مستقلة واسحب مجلد الصور
أو الموسيقى منه إلى المجلد
ال���ج���دي���د ف����ي ال���ن���اف���ذة األخ�����رى
وسيتم نقله إلى هناك.

س

ج

ك �ي ��ف أس �ت �ط �ي��ع م �ن ��ع ال �ب ��رام ��ج
م��ن العمل م��ع ب��دء التشغيل في
وي�ن��دوز  XPخاصة تلك التي ال
تظهر ف��ي ق��ائ�م��ة ب��دء التشغيل
م ��ن أج� ��ل ت�ع�ج�ي��ل س��رع��ة إق�ل�اع
الكمبيوتر؟

ي��م��ك��ن ذل�����ك ب���ال���ذه���اب ال���ى
« »Startث���م « »Runو ك��ت��ا ب��ة
« »msconfigث��م « »Okوهناك
ال�����ذه�����اب ال�����ى ب�����دء ال��ت��ش��غ��ي��ل
( )Start upوإزال�������ة اإلش�����ارة
ع���ن أي ب��رن��ام��ج ال ت��رغ��ب في
أن يعمل مع بدء التشغيل .إن
لم تجد البرنامج الذي تبحث
ع��ن��ه ه��ن��ا ع��ل��ي��ك ال��ت��وج��ه إل��ى
س���ج���ل ال���ن���ظ���ام ع���ب���ر ال���ذه���اب
الى « »Startثم « »Runو كتابة
« »regeditث���م « »Okو ه��ن��اك
إذه���ب ال���ى «_HKEY_LOCAL
 MACHINEوSOFTWEARE
 MICROSOFTوWINDOWS
«CURRENTVERSION
و« »Runواح����ذف أي برنامج
ال ترغب في أن يعمل مع بدء
التشغيل.

س

ج

ع � �ن� ��د ف � �ت� ��ح ن� � ��اف� � ��ذة ج� ��دي� ��دة
إلنترنت إكسبلور Internet( 7
 )Explorerأو م�س�ت�ك�ش��ف
ويندوز ()Windows Explorer
ي�خ�ت�ف��ي ش��ري��ط ال�م�ع�ل��وم��ات
« ، »Status Barكيف أحل هذه
المشكلة؟

ً
ال���ح���ل س���ه���ل ج������دا ك����ل م��ا
عليك فعله الذهاب إلى قائمة
ال��م��س��ت��ك��ش��ف أو ال��م��ت��ص��ف��ح
ث�����م ان����ت����ق����اء ع������رض ()View
وم��������ن ال����ق����ائ����م����ة ال���م���ن���ب���ث���ق���ة
ض���ع إش�����ارة ب��ج��ان��ب ش��ري��ط
ا ل��م��ع��ل��و م��ات «»Status Bar
ً
فيظهر هذا الشريط تلقائيا
ف���ي أس���ف���ل ن���اف���ذة اإلن��ت��رن��ت
إكسبلور()Internet Explorer
أو م����س����ت����ك����ش����ف و ي�������ن�������دوز
(.)Windows Explorer

أطلقت شركة «سمسونغ إليكترونيكس»
الغنية عن التعريف في عالم االتصاالت
هاتفها الجوال الجديد من الجيل الثالث
«  »SGH-L760المخصص لمستخدمي
مدونات الويب « »Blogsويوفر كل
األدوات الالزمة لتحديث هذه المدونات
بسهولة أينما وجدت دونما حاجة
إلى الكمبيوتر .إذ يؤمن تحميل الصور
ً
والبيانات والمعلومات وتحديثها يوميا
بكبسة زر واحدة كما يتمتع هذا الجهاز
بقائمة برامج وواجهة استعمال واضحة
أغان
ويدعم معظم أنواع الملتيميديا من ٍ
وأفالم.

الرأي

إن ت��ص��م��ي��م ال��س��م��س��ون��غ «SGH-
ً
 »L760ع��ص��ري ج���دا والف���ت للنظر
بشكله االن��س��ي��اب��ي .ل��ون��ه المعدني
وسطحه العاكس كالمرآة وشاشته
ال���ـ { »TFTبحجم بوصتين المنزلقة
إلى األعلى لتكشف عن لوحة األزرار
ً
ّ
الجوال جماال يميزه
تضفي على هذا
عن أي جوال منافس.
المواصفات
ط�����و ل�����ه  99.5م�������م ،ع�����ر ض�����ه 47
ً
م�����م ،س���م���اك���ت���ه ح�������دا أق�����ص�����ى 15م��م
ووزن����ه  92.8غ����رام ،ب��ذل��ك يتسع له
ال��ج��ي��ب ب��س��ه��ول��ة .ث�ل�اث���ي ت�����رددات
ً
التشغيل ويعمل في أي بلد .فضال
ع�����ن ت���دع���ي���م���ه ل���خ���اص���ي���ة «»EDGE
و{ »UMTSا ل����م����ت����وا ف����رة ل��ش��ب��ك��ات
األجهزة المتحركة من الجيل الثالث
العالية السرعة .تتوافر للسمسونغ
« »SGH-L760تقنية البلوتوث التي
تسهل االتصال وتبادل المعلومات
م����ع األج�����ه�����زة ال�����م�����زودة ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة
نفسها وال��م��دع��م��ة ب��م��ي��زة «»A2DP
وهي اختصار «Advanced Audio
 »Distribution Profileوتمنحك
ّ
ال����ق����درة ع��ل��ى ب����ث ال���ص���وت ب��ج��ودة
ال���س���ت���ي���ري���و م�����ن ج�����ه�����ازك إل�������ى أي
ج��ه��از م��ت��واف��ق م��ع ه��ذه الخاصية.
ي��ح��ت��وي ك��ذل��ك ع��ل��ى وص��ل��ة «»USB

ت�����ؤم�����ن ال�����ت�����واص�����ل ب��ي��ن
هذا الجوال والكمبيوتر
بسرعة وسهولة .تتوافر
للسمسونغ «»SGH-L760
ذاكرة صلبة مدمجة سعة
 30م���ي���غ���اب���اي���ت وي���دع���م
شرائح الذاكرة «»MicroSD
عبر فتحة مخصصة لهذا
الغرض.
جهاز ملتيميديا
متكامل
باإلضافة إلى خصائص
االت������������ص������������ال وت�����دع�����ي�����م�����ه
األدوات ال�لازم��ة لمعالجة
م���دون���ات ال���وي���ب «»Blogs
وتحديثها بسهولة يعتبر
هذا الجوال جهاز ملتيميديا
ً
متكامال إذ يحتوي على كاميرا
ً
ب��دق��ة  2م��ي��غ��اب��ي��ك��س��ل ي��م��ك��ن أي��ض��ا
ً
استعمالها وف��ق��ا ل��م��ي��زة «»QVGA
و ه����ي ت��ص��غ��ي��ر «Quarter Video
 ،»Graphics Arrayإثناء محادثات
الفيديو الحي «Video Telephony
 »and Streamingالتي يدعمها هذا
ً
ً
الجهاز كليا .يتوافر له أيضا راديو
« »FMستيريو مدمج مع نظام «»RDS
وم��ش��غ��ل م��وس��ي��ق��ى رق���م���ي م��ت��ط��ور
ي��دع��م ن��م��اذج «MP3/AAC/AAC+/

،»AAC+(e)/WMA/WMDRM/MTP
وم��ك ّ��ب��را ص���وت م��دم��ج��ان يتميزان
ب��ن��ق��اوة ف���ري���دة .ق���درت���ه ع��ال��ي��ة على
قراءة الفيديو وتسجيله وفق نماذج
« »MPEG4/H.263/H.264وإرسالها
إلى جهاز آخر متوافق أو تحميلها
إل������ى م�����واق�����ع خ����اص����ة ع���ل���ى ش��ب��ك��ة
ً
اإلنترنت كموقع « »You Tubeمثال
بسهولة ،ويتضمن قارئ «.»RSS

إن جوال الجيل الثالث لالتصاالت « »Samsung SGH-L760صغير الحجم ،متكامل يجمع معظم
فوائد تكنولوجيا االتصاالت الحديثة بقالب جميل ،منمق وانسيابي .كما أنه يسوق فكرة جديدة
ّ
ستجذب محبي مدونات الويب وتمكنهم من متابعة بياناتهم وتحديثها عبر تحميل صور الفيديو
إلى مواقعهم الخاصة على شبكة االنترنت بسهولة أينما كانوا دونما حاجة إلى الكمبيوتر.
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ّ
رز بالفطر والزعفران

أنجلو زانتيه:

المطبخ اإليطالي ّ
صحي وشهيّ
ً
ّ
شهيًا طعمًا وشكال .إنه الشيف
يؤمن باملثل القائل «العني تأكل قبل الفم» .يجب أن يكون الطبق
اإليطالي أنجلو زانتيه دي سينش املشرف على مطعم « »la bellaاإليطالي في فندق «فورسيزنز»
في القاهرة .يدافع عن األطباق اإليطالية املتهمة بأنها دسمة وتصيب بالسمنة رغم أنها شهية:
«هذا كالم غير صحيح البتة إذ يعتمد املطبخ اإليطالي على مواد صحية مثل زيت الزيتون
والخضار والتوابل».

املقادير

الكمية

زبدة 		
		
جزر مبروش
		
بصل مفري
		
كرفس مفري
ثوم مفري		
لحم بتلو		
			
طحني
		
زيت زيتون
		
عصير طماطم
مرق لحم		
		
ريحان مفري
			
زعتر
		
بقدونس مفري
		
برش ليمون
ليمون منزوعة قشرته
		
ملح وفلفل

90غ
عدد 2
عدد 2
 4عيدان
فصان اثنان
 16قطعة
ملعقة طعام
ملعقتان كبيرتان
¼غ
 2كوب
ملعقة كبيرة
ملعقة صغيرة
¼ كوب
ملعقة واحدة
عدد 1
بحسب الرغبة

سلطة توسكاني
ّ
مقادير الرز

الكمية

ّ
300غ
رز بسمتي
20غ
بصل
مرق دجاج أو لحم أو خضار 1لتر
2غ
زعفران
بحسب الرغبة
ملح وفلفل
100غ
فطر 		
 4فصوص
ثوم
ّ
عود واحد
كراث مقطع
10غ
زعتر وبقدونس مفروم
500غ
شرائح طماطم
100غ
زيت زيتون

املقادير

الكمية

ّ
بصل أخضر مقطع
ّ
بصل أبيض مقطع
ّ
طماطم مقطعة
ّ
جرجير مقطع
زيت الزيتون
عصير ليمونة
الخل
خبز محمص «»crouton
ريحان وزيتون
ملح وفلفل

عدد 1
عدد 1
عدد 2
15غ
نصف فنجان قهوة
 25ملل
 15ملل
بحسب الرغبة
بحسب الرغبة
بحسب الرغبة

التحضير

التحضير

 .1ضعي الزبدة في إناء على النار ثم أضيفي الجزر والبصل والكرفس والثوم مع التقليب
املستمر.
 .2ضعي مقدار الزبدة في صينية .أضيفي اليها زيت الزيتون ثم غطي اللحم بالطحني
ّ
املحمر في الصينية.
وضعي الزيت والزبدة مع التحمير على النار ثم ضعي اللحم
 .3في إناء آخر ضعي عصير الطماطم واملرق والريحان والزعتر والليمون ثم اتركي
املكونات على النار حتى تغلي.
 .4أضيفي املكونات السابقة إلى اللحم في الصينية وأدخليها الفرن لـ  90دقيقة أو حتى
ينضج اللحم.
 .5ضعي القليل من الزبدة في إناء على النار ّ
ثم أضيفي البصل .في إناء آخر ضعي القليل
ّ
ّ
وحمريه جيدًا على نار هادئة.
من الزبدة على النار وأضيفي الرز
ّ
الرز ثم أضيفي امللح والفلفل واتركيه حتى ينضج ّ
ثم ضعيه جانبًا.
 .6ضعي املرق على
ّ
 .7اغسلي الفطر ثم جففيه وقطعيه شرائح رفيعة ثم ضعيه مع القليل من زيت الزيتون في
ّ
إناء على النار .أضيفي الكراث والزعتر والبقدونس وامللح والفلفل .قلبي املكونات معًا
ّ
الرز ّ
وزيني
حتى تصل إلى ما قبل النضوج بقليل ثم أضيفي الطماطم ثم الفطر على
بقليل من البقدونس.

 .1ضعي الجرجير والطماطم والزيتون والريحان وامللح
والفلفل وعصير الليمون في إناء عميق وامزجي املكونات
معًا.
 .2في إناء آخر ضعي البصل األخضر والبصل العادي ثم
ً
الخل ثم ضعي اإلناء على النار قليال مع التقليب وأضيفي
زيت الزيتون والخبز املحمص.
 .3أضيفي املكونات السابقة معًا في طبق التقديم.

لينا شبارو
الصور عن الدار العربية للعلوم

آيس كريم الفانيليا

الزانيا الباذنجان
الكمية 4 :أشخاص

		
مدة التحضير 20 :دقيقة

مدة الطهو 35 :دقيقة

املقادير

ّ
 حبتان م��ن ال��ب��اذن��ج��ان مقطعتان دوائ���ر بسماكة 5مليمتر (من دون تقشير)
 علبة كبيرة من عصير الطماطم  2/1كلغ من جبن الموزاريال المبشور -علبة من الالزانيا الخضراء

التحضير

 ملعقة شاي من الصعتر مع السمسم رشة من الملح علبة صغيرة من الكريما ملعقة شاي من األوريغانو -زيت نباتي

ّ
ً
يقلى الباذنجان بالزيت ويصفى جانبا.
ّ ُ .1
ً
يضاف الصعتر واألوريغانو
.
جيدا
يسخن
حتى
متوسطة
نار
فوق
قدر
في
الطماطم
عصير
ن
سخ
 .2ي
ً
ً
ّ
.
جانبا
يوضع
ثم
جيدا
المزيج
ك
ويحر
الطماطم
عصير
إلى
والكريما
والملح
ّ
ّ
ّ .3
تمد كمية قليلة م��ن صلصة الطماطم ف��ي ّصينية مستطيلة للفرن .ث��م تصف ال�لازا ن��ي��ا وترتب
ّ
فوقها نصف دوائر الباذنجان المقلي ،ثم يرش القليل من الجبن المبشور وتمد فوقه نصف كمية
الصلصة.
ويرش القليل من الجبن المبشور ثم تضاف
الباذنجان
من
الباقية
الكمية
وتضاف
الالزانيا
صف
 .4يعاد
ً
ّ
الجبن فوقها.
ويوضع
بالالزانيا
أخيرا
السابقة
المكونات
ى
وتغط
الصلصة
من
الباقية
الكمية
ً
 .5توضع الصينية في فرن معتدل الحرارة ( 200 - 180درجة مئوية) لـ  25دقيقة تقريبا أو بحسب
اإلرشادات المذكورة على العلبة.

