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سأتعامل مع االستجواب كغيره
المبارك:
ُ
الفساد والعهد وتأخر تنفيذ القوانين والجناسي والبدون والرياضة
محاور
في
قدمه
العازمي
ُ
● الغانم :أبلغت سموه ...وأدرج في جلسة أول مايو مع استجواب الرشيدي
● حمدان :أرفض السرية ...وصعود المنصة مكسب للرئيس بعد  7حكومات متتالية
فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك أنه سيتعامل
مع االستجواب الذي قدمه له أمس
ال ـن ــائ ــب حـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي «ك ــأي
ً
استجواب سبق تقديمه» ،داعيا،
خ ـ ــال ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «ك ـ ــون ـ ــا» ،إل ــى
التركيز على مواجهة استحقاقات
القضايا الحيوية التي تستوجب
من الجميع العمل الجاد والتعاون
ال ـصــادق إليـجــاد أفـضــل الحلول،
ودفـ ــع عـجـلــة الـتـنـمـيــة واإلن ـج ــاز
ً
تحقيقا للغايات الوطنية العليا.
ويتضمن استجواب العازمي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــارك  6م ـ ـ ـحـ ـ ــاور ،ت ـت ـع ـلــق

 ٤ماليين دينار أرباح شركة
17
البورصة في ٢٠١٧

بمدركات الفساد ،وحساب العهد،
والـ ـت ــأخ ــر ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـق ــوان ـي ــن،
وس ـحــب ال ـج ـنــاســي ،و«الـ ـب ــدون»،
واإليـقــاف الــريــاضــي ،وتــم إدراجــه
على جلسة أول مايو المقبل.
من جانبه ،أعلن رئيس مجلس
ً
األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم أن ــه «وف ـق ــا
ُ
أبلغت ّسمو
لإلجراء ات الالئحية
الرئيس بهذا االستجواب ،وأشرت
إلدراجه على جدول أعمال الجلسة
ً
ً
المقبلة» ،مبينا أ نــه و فـقــا للمدة
الــزم ـن ـيــة ال ـم ـت ــاح ــة ،ي ـحــق لسمو
الــرئـيــس «طـلــب الـتــأجـيــل ويـجــاب
إلى ذلك دون الرجوع إلى 02

الدقباسي والعربيد والخنفور:
استجواب الرشيدي تصفية حسابات

نواب التقوا المبارك وطلبوا إعادة
الجناسي ضمن قانون «الـ  4آالف»

دعا النواب علي الدقباسي وسعد الخنفور وفراج العربيد إلى
الوقوف مع وزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي
عقب تقديم زميليهم عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي
ً
اس ـت ـجــوابــا ل ــه ،م ـحــذريــن م ــن اس ـت ـخــدام االس ـت ـج ــواب لتصفية
حسابات سياسية.
وصــرح الدقباسي ،أمــس ،بــأن اسـتـجــواب الــرشـيــديسيكون
مـنــاسـبــة س ـع ـيــدة الس ـت ـع ــراض إن ـ ـجـ ــازات وح ـقــائــق ال 02

خالل لقائهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
أمس ،طلب  10نواب تنسيق مقابلة مع سمو أمير البالد؛ لنقل
وجـهــات نظرهم فــي قضية «دخ ــول المجلس» ،ومنح متهميها
العفو ،وطي صفحة الماضي ،السيما أنها قضية سياسية.
وعلمت «الـجــريــدة» ،مــن مـصــادرهــا ،أن الـنــواب تطرقوا ،خالل
اللقاء ،إلى قضية من سحبت جناسيهم في الفترة الماضية ،كاشفة
أن األولوية ستكون لهم في قانون «تجنيس الـ  4آالف»02 ،

أسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014

هل تنجح محاولة جر العراق إلى األتون السوري؟

● غارة عراقية داخل سورية بموافقة األسد وواشنطن
● موسكو وطهران ّ
تفعالن «غرفة بغداد» الرباعية

جانب من اجتماع اللجنة الرباعية في بغداد أمس (أ ف ب)

●

بغداد  -ةديرجلا

وسـ ـ ــط حـ ـ ـ ــراك ك ـب ـي ــر ي ـش ـهــده
مـ ـل ــف س ـ ــوري ـ ــة بـ ـع ــد «الـ ـض ــرب ــة
الثالثية» األميركية ـ ـ البريطانية
ـ ـ الفرنسية لدمشق ،بدا أمس ،أن
هناك محاولة من جانب المحور
المؤيد للرئيس الـســوري بشار
األسد ،الذي يضم روسيا وإيران،
إلدخال عنصر جديد على «رقعة

الشطرنج» من خــال جر العراق
إلى األتون السوري.
فـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ش ـن ــت
مـقــاتــات عــراقـيــة مــن ط ــراز F16
ً
أميركية الصنع ،أمــس ،هجوما
ً
جــويــا داخــل األراض ــي السورية،
ً
مستهدفة تجمعا لـ «داعش» على
ال ـجــانــب الـ ـس ــوري م ــن ال ـح ــدود،
ً
ب ـع ــدم ــا ش ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ه ـجــومــا
ً
مباغتا على الميادين بمحافظة