الكمية 8 :أشخاص

		
مدة التحضير 40 :دقيقة

املقادير (لخالط اآليس كريم)

املقادير

 ملعقتا طعام من الحليب 200غ من الكريما  1/2كوب (80غ) من السكر ظرفان صغيران من الفانيليا -بيضتان

  3بيضات 50غ من السكر الناعم علبة صغيرة من الفانيليا200 -غ من الكريما

(للخلط اليدوي)

التحضير
 .1أخلطي الحليب ،الكريما ،السكر ،الفانيليا والبيضتين في الخالط ثم اتركي المزيج يبرد في الفريزر.
 .2أخلطي بواسطة اليد مقدار صفار ثالث بيضات مع 50غ من السكر الناعم وعلبة صغيرة من الفانيليا.
أخلطي اآلن بياض بيضتين مع ملعقة طعام سكر ناعم حتى يتكثف المزيج .أخلطي بعد ذلك 200غ من
الكريما مع علبة صغيرة من الفانيليا.
َُ
 .3ضعي كتل الخليط الثالث في وعاء بين  6و  7ساعات في الفريزر.

سيارات

 VIIIتوابل
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فورد ايدج...
تناغم بين التصميم الجريء والمزايا المبتكرة واألداء الرياضي

تصوير غازي القفاف

حظي طراز فورد إيدج  2007الجديد
كليًا ،وأول إسهامات فورد في فئة
«كروس أوفر» ،الكثير من االستحسان
والرضا بين صفوف المستهلكين في
دول الخليج العربي.

زهير كركي
يعتبر ط���رح ش��رك��ة ف���ورد ل��ط��راز
إي��دج أول��ى إسهامات ف��ورد في فئة
ال «كروسوفر».
وقبل وصولها بشكل رسمي في
المنطقة ،أثارت إيدج الجديدة الكثير
من مشاعر الترقب والفضول خاصة
في أوساط الشباب .والشك بأن ردود
الفعل األولى للمستهلك في منطقة

الخليج كانت إيجابية للغاية وذلك
بفضل م��ا تتمتع ب��ه ه���ذه المركبة
م����ن م���م���ي���زات ه���ام���ة م���ث���ل م��ح��رك��ه��ا
القوي وتصميمها الثوري الجذاب.
والشك بأن هذه االستجابة الكبيرة
لدى جيل الشباب في المنطقة دليل
على نجاح استراتيجية عملنا التي
تقوم على االعتماد على طراز إيدج
الجديد الستقطاب فئة جديدة من
العمالء والمستهلكين».

فمنذ إطاللتها األولى في األسواق
األمريكية  ،شهدت إي��دج موجة من
اإلع����ج����اب ال���ش���دي���د ال�����ذي ن��ت��ج عنه
ارتفاع ملحوظ ومشجع في مبيعات
الشركة ليصل حجمه اإلجمالي إلى
24.478س������ي������ارة خ��ل�ال ال���رب���ع األول
م����ن ع������ام .2007وف������������ي ك����ن����دا ك���ذل���ك،
تستمر إ ي����دج ف��ي تحقيق م��ع��دالت
ً
شهرا بشهر ،حيث
مبيعات مرتفعة
ت��ض��اع��ف��ت م��ب��ي��ع��ات��ه��ا وب���وح���ي من
طابعها الشبابي ،قام مصممو إيدج
بتزويدها بمزايا خاصة متعددة،
مثل الكونسولة األرضية المترافقة
مع فاصل يمكن إزالته إلضفاء قدر
أك���ب���ر م���ن األن���اق���ة وال��ت��ن��ظ��ي��م أف��ق��ي ً��ا
ً
وعاموديا بحيث يصبح من الممكن
وض��ع أجهزة الكمبيوتر المحمول
أو ح��ق��ائ��ب ال���ي���د أو أج���ه���زة .iPod
هذا باإلضافة إلى المأخذ الخاص
بأجهزة  ،MP3والجيوب الصغيرة
التي تتواجد على جوانب المنصة
لحفظ الهاتف المتحرك أو توضيب
أس�ل�اك ج��ه��از ال  MP3بشكل أنيق
ومنظم.
ك���م���ا ت���ت���ض���م���ن إي��������دج ال���ج���دي���دة
ال���ع���دي���د م����ن االب����ت����ك����ارات ك��ال��ش��ب��ك
األم��ام��ي بتصميمه ال��ك��روم ال��ب��راق
وال���������ذي ي���ت���ض���م���ن ث��ل�اث����ة ع������وارض
م���ع���دن���ي���ة ،وس���ق���ف���ه���ا ال����ب����ان����ورام����ي
ال��زج��اج��ي ال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه وال���ذي
يؤمن للسائق والركاب أفضل رؤية
مما يمنحهم تجربة قيادة غاية في
المتعة .ومن ناحية عوامل السالمة
واألمان ،تتضمن إيدج الجديدة نظام

 Advance Tracلتعزيز ثبات المركبة
وال���م���ع���زز ب��ن��ظ��ام خ����اص ل��ل��ح��د من
التدهورRSC Roll Stability Control
 ،ونظام ف��ورد للحماية الشخصية
ووس���ائ���د ه��وائ��ي��ة أم��ام��ي��ة جانبية
إضافة إلى شبكة الستائر الهوائية
.*Safety Canopy
وت������أت������ي ف����������ورد إي����������دج م���ج���ه���زة
ب���م���ح���رك ج���دي���د ت���م���ام ً���ا  V6ب��س��ع��ة
3.5ل��ي��ت��رات ق���ادر ع��ل��ى ت��ول��ي��د طاقة
286ح��ص��ان ً��ا ،ونظام نقل حركة من
س��ت س��رع��ات أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة تنفرد
ب��ه إي���دج ع��ن س��ائ��ر ال��م��رك��ب��ات التي
فع ً
أداء ّ
تنتمي إلى فئتها يضمن ً
اال
وري��اض��ي ً��ا بأقصى درج���ات ال��ه��دوء
والنعومة واالقتصاد في استهالك
ال��وق��ود .ويتضمن المحرك الجديد
كتلة م��ح��رك صلبة وخفيفة ا ل���وزن
م��ص��ن��وع��ة م���ن األل���م���ن���ي���وم ال��ص��ل��ب
إض���اف���ة إل����ى 4ص���م���ام���ات ل��ك��ل رأس
أس����ط����وان����ة ج��م��ي��ع��ه��ا م��ص��ن��ع��ة م��ن
م����واد خ��ف��ي��ف��ة ال�����وزن ل��ت��ؤم��ن أف��ض��ل
مستويات األداء والنعومة عن دورات
محرك عالية.
وبفضل تصميمها المبتكر ،فإن
ف���ورد إي���دج ال��ج��دي��دة ت��وف��ر تجربة
قيادة غير مسبوقة بأعلى مستويات
السالمة واألم��ان .فمن خالل مراقبة
وت��ق��ي��ي��م ق���وة ال��ش��د ع��ل��ى ال��ع��ج�لات،
يعمد ن��ظ��ام ال��دف��ع ال��رب��اع��ي ال��دائ��م
ع��ل��ى ت���وزي���ع ال���ع���زم ع��ل��ى ال��ع��ج�لات
األرب���ع���ة ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ،ح��ت��ى قبل
أن ت���ب���دأ إح������دى ع���ج�ل�ات ال��م��رك��ب��ة
ب����االن����زالق .وب��ف��ض��ل ن��ظ��ام التحكم

بالشد  AdvanceTracيمكن لنظام
الدفع المستمر على العجالت األربعة
بنقل الحركة من األمام للخلف ومن
ج���ان���ب إل����ى آخ����ر ح��س��ب��م��ا تقتضي
ال��ح��اج��ة ب��م��ا ي���وف���ر ل��ل��س��ائ��ق أع��ل��ى
م��س��ت��وي��ات ال��ت��ح��ك��م وال����ق����درة على
المناورة بأمان تام.

أثارت إيدج الجديدة
الكثير من مشاعر
الترقب والفضول
خاصة في أوساط
الشباب

«فورد إيدج» األكثر جاذبية بحسب «جيه دي باور أند أسوشيتس»
نالت سيارة فورد إيدج لقب السيارة األفضل أداء في القطاع بحسب
دراسة «جي دي باور أند أسوشيتس لألداء والتصميم  »2007التي أجرتها
ً
حديثا.
المؤسسة
وق��د تفوقت ف���ورد إي���دج ،وه��ي أح���دث م��ا أنتجته ف���ورد م��ن س��ي��ارات
الكروسوفر التي تتسع لخمسة ركاب ،في فئتها بمعدل  68نقطة ،لتصبح
بذلك األفضل أداء في فئة السيارات الجديدة بالكامل أو المعدلة .وحصدت
ً
أيضا المرتبة األولى في فئة السيارات متعددة االستعماالت
سيارة إيدج
متوسطة الحجم ،والتي تعتمد على تقييم مدى رضا العمالء ألداء السيارة

وتصميمها ومكوناتها وشكلها الخارجي بعد  3أشهر من قيادتها.
وقال حسين مراد ،مدير عام المبيعات والتسويق في فورد الشرق األوسط:
ً
ً
مجددا حرصنا على تزويد عمالئنا
كثيرا بهذه اإلنجازات التي تؤكد
«سعدنا
بأفضل المنتجات التي تلبي متطلباتهم بالشكل األ م��ث��ل ،السيما أ ح��دث
مجموعة من سياراتنا التي تم إطالقها هذا العام».
ً
أخيرا بنيلها مرتبة الصدارة
وأضاف مراد« :بعد اإلنجاز الذي حققته فورد
ضمن خمس فئات بحسب دراسة الجودة المبدئية التي أجرتها «جي دي
ً
مجددا تميزها لدى العمالء الذين منحوا
باور آند أسوشيتس» ،أثبتت فورد
سيارة إيدج مركز الصدارة من حيث األداء في هذه الفئة التي تعد األسرع
ً
نموا وأكثر تنافسية في قطاع السيارات».
ً
أيضا على سيارة موستانج،
وقد أثنى العمالء المشاركون في الدراسة
بحيث احتلت للعام الثاني على التوالي المرتبة األول��ى في فئة السيارات
ً
علما أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي
الرياضية متوسطة الحجم،
تنال فيها موستانج إحدى جوئز دراسة «جي دي باور أند أسوشيتس» لألداء
والتصميم ،بعد نيلها جائزة عن فئة السيارات الرياضية في عام .2005
ً
أيضا المرتبتين الثانية والثالثة في الدراسة ،وهي
واحتلت سيارات فورد
فود إكسبلورر سبورت تراك في المرتبة الثانية؛ ولينكولن نافيجيتور في
المرتبة الثالثة؛ ومازدا سي إكس  7في المرتبة الثانية .يضاف إلى ذلك ،أن
معظم العالمات التجارية التابعة لشركة فورد تقدمت أو حافظت على المكانة
التي منحتها إياها دراسة األداء والتصميم للعام الماضي.
وأض��اف م��راد« :نحن فخورون بأن تحتل اثنتين من العالمات التجارية
التابعة لفورد ،وهي إيدج وموستانج ،مركز الصدارة باعتبارهما األفضل

لدى العمالء .ولكن مع احتفالنا بهذا اإلنجاز ،ندرك في الشركة أن مشوار
ً
ً
جهدا في تزويد عمالئنا بالمزيد من
طويال ،ولن ندخر
التميز اليزال
المزايا واألسباب التي ستجعلهم يفضلون سيارات فورد عن غيرها».
وتعد إيدج أول سيارة في فئتها توفر ميزة السقف الزجاجي بالكامل،
ال��ذي استمدت تصميمه م��ن توجه المباني العصرية نحو استخدام
ً
سقفا
الزجاج على مساحات واسعة من واجهاتها .ويشكل Vista Roof
ً
ً
ً
مصدرا للضوء في
كبيرا في الجهة األمامية وفي نفس الوقت
متحركا
الجهة الخلفية من السيارة.
وت��ت��ج��ل��ى روح ال��ت��م��ي��ز ف��ي س��ي��ارة إي����دج أي��ض ً��ا ف��ي ح��س��ن اس��ت��غ�لال
المساحة الداخلية ،حيث توفر للركاب أعلى مستويات ا ل��م��رو ن��ة في
الحركة من دون التضحية بالناحية العملية .كما تأتي هذه السيارة
م��زودة بنظام  Easy Foldاإللكتروميكانيكي ال��ذي يتيح طي المقاعد
الخلفية بلمسة زر لتوفير مساحة أكبر للتخزين .إن االستخدام الذكي
للمكونات والتقنيات في هذه السيارة يضمن لسائقها والركاب أعلى
درجات الرفاهية والهدوء أثناء القيادة.
وتعد دراسة الجودة المبدئية ودراسة األداء والتصميم من مؤسسة
«ج��ي دي ب��اور أسوشيتس» من بين أح��دث المعايير التي يضعها
ً
مثنيا على إنجازات فورد من حيث جودة المنتجات .وفي
طرف ثالث
أبريل من عام  ،2006أصدرت مجموعة «آي دي إيه في بلومفيلد» في
ً
تقريرا بعنوان نظام البحث العالمي عن الجودة وأفادت
ميشيغان
ً
فيه ب��أن ف���ورد ت��ت��س��اوى ت��م��ام��ا م��ع ت��وي��وت��ا م��ن حيث ال��ج��ودة ،بعد
هوندا مباشرة.

فلك
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ً
ً
مهنيا :تبدي كفاءة عالية وشعورا بالمسؤولية واإلخالص تجاه المؤسسة
ً
ً
ً
التي تعمل فيها فتلعب دورا أساسيا بارزا .ال تستمع إلى ما يقوله اآلخرون
عنك ألن كالمهم مجرد حسد وغيرة.
ً
عاطفيا :ال تلق اللوم على الشريك .ح��اول تسوية األم��ور بينكما بهدوء
واستمع إليه وإل��ى وجهة نظره من دون أن تتهمه بشيء .تمالك أعصابك
لتتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ً
اجتماعيا :تستعيد حيويتك اليوم وتنعش آمالك من جديد .فترة مناسبة
لتطرية األجواء العائلية وإعادة االنسجام إليها.
م��ن ص��ف��ات م��ول��ود ب��رج األس���د :يحب االخ��ت�لاط ب��ال��ن��اس وال��ت��ق��رب منهم
ً
ومساعدتهم حتى لو تطلب األمر منه بعض التضحيات ،ما يمنحه شعورا

الحمل

بالفخر ومكانة اجتماعية مميزة .كريم مع اآلخرين ،معطاء ،يساعد من هو
ّ
يحب الكمال .ي��ؤدي مهمته بنجاح.
في حاجة إلى ذل��ك .مولود برج األس��د
ّ
متحسس ل��ل��واج��ب وي��رغ��ب ف��ي تحسين المجتمع .قوي
شخص م��س��ؤول
ّ
الشخصية يلفت النظر أينما حل .يشع في حياة اآلخرين كالشمس .في حال
ً
ً
استغالله أو جرحه قد يحرق .يطمح برج األسد إلى أن يكون مهيمنا قائدا
ومحط أنظار أبناء بيئته .طموح يرغب في القيادة .ال شيء يمنعه من التقدم
أو التراجع عن بلوغ أهدافه .يركز على األمور الكبيرة.
من مشاهير برج األس��د :موسوليني ،ألفرد هيتشكوك ،بشارة الخوري،
مارثا ستيوارت ،داستين هوفمان ،ويتني هيوستن ،بن أفليك ،تشارليز
ثيرون ومادونا.