ميركل وماكرون ينسقان
لمخاطبة ترامب بـ «لغة واحدة»
عشية زيــارتــه واشـنـطــن ،االثـنـيــن ،للقاء
ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وإل ـقــاء
كلمة مهمة أمام الكونغرس ،أجرى الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس ،محادثات
موسعة مــع المستشارة األلـمــانـيــة أنجيال
ميركل التي تستعد بدورها لزيارة العاصمة
األم ـيــرك ـيــة ال ـج ـم ـعــة ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي مـحــاولــة
لـتـنـسـيــق ال ـم ــواق ــف ب ـيــن ب ــاري ــس وبــرل ـيــن،
اللتين تقودان االتحاد األوروبــي ،و«التكلم
بلغة واحدة» مع رئيس أميركي «غير عادي»،
حسب وصف مصدر دبلوماسي أوروبي.
ورغ ــم االخـتــافــات فــي ال ــرأي على نطاق
واســع في مجاالت التجارة الحرة وحماية

٠٨
 ٦١اجمالي المرشحين
حتى نهاية اليوم الثامن
وإغالق الباب غدًا

اقتصاد

١٨

الحجرف يناقش تعزيز
التعاون المشترك مع
البنك الدولي

مسك وعنبر

بدعم من انخفاض المخزون األميركي وسعي السعودية لزيادة السعر
واصلت أسعار النفط ارتفاعها ،أمس ،مسجلة
أعـلــى مستوياتها منذ أواخ ــر  ،2014فــي وقت
انخفضت مخزونات الخام األميركية ،لتتحرك
مقتربة من متوسط خمس سنوات.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي أعـ ـق ــاب ن ـقــل «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،عن
مصادر ،أن السعودية ،أكبر مصدر للنفط في

•

بلدي

الـمـنــاخ والـتـعــامــل مــع ات ـفــاقــات ومنظمات
دولية بين أوروبا وواشنطن في عهد ترامب،
قالت ميركل ،أمس بعد استقبال ماكرون ،إن
التحالف عبر األطلسي «كنز كبير أود رعايته
واالعتناء به».
بدوره ،أكد ماكرون ضرورة الحفاظ على
ً
العالقات المميزة بين ضفتي األطلسي ،الفتا
ً
ً
إلــى أن «مصيرا مشتركا يجمع أوروبــا مع
الواليات المتحدة».
وتبدو مهمة ماكرون وميركل في إيصال
صوت أوروبي واضح ومتناغم لترامب بالغة
التعقيد ،إذ إنهما على خالف بشأن آليات
إصالح المؤسسات األوروبية.
02

ً
دير الزور ،وقتل نحو  25عنصرا
مـ ــن ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام وح ـل ـفــائ ـهــا
المنتشرين في المنطقة.
وب ـي ـن ـمــا أع ـل ـنــت بـ ـغ ــداد أنـهــا
نـ ـسـ ـق ــت ال ـ ـضـ ــربـ ــة ال ـ ـجـ ــويـ ــة مــع
الحكومة السورية الموالية لنظام
األس ـ ـ ــد ،أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر عــراق ـيــة
حكومية ،لـ«الجريدة» ،أن الضربة
سـبـقـهــا تـنـسـيــق اس ـت ـخ ـبــاراتــي
ودعـ ــم فـنــي مـتـنــوع من 02

كوبا تطوي صفحة
األخوين كاسترو

ً
كانيل رئيسا بـ  %99.83من األصوات

أنهى الرجل الثاني في النظام الكوبي دياز
كانيل ،أمس ،نحو ستة عقود من حكم األخوين
ً
كاسترو ،بعد انتخابه رئيسا للبالد بنسبة
ً
 %99.83من األصوات ،خلفا للرئيس المنتهية
واليته راؤول كاسترو.
وأعلنت رئيسة اللجنة الوطنية االنتخابية
ألينا بالسيرو ،في المجلس النيابي ،أن المدني
ً
كانيل ( 57عاما) ،الذي كان المرشح الوحيد،
انتخبه النواب لوالية من خمس سنوات قابلة
للتجديد بـ  603أصوات من أصل 02 .604

العالم ،تسعى إلى دفع أسعار الخام لالرتفاع.
وزادت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي
ً
برنت إلى  74.73دوالرا للبرميل ،لتسجل أعلى
مستوى منذ  27نوفمبر  ،2014في حين صعدت
ع ـقــود خ ــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط األمـيــركــي
ً
ً
 98سـنـتــا إل ــى  69.45دوالرا ،كـمــا بـلــغ الـخــام

ً
األميركي  69.56دوالرا ،وهو أعلى مستوياته.
وارتـ ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي 83
ً
سـنـتــا فــي ت ـ ــداوالت أم ــس األول ،ليبلغ 67.64
ً
ً
دوالرا مقابل  66.81دوالرا في تداوالت الثالثاء
ً
ال ـم ــاض ــي ،وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن م ــن مــؤسـســة
البترول.
(رويترز -كونا ) ٢٠
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ناصر بوعوض يبدع في
ليلة التراث الكويتي
بـ «اليرموك الثقافي»

ةديرجلا

•
العدد  / 37٥1الجمعة  ٢٠أبريل 2018م  ٤ /شعبان 1439هـ

الثانية
األمير يهنئ رئيس الجبل
األسود بفوزه في االنتخابات
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المبارك :حريصون على الشراكة الفعالة مع «بوينغ»
التقى المسؤول اإلقليمي للشركة وأكد توفير التسهيالت لمبادراتها
أعرب رئيس الوزراء عن ترحيب
الكويت باهتمام شركة «بوينغ»
بإطالق مشاريع مشتركة ،بما
سيعود بالفائدة على االقتصاد
الوطني ،ويدعم نقل وتوطين
التكنولوجيا الحديثة ،وتوفير
فرص للتدريب.