الميزان

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

 21مارس  19 -ابريل
ً
مهنيا :مشروع ناجح أنجزته في اآلونة األخيرة ومفاجأة مادية سارة.
مشاريعك وراجع ملفاتك.
أدرس
َ
ً
ً
عاطفيا :تحاش المناقشات الحادة تفاديا إلغضاب الحبيب .ال تثر
المشاكل وأنت غاضب ال يتحمل الشريك مزاجك السيئ والمتقلب.
ّ
تصرف بهدوء حين تكون معه وإال سوف تدمر عالقتك به.
ً
تحسن شؤون عائلتك ّ
اجتماعياّ :
خاصة المادية .تجتمع مع أفرادها
وتتحاور معهم فتشعر بالطمأنينة لتجاوبهم معك.
رقم الحظ.13 :

االسد

الثور

 20ابريل  20 -مايو

الجوزاء

 20يناير  18 -فبراير

القوس

ّ ً
ً
ّ
تقدما في عملك اليوم .تتخطى بجرأة وثقة عالية العقبات
مهنيا :تحرز
كلها .ال تدع ثقتك تجرفك وراء المجازفات والمغامرات المالية أو التي
قد تعرض مصالحك للخطر.
ً
ع��اط��ف��ي��ا :ح��ل��ول م��ن��اس��ب��ة للمشاكل ال��ت��ي واج��ه��ت��ك م��ع ال��ح��ب��ي��ب .تشعر
ً
بالطمأنينة ناسيا هواجسك بعد أن ب��ره��ن ل��ك الشريك ع��ن م��دى حبه
وإخالصه وجديته في العالقة .يوم ممتع مع الحبيب مليء بالرومانسية
والمشاعر الجميلة.
ً
اجتماعيا :تلبي دعوات عائلية مع بعض الزيارات فتلتقي أقارب لم ترهم
منذ زمن بعيد بسبب انشغالك الدائم في العمل.
رقم الحظ.7 :

م��ه��ن��ي ً��ا :اح���ذر ّ
أي خ��ط��وة ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ي��وم .ق��د ت��ك��ون ال��ط��ري��ق مليئة
باألشواك .انتبه إلى عملك وأدائك وراجع أوراقك قبل تسليمها .حافظ
على مصالحك من أصحاب النوايا السيئة الذين قد يتهمونك باإلهمال
وقلة المسؤولية وحتى باألنانية في العمل.
ً
عاطفيا :طمأنينتك نتيجة عالقتك الحبيب الذي يبادلك المحبة والثقة.
تعزز عالقتك بالحبيب اليوم وتقرب الروابط بينكما .قد يكون الوقت
ً
ً
مناسبا لالرتباط به رسميا أو لبدء حياة عائلية.
ً
اجتماعيا :قرار عائلي حاسم يضطرك إلى االستغناء عن شيء معنوي
ثمين .ال تتردد في طلب المساعدة من أحد أصدقائك الكثر.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

 23اغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تدع االنفعال يعرض مركز عملك للخطر .يوم ناجح قد تحصل
ً
فيه على م��ك��اف��أة ت��ق��دي��را ل��ج��ه��ودك وإخ�لاص��ك للعمل .ت��واج��ه األم��ور
والصعوبات التي تتعرض لها في اآلونة األخيرة بحكمة.
ً
عاطفيا :ف��ي إمكانك اس��ت��ع��ادة ح��ب الحبيب وثقته ف��ي ح��ال برهنت
له أنك تغيرت ولن توجه إليه االنتقادات القاسية وأن��ك ستعزف عن
التصرفات المشبوهة التي أثارت غيرته وغضبه .قد تقنعه عبر تقديم
هدية معنوية لتبرهن عن طيبة قلبك وجديتك.
ًّ
ً
متخطيا
اجتماعيا :إعتمد على حدسك واستمع إلى ما يقوله لك عقلك
العراقيل .تتلقى الدعم والتشجيع من العائلة ألجل مشروع شخصي.
رقم الحظ.5 :

الدلو

ً
مهنيا :يمكنك النجاح والتقدم في حال تحليت بالقوة لمواجهة العقبات
ً
ً
ً
بثقة وجرأة .تلعب دورا ماليا بارزا .ال تدع المشاكل الشخصية والعائلية
تؤثر على أدائك في العمل.
ً
عاطفيا :أضبط انفعاالتك وحاول خلق أجواء منسجمة ورومانسية إثر
التقائك بالحبيب .تجمعك عالقة متينة بالحبيب فال تعرضها للضغوط
ً
والمزايدات .للعازب ،ال تتصرف بسذاجة .كن واثقا من نفسك واستعمل
ذكاءك إلثارة اهتمام من تحب.
ً
اجتماعيا :ترغب في نزهة لالستمتاع بالهواء المنعش وتمضية وقت
ً
هادئ مفكرا في حلول لبعض األمور التي أزعجتك.
رقم الحظ.8 :

العذراء

ً
مهنيا :إحذر ُّ
تعرض تتعرض مصالحك لتقلبات غير متوقعة .تحديات
ً
كبيرة خاصة في حال خوضك دعوى قضائية أو خالفا مع شخص
ً
قدير .ال توقع على أي ورقة أو عقد قبل درسهما جيدا.
ً
عاطفيا :يوم عاطفي حافل بالتطورات السارةّ .
تسر للقائك الحبيب.
إنسجام وتواصل بينكما وتعزيز لروح المحبة.
ً
اجتماعيا :أنت غير ّ
متردد لكنك تبدو كذلك في مسألة عائلية معينة.
ال تخف طالما أنت مقتنع بما تريد قوله.
رقم الحظ.6 :

ً
���ط أف��ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج وت��ع��ام��ل مع
م��ه��ن��ي��ا :أث��ب��ت ج��دارت��ك وم��س��ؤول��ي��ت��ك .أع ِ
المعطيات كافة ب��روي��ة ونضج م��ع مراقبة أدق التفاصيل .استمع إلى
نصائح سواك وخاصة الذين يملكون خبرة في مجال عملك.
ً
ً
هادئا
سيكون
عاطفيا :رغم شعورك باالضطراب مع الحبيب إال أن الجو
ّ
ً
ً
ومطمئنا اليوم لمناقشة بعض األمور الحساسة .ال تقلق قريبا تتعزز
بينكما الروابط ويعود االستقرار.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تجتمع مع بعض األصدقاء مساء وتمضي معهم وقتا مسليا
ً
ينسيك همومك كلها .تتلقى اتصاال من قريب يطلب منك المساعدة المالية
لكنك تعتذر منه.
رقم الحظ.4 :

 24اكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :مديح أحدهم يشجعك على مضاعفة جهودك في العمل .تنجح
ألنك تملك الموهبة والكفاءة .قد تشعر بالظلم واإلهانة بسبب محاولة
تشويه سمعتك ووضعك في مأزق أمام رؤسائك.
ً
ً
عاطفيا :ابتعد عن السخرية وانتقاد الحبيب .أظهر له روحا رياضية
وأصغ إلى ما يقول .إنه في حاجة إلى تشجيعك وبعض الثقة بالنفس.
ِ
ّ ً
مقربا منك.
األجواء بينكما مشجعة ما يجعله
ً
اجتماعيا :أينما حللت تلفت األنظار بشخصيتك الجذابة وابتسامتك
ال��ت��ي ال ت��ف��ارق ث��غ��رك .تنسجم م��ع أف����راد وت��ت��ح��اور م��ع��ه��م ف��ي ع��دة
مواضيع .تثير إعجابهم في طرح المواضيع ومناقشتها.
رقم الحظ.9 :

 21مايو  21 -يونيو

 22ديسمبر  19 -يناير

العقرب

 23يوليو  22 -اغسطس

 23يوليو  22 -اغسطس

الجدي

 24سبتمبر  23 -اكتوبر

ً
مهنيا :المنافسة قوية ال��ي��وم ف�لا تغامر ف��ي مفاوضاتك أو في
ً
بدء أي مشروع لم تكن مستعدا له .إختر األشخاص المناسبين
للتعامل معهم ،فليس في إمكانك منح ثقتك ألي كان.
ً
ً
ً
عاطفيا :تبدو مطمئنا وواثقا من نفسك .شعبيتك في تصاعد لدى
الجنس اآلخر .يعبر لك أحدهم عن إعجابه بشخصيتك ورغبته
في التقرب منك .ال تتردد في إعطائه فرصة التعارف.
ً
اجتماعيا :تشعر بثقل بعض الهموم العائلية التي تشغل بالك
ّ
ً
راهنا .ال تسمح لهذه األمور بالتأثير عليك وال تقلق .تحل المشاكل
ً
تدريجيا لتعود المياه إلى مجاريها.
رقم الحظ.11 :

االسد

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
تضيع وقتك في األمور التافهة لديك الفرصة لتحسين وضعك
مهنيا :ال
المهني سواء في عمل جديد أو ترقية إلى منصب أعلى في الشركة التي
تعمل فيها .ثمة فرص تنتظرها فال تدعها تمر من دون اإلفادة منها.
ً
تعطه فرصة للشك فيك.
عاطفيا :فكرة جديدة مهمة لك وللحبيب في آن .ال ِ
بعض تصرفاتك المشبوهة تثير هواجسه وغيرته .امنحه كامل اهتمامك
ً
في هذه الفترة مبرهنا عن حبك وإخالصك.
ً
اجتماعيا :تتبادل اآلراء واألفكار مع صديق يشاركك وجهات النظر.
رقم الحظ.12 :

ً
ً
ً
مهنيا :تطور كبير في عملك تحصد خالله نجاحا ملحوظا .تنتظرك
مفاوضات فاحذر كيفية طرح أفكارك بوضوح.
ً
عاطفيا :أيام جميلة مع الحبيب .مليئة بالمغامرات والمشاعر الجياشة.
ً
ً
ال تفارق االبتسامة وجهك ألن للحبيب تأثيرا إيجابيا عليك.
ً
اجتماعيا :األج��واء العائلية واعدة باالنسجام والتفاهم والصدقية.
نصيحة ّ
معمر قريب يملك خبرة قد تستفيد منها.
رقم الحظ.6 :

تلفزيون
		

تلفزيون الكويت
6.00
7.00
7.30
8.30
9.00
10.00
11.57
1.00
1.30
2.30
3.00
3.30
4.30
5.30

كنوز مفقودة
العالم هذا الصباح
عيال الديرة
برنامج أطفال
فيلم أطفال
تلفزيون األطفال
بكره أحلى
روائع القصص
ترافيك TRAFFIC
األخبار المتخصصة
األخبار العربية
عالم الكمبيونت
طوح وانجازات
طرطشة

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

Grounded for life
سيلفستر أند تويتي
هومي هون
هوم اديشن
كسر الخواطر
آي دو أني ثينغ (أفعل
أي شيء)
حبيب الروح
ميوزيك كلوب
جيليت سبورتس
فيلم عربي :التقرير
موجز األخبار
فيلم عربي :التقرير
قرقيعان

13:05
14:00
14:30
			
15:00
			
15:30
18:00
18:30
19:30
20:00
21:00
21:30
23:00

مسلسل األخ صالحة
األخبار
What’s new
Scooby doo
		
Lion king’s
timon and pumbaa
تاراتاتا
إخواني وأخواتي
غني خليجي
أخبار اإلمارات
لحظات حرجة
أخبار العاشرة
مع نشوة
النمس

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:40
21:00
22:00
22:30
00:00

 Goalيعرض الساعة 23.00

11:15
13:00
14:40
15:00
17:00
19:00
21:10
23:00

SHOWMOVIES 2

11:00
Intolerable cruelty
Cotton mary
			
Deep water
12:30
Roy keane as I see it
15:00
Inside hollywood
17:00
!Goal
			
19:00
When Saturday
comes
21:00
23:00
Bloodsuckers
01:00
02:45

The spongebob
squarepants
First knight
Spymate
The spongebob
squarepants
Cry wolf
Undiscovered
!Goal
Los locos
First knight

MBC 2

MBC 4

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

15:00
Battlefield earth
15:30
		
Ladies and
the champ
16:00
16:30
Mrs. Brown
Dumb and dumbere
17:00
18:00
What’s the worst
?that could happen
19:00
			
Jane Eyre
Patriot games
19:30
Virtuosity
20:00
21:00
22:00
			
00:00

LBC

 Dumb and dumbereيعرض الساعة 17.00
على طول األيام
غناوي
صيف مدهش
مراسي
الدريشة
تداول
حياتهم
صيف المفاجآت
الملتقى
حظ ونصيب
على طول األيام
أخبار االمارات
نسايم
الملتقى

سينما 1

فرصة العمر
لقاء عالهواء
الجبال حين تنهار
رجل وامرأتان
ً
الشمس تشرق دائما
الوصية
عوضين وامبراطورية
عين
أحزان مريم
فرصة العمر
نسيج العنكبوت

SHOWMOVIES 1
13:00
14:45
17:00
19:00
20:30
21:00
23:00
			
01:00

الراي
07.00
07.30
08.00
08.45
09.40
10.30
			
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
15.05
16.05

تلفزيون دبي

سما دبي

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

MBC
العاصفة
فتاة المافيا
ألبوم االفالم
النصيب المكتوب
شوادر
 131أشغال
ً
وداعا للعزوبية
امريكا شيكا بيكا

12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
21:00
21:30
22:30
00:00
00:30

خواطر شاب
االفتاء
نساء معاصرات
جيل المستحيل
كالم نواعم
انتقام الوردة
دعوة فرح
الساحر
األخبار
CBM
دندنة
صدى المالعب
األخبار

MBC Action
15:00
The inside
Oh baby
			
One to one
16:00
Race to alter
17:00
What not to wear
18:00
How to live longer
19:00
20:00
		
Designer
			 fashion& Runaway’s
21:00
Oh baby
Charmed
22:00
Cheerlander nation
00:00
Desperately
seekig susan
One on one

World’s most
amazing videos
Touching Evil
		
Medical
Lost
CSI
World’s most
amazing videos
Killer Instinct
Queen’s messenger
IFL

سفرة دايمة
الحريم
أوالد الشوارع
موجز األخبار
ايزابيال
سوق الخضار
عيشوا معنا
شبابيك
حيلهم بينهم
على طول األيام
نشرة األخبار
يا ليل يا عين
العالم الليلة
Shake rattle & Roll

اليوم

سينما 2
11:29
12:00
13:37
14:00
15:40
18:00
20:00
			
22:00

المستقبل

ألبوم االفالم
األصيل
ألبوم االفالم
التحويلة
رصاصة في القلب
زوجة رجل مهم
إنتخبوا الدكتور
سليمان عبد الباسط
حكاية حب

 Proof of lifeيعرض الساعة 22.00

13:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:05
20:30
21:30
22:30
23:30

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

صفحات خليجية
Telemajalleh
Little treasure
hunters
Motor Sports
Automobile
نشرة األخبار
ايقاع
طالع النخل
Splendor in the grass
صفحات خليجية
Documentary

Supermovies
عيون بيروت
الفصول األربعة
ألو جميل ألو هناء
ً
لن أنساك أبدا
أزياء
جاكلين كينيدي
أبو المفهومية
ميوزك بوكس
أصل الكلمة
أرجوك افهمني

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

Polar express
Charlie and the
chocolate factory
Duplex
Mona Lisa Smile
Love, actually
Harm’s way-NEW
Once upon a time
in mexico
American pie3

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

The view
Good morning
miami
Laguna beach
Laguna beach
Simple rules 8
Tyra
Emirates news
Are you smarter
? than 5th grader
American dreams
Proof of life
D.O.A
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ربيع فرح
rabeefarah@aljaridat.com

الكلمة الضائعة

كلمات متقاطعة
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ً
أفقيا

ً
عموديا

 . 1كاتب عربي هو أول من أنشأ أسلوب الرسائل في األدب
العربي
 .2ضاحك الثغر  -ضد خير  -دولة عربية
 .3اشترى  -نزاع  -يهلك
 .4شاعر مسرحي إنكليزي في مصاف رجال األدب العالمي
 .5راية  -قطعة من الجيش  -سيطر
 .6وشى  -للنداء  -من الفواكه
 .7مغنية لبنانية قديرة  -أخفى األمر
 .8جواب  -مقبض  -مدينة تاريخية في إيران
 .9أشرق  -عملة آسيوية  -عاصفة بحرية
 .10حزن  -هدير
 .11بادر  -حقل نفط كويتي  -طمأنينة
 .12عاصمة والية لويزيانا األميركية  -ضد طويل
 .13طحين  -نسي  -متشابهان
 .14دولة في آسيا الصغرى  -ملك
 .15يسقي  -اكتمل  -هيئة حاكمة في البالد  -نشف

 .1مخترع أندلسي حاول الطيران برداء من ريش  -إمارة
عربية
 .2مدخل  -يترنح  -نافس
 .3قانون أساسي  -عاصمة بوسنيا
 .4إمارة عربية  -قدم
 .5عاجز  -كثر
 .6شعور  -لمس  -قاعدة بحرية تونسية
 .7الجزء الخارجي من ساق الشجرة وفروعها  -متشابهان
 لالستفهام عن العدد .8يتظلم  -يقود (معكوسة)
 .9بحث  -تحميل الشخص فوق طاقته
 .10خالص كل شيء
 .11متشابهان  -مقاطعة بريطانية على بحر الشمال  -علبة
من قش
 .12عظيم  -قوي  -مطربة سورية شهيرة (صاحبة الصورة)
حاد ّث في الليل  -محافظة مصرية شمالي الدلتا
 .13وبخ ّ -
 .14جزيرة مستقلة في بحر الصين  -أضواء  -التهب
 .15فقرة من كتاب  -بحر داخلي في آسيا الوسطى  -نوع

B
G
H D
A
F

8

؟

18 2
6

wordoku

B
H
A
I
D
E
G
C
F
24

E
F
G
H
B
C
A
D
I

I
C
D
G
F
A
B
H
E

F
E
H
C
G
D
I
A
B

37

42

48

12

10

24

20
17

16
12

hitori

H
B
E
F
C
G
D
I
A

A
D
F
E
H
I
C
B
G

G
I
C
D
A
B
E
G
H

D
A
I
B
E
H
F
G
C

8

8

17
15

5

C
G
B
A
I
F
H
E
D
46

=

38

=

3
A
5
C
6
9
4
2
7
0
8
F
E
B
1
D

9
B
D
F
0
A
8
7
1
6
5
E
2
3
4
C

7
1
0
4
3
C
E
F
A
2
B
D
5
6
8
9

20

=

43

sudoku

6
E
2
8
5
1
D
B
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9
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7
4
2
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C
1
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3
F
A
8

1
8
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D
2
E
7
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6
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9
0

 =5+3+1معبر
 =7+8+5+1+2بنيان

 =5+4+2عيب
 =9+8+1+4طمأنينة

 =3+4+6+5مصور
 =9+8+7+6حربة الرمح
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أكبر مهندس معماري تركي بنى عشرات المساجد ومنها السليمانية في إستانبول.
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من هو؟
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الحلول
D
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B
3
C
0
5
A
E
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F
4

ما الرقم الذي ينبغي أن يحل
منطقيا محل عالمة االستفهام؟
ً

0
F
6
7
B
D
3
4
C
1
A
5
8
9
2
E

لون عشرة من المربعات غير المرقمة في الشبكة أعاله ،على أن
ّ
يالصق المربع المرقم عدد من المربعات الملونة يوازي الرقم
الموجود في داخله.
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الكلمات المتقاطعة:
ً
أفقيا  1 :ـ عبد الحميد الكاتب  .2باسم  -شر  -لبنان  .3ابتاع  -قتال -
يبيد  .4وليم شكسبير  .5بيرق  -سيرة  -ساد  .6نم  -يا  -رمان  .7فيروز
 كتم  .8رد  -يد  -شيراز  .9سنا  -ين  -نو  .10أسى  -دوي  .11سارع برقان  -أمان  .12باتون روج  -قصير  .13دقيق  -سها  -أ أ  .14تركيا سلطان  .15يروي  -تم  -دولة  -جفً
عموديا  1 :ـ عباس بن فرناس  -دبي  .2باب  -يميد  -سابق  .3دستور
 سارايفو  .4أم القيوين  -عتق  .5عي  -إزداد  .6حس  -مس  -بنزرت .7قشر  -ر ر  -كم  .8يشتكي  -يسوق  .9دراسة  -إجهاد  .10لب  .11ل ل
 يوركشير  -سل  .12كبير  -متين  -أصالة  .13أنب  -سامر  -دمياط .14تايوان  -أنوار  -أج  .15بند  -قزوين  -صنف
الكلمة الضائعة :بن أفليك
قبل وبعد :بليغ حمدي
من هو :معمار سنان
الرقم المطلوب6 :
الكلمة المفقودة :كريت
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تتألف شبكة wordoku
هذه من  9مربعات كبيرة،
يقسم كل مربع إلى  9خاليا
صغيرة .عليك ملء الخاليا
الصغيرة باألحرف المناسبة
من  Aإلى  .Iيجب أن ال يتكرر
الحرف أكثر من مرة في كل
صف أفقي أو عمودي.

E
F H
D G

G

C

حاول إيجاد الطريق الصحيح
ً
انطالقا من نقطة االنطالق عند
ً
النجمة وصوال إلى األسفل
بحيث تحصل على مجموع .73
ً
بإمكانك التحرك أفقيا أو إلى
األسفل.

+

2

1

1

درج األرقام

wordoku

الرقم املطلوب
1

األندلس
أرجوان
أقحوان
إمارة
بئر
بدر
بلدة
تلة
ثكنة
جبل
جسر
خيزران
رحيق

عندليب
غابة
غراب
قرنفل
قصر
قلعة
قمر
قيثارة
كاميليا
مرتفعات
مسابقة
مسرحية
مغارة

ريحان
زنبق
زورق
زيتون
سلحفاة
سنديان
شاطئ
شجرة
شوفان
صندل
صنوبر
طاحونة
عنبر

مغامرات
منتجع
ميناء
نبع
نخيل
نهر
ياسمين

=

تلوين املربعات

ً
ابحث عن الكلمات المدرجة في الجدول أدناه ،في الشبكة أعاله واشطبها في جميع االتجاهات .تجد بعد عملية الشطب حروفا غير
مشطوبة تؤلف على التوالي الكلمة الضائعة وهي اسم ممثل أميركي شهير.
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الكلمة املفقودة

ي

ف

ا

امأل المربعات البيضاء الفارغة أعاله بالكلمات المدرجة أدناه،
ً
ابتداء من كلمة ( يافع ) ،ستظهر بعدها كلمة أغفلت عمدا ،هل عرفت
ما هي؟

ع

 5أحرف
قدموس
بناية
ميدان
ميعاد
عنقود
ديوان
رواية
أناني
بوالق
إلمام

 3أحرف
ابن
أسر
اسم
سعر
ملك
يسر
 4أحرف
يافا
كيتو
يافع
مرمى
لسان
أسرة

روشمور
انتفاخ
 7أحرف
إنكلترا
استفادة
 8أحرف
المعلقات
سيراليون

 6أحرف
اختبار

hitori
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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+
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ً
ً
تتألف شبكة  SUDOKUهذه من  16مربعا كبيرا .يقسم كل مربع منها إلى  16خلية صغيرة .عليك ملء الخاليا الصغيرة باألرقام
واألحرف المناسبة من  0إلى  9ومن  Aإلى  . Fيجب أن ال يتكرر الرقم أو الحرف أكثر من مرة في كل صف أفقي أو عمودي.

قبل وبعد

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

امأل الخانات المظللة باألحرف الموجودة في المربع أدناه لتحصل
على كلمات أفقية مؤلفة من أربعة أحرف أو أكثر .قد يكون الحرف
ً
المطلوب موجودا في أول الكلمة أو آخرها أو في منتصفها .يمكنك
استعمال الحرف الواحد مرة واحدة فقط.
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حكم ونوادر

ً
ّ
دون الكلمات المطلوبة في المربعات الفارغة أفقيا
بحسب األرقام .اجمع األحرف المدونة في المربعات
المظللة فتحصل على :من كبار الملحنين المجددين
في العالم العربي.
جبل نار
شريف
مرفأ في فلسطين
إجادة في العلم
قصة
تدريس
مدينة تركية على دجلة
رئيسي

احزر الحروف

ا
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sudoku

15

43

حكمة اليوم
ً
أتريد لؤلؤا أغطس في البحر.
( مثل كردي)
الذي ال يتعب ال يرتاح.
( مثل عربي )
ُ
َ َ
ما أخذ بال تعب ذه َب بال سبب.
( أوسكار وايلد )
الشعر
بيت من ِ
ً
ُ
األجسام.
تعبت في ُمرادها
وأذا كانت النفوس كبارا
( المتنبي )
		
نوادر
قال السمسار لشاب راغب في الزواج« :إن حظك كبير ألن الفتاة التي
ستتزوجها جميلة ويملك والدها شركة كبيرة».
فقال الشاب« :هل لديك صورتها؟»
قال السمسار« :صورة الفتاة ؟»
فقال الشاب« :ال ،صورة الشركة».

مجتمع
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اح������ت������ف������ل������ت راب������ط������ة
ط���ل���ب���ة ك���ل���ي���ة اآلداب
بالطالب المتفوقين
م���������ن ت�����خ�����ص�����ص�����ات:
إع����������ل����������ام ،ت���������اري���������خ،
ف��ل��س��ف��ة ،ل��غ��ة ع��رب��ي��ة
ول������غ������ة إن����ك����ل����ي����زي����ة،
وال���ح���اص���ل���ي���ن ع��ل��ى
م����ع����دل ث���ل��اث ن���ق���اط
فما ف��وق ف��ي مسرح
ج��م��ع��ي��ة ال��م��ع��ل��م��ي��ن
بالدسمة ،وكرم رائد
ا ل��را ب��ط��ة د .عبد الله
ا ل���ه���ا ج���ري ود .ع��ب��د
ال�������ه�������ادي ال���ع���ج���م���ي
ال������ط���ل��اب ،ب���ح���ض���ور
األهالي واألساتذة.

المناسبة
تكريم طالب اآلداب
المكان
مسرح جمعية المعلمين

د .عبدالله الهاجري

جانب من الحضور

اعضاء رابطة طلبة كلية اآلداب

تكريم الطالب طالل العنزي

تكريم د .عبدالهادي العجمي

 ...وتكريم طالب آخر

فهد البابطين

عبدالرزاق المطوع

ض������م������ن س����ل����س����ل����ة ب�����رام�����ج�����ه
التدريبية الصيفية لعمالئه
من اصحاب حسابات األزرق
م����ن ط��ل��ب��ة م���رح���ل���ة ال��ث��ان��وي��ة
اختتم بنك ا ل��ك��و ي��ت الوطني
ب����رن����ام����ج����ا ص���ي���ف���ي���ا ج����دي����دا
اس��ت��م��رت ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ن��ج��اح،
وق����د ات��ي��ح��ت ل��م��ج��م��وع��ة من
الطلبة ع��م�لاء األزرق ف��رص
االنضمام ال��ى ه��ذا البرنامج
ال���ت���دري���ب���ي وال���م���ش���ارك���ة ف��ي��ه
علما بأنه قد تخرج من خالله
حتى اآلن ثالث مجموعات من
الطلبة تم توزيعهم في فروع
وأقسام بنك الكويت الوطني
المختلفة.

محمد العنزي

عماد العلي

عبدالوهاب المعتوق

ي�������غ�������ادر رئ����ي����س
قسم اإلع�ل�ام في
اإلدارة ا ل���ع���ا م���ة
ل�ل�إط���ف���اء ال���رائ���د
ناصر االنصاري
ال������ي������وم ل���ق���ض���اء
اجازته الصيفية
في لندن.
ترجع بالسالمة
يا بوصالح.

عمالء «األزرق» من الشباب في لقطة تذكارية

ناصر مجيبل

إذا ك � � � � � ��ان ل� ��د ي � �ك� ��م
مناسبات او احتفاالت
ت��رغ �ب��ون ف��ي نشرها
ف ��ي «ةديرجلا» ب��رج��اء
ارسالها على العنوان
االلكتروني التالي:
social@aljarida.com
أو ع�ل��ى ال�ف��اك��س رق��م:
2257059

الرائد ناصر االنصاري

مجتمع
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اس�������ت�������ض�������اف م����ج����م����ع
أح������������واض ال����س����ب����اح����ة
ال�����������ت�����������اب�����������ع ل������ش������رك������ة
المشروعات السياحية،
دار ا ل��������ز ه��������راء ،ح��ي��ث
ت����م ت���ن���ظ���ي���م م���ه���رج���ان
دار ا ل���ز ه���راء ا ل��ع��ا ش��ر
لاللعاب المائية ،وذلك
برعاية وز ي��ر التجارة
ا ل�����س�����ا ب�����ق د .ي���و س���ف
ال������زل������زل������ة وب����ح����ض����ور
صادق عاشور ورئيس
ال��ه��ي��ئ��ة االداري������ة ب���دار
ال�����زه�����راء ع���م���ار ك��اظ��م
وم�������������ش�������������رف م�����ج�����م�����ع
احواض السباحة في
ش����رك����ة ال����م����ش����روع����ات
ال������س������ي������اح������ي������ة خ�����ال�����د
المذن.