بعث صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،ببرقية
تهنئة إل ــى رئـيــس جـمـهــوريــة الـجـبــل األس ــود ميلو ديوكانوفيتش،
أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في االنتخابات
ً
الرئاسية لجمهورية الجبل األسود الصديقة ،متمنيا له دوام التوفيق
وال ـس ــداد وم ــوف ــور الـصـحــة وال ـس ـعــادة ولـجـمـهــوريــة الـجـبــل األس ــود
وشعبها الصديق كل الرقي واالزدهار وللعالقات الوطيدة بين البلدين
الصديقين المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،وسمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

استقبل سمو ر ئـيــس مجلس
الـ ـ ــوزراء الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة،
هند الصبيح ،فــي قصر السيف
أمس ،رئيس شركة بوينغ للشرق
األوســط وشمال إفريقيا وتركيا
بـيــرنــارد دن والــوفــد الـمــرافــق له،
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وأعـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن تــرح ـيــب
الـكــويــت بــاهـتـمــام شــركــة بوينغ
بإطالق مشاريع مشتركة في اطار
أنشطتها المتعددة ،بما سيعود
بالفائدة على االقتصاد الوطني،
ويدعم نقل وتوطين التكنولوجيا
الحديثة وتوفير فرص للتدريب
وبناء الـقــدرات المحلية للكوادر
الـشـبــابـيــة فــي تـخـصـصــات فنية
ومهارات مكتسبة متطورة ،مؤكدا
أن الكويت توفر كافة التسهيالت
لمثل هــذه الـمـبــادرات وحريصة
على بناء الشراكات الفعالة التي
تـ ـح ــدث أثـ ـ ــرا إي ـج ــاب ـي ــا وم ـنــافــع
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وم ـت ـم ـن ـي ــا ل ـل ـشــركــة

ً
المبارك مستقبال مسؤول شركة بوينغ
التوفيق فيما تسعى إليه.
يــذكــر أن شــركــة بــويـنــغ تعمل
مــع الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية
والكلية األسـتــرالـيــة فــي الكويت
وه ـ ـي ـ ـئـ ــة تـ ـشـ ـجـ ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
المباشر لتقييم السبل التي يمكن
أن ت ـس ـهــم ب ـهــا «ب ــوي ـن ــغ» بـشـكــل

أف ـضــل فــي تنفيذ رؤي ــة الـكــويــت
 2035م ــن خ ــال االس ـت ـث ـمــار في
قـ ـط ــاع ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،وقـ ـ ــد ال ـت ــزم ــت
«بوينغ» بنشر حلول تكنولوجيا
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ل ـت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
الـتـجــريـبــي والـصـيــانــة الـتــي يتم
ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا وت ـت ـب ـع ـه ــا بـ ـكـ ـف ــاءة

وفعالية أكبر.
حضر المقابلة رئيسة ديــوان
رئيس مجلس ال ــوزراء ،الشيخة
اع ـت ـمــاد ال ـخــالــد ،وال ـمــديــر الـعــام
لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة تـ ـشـ ـجـ ـي ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
المباشر الشيخ د .مشعل الجابر.

سلة أخبار
وكيل «الصحة» يغادر
إلى أميركا

غادر وكيل وزارة الصحة
د .مصطفى رضا ،أمس ،إلى
الواليات املتحدة األميركية،
في مهمة عمل رسمية
تستمر إلى يوم السبت
املقبل.
وعلمت "الجريدة" أن رضا
سيطلع على مشاكل املكتب
الصحي الكويتي في
واشنطن ،وعلى املعوقات
التي تواجه املرضى الذين
يعالجون في املستشفيات
األميركية ،إلى جانب بحث
الدفعات املالية في املكتب
الصحي.