المناسبة
مهرجان األلعاب المائية
المكان
مجمع أحواض السباحة

اثنان من الفائزين

استعدادات تسبق انطالق الفعاليات

ميداليات ذهبية للفائزين المشاركين في المسابقات

فقرة من المسابقات

من االنشطة المائية

اطفال داخل حوض السباحة خالل الفعاليات

عدد من االطفال الفائزين

 ...وفائزون آخرون

 ...وعدد آخر

ضمن المشروع الوطني
«ص���ح���ت���ي ب����ي����دي» ال����ذي
ت��ن��ظ��م��ه ل��ج��ن��ة ال���ش���روق
التابعة للهيئة الخيرية
االسالمية العالمية ،اقيم
في مجمع كويت ماجيك
في ابو حليفة محاضرة
ل���ل���دك���ت���ور ع������ادل ال���زاي���د
االس������ت������ش������اري ال���ن���ف���س���ي
ورئ���ي���س م���رك���ز االدم�����ان،
ق��������دم خ��ل�ال����ه����ا ن���ص���ائ���ح
لتخفيف ال�����وزن ،وع��ق��ب
ال������م������ح������اض������رة ت����ن����وع����ت
المسابقات التي تخللها
ت������وزي������ع ال������ه������داي������ا ع��ل��ى
المشاركين.

المناسبة
مهرجان «صحتي
بيدي»
المكان
مجمع كويت ماجيك

مسؤولو لجنة شروق مع الدكاترة

محاضرة الدكتور عادل الزايد

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

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

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

الهواتف
• الطوارئ الطبية •

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

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

• صيانة الطرق •

• وزارة الداخلية •

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

2422353
2434064
2435865
2544200
2530801
2547133
2515277
2616662
5714406

• طوارئ الكهرباء •

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

• طوارئ المياه •

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

خدمة الجمهور
رقم البدالة

(Email (Info@dpm.gov.kw

الصيدليات
الصيدليات الجاهزة
• العاصمة  -صيدلية أحالم ـ الكويت
ـ شارع فهد السالم ـ 2436184
ص.ج الخالدية التعاونية ـ جمعية
الخالدية التعاونية ـ 4833967
• حولي  -صيدلية طارق ـ السالمية
ـ شارع حمد المبارك ـ 5726265
صيدلية الهناء ـ السالمية ـ شارع
عمان ـ 5629175
صيدلية االخ�لاص ـ حولي ـ شارع
بيروت ـ 2625999
صيدلية ص.ج .ال��روض��ة وح��ول��ي
ـ جمعية ال��روض��ة وحولي التعاونية
2564549
صيدلية ال��غ��دي��ر ـ ال��ج��اب��ري��ة ـ ق1أ
5340559
صيدلية الكندي ـ الجابرية ـ ق 3ب
5326554
صيدلية ا ب��ن النفيس ـ السالمية ـ
شارع حمد المبارك 5721264
• ال �ف��روان �ي��ة  -ص.ج .ال���ف���ردوس
التعاونية ـ جمعية الفردوس التعاونية
ـ 4881201
• األح�م��دي  -صيدلية أب��و حليفة
ـ أب�����و ح��ل��ي��ف��ة ـ ال���ط���ري���ق ال���س���اح���ل���ي ـ
3715414
صيدلية دان��ة السلطان  -مهبولة ـ
ق 1ـ شارع الساحل ـ 3726558
• ال � �ج � �ه ��راء  -ص���ي���دل���ي���ة ال���ج���ه���راء
ال��ح��دي��ث��ة ـ ال���ج���ه���راء ـ ق 3ـ ق��س��ي��م��ة  1ـ
مجمع ساير زويد التجاري ـ 4575518

				

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

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

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

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

العيادات الخاصة

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

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

www.aljarida.com

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

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

00965
00974
009712
009714
009707
009719
009716
009716
009716
00968
00973
00966
009662
00202
00203
002066
002093
002088
002095
0049228
009122
009144
00961
0096311
0096321
00962
002161
002127
001202
001212
00331
004471
003491
00411
0033
00662
00662
00396
0092
0092
0091842
009140

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

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

د.عبدالرحمن ابو عيش (استشاري سكري) 4344746

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

2631800/2631700

26507700

د .محمد عبدالفتاح قرطم
• جهاز هضمي •
5322030
د.محمد الشمالي
5355745
د .خالد المخيزم (استشاري)
• استشاري باطني وهضمي •
5737329
د .إياد الرويح
3713100
د.محمد زهير دباس
2612990
يعقوب الشوبكي
• استشاري امراض الصدر والجهاز التنفسي •
5654300
د .ناصر بهبهاني
2666300
د .موسى خداده
• عامون •
2621454
د .احمد الخطيب
3926926
د .طارق المخيزيم
3929828
د.كاظم صالح معرفي
5327779
د .بدر عبدالرزاق الشمالي
457779
د .نبيل االيوبي
3920505
د.حمود البراك
د.محمد علي سليمان القطان

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

4741738/4740864

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

3713314

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

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

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

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

5730050

5625494/5647366

العوضي سنتر للتغذية

2424998/2414050

الرشاقة سنتر للتغذية

2453465/2453466

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

2666288
5650064
5645070

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

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

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

د .ليندا عصفور (اختصاصي طب األسنان) 5759044

د .عبدالقادر فلو (استشاري)

2408044

د .سلوى سليمان العمر (استشاري)

4/5328093

د .هادي الصفار (لثة وزراعة أسنان)

97/2497787

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

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

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

د .عماد خاطر (جراحة الفم وزراعة األسنان) 4757154

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

إنترناشيونال كلينك

5745111

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

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

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

مجموعة لندن للخدمات الطبية
عيادة الدكتورة خالدة البخيت

883883
2631008

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

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

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

2613663

6851919

5622330
5337204

د.آمال العيسى استشاري أطفال وأمراض كلى) 2612120

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

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

د .عبدالله فرحان عويد (صدر ـ حساسية) 3720707

د .غسان عبدالله العثمان

2610042

د .اسماعيل محمد رضا سيد هاشم (قلب) 5620014

5666668
4715119

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

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

6237805

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

77/4554066

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

د .هدى الناصر الزكي (استشارية)

2631008
3925505
2613151
5145111
4726614

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

د .امل عبدالعزيز اسماعيل (استشارية)

2630605

د .جاسم يوسف حجي(استشاري)

2644475

د .ماجد الشمري

60/4567850

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

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

د .جمال علي الكندري(استشاري)

5620057

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

مواعيد إقالع الرحالت لليوم الخميس
الشركة
الهولنديه
لوفتهانزا
اوكرانيا انترناشيونا
الشرق االوسط
طيران الجزيرة
الطيران السلوفاكي
اولمبيك
الباكستانية
التركية
المصرية
طيران شاهين
االسكندرية
اإلمارات
طيران اإلتحاد
القطرية
الكويتية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
طيران الخليج
طيران الجزيرة
البريطانية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
اإلمارات
القطرية
الكويتية
العربية للطيران
الطيران االيراني
طيران الجزيرة
الكويتية
طيران الجزيرة
السورية
طيران الجزيرة
طيران الخليج
الكويتية
السيرالنكيه
االسكندرية
الكويتية
المصرية
الكويتية
الكويتية
المصرية
طيران مارتن
طيران الخليج
طيران الجزيرة
الكويتية
السعودية
الكويتية
الطيران االيراني
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الصينية
الشرق االوسط
الطيران الهندي
القطرية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
اإلمارات
الكويتية
العربية للطيران
السعودية
السيرالنكيه
الكويتية
طيران الجزيرة
المصرية
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
دي اتش ال
الكويتية
الكويتية
القطرية
اإلمارات
الكويتية
فالكن
الكويتية
الملكية األردنيه
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
المصرية

رقم الرحلة
0458
629
354
1403
0502
721
346
216
1173
607
442
834
854
0306
0139
171
0406
0472
221
0402
0156
549
543
101
856
0133
511
0122
616
0418
671
0512
342
0468
212
165
226
832
501
611
785
541
622
94
214
0486
561
501
551
3406
0644
617
673
771
613
946
403
852
0135
0462
0412
0458
858
1803
0128
511
228
283
0426
619
1805
351
216
345
171
361
675
0137
860
381
101
301
801
205
411
0526
613

متجهة إلى
أمستردام
فرانكفورت
كييف
بيروت
األقصر
الرنكــا  /براتيسالفا
أثينا
كراتشي
إسطنبول
األقصر
الهـ ــور
أسيوط
دب ــي
أبوظبي
الدوحة
جنيف  /فرانكفورت
البحرين
شيراز
البحرين
دب ــي
لندن
أسيوط
القاهرة
لندن  /نيويورك
دب ــي
الدوحة
طهران
الشارقة
األهواز
بيروت
دب ــي
شرم الشيخ
حلـب  /دمشق
الرنكــا
البحرين
رومــا  /باريس
كولومبو ّ
اإلسكندرية
بيروت
القاهرة
جدة
القاهرة
أسيوط
الشارقة  /هونغ كونغ
البحرين
البحرين  /دب ــي  /مسقط
ّ
عمـان
جدة
دمشق
مشهد
دب ــي  /مسقط
الدوحة
دب ــي
الرياض
البحرين
كراتشي  /بكين
بيروت
مومبي
الدوحة
حلـب
دب ــي  /كوتشي
دمشق
دب ــي
القاهرة
الشارقة
الرياض
دب ــي  /كولومبو
دكا
مومبي
دب ــي ّ /
اإلسكندرية
القاهرة
كوتشي
البحرين
َ
أحمداباد
البحرين
كولومبو
دب ــي
الدوحة
دب ــي
دلهي
البحرين
مومبي
ّ
عمـان ّ
إسالم اباد
بانكوك ّ /مانيال
اإلسكندرية
القاهرة

الوقت
00:01
00:45
01:00
01:05
01:35
02:00
02:05
02:10
02:15
02:20
02:45
03:05
03:45
04:40
05:30
06:35
07:05
07:40
07:45
08:00
08:15
09:05
09:20
09:30
09:40
09:45
10:00
10:05
10:45
11:05
11:10
11:20
11:30
11:35
11:40
11:45
11:55
12:15
13:00
13:20
13:40
14:00
14:25
15:10
15:15
15:25
15:35
15:45
15:50
15:55
16:05
16:25
16:30
16:45
17:00
17:05
17:10
17:20
17:30
17:35
17:40
17:50
18:05
18:10
18:30
18:35
19:25
19:45
20:25
20:40
20:55
21:05
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:20
22:25
22:30
22:30
22:45
23:00
23:30
23:40
23:45
23:59

مواعيد وصول الرحالت لليوم الخميس
الشركة
الشرق االوسط
الطيران السلوفاكي
طيران الجزيرة
الباكستانية
طيران الخليج
التركية
اولمبيك
المصرية
طيران شاهين
االسكندرية
القطرية
اإلمارات
طيران اإلتحاد
دي اتش ال
الكويتية
طيران الجزيرة
فالكن
البريطانية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
طيران الجزيرة
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
دي اتش ال
اإلمارات
القطرية
الكويتية
العربية للطيران
الطيران االيراني
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
الكويتية
السورية
طيران الجزيرة
طيران الخليج
السيرالنكيه
االسكندرية
الطيران الهندي
المصرية
المصرية
طيران مارتن
الكويتية
طيران الخليج
السعودية
الطيران االيراني
القطرية
الطيران العماني
الكويتية
الكويتية
الصينية
الكويتية
الشرق االوسط
الكويتية
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
اإلمارات
طيران الجزيرة
السعودية
العربية للطيران
طيران الجزيرة
السيرالنكيه
الكويتية
الكويتية
الكويتية
لوفتهانزا
المصرية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
الكويتية
طيران الخليج
الكويتية
الكويتية
الكويتية
اإلمارات
الكويتية
القطرية
الخطوط الهندية
الملكية األردنيه
الهولنديه
طيران الجزيرة
المصرية
الطيران البلغاري
طيران الجزيرة
الباكستانية

رقم الرحلة
1402
720
0487
215
220
1172
346
606
441
831
0138
853
0305
170
1806
0529
202
0157
416
0527
204
382
0503
352
302
332
676
287
855
0132
344
0121
617
0407
0457
282
341
0473
211
225
833
851
610
621
93
512
213
500
3407
0134
0643
672
550
945
544
402
118
0419
0513
857
0403
510
0127
0469
227
104
502
786
636
618
618
614
772
562
215
542
674
552
859
172
0136
981
800
0457
0459
612
777
0463
205

قادمة من

بيروت
براتيسالفا
مسقط  /دب ــي
كراتشي
البحرين
إسطنبول
أثينا  /دب ــي
األقصر
الهـ ــور ّ /أبوظبي
اإلسكندرية
الدوحة
دب ــي
أبوظبي
البحرين
القاهرة
أسيوط
البحرين
لندن
جاكرتا ّ /كوااللمبور
اإلسكندرية
الهـ ــور
دلهي
األقصر
كوتشي
مومبي
تروفنانثابرام
دب ــي
البصـرة
دب ــي
الدوحة
تشناي
الشارقة
األهواز
البحرين
مومبي  /دب ــي
دكا
دمشق  /حلـب
شيراز
البحرين
كولومبو  /دب ــي
أسيوط
كجيكود
القاهرة
أسيوط
أمستردام
طهران
البحرين
جدة
مشهد
الدوحة
مسقط  /دب ــي
دب ــي
أسيوط
بكين  /كراتشي
القاهرة
بيروت
نيويورك
بيروت
شرم الشيخ
دب ــي
دب ــي  /البحرين
الرياض
الشارقة
الرنكــا
كولومبو  /دب ــي
لندن
بيروت
جدة
فرانكفورت
ّ
اإلسكندرية
الدوحة
البحرين
الرياض
ّ
عمـان
البحرين
القاهرة
دب ــي
دمشق
دب ــي
فرانكفورت
الدوحة
َ
ّ
حيدراباد  /أحمداباد
ّ
عمـان
أمستردام
دمشق
القاهرة
فارنا
حلـب
الهـ ــور

الوقت
00:10
00:20
00:30
00:55
01:00
01:10
01:15
01:20
01:45
02:05
02:15
02:25
02:55
03:25
03:40
05:55
06:10
06:30
06:35
06:40
07:10
07:20
07:25
07:45
07:50
07:55
08:00
08:10
08:25
08:45
09:10
09:25
09:45
09:55
10:00
10:15
10:30
10:45
10:50
10:55
11:15
12:15
12:20
13:25
13:40
14:20
14:25
14:30
14:55
15:00
15:05
15:15
15:25
15:35
15:50
16:10
16:15
16:40
16:50
16:55
17:00
17:20
17:50
17:55
18:15
18:35
18:50
19:10
19:35
19:40
19:50
20:00
20:05
20:40
20:45
20:50
21:00
21:10
21:15
21:30
21:35
21:50
22:00
22:20
23:00
23:05
23:10
23:20
23:55
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«حلم السمك العربي» عرض هجر العلبة
اإليطالية واستعان بـ «القهوة»
فادي عبد الله