محافظ األحمدي ّ
يثمن دور
«وقاية» في توعية الطلبة

الخالد يستقبل سفراء البحرين وكوريا وهنغاريا السفير الزمانان :دور الكويت فاعل
في دعم الجهود اإلنسانية بالعراق
تسلم أوراق اعتماد سفيرة قيرغيزيا
استقبل نــائــب رئـيــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،سـفـيــر
البحرين الشيخ خليفة بن حمد
آل خ ـل ـي ـف ــة وسـ ـفـ ـي ــر ج ـم ـه ــوري ــة
ك ــوري ــا ي ــو ي ــون ـت ـش ــول ،وس ـف ـيــر
ه ـن ـغــاريــا م ـي ـهــاي ب ــاي ــر ،وسـفـيــر
مملكة ليسوتو بوباني ليبيسا،
ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـت ـه ــاء ف ـت ــرة عملهم
لدى البالد.
وأشاد الخالد خالل اللقاء بدور
هؤالء السفراء والجهود المثمرة
التي بذلوها خالل فترة عملهم في
البالد ،والتي ساهمت في تعزيز
أواصر التعاون المشترك الوثيق
بين الكويت وبالدهم.
مــن جهة أخ ــرى ،تسلم الخالد
نسخة مــن أوراق اعتماد سفيرة
الجمهورية القيرغيزية لدى البالد
سماركول أدامكولوفا.
وت ـم ـنــى ال ـخ ــال ــد خـ ــال ال ـل ـقــاء
لـلـسـفـيــرة ال ـج ــدي ــدة ال ـن ـجــاح في

ً
الخالد مستقبال سفير البحرين
مهام عملها وللعالقات الثنائية
الوطيدة بين البلدين الصديقين
المزيد من النمو واالزدهار.
ح ـ ـضـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر

الخارجية السفير خالد الجارالله
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الخارجية السفير الشيخ

د .أحـمــد الناصر ومساعد وزيــر
الخارجية لشؤون المراسم السفير
ض ــاري الـعـجــران وع ــدد مــن كبار
المسؤولين في وزارة الخارجية.

أعرب سفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان،
أمس ،عن فخره بالدور الفاعل والبارز الذي تؤديه
الكويت في دعم الجهود االنسانية واالغاثية في
العراق.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـصــريــح ل ــ»ك ــون ــا» ع ـلــى هــامــش
ال ـمــؤت ـمــر ال ـعــاشــر لـجـمـعـيــات ال ـصـل ـيــب االح ـمــر
والهالل األحمر لمنطقة الشرق األوســط وشمال
إفريقيا المنعقد في العاصمة بغداد على مدار
ثالثة أيام.
وق ــال الــزمــانــان إن الــدعــم االن ـســانــي الكويتي
للعراق كان حاضرا منذ السنوات االولى للتغيير
اال انه تكثف بشكل كبير بعد الهجمة االرهابية
التي تعرضت لها المحافظات الشمالية والغربية
مــن جــانــب مــا يـسـمــى تنظيم ال ــدول ــة االســامـيــة
(داعش).
وأضاف أن الجهود االغاثية الكويتية تنوعت
بين توزيع الخيام والمالبس والـمــواد الغذائية
للنازحين وبناء المدارس الكرفانية ،إضافة الى
دع ــم الـقـطــاع الـصـحــي بتقديم ال ـع ـيــادات الطبية
المتنقلة للمناطق المتضررة.
وأكد أن «الكويت حريصة دائما على أن تكون
سندا لكل محتاج في العالم ...وما وجودها في

الكويت تجدد دعمها لتحقيق بشأن الجرائم في سورية
العتيبي :اإلفالت من العقاب يسهم في استمرار ممارسة أبشع االنتهاكات
حذرت الكويت من «الحقيقة
المؤلمة في سورية ،التي تتمثل
بشكل أساسي في غياب العدالة
وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم
المختلفة ،التي ترقى إلى جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية».

ج ــددت الـكــويــت دعمها لعمل اآللـيــة الدولية
المحايدة والمستقلة المساعدة فــي التحقيق
بشأن األشخاص المسؤولين عن أشد الجرائم
خطورة التي ارتكبت في سورية.
جاء ذلك في كلمة الكويت في اجتماع الجمعية
العامة لألمم المتحدة التي ألقاها المندوب الدائم
السفير مـنـصــور العتيبي ح ــول الـتـقــريــر األول
لآللية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة
في التحقيق بشأن األشخاص المسؤولين عن
أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي
ارتكبت في سوريا منذ مارس  2011ومالحقتهم
ً
قضائيا.
ً
ً
وقال العتيبي ،إن الكويت قدمت تبرعا ماليا
لدعم اآللية وحث الدول األعضاء على دعم ميزانية
اآللية لتمكينها من الوفاء بواليتها على أكمل
وجــه مــع أهمية األخــذ بعين االعتبار أن تلحق
ميزانيتها بالميزانية العامة لألمم المتحدة.
وأكــد على اختصاص اآللية في التحقيق
ب ــادع ــاء ات اس ـت ـخــدام أسـلـحــة كيميائية في
ســوريــا وذلــك فــي ظــل غياب اآللـيــة المناسبة

المبارك :سأتعامل مع االستجواب...