فرقة الجيل الواعي بحثت عن
موقع لتقديم أعمالها المسرحية،
فوجدت ضالتها في حديقةً ،
وعرضت لمرتاديها بالمجان ،سعيا
إلى جذب الجمهور نحو األعمال
المسرحية القيمة.
استخدم المخرج حسين المسلم
ما يطلق عليه مسرح القهوة في
مسرحية «حلم السمك العربي» في
حديقة جمال عبد الناصر ،مثل ما
قدمه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة
م��ن خ�لال ع��رض��ه «إن���ي أع��ت��رض»،
وذلك بقهوة ماتاتيا.
ال��م��س��ل��م اس��ت��غ��ن��ى ع���ن ال��ع��ل��ب��ة
اإلي���ط���ال���ي���ة ب���س���ب���ب األزم��������ة ال��ت��ي
ي���ع���ي���ش���ه���ا ال�����م�����س�����رح�����ي�����ون م���ن���ذ
ستينيات ال��ق��رن ال��م��اض��ي ،وه��ي
عدم توافر صاالت عرض مسرحية
تواكب األعداد الهائلة من المسارح
الخاصة.
سبق للمسلم أن ق��دم العرض
ً
نفسه في يوليو  2002مستخدما
خشبة التمثيل الشريطية وهي
أش���ب���ه ب��ال��خ��ش��ب��ة ال���وس���ط���ي���ة ف��ي
ال���خ���ش���ب���ات ال���م���ق���ف���ول���ة وي��ج��ل��س
المتفرجون على جانبيها ،بهدف
إدماج المتفرجين مع الممثلين في
نسيج العرض.
نص المسرحية اعتمد أسلوب
درام�����������ا ال������م������أث������ورات ال���ش���ع���ب���ي���ة،
وم���ع���ال���ج���ة ال��ت��ق��ال��ي��د وال���م���واق���ف
ومتاعب الجمهور.
واس���ت���ط���اع ال���م���ؤل���ف أن ي��ول��ف
ب���ي���ن ال�����م�����وروث�����ات وال���ح���ك���اي���ات
ً
الشعبية مستحضرا األ س��ط��ورة
الخليجية «بودرياه» لحل مشكلة
نفوق األس��م��اك ،فاألمل باألجيال
ال����ق����ادم����ة،وال����دع����وة إل�����ى ص��ح��وة
ً
عربية بعد أن ِّ
خدرت إعالميا عبر
فضائيات تافهة ،ألن جيل اليوم
ً
ليس قادرا على تحرير فلسطين،
وعلى العرب تهيئة الجيل القادم
ل��ي��ق��وم��وا ب��ال��م��ه��م��ة ال���ت���ي ف��ش��ل��وا
ب��ه��ا ،كما أض���اف بعض القضايا
ال��ح��دي��ث��ة م��ث��ل ال���ص���راع ب��ي��ن فتح
وحماس ،والسخرية من أوبريت

www.aljarida.com

«ال��ح��ل��م ال��ع��رب��ي» ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات:
«أج��ي��ال ورا أج��ي��ال عايشين على
ل��ح��م��ن��ا ب���س ال��ن��ف��وق ال���ي���وم ط َّ��ي��ح
والله حظنا ،الزم نطلع في الليل
ع��ل��ش��ان ن��ش��وف أه��ل��ن��ا ل��ك��ن ال��م��د
األح��م��ر ح��اب��س ف��ج��رن��ا ...،ق��ادون��ا
ل���ل��أوه������ام ،ص���ب���غ���ون���ا ب�����األل�����وان،
ض��ي��ع��ون��ا ع���ن درب����ن����ا ،الزم ظ�لام
ال��ل��ي��ل ي��ن��زاح ع��ل��ى ف��ج��ر ج��دي��د ،ال
ب���د ن��ع��د ال��خ��ي��ل ون��ك��س��ر ق��ي��ودن��ا،
ده ب��ح��رن��ا وف��ي��ه ح��ل��م��ن��ا وح��ض��ن
يضمنا كلنا كلنا».
إذن ه������ن������اك ح����ب����ك����ة درا م������ي������ة
م��ص��ن��وع��ة ب��ح��رف��ي��ة ،أم���ا اإلخ����راج
فقد أراد المسلم تطبيق نظريته
المسرح العربي الحي ،بعد الجهد
ً
ال��م��ض��ن��ي ل���س���ن���وات ،ب���اح���ث���ا ع��ن
ال��ب��دي��ل للعلبة اإلي��ط��ال��ي��ة ،ليقدم
رسالة هادفة خالل قضية عربية
آن���ي���ة ،وب���م���ا أن اإلن���س���ان ال��ع��رب��ي
يحب الجلوس في الديوان وشرب
ال��ق��ه��وة ،ان��ط��ل��ق م��ن ه���ذا المدخل

ل��ي��دخ��ل��ه ف���ي ال��ل��ع��ب��ة ال��م��س��رح��ي��ة
ً
مستعينا بمسرح القهوة.
أجمل ما في العرض ذلك التنوع
في التمثيل الرومانسي
واالس��ت��ض��ح��اك��ي وال��خ��ط��اب��ي،
واالس��ت��ع��ان��ة ف��ي ب��ع��ض ال��م��واق��ف
بمسرح التعزية.
واإلض��������اءة االن���ت���ش���اري���ة ك��ان��ت
مقصودة ب��ه��دف إدم���اج المتفرج
بالعرض ،وتنوع البقع الضوئية
ال���ح���م���راء وال����ص����ف����راء دالل������ة ع��ل��ى
ال��خ��ط��ر ال�����ذي س��ي��ف��ت��ك ب��ال��ج��م��ي��ع
إذا ل��م ي��ص ُ��ح ال��ع��رب م��ن سباتهم
العميق.
أم��ا المؤثرات السمعية فكانت
ف���ي ال���س���واد األع���ظ���م ح��ي��ة ،ف��وف��ق
ال���م���س���ل���م ف������ي ت����وظ����ي����ف ال���ف���ن���ون
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��غ��ن��ائ��ي��ة م��ث��ل النهمة
ال���ب���ح���ري���ة و ال����ف����ن ال����ع����اش����وري،
واإلي����ق����اع ال���زخ���رف���ي ،إض���اف���ة إل��ى
ت����وظ����ي����ف ف�����ن «ال��������������راب» ال���غ���رب���ي

ك���إس���ق���اط ع���ل���ى ال����وض����ع ال��ع��رب��ي
الراهن.
إذن اإلخ�������راج ح��ق��ق ال��م��ع��ادل��ة
اإليقاعية المتناغمة والمتجانسة
بين عناصر العرض المسرحي.
أجاد الالعبون تمثيلهم وعلى
رأسهم الفنان القدير أحمد الصالح
ف���ي ش��خ��ص��ي��ة ال����ش ي���خ ي��اس��ي��ن،
وت��م��ي��ز م��ن��ه��م ي��وس��ف ال��ح��ش��اش،
وع����ب����دال����ل����ه ال���ت���رك���م���ان���ي «ص���ب���ي
القهوة» ،وعصام الكاظمي في دور
الضمير ال��ع��رب��ي ال��ح��ي ،وس��ع��ود
ّ
القطان «بوشالخ» ،وعبير يحيى،
والوجه الجديد نورهان.

استشاط
ً
غضبا...
ّ
فحطم ثالث
سيارات شرطة
استشاط مزارع بألمانيا
ً
غضبا حين حاولت
الشرطة مصادرة جراره
فحطم ثالث سيارات شرطة
وهرب لسبع ساعات حتى
تمكنت قوة خاصة من إلقاء
القبض عليه.
قال متحدث باسم
الشرطة أمس ان الشرطة
طلبت من المزارع (53
عاما) التوقف لقيادته
الجرار بدون ترخيص رغم
تحذيره اكثر من مرة من
قبل.
واستدعت الشرطة ثالث
سيارات دورية لتعززها
قبل ان تطلب من الفالح
النزول من الجرار.
ورفض الفالح النزول
ومضى في طريقه ليصدم
السيارات بجراره مستعينا
بجهاز لرش السماد
وشوكة حرث هيدروليكية
مثبتين به وتمكن الضباط
من مغادرة السيارات من
دون ان يلحق بهم اذى.
ثم قاد المزارع الجرار
إلى الغابة وتمكن من
الهرب من عملية بحث
استخدمت فيها طائرتا
هليكوبتر وسيارة مدرعة
الحقته على مدى سبع
ساعات.
وأخيرا عثرت عليه
وحدة خاصة في حظيرة
في مزرعة في لوترباخ
بوسط ألمانيا.
وقال المتحدث «في
الريف اعتاد الناس مالحقة
الشرطة برشاشات السماد
ولكن الوضع اختلف هذه
ً
المرة تماما».
ووجهت للمزارع
تهمة االعتداء ومقـ ـ ــاومة
الشـ ــرطة.
(برلين  -رويترز)

حسين الجسمي وأسماء المنور يتألقان على مسرح قرطاج
ح���ض���ر ن���ح���و  15أل�����ف ش��خ��ص
ال���ح���ف���ل���ة ال���غ���ن���ائ���ي���ة ال���م���ش���ت���رك���ة
ل���ل���م���ط َ
���رب���ي���ن اإلم�������ارات�������ي ح��س��ي��ن
الجسمي والمغربية اسماء المنور
ليل أمس األول على خشبة المسرح
األثري في مدينة قرطاج في إطار
المهرجان الذي يحمل اسم المدينة
األثرية التونسية ويختتم لياليه
في  16أغسطس.
وق�����دم ال��ج��س��م��ي ال�����ذي يتمتع
ب���ش���ع���ب���ي���ة واس������ع������ة ف������ي ت���ون���س
م��ج��م��وع��ة م����ن أل���ب���وم���ه ال��غ��ن��ائ��ي
األخ���ي���ر (ج��س��م��ي  )2006اض��اف��ة
ال������ى ع������دد م�����ن أغ����ان����ي����ه ال���ق���دي���م���ة
ال����ت����ي ت����ج����اوب م���ع���ه���ا ال��ج��م��ه��ور
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ق وال����رق����ص ال س��ي��م��ا
«بحبك وحشتيني» و «ما يسوى»
و«ال���ش���اك���ي» و«ال��ك��ب��ر ل��ل��ه» و«ق���ول
رجعت ليه».
ك��م��ا غ��ن��ى باللهجة التونسية
«أكد للي» لملك الفن الشعبي هادي
ح��ب��وب��ة ال��ت��ي أث�����ارت ج����دال ال��ع��ام
الماضي.
م��ن جهة أخ��رى تنوعت أغاني
أسماء المنور التي اشتهرت بأداء

أغ���ن���ي���ات م����ن ال����ت����راث األن���دل���س���ي،
فضال عن اغنيات صوفية بطريقة
تقليدية الفتة.
وغنت المطربة المغربية التي
تشارك للمرة االولى في فعاليات
مهرجان ق��رط��اج اغ��ان��ي باللهجة
التونسية من بينها «عـ المقياس»
لزياد غرسة.
وت���������ج���������اوزت ال����ح����ف����ل����ة ال�����م�����دة

المحددة بساعة ونصف الساعة
لتصل ال��ى ث�لاث ساعات ونصف
ال���س���اع���ة وش���ه���دت ح�����االت اغ��م��اء
نتيجة االزدح����ام الجمهور ال��ذي
ض��اق��ت ب��ه ال��م��درج��ات الصخرية
ل��ل��م��س��رح ال���روم���ان���ي ال����ذي يتسع
لـ12ألف شخص كما افادت مراسلة
فرانس برس.
ون��ق��ل ع���دد م��ن األش��خ��اص ال��ى

س����ي����ارات االس����ع����اف ال���ت���ي ك��ان��ت
متوقفة ام��ام المسرح األث���ري في
ال��ض��اح��ي��ة ال��ش��م��ال��ي��ة ل��ل��ع��اص��م��ة
لتلقي العالج.
وي����س����ت����م����ر م�����ه�����رج�����ان ق����رط����اج
الذي يعتبره العديد من الفنانين
ال���ع���رب ب���واب���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة لمنحهم
ت��أش��ي��رة النجومية وال��ش��ه��رة في
العالم العربي حتى  16اغسطس

ال�����ح�����ال�����ي وي������ق������دم ع��������دة ع������روض
ا خ����رى م��ن بينها ح��ف��ل الفنانين
اللبنانيين ن��وال الزغبي وفاضل
شاكر والمطربة المصرية شيرين
والتونسية صوفيا صادق.
(تونس -أ ف ب)

خبريات
لص مصارف...
بال حقيبة أموال

قرد صغير عمره ثالثة أشهر يلهو مع أمه في حديقة وارسو
(رويترز)
للحيوانات أمس األول

سجينة سعودية تقاضي أخاها
لرفضه زواجها
أف���اد ت��ق��ري��ر إخ��ب��اري ام���س ب��أن
أم���ي���ر م��ن��ط��ق��ة ال���م���دي���ن���ة ال���م���ن���ورة
األمير عبد العزيز بن ماجد أحال
إلى المحكمة العامة شكوى تقدمت
بها سجينة سعودية ضد أخيها
النه رفض زواجها.
ون����ق����ل����ت ص���ح���ي���ف���ة ع����ك����اظ ع��ن
محامي السجينة قوله إنها تقدمت
ل�ل�أم���ي���ر ب���ش���ك���وى ل���رف���ض أخ��ي��ه��ا
الموافقة على زواجها من سعودي،
رغ�����م ع��ل��م��ه ب�����أن ف���ت���رة ع��ق��وب��ت��ه��ا
بالسجن تمتد إلى 13عاما.
وزع���م���ت ال��س��ج��ي��ن��ة أن «أخ��اه��ا
يريدها عانسا داخل السجن النه
األص��ل��ح لها (ح��س��ب ق��ول��ه��ا) ..في

وق����ت ت��س��ع��ى ف��ي��ه ل��ت��ك��م��ل��ة نصف
دينها».
ي��ذك��ر أن ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة
تسمح للزوج أو الزوجة أن يلتقيا
في السجن لمدة محددة شهريا أو
أسبوعيا ،وهو ما يسمى بالخلوة
الشرعية للسجناء والسجينات
ف��ي ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق المملكة دون
استثناء.
(الرياض  -د ب أ)

ال��زن��ك��وي ،واخ�����راج مشعل ال��ق�لاف،
م��وع��ده ال��س��اع��ة ال��واح��دة والنصف
ً
ظهرا على القناة األولى.

ّ
فجر نفسه بعد
تحث الأ طفال على اللعب في الهواء الطلق
حملة �أومو "البقع مفيدة" تن�شر نتائج درا�ستها حول �صحة الأ طفال خالف مع زوجته
خل�صت الدرا�سة التي �أطلقتها “يونيليفر
العربية” م�ؤخراً في دول مجل�س التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي �إل ��ى أ�ن� ��ه ،وم ��ع اق �ت��راب ف�صل
ال�صيف الحار من نهايته ،يجب على �أطفال
المنطقة تخفيف الوقت ال��ذي يم�ضونه
على أ�ل �ع��اب الفيديو وب��رام��ج التلفزيون
واالن �خ ��راط ف��ي م�م��ار��س��ة الأ ل �ع��اب التي
تتطلب ن�شاطاً ج�سدياً في الهواء الطلق.
وك��ان��ت ال��درا��س��ة ق��د أ�ج��ري��ت �ضمن �إط��ار
حملة “يونيليفر” الت�سويقية لمنظف
“�أوم � ��و” وال �ت��ي ت�ح�م��ل ع �ن��وان “ال�ب�ق��ع
مفيدة”.
*وقال الدكتور جون ريت�شر ،م�ست�شار الطب
النف�سي ال�سريري ال��ذي أ�ع��د ال��درا��س��ة:
“يتمتع الأ طفال الذين ال يخ�شون مغادرة
المنزل وممار�سة الأ لعاب التي قد ت�ؤدي
� إلى ات�ساخ ثيابهم ،بحيوية ون�شاط وتوازن
نف�سي أ�ك�ث��ر بكثير م��ن أ�ق��ران�ه��م اللذين
ال
يق�ضون معظم �أوقاتهم في البيت ،ف�ض ً
عن �أنهم يكونون ناجحين في المدر�سة
ويمتلكون م�ه��ارات ممتازة ف��ي التوا�صل
االجتماعي” .ولفت ريت�شر � إلى �أن ممار�سة
اللعب والتعر�ض للأ و�ساخ يعد جزءاً طبيعياً
من تطور الطفل ونموه لي�صبح فرداً بالغاً
يتمتع بال�صحة والحيوية ،و�أ�شار �إل��ى �أن
احتكاك الأ طفال مع العالم الواقعي يفيد
في عملية التعلم واكت�ساب الخبرات.
وج��اءت حملة “البقع مفيدة” ف��ي وقت
ي�شهد فيه العالم العربي ،وب�شكل خا�ص
دول الخليج ،العديد من الم�شاكل ال�صحية
الناتجة عن العادات غير ال�صحية في تناول
الطعام وانت�شار نمط الحياة الك�سولة.
*وبح�سب درا�سة لمنظمة ال�صحة العالمية
ف� إن نحو  70%من الن�ساء و 50%من

الرجال في المنطقة يعانون من البدانة
ال�م�ف��رط��ة ال�ت��ي ق��د ت� ��ؤدي �إل ��ى ا إل��ص��اب��ة
بال�سكري و�أمرا�ض الأ وعية القلبية .ويعاني
ما يزيد عن  10%من �سكان الخليج من
مر�ض ال�سكري ،حيث ت��م ت�شخي�ص هذا
المر�ض ل��دى أ�ط�ف��ال ال يتجاوز عمرهم
الـ� 10أعوام.
* و�أ�شارت الدرا�سة التي �أجريت بتكليف من
“�أومو” � إلى وجود دالئل على �أن ال�سماح
للو�ساخ بين
للطفال باللعب والتعر�ض أ
أ
الحين والآ خر يعزز نظام المناعة لديهم
ويجعلهم �أقل عر�ضة للإ �صابة بالح�سا�سية
في الم�ستقبل .وبالن�سبة لل�صحة النف�سية،
ي�سهم اللعب خارج المنزل في التخفيف من
القلق واالكتئاب ،كما �أنه يعزز القدرة على
ال
التركيز ويرفع م�ستويات الطاقة ،ف�ض ً
عن �أنه ي�ساعد الطفل ليكون �أكثر فاعلية
على الم�ستوى االجتماعي .واختتم الدكتور
جون ريت�شر بقوله �“ :إن التعر�ض للبقع
يعني البقاء على ات�صال مع �أر�ض الواقع
والمجتمع الفعلي”.

م��ن جهته ،ق��ال �إي ��ان ب��وت��ر ،ن��ائ��ب رئي�س
الت�سويق في “يونيليفر” لمنتجات العناية
ال�شخ�صية والمنزلية في منطقة ال�شرق
الأ و�سط و�شمال �أفريقيا“ :نحن على ثقة
ب�أن ’�أوم��و‘ ي�ضمن تنظيف المالب�س بعد
ات�ساخها ،فمن الطبيعي �أنه بعد لعبة كرة
قدم حما�سية �أو اللعب في الحديقة بعد
الظهر� ،ستكون النتيجة كمية كبيرة من
المالب�س التي تحتاج � إلى غ�سيل .وبف�ضل
ت�ق�ن�ي��ات��ه ال �م �ت �ط��ورة ،وال�م�ح�م�ي��ة ب �ب��راءة
اختراع ،ي�ضمن ’�أوم��و‘ تنظيف المالب�س
ب�سرعة و� إزال ��ة الأ و� �س��اخ والبقع العنيدة
ب�سهولة كبيرة” .وتتوفر عبوات “�أومو”
الجديدة التي تحمل �شعار ورمز “البقع
مفيدة” عبر جميع المتاجر في منطقة
دول مجل�س التعاون الخليجي .وتحظى
ه��ذه الحملة ا إلع�لام�ي��ة ،ال�ت��ي انطلقت
عبر و�سائل ا إلع�لام المرئية والمقروءة
في عموم منطقة الخليج ،بدعم العديد
من الأ ن�شطة والمنا�سبات المحلية التي
تقام خالل العام.

أفادت تقارير امس بأن رجال من
زيمبابوي فجر نفسه باستخدام
متفجرات من تلك ،التي يستخدمها
ع���م���ال ال���م���ن���اج���م ،ب���ع���دم���ا اع��ت��ق��د
بطريق الخطأ أنه قتل زوجته أثناء
خالف نشب بينهما.
وذك��������������رت ص����ح����ي����ف����ة ه����ي����رال����د
ال���ح���ك���وم���ي���ة ف�����ي زي����م����ب����اب����وي أن
سيدني دالميني ،وهو عامل منجم
في بلدة ماشافا جنوب زيمبابوي،
وض��ع حزاما ناسفا ح��ول جسده
وفجره ،بينما شاهد جيرانه هذا
المنظر في رعب.
وأض��اف��ت أن ال��ج��ي��ران انتشلوا
ب��ع��ض��ا م����ن أج��������زاء ج���س���ده ال��ت��ي
تناثرت في المنطقة بعد لحظات
م���ن ن��س��ف ج��س��ده ف���ي ان��ف��ج��ارات
متتابعة.
ويعتقد أن سيدني لطم زوجته
فأفقدها الوعي أثناء شجار نشب
بينهما ،ع��ن��دم��ا ع��ث��رت ال��زوج��ة
على بعض أقراص لعالج مرض
ي��ن��ت��ق��ل ع���ن ط���ري���ق ال��ج��ن��س في
غرفة نومهما .واعتقد الرجل أن
زوجته توفيت ،وأض��رم النيران
ف����ي أغ���راض���ه���م���ا ق���ب���ل أن ي��ق��ت��ل
نفسه.
وق����ال����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة إن ش��رط��ة
إق��ل��ي��م م��اس��ف��ي��ن��ج��و ،ال����ذي تتبعه
بلدة ماشافا ،باتت تشعر بالقلق
إزاء تنامي أعداد حاالت االنتحار
ال���ت���ي ت���ح���دث ب��س��ب��ب ال���خ�ل�اف���ات
العائلية.
(زيمبابوي  -د ب أ)

ّ
انقض على رأسه...
فأنقذه «البيطري»
أخذ رجل من العاصمة
السويدية استوكهولم إلى
الطبيب البيطري ،بعد أن
ً
رافضا
تشبث ببغاء برأسه
إفالته ،رغم المحاوالت العقيمة
للتخلص منه .ونقلت صحيفة
«ذي لوكال» السويدية عن
كاتارينا نوردين ،من شرطة
استوكهولم« ،جاء الببغاء
من المجهول ،وتشبث برأس
الرجل ،الذي لم يفصح عن
اسمه .واضطر الرجل أن
يتوجه إلى طبيب بيطري
لطلب المساعدة ،بعد أن باءت
جهوده وجهود زوجته بالفشل
في التخلص من الببغاء .ولم
يعرف إن كان الرجل تعرض
إلصابة ما نتيجة للحادث».
(استوكهولم  -يو بي آي)

آالم الظهر تزداد
حدتها عند محاولة
تخفيفها

بدرية أحمد ومحمد داود
ضيفا TRAFFIC
ي��س��ت��ض��ي��ف ال���ب���رن���ام���ج ال��م��ن��وع
 trafficف���ي ح��ل��ق��ة ال���ي���وم الخميس
ال����م����ط����رب ال���ك���وي���ت���ي م���ح���م���د داود
أح��د ن��ج��وم ب��رن��ام��ج «س��وب��ر ستار»
ل��ي��ت��ح��دث ع����ن أل���ب���وم���ه األول ال����ذي
طرحه منذ أشهر قليلة ،وأعلن أنه
بحاجة إلى دعم شركة إنتاج قوية
أللبومه الثاني ،بعد أن تولى انتاج
ول��ي��ده األول بنفسه ،وك��ان تصوير
الحوار معه في منزله ،وتنتقل عدسة
ال��ب��رن��ام��ج إل����ى ال��ف��ن��ان��ة االم���ارات���ي���ة
ب�����دري�����ة أح����م����د ال����ت����ي اس���ت���ع���رض���ت
أع��م��ال��ه��ا ال��درام��ي��ة ال��ج��دي��دة لشهر
رمضان القادم ،ثم جاء دور الحوار
مع الفنانة التشكيلية وداد المطوع
التي اعترفت باعتماد الفنانين على
عالقاتهم الشخصية من أجل إقامة
معارضهم.
أما االسبوع المقبل فسيكون في
ضيافة  trafficالممثل أحمد ايراج
والفنانة السعودية إيمان القصيبي.
البرنامج م��ن إع���داد صالح الدويخ
وم����ن����ال ج����اس����م ،وت����ق����دي����م م��ش��اع��ل

قرر لص سرقة مصرف في
مدينة نيوهدسون بوالية
ميشيغان األميركية ،لكنه
انتبه خالل عملية السرقة إلى
أنه نسي إحضار حقيبة ألخذ
النقود فيها .ونقلت صحيفة
«ديترويت نيوز» عن توم
بيزيو ،الشريف في مقاطعة
اوكالند ،أن اللص تذكر ارتداء
القفازات والتنكر ،لكن غاب
عن باله إحضار حقيبة ألخذ
النقود المسروقة .وقال بيزيو
ً
حامال بطاقة
«دخل الرجل
كتب عليها «سلموني النقود»،
ثم أمر موظفة الصندوق
باإلسراع ،وعندما سألته عن
الحقيبة التي سيضع فيها
ً
راكضا
األموال ،ارتبك وخرج
من المصرف» .وجار التحقيق
للقبض على اللص الفاشل.
(ميشيغان  -يو بي أي)

ذكرت دراسة أن الذين يعانون
اآلالم في أسفل الظهر يزيدون
من حدتها عبر القيام بحركات
غير اعتيادية أو خاطئة عند
محاولتهم التخفيف من
حدتها .وأجرى الباحثان جيم
توماس وكريستوفر فرانس
من جامعة اوهايو اختبارات
على  36بالغا يعانون من
اآلالم في الظهر وقسموهم
إلى مجموعتين اعترف أفراد
االولى بخشيتهم الكبيرة
من تفاقم حالتهم ،في حين
أبدى أفراد المجموعة االخرى
خشية أقل من ذلك .وطلب من
المجموعتين القيام ببعض
النشاطات اليومية مثل
االنحناء لفتح صندوق البريد
أو قرع جرس الباب بعد أن
ثبتوا على أجسادهم أجهزة
لقياس نشاط العضالت.
وتبين بنتيجة الدراسة أن
أفراد المجموعة االولى بذلوا
ً
ً
إضافيا للقيام بمثل
جهدا
هذه المهمات البسيطة ،حيث
كانوا يتمايلون بأجسادهم و
يحركونها بشكل خاطئ وغير
اعتيادي ما تسبب في إجهاد
إضافي لعضالتهم ولعمودهم
الفقري.
(اوهايو  -يو بي آي)

ً
نباتات معدلة وراثيا
تنتج األنسولين

ً
ً
فتاة يمنية ترتدي زيا تقليديا خالل عرض أزياء أمس األول في صنعاء

(رويترز)

نجح علماء أميركيون في وضع
خواص البروتين الذي يتكون
منه االنسولين في َ
نباتي الخس
والتبغ وغيرهما .وعالوة على
ذلك فان إطعام هذه النباتات
المعدلة وراثيا لفئران تجارب،
على وشك االصابة بداء السكري
وقاها من االصابة بالتهاب
البنكرياس .وأشار الدكتور
هنري دانييل من جامعة سنترال
فلوريدا الى ان توليد البروتين
طليعة االنسولين في النباتات
بديل أقل تكلفة بالقياس لقواعد
نظريات االنتاج.
وشرح العلماء في الدراسة
ابتكار سالالت لخاليا خضراء
في الخس والتبغ تنتج بروتينا
مدمجا بها يحتوي على
مادة تسهم في تكوين طليعة
االنسولين البشري.
وبسبب الوصمة المرتبطة
بتعاطي التبغ انتقل الباحثون
اآلن الستخدام الخس المعدل
وراثيا بدال منه .ويجري اآلن
اختباره على البشر.
(نيويورك  -رويترز)

 ...وعنبر
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جاستين وبيونسيه يتنافسان
على جوائز «إم.تي.في» الموسيقية
ت����ص����در ج���اس���ت���ي���ن ت���ي���م���ب���رالي���ك
وبيونسيه نولز الترشيحات للفوز
بجوائز إم.ت��ي.ف��ي الموسيقية لعام
 2007حيث رش��ح ك��ل منهما للفوز
بسبع جوائز أمس األول.
وي���ت���ن���اف���س ت���ي���م���ب���رالي���ك ون���ول���ز
ع��ل��ى ج��ائ��زة «أف��ض��ل ف��ي��دي��و» وذل��ك
ع��ن أغنية «م��ا ال���ذي ي��ح��دث» ل�لأول
وأغنية «ال بديل عنه» للثانية ،كما
فاز تيمبراليك بترشيحات لجوائز
أخ����رى م��ن بينها «أف��ض��ل ف��ن��ان في
العام».
وجرى ترشيح نولز ،نجمة فريق
«ديستنيز تشايلد» السابقة ،لجوائز
أخ���رى م��ن بينها «أف��ض��ل فنانة في
العام».
ومن المقرر إعالن أسماء الفائزين
ب��ال��ج��وائ��ز ف���ي ح��ف��ل ي��ق��ام ف���ي الس
ف��ي��غ��اس ف���ي ال��ت��اس��ع م���ن سبتمبر
ال���ق���ادم ي���ش���ارك ف���ي إح��ي��ائ��ه كوكبة
م��ن ا ل��ن��ج��وم م��ن بينهم تيمبراليك
ونجم موسيقى الراب كاني ويست

والمغنية السمراء ريهانا ومغنية
ال��ج��از البريطانية آم��ي واينهاوس
والبريطانية ليلي آلين.
(لوس أنجلس  -د ب أ)

«رجل الغابة» يخطف قلوب النساء
قرر مواطن في أملانيا التخلي عن
حياته االجتماعية تماما والهروب
إل���ى إح���دى ال��غ��اب��ات وال��ع��ي��ش مع
الطبيعة.
وأف�������اد ت���ق���ري���ر ن���ش���رت���ه ص��ح��ي��ف��ة
«ب����ي����ل����د» االمل�����ان�����ي�����ة ف�����ي م���وق���ع���ه���ا
االلكتروني امس بأن «رجل الغابة»
ال���ذي أح���رق ج���واز س��ف��ره ويعيش
م��ن��ذ س���ن���وات ف���ي إح����دى ال��غ��اب��ات
تحول اآلن إلى
بوالية سكسونيا،
ّ
«بطل يقهر قلوب النساء».
ويستمتع الرجل الذي غير اسمه
من يورغن فاغنر إلى «أوف أوف»