ً
ً
المجلس نظرا لعدم انقضاء مدة األربعة عشر يوما ،وله كذلك أن يختار
المناقشة في نفس اليوم».
وقال الغانم ،في تصريح ،إن جدول أعمال جلسة أول مايو بات اآلن
ً
ً
يتضمن استجوابا موجها لوزير النفط وزيــر الكهرباء والماء بخيت
الرشيدي ،وآخر لسمو رئيس مجلس الوزراء.
وعـقــب تقديمه االس ـت ـجــواب ،أك ــد الـنــائــب الـعــازمــي أن «ال ـم ـبــارك هو
ً
ال ـم ـســؤول عــن كــل الـقـضــايــا ال ـتــي وردت فــي ال ـم ـح ــاور» ،مـعـلـنــا رفضه
مناقشتها في جلسة سرية ،وأن «على رئيس الــوزراء صعود المنصة
ً
في جلسة علنية ،وهو ما يعد مكسبا له ،لتفنيد كل القضايا المطروحة،
السيما أنه تعهد بحلها».
وأضاف أن االستجواب يتطرق إلى «دوائر المجلس البلدي ،إلى جانب
القضايا التي وقع فيها الظلم والفساد وعدم التعاون ونقض الحكومة
ً
عهودها مع المجلس» ،متهما ،في صحيفة استجوابه ،حكومة المبارك
بـ «ممارسة هوايتها بدفع الفواتير السياسية وتوزيع المناصب وفق
األهواء والوالءات ،من دون اعتبار ألصحاب التخصص والكفاءات ،في
وقت تعاني الدولة قضية البطالة».
واعتبر العازمي أن «المبارك هو المسؤول األول عن مجمل القضايا
التي تتناولها هذه الصحيفة بعد توليه  7حكومات متتالية»٠٧ .

الدقباسي والعربيد والخنفور...:
يعلمها الكثيرون عن رجل محترم ،يشهد له الجميع بالكفاءة والنزاهة
والمثابرة والعمل المهني والتدرج الوظيفي خطوة بخطوة.
بدوره ،شدد الخنفور على أهمية التدرج في األدوات المتاحة للنائب
في تفعيل دوره الرقابي ،وعدم التعسف في استخدام االستجواب ،والنأي
به عن الحسابات والتصفيات السياسية.
الرشيدي بطريقة
إلى
استجواب
واستغرب الخنفور ،في تصريح ،تقديم
ُ
تثير الكثير من عالمات االستفهام من حيث التوقيت ،إذ ق ّدم بعد أشهر

م ــن م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن .وأض ـ ـ ــاف أن «الـحـقـيـقــة
الـمــؤلـمــة فــي ســوريــة تتمثل بشكل أســاســي
فــي غـيــاب ال ـعــدالــة ،فــا تــوجــد اآلن محاسبة
لمرتكبي الجرائم المختلفة التي تم ارتكابها
في سورية منذ مارس  2011وهي جرائم في
معظمها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ولألسف فهي جرائم مستمرة حتى
يومنا هذا».
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا« :ل ـقــد دف ــع ال ـي ــأس واإلف ــات
من العقاب إلى االستمرار في ممارسة أبشع
االنتهاكات الصارخة لكل المبادئ األساسية
للقانون الــدولــي اإلنساني والقانون الدولي
لـحـقــوق اإلن ـس ــان وق ـ ــرارات الجمعية العامة
ومجلس األمن ذات الصلة».
وأوضـ ـ ــح أن «الـ ـج ــرائ ــم مـسـتـمــرة بــوجــود
ادع ـ ـ ــاءات بــاس ـت ـخــدام أس ـل ـحــة ك ـي ـمــاويــة في
ً
ســوريــة هــذه األسلحة المحرمة دولـيــا ولقد
تجاوزت انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان
فــي ســوريــة ح ــدود الــوصــف ،ول ــم يعد العقل
البشري يتحمل فظاعتها فهناك قتلى تجاوز

عددهم الـ  400ألف شخص ومجتمع الجئين
سوريين أصبح األكبر في العالم».
وقال إن «الكويت دعمت منذ البداية إنشاء آلية
التحقيق المحايدة في سورية وكانت من ضمن
الــدول التي تبنت قــرار إنشائها ،ولعل األهمية
المتزايدة آللية التحقيق المحايدة والمستقلة
في سورية تأتي في ظل تعطيل إرادة المجتمع
ً
ال ــدول ــي مـتـمـثــا ف ــي مـجـلــس األمـ ــن واالن ـق ـســام
الواضح في مواقف أعضاء مجلس األمن حيال
ال ـتــوصــل إل ــى آل ـيــة ج ــدي ــدة مستقلة ومـحــايــدة
لـلـتـحـقـيــق ف ــي ادعـ ـ ـ ـ ــاءات اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـحــة
الكيماوية في سورية».
وأك ــد الـعـتـيـبــي أن ال ـم ـســؤول عــن اسـتـهــداف
الـمــدنـيـيــن ب ــأي ش ـكــل ك ــان سـ ــواء ك ــان ب ـغ ــارات
جــويــة أو بـقـصــف مــدفـعــي ب ـســاح ك ـي ـمــاوي أو
باختطاف قسري أو قتل عمد يجب أن يحاسب،
وأن الـمـســؤول عــن اسـتـهــداف الـمــرافــق المدنية
ً
والصحية وسقوط المئات من الضحايا يوميا
من األطفال والنساء والشيوخ يجب أن يحاسب
عن الجرائم التي ترتكب وترقى إلى جرائم حرب.

قليلة من توليه الحقيبتين الوزاريتين ،إضافة إلى عدم التدرج في مساءلته
بتقديم المالحظات واألسئلة البرلمانية قبل اللجوء إلى استجوابه ،لمعرفة
مواطن القصور في أدائه ،وإقناع النواب بحجم التجاوزات التي يتحمل
مسؤوليتها السياسية ،حتى يساندوا هذا االستجواب ،أو غيره.
وأمــل أال يكون ذلــك االستجواب محاولة للتصفيات السياسية التي
قد تقود المجلس إلى منحى خطير في الممارسة التي يرفضها الشعب
الكويتي« ،بوصفها تقدم المصالح الخاصة على العامة ،األمر الذي نربأ
بالنواب المحترمين أن يقعوا فيه».
أما العربيد فقال« :رغم أن االستجواب حق دستوري ال ينازع فيه أي
ً
ً
نائب ،فإنني أرى في تقديمه للرشيدي ظلما بينا ،ألن الرجل لم تتح له
الفرصة للعمل ،ولم ِّ
يؤد دوره حتى اآلن ،كما ال يمكن تحميله أخطاء أسالفه
بالوزارة ،وال مخالفات كبار المديرين والمسؤولين الحاليين والسابقين».
ً ً
وأضاف العربيد« :أقولها للسلطتين فردا فردا :إذا كان هذا االستجواب
هدفه اإلصالح فالبد من إتاحة الفرصة للوزير ليعمل ويجري تقييم أدائه
ً
بعد سنة» ،موضحا أن «االستجواب بات وسيلة لتصفية الحسابات ال
لإلصالح في مؤسسات الدولة».
وتابع« :أقولها بكل ثقة :إن كل إنسان منصف يجب أن يقف مع الوزير
الرشيدي الذي لم يتح له الوقت الكافي ألداء واجبه».

نواب يطلبون مقابلة األمير...

ً
الذي أصدره مجلس األمة أخيرا.
ً
ولفتت المصادر إلى أن النواب أكدوا أيضا ضرورة تطبيق قانون
اختيار القياديين في أجهزة الــدولــة ،ليكون وفــق الكفاء ة والخبرة،
واالب ـت ـعــاد عــن الـمـحــاصـصــة الـنـيــابـيــة والـمـحـســوبـيــة ،أو م ــا يـعــرف
بتعيينات «البراشوت» ،لتمكين الحكومة بشكل جدي من تنفيذ خطة
التنمية على الوجه المطلوب.
حضر اللقاء النواب د .جمعان الحربش ،ود .وليد الطبطبائي ،ومحمد
الدالل ،ومحمد هايف ،والحميدي السبيعي ،ونايف المرداس ،وعبدالله
فهاد ،ود .عادل الدمخي ،ومبارك الحجرف ،وأسامة الشاهين.

ال ـع ــراق اال دل ـيــل عـلــى ان ـهــا تــدعــم وتـســانــد أمنه
واستقراره وسالمته».
ب ـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر رئ ـي ــس جـمـعـيــة الـ ـه ــال االح ـمــر
العراقية ياسين المعموري ،في تصريح مماثل
لـ ــ»ك ــون ــا» ،ان ال ـه ــال االح ـم ــر ال ـكــوي ـتــي ي ـعــد من
الجمعيات المتميزة في تقديم الدعم والمساعدات
االنسانية للشرائح المستحقة في العراق.
وأوضح المعموري أن الجمعية الكويتية تقف
ف ــي مــوقــع مـتـقــدم ج ــدا بـيــن  21جـمـعـيــة اجنبية
وعربية عاملة في العراق ،وتقدم مساعدات عالية
المستوى ،الفتا إلى ان الدعم الكويتي لم يقتصر
على النازحين في المدن المتضررة من اإلرهاب،
بــل شـمــل كــذلــك األس ــر المتعففة فــي محافظات
جنوبي العراق مثل البصرة وذي قار وميسان.
وأش ــار إلــى مساعي رفــع مستوى الــدعــم الــذي
تقدمه الجمعية الكويتية عبر عمليات التنسيق
التي يناقشها المؤتمر العاشر لجمعيات الصليب
االحمر والـهــال االحمر لمنطقة الشرق االوســط
وشمال افريقيا المنعقد في العراق.

 ...وتفوز بعضوية لجنة األمم
المتحدة لمنع الجريمة
ان ـت ـخ ـب ــت ال ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجتماعي التابع للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،أمــس،
ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـعـ ـض ــوي ــة ال ـل ـج ـن ــة
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـمـ ـن ــع الـ ـج ــريـ ـم ــة
وتحقيق العدالة الجنائية لمدة
ثالثة أعوام.
وت ــم انـتـخــاب ال ـكــويــت ،إلــى
جــانــب كــل مــن ال ـع ــراق واي ــران
والهند وتايلند ،عن مجموعة
دول آسيا والباسيفيك ،وذلك
ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـخ ــاص ــة
بانتخاب اعضاء اللجان الفنية
التابعة للمجلس االقتصادي
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي بـ ـمـ ـق ــر األمـ ـ ــم
المتحدة في نيويورك.
وق ـ ــال س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لــدى
ال ـن ـم ـس ــا ومـ ـن ــدوبـ ـه ــا الـ ــدائـ ــم
ل ــدى الـمـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة في
ف ـي ـي ـن ــا صـ ـ ـ ــادق م ـ ـعـ ــرفـ ــي ،فــي