( 43ع���ام���ا) ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب��ك��ر في
ا ل��غ��ا ب��ة ويعتمد ف��ي تغذيته على
الحبوب والديدان .ويفتخر «رجل
الغابة» بانجذاب النساء إليه بعد
أن هجرته زوجته ومعها طفلته.
ون���ق���ل���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع����ن ال���ن���ادل
بيرند إنجلمان الذي يعيش بالقرب
م��ن ال��غ��اب��ة ق��ول��ه «ك���ل ي���وم تقريبا
تأتي إليه نساء جديدات».
ولرجل الغابة في الوقت الحالي
صديقتان ( 51و 22عاما) إحداهما
م���ن أق��ص��ى ال��ش��م��ال واالخ�����رى من
الجنوب .وعن سر انجذاب النساء

إل���ي���ه ي����ق����ول« :ال���ت���غ���ذي���ة ال��ص��ح��ي��ة
واس��ت��ن��ش��اق ال���ه���واء ال��ن��ق��ي دائ��م��ا
واس��ت��خ��دام مياه النهر النظيفة...
كلها أمور لها تأثير بالتأكيد».
(أملانيا  -د ب أ)

خبريات
المضيفة...
السكرانة
ُ
قبض على مضيفة طيران في
مدينة ليكسينغتون بوالية
كنتاكي األميركية ،ألنها كانت
سكرانة على الطائرة ،أثناء
االستعداد لإلقالع على خطوط
«اتالنتيك ساوثيست» الجوية.
وذكرت صحيفة «هيرالد ليدر»
الصادرة في ليكسينغتون،
أن شرطة مطار «بلو غراس»
قبضت على ساره ميلز (26
ً
عاما) واقتادتها إلى المحكمة،
بعد أن رفضت الخضوع
لفحص تحديد كمية الكحول
في دمها من قبل أحد عناصر
الشرطة ،الحظ عدم اتزانها
على الطائرة ،قبل اإلقالع.
ُّ
واتهمت ميلز باإلضافة إلى
جرم السكر أثناء العمل،
بتوجيه اتهامات إرهابية
وتهديد الشرطي بالقتل .وقالت
شركة الطيران إن الرحلة ألغيت
بسبب النقص في أعضاء
الطاقم العامل على الطائرة.
(كنتاكي  -يو بي آي)

زيتا جونز تفضل
الحياة على جزيرة
برمودا

جاين سيمور تزعج جيرانها
قرر جيران الممثلة الشهيرة جاين
سيمور مقاضاتها لعدم قدرتهم على
ّ
تحمل الضجيج واألصوات المزعجة
ال��ت��ي ت��ص��در م���ن ال��ح��ف�لات ال��دائ��م��ة
التي تقيمها في منزلها الريفي قرب
مدينة ب��اث في مقاطعة سومرست
اإلنكليزية .وذكرت صحيفة الدايلي
ت��ل��ي��غ��راف أن ن��ج��م��ة أف��ل��ام جيمس
ب��ون��د السابقة وال��ب��ال��غ��ة م��ن العمر
ً
عاما ،منحت أخيرا الموافقة على
56
إقامة حفالت في منزلها في مدينة
س��ان��ت ك��ات��ري��ن ك���ورت ف��ي مقاطعة
س��وم��رس��ت ،غ��ي��ر أن ال��م��واف��ق��ة التي
تسمح لسيمور بتوزيع المشروبات
ً
يوميا وإقامة
الكحولية  24ساعة
حفالت ترفيهية دائمة القت معارضة
واس��ع��ة ف��ي ال��م��دي��ن��ة .وق���رر مجلس
أب����رش����ي����ة م����دي����ن����ة س����ان����ت ك���ات���ري���ن
مقاضاة سيمور وزوج��ه��ا المخرج
ج��ي��م��س ك��ي��ش ف���ي م��ح��اول��ة إلل��غ��اء
الترخيص الممنوح لها بحجة أنه

ع ّ���رض ال��ج��ي��ران «إلزع���اج وازدح���ام»
ال يرغبون فيهما .وتعيش سيمور
وك���ي���ش ف���ي ال���م���ن���زل ال���ري���ف���ي ث�لاث��ة
أش��ه��ر ف��ي ال��ع��ام ،وي��ؤج��ران��ه إلقامة
المناسبات واالح��ت��ف��االت الخاصة
بقية السنة .وق��ال سكان القرية من
جيران سيمور إن المجلس البلدي
لمدينة باث في شمال شرق مقاطعة
س��وم��رس��ت رف����ض م��ع��ال��ج��ة قلقهم
حيال اإلزعاج العام والسالمة العامة
الذي قد تتسبب فيه الموافقة التي
منحتها الممثلة الشهيرة في بداية
العام الحالي .ومن المقرر أن تعقد
جلسة االستماع األولى أمام محكمة
واندسايك في باث في  14أغسطس
ال���ج���اري ل��ك��ن ل��ي��س م��ع��روف ً��ا م��ا إذا
ُ
ً
شخصيا أم
كانت سيمور ستمثل
بواسطة وكيلها القانوني.
(باث  -يو بي آي)

بابا الفاتيكان أكثر الرجال أناقة
العارضة االسترالية ملكة جمال الكون لسنة  2004جنيفر هوكينز ترتدي زي جيرسي للمصمم جوش غوت خالل عرض ماير لألزياء
(أ ف ب)
											
أمس في سيدني

جنيفر لوبيز
تهتم باألفالم الهادفة
قالت الممثلة المغنية الشهيرة
جنيفر لوبيز إنها ّ
تركز اهتمامها
ع���ل���ى األف����ل���ام ال���ت���ي ت��ح��م��ل رس���ال���ة
مهمة تريد إيصالها إلى المجتمع.
ّ
وك���ان���ت ل��وب��ي��ز أن��ت��ج��ت وم��ث��ل��ت في
فيلم «آل ك��ان��ت��ان��ت��ي» ال���ذي يتناول
قصة مغني السالسا البورتريكي
الشهير هكتور الف��و وفيلم «مدينة
ح��دودي��ة» ال���ذي ص ّ��ورت��ه ف��ي مدينة
خ��واري��ز ف��ي المكسيك ،حيث قتلت
م��ئ��ات ال��ع��ام�لات ال��ش��اب��ات ف��ي أح��د
م��ص��ان��ع ال��م��دي��ن��ة م��ن��ذ ع����ام .1993
وق�����ال�����ت ل���وب���ي���ز ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن ف��ي
نيويورك «بالتأكيد أشعر بانجذاب
كبير لألفالم التي اعتقد أنها مهمة
وتوجه رسالة ذات مغزى» .وأضافت
«مثل العديد من األشخاص ،لم أكن
أع���ل���م م���ا ال�����ذي ي���ج���ري ف���ي خ���واري���ز
إل����ى أن أب��ل��غ��ن��ي أح���ده���م أن����ه يجب
تسليط ال��ض��وء على ه��ذا ال��وض��ع».
وعند سؤالها عما إذا كانت ّ
تعلمت
ً
كثيرا ع��ن الموسيقى البورتريكية
ف��ي الستينيات والسبعينيات من
ال��ق��رن ال��م��اض��ي م��ن خ�ل�ال فيلم «آل
كانتانتي» قالت لوبيز «لم أكن أعلم
ً
كثيرا عنها» .وأضافت «بالطبع كنت

أعلم من هي سيليا ك��روز وآخرين؛
لكني لم أكن أعلم أنهم عملوا ً
معا في
تلك الفترة .لقد كان الدخول إلى هذا
ً
ً
كبيرا لي ،وفرصة لرؤية
شرفا
العالم
ما كان يجري هناك في تلك الفترة
وإخراجه إلى السينما».
(نيويورك  -يو بي آي)

اخ�������ت�������ارت م���ج���ل���ة «إس�����ك�����واي�����ر»
االميركية للرجال البابا بنديكت
ال���س���ادس ع��ش��ر ،ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان،
ك���أح���د أك���ث���ر ال�����رج�����ال أن����اق����ة ع��ل��ى
مستوى العالم.
ومنحت المجلة البابا االلماني
ال��ج��ن��س��ي��ة ل���ق���ب «رج������ل ال����ع����ام ف��ي
ارتداء االكسسوارات» ،بسبب حذائه
االحمر المصنوع من الجلد.
وت����ص����در ن���ج���م ك�����رة ال����ق����دم ت���وم

ب����ري����دي « 30ع����ام����ا» ق���ائ���م���ة أك��ث��ر
الرجال أناقة التي تضم  23اسما
وت��ن��ش��ره��ا ال��م��ج��ل��ة ف��ي ع���دد شهر
سبتمبر المقبل.
وج������اء اخ���ت���ي���ار ب����ري����دي ب��س��ب��ب
ال��م�لاب��س االن��ي��ق��ة ال���ت���ي ي��رت��دي��ه��ا
خالل التدريبات التي ال تقل عنها
أناقة.
وت��ض��م القائمة أي��ض��ا المرشح
الديموقراطي للرئاسة االميركية

ب������اراك اوب����ام����ا والع�����ب ك����رة ال��ق��دم
ديفيد بيكهام والمغني جاي زد.
وقالت المجلة إنها راقبت «آالف
الرجال من مختلف أنحاء العالم»
لتختار أكثرهم أناقة.
(نيويورك  -د ب أ)

باعت رماد ضرتها
في «سوق األحد»
تبحث امرأة من مدينة ألميرا
في والي��ة كاليفورنيا األميركية
ع����ن س���ل���ح���ف���اة م����ن ال���س���ي���رام���ي���ك
باعتها بطريق الخطأ في «سوق
األح�����د» ف���ي ال��م��دي��ن��ة ،وت��ح��ت��وي
على رماد جثة ّ
ضرتها الراحلة.
وذك����رت صحيفة «أل��م��ي��را ستار
غ���ازي���ت» ،أن أن��ي��ت��ا ل��وي��س قالت
إن�����ه�����ا واف������ق������ت وزوج�������ه�������ا ع��ل��ى
االش��������ت��������راك م������ع ال������ج������ي������ران ف��ي
الضاحية التي يقيمان ،في بيع
ال���ن���ث���ري���ات وال����م��ل�اب����س وب������دأت
بإخراج األغراض التي ال تريدها
م��ن المنزل قبل أن ينضم إليها
زوجها.
وق������ال������ت ل�����وي�����س إن ال���م���ن���زل
م��ل��يء بتماثيل ال��س�لاح��ف التي
جمعتها زوج��ة زوج��ه��ا الراحلة
م��ارس��ي��ا ل��وي��س ،وإن��ه��ا اخ��ت��ارت
ت��م��ث ً
��اال ب��ن��ي ال��ل��ون ق���ررت بيعه،
مضيفة أن امرأة ال تعرفها أبدت
ً
ً
كبيرا بشراء السلحفاة.
اهتماما
وأض���اف���ت «ح���اول���ت ن���زع الغطاء
ع��ن السلحفاة فقلت لها إ ن��ي ال
أعلم لماذا هو مثبت ،فردت أنها
ً
الحقا نزعه واشترتها».
ستحاول

وق���ال���ت أن��ي��ت��ا إن ال����م����رأة أرادت
اس��ت��ع��م��ال ال��ت��م��ث��ال كمستوعب
ت��ض��ع ف��ي��ه ال��ح��ل��وي��ات .وت��ح��اول
أنيتا اليوم معرفة عنوان المرأة
السترجاع التمثال.
وق������ال������ت «م�������ن ال�����م�����ؤك�����د أن���ه���ا
ستتذكرني ألننا تحدثنا لبعض
الوقت ح��ول كيفية فتح الغطاء.
آم������ل ف�����ي ح������ال ن���ج���اح���ه���ا ب���ذل���ك
اإلدراك بأن التمثال يحتوي على
بقايا إنسان وستعيده لي».
(الميرا  -يو بي آي)

الممثل األميركي روبرت دي نيرو والممثلة اليابانية زينكو كيكوتشي خالل مؤتمر اعالن فيلمه
(اي بي ايه)
		
			
الجديد «الراعي الجيد» أمس في طوكيو

قالت الممثلة الهوليوودية
كاثرين زيتا جونز ،إنها تفضل
العيش على جزيرة برمودا
البريطانية ،مع زوجها مايكل
دوغالس وولديهما ،ألن الحياة
فيها طبيعية وبعيدة عن
المصورين الصحافيين .ونقلت
صحيفة «نوريزيرفايشن»
الصادرة في نيويورك عن زيتا
جونز «لدي إحساس حقيقي
بالخصوصية في برمودا،
حيث أستطيع االهتمام بولدي
وإيصالهما إلى المدرسة من
دون مضايقات ،ومن دون
مصورين صحافيين في
الجوار» .وأجابت زيتا جونز
عن إمكان الموازنة بين عملها
وطفليها «أكره كلمة موازنة
حين يتعلق األمر بطفلي،
ألنهما حياتي الفعلية ،وكل
األمور األخرى إضافات».
وتابعت زيتا جونز «إن ما
تغير هو قدرتي على التنقل،
ففي الماضي حين كان يعرض
علي تصوير فيلم في رومانيا
لمدة  4أشهر ً
مثال ،كنت
أسأل عن موعد الرحلة وأبدأ
بتوضيب الحقائب للسفر .أما
اآلن فعلي التأكد من أن الوقت
مالئم بالنسبة لطفلي».
(نيويورك  -يو بي آي)

سقط
من الثاني ّعشر...
ُ
فكسرت سنه!
قالت خدمات الطوارئ امس ان
تمساحا نجا عندما سقط من
الطابق الثاني عشر من مبنى
سكني روسي بعد ان حاول
الهرب من خالل نافذة.
وجاء في تقرير في
صحيفة موسكوفسكي
كومسوموليتس اليومية ان
الخروج من النافذة أصبح
عادة عند التمساح الذي
يدعى كينار ،بينما قال
الجيران الذي اعتراهم القلق
ان هذه هي المرة الثالثة التي
يلجأ فيها التمساح الى نفس
الوسيلة للفرار.
وقالت متحدثة باسم وزارة
الطوارئ في اقليم نيغني
نوفغورود بوسط روسيا ان
التمساح فقد إحدى اسنانه
في احدث سقطة لكنه لم
يصب بأذى باستثناء ذلك.
وقالت المتحدثة «يبدو ان
صاحبه لم يكن بالمنزل
عندما خرج التمساح من
النافذة».
ووضعت خدمات الطوارئ
التمساح في حوض ماء حتى
يتعافى من سقطته .وخالل
بضع ساعات جاء صاحبه
الذي اصابه القلق الصطحابه
وشوهد التمساح آخر مرة
وهو يجلس في المقعد
الخلفي لسيارة صاحبه.
(موسكو  -رويترز)