هل تنجح محاولة جر العراق...
البعثات العسكرية لــدول التحالف بقيادة واشنطن ،المنتشرة في
قواعد غرب العراق.
وف ــي مــؤشــر آخ ــر ،بـجــانــب ال ـغ ــارة ،إل ــى مـحــاولــة مــوسـكــو وطـهــران
إدخال العراق إلى الساحة السورية المشرعة األبواب ،عقد مسؤولون
ً
عسكريون وأمنيون من إيران والعراق وسورية وروسيا اجتماعا في
بغداد ،أمس ،هدفه «تنسيق جهود مكافحة اإلرهاب».
ّ
وكــانــت هــذه ال ــدول األرب ــع شكلت فــي عــام  2015مــا عــرف بـ «غرفة
بـغــداد» لمواجهة هجوم «داع ــش» الكبير على ســوريــة وال ـعــراق ،لكن
الغرفة تعطلت ،وبدت غير فعالة مقابل االنخراط األميركي العسكري
ضد «داعش» من خالل التحالف الدولي.
وتزامنت هذه التطورات مع زيارة وزير الدفاع اإليراني العميد أمير
حاتمي لبغداد ،والتي قال للصحافيين إن هدفها مناقشة التطورات
بعد الضربة الثالثية على سورية.
وخالل لقائه مستشار األمن القومي العراقي ،أمس ،قال حاتمي إن
«اللجنة الرباعية المشتركة بين إيران والعراق وروسيا وسورية يمكن
ً
أن «تشكل أساسا للتعاون المتصاعد في المنطقة».
٢٩

ميركل وماكرون ينسقان لمخاطبة...
وأكدت المستشارة األلمانية التي استقبلت الرئيس الفرنسي الشاب
في موقع بناء «منتدى هومبولت الثقافي» الــواقــع في قصر برلين،
ً
ضــرورة المضي قدما في تنفيذ اإلصــاحــات الضرورية لمؤسسات
االتحاد األوروبــي ،لكنها شددت على أن البدء في تقديم االقتراحات
الالزمة وتنفيذها «يحتاج إلى خوض نقاش مفتوح ،وقدرة الطرفين
في نهاية هذا النقاش على تقديم التنازالت والتوصل إلى حل وسط»،
في اعتراض «مهذب» على خطط ماكرون الطموحة والجاهزة إلصالح
االتحاد.
وشــددت ميركل على ضــرورة تقوية المحور األلماني ـ ـ الفرنسي،

تـ ـص ــري ــح لـ ـ ــ»ك ـ ــون ـ ــا» ،إن ه ــذه
الخطوة تضاف الى االنجازات
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة
الكويتية ،مشيرا الــى ان دولة
الكويت تنضم للمرة االولى الى
عضوية هــذه اللجنة الدولية
المهمة منذ تشكيلها في عام
.1992
وعـ ــزا الـسـفـيــر م ـعــرفــي هــذا
االن ـج ــاز ال ــى «م ـكــانــة الـكــويــت
المرموقة على الصعيد الدولي،
وإلى التعاون الوثيق بين وفد
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ال ــدائ ــم وبـقـيــة
الوفود في المنظمات الدولية،
وإلــى الدعم غير المحدود من
القيادة السياسية الكويتية».

أكد محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد أهمية الحمالت
التوعوية ،التي تنظمها
الفرق التطوعية بالشراكة
املجتمعية مع املؤسسات
والجهات الرسمية ،خاصة
تلك الحمالت التي تعنى
بالصحة والبيئة والتي
تدعم نشر الثقافة الصحية
والبيئية وتعزيز السلوكيات
السليمة لدى األفراد ،مما
يزيد من الوعي واالدراك
لديهم ويصب في مصلحة
املجتمع.
جاء ذلك في تصريح للخالد
خالل لقائه رئيس فريق
"الوقاية غاية" التطوعي د.
مساعد العنزي واملنسق العام
للفريق أمل القطان وأمني
الصندوق فاطمة الشيرازي،
حيث أثنى على الجهود
املتميزة التي يقوم بها الفريق
في مدارس منطقة االحمدي
التعليمية لتوعية ابنائنا
وبناتنا الطلبة والطالبات.

«األبحاث» :الكويت لم
تتأثر بزلزال «بوشهر»
أعلنت الشبكة الوطنية لرصد
الزالزل في معهد الكويت
لألبحاث العلمية ،أمس ،عدم
تأثر البالد بزلزال محافظة
بوشهر جنوب إيران ،والذي
بلغت قوته  5.9درجات على
مقياس ريختر.
وقال مدير برنامج دعم متخذ
القرار إلدارة األزمات في
املعهد ،د .عبدالله العنزي،
في تصريح صحافي ،إن
الزلزال الذي ضرب منطقة
كاكي في بوشهر ،التي تبعد
عن الكويت  400كيلومتر،
حصل في الساعة التاسعة
و 45دقيقة صباحا بالتوقيت
املحلي ،مضيفا أن الزلزال
شعر به سكان الكويت،
خصوصا الذين يقطنون في
مناطق الساحل ،كالفنطاس
واملنقف ومشرف.

معتبرة ذلــك نقطة أساسية على طريق الحفاظ على وحــدة االتحاد
األوروبي ومنطقة اليورو ،في وقت حذر الرئيس الفرنسي من خطورة
بقاء أوضاع االتحاد على حالها.
وقــال ماكرون إن أوروبــا «تقف على مفترق طــرق» ،واعتبر أنه يتم
ً
اختبار سيادتها المشتركة من جانب النظام العالمي ،الفتا ،في هذا
السياق ،إلى تحديات التجارة والتحوالت التكنولوجية والمناخية
الكبرى.

كوبا تطوي صفحة األخوين...

ً
وفرض المسؤول الثاني في النظام منذ  2013نفسه تدريجيا إلى
ً
جانب راؤول كاسترو ( 86عاما) بعدما تسلق في الظل مراتب السلطة،
ً
وهو الذي كلف قيادة عملية انتقال تاريخية بعد أكثر من  60عاما من
حكم األخوين كاسترو ،ويعد أول رئيس كوبي لم يعرف ثورة .1959
وأسند منصب النائب األول للرئيس إلى المسؤول الثاني في النظام،
سلفادور فالديس ميسا ،وهــو نقابي ومـســؤول رفيع المستوى في
ً
الحزب الشيوعي الحاكم ،ويبلغ  72عاما ،كما أعلنت بالسيرو ،مؤكدة
ً
أيضا أن مجلس الدولة ،الهيئة التنفيذية العليا ،ستضم كما هو متوقع
ً
ً
 13عضوا جديدا من أصل .31
وفي أول كلمة له ،تعهد الرئيس الجديد بمواصلة مسيرة ما بعد
ً
حقبة كاسترو ،و«اليوم نبدأ تفويضا في خدمة األمة .ونحن ال ننصب
ً
سلطة تشريعية أخرى فحسب» ،مهديا «الفكرة األولى للجيل التاريخي
الذي نفذ الثورة» ،ألن «كوبا تتوقع منا أن نكون مثلهم».
(هافانا  -وكاالت)
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محليات

الغانم :سأعمل على تمرير «مشروع الجزر» بإقناع الغالبية الالزمة
• ناصر الصباح :البد أن يشعر المستثمر بالحماية ...والوظائف المرتقبة تتجاوز دراسة الحكومة
• «درر» التطوعي قدم دراسته عن «اآلثار االقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير»

ً
ناصر الصباح متحدثا

ناصر الخمري

أكد الغانم سعيه إلى تحقيق
حلم تطوير الشمال والجزر إلى
واقع عملي ملموس ،وتمريره
بإقناع الغالبية النيابية الالزمة،
في حين طالب ناصر الصباح
بضرورة أن يشعر المستثمر في
المشاريع بحماية الدولة
تلك ً
له ،مشيدا بما تحققه المشاريع
من فرص وظيفية.

المشروع
ً
يخلق ازدهارا
ّ
ويحول البالد
إلى بوابة
اقتصادية
ّ
تغير المعادلة
بالمنطقة

الرشيد

الغانم خالل مداخلة له في الحلقة النقاشية
كشفت الحلقة النقاشية حول
مشروع تطوير الشمال والجزر
الكويتية عن مؤشرات إيجابية
جـ ـ ـ ــدا ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع مـ ـ ــن ش ــأن ـه ــا
أن ت ـع ـيــد ال ـ ـبـ ــاد ال ـ ــى الـ ــريـ ــادة
اإلنمائية على مستوى اإلقليم،
إضافة الى استقطاب االهتمام
الدولي للمشاركة في المشاريع
العمالقة الواعدة.
وفــي هــذا السياق قــال رئيس
مـجـلــس األم ـ ــة ،م ـ ــرزوق الـغــانــم،
خالل الحلقة التي نظمها فريق
درر التطوعي مساء أمس األول
بـ ـعـ ـن ــوان "اآلث ـ ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة
لتطوير الجزر الكويتية ومدينة
الحرير" في مركز الشيخ جابر
األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي إن ــه ال يــوجــد
مجتمع أو دولة يمكن أن تتطور
بـ  50نائبا و 15وزيرا ،فال يمكن
للمجلس أو الحكومة أن يطوروا
بلدا من دون مشاركة مجتمعية
حقيقية.
وبـ ـ ّـيـ ــن الـ ـغ ــان ــم فـ ــي م ــداخ ـل ــة
لــه ح ــول مــا ق ــدم مــن نـتــائــج في
الـ ــدراسـ ــة الـمـتـعـلـقــة بــالـنـتــائــج
المتوقعة لتطوير منطقة الشمال
والجزر أن المشاركة الحقيقية
ال تـ ـ ـك ـ ــون ف ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـقـ ــاد
وال ـت ـح ـل ـط ــم ،فـ ـه ــذا يـ ـ ــؤدي إل ــى
اإلحباط ،بل إن المشاركة الفعالة
الـتــي ت ــؤدي إلــى نتيجة هــي ما
رأيناه اليوم (مساء أمس األول).
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :رأيـ ـ ـن ـ ــا مـ ــا يـثـلــج

الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدر ويـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــام
مسؤولياتنا في كيفية تحويل
الحلم إلى واقع عملي مدروس"،
موجها كــامــه ألعـضــاء الفريق
"نحن منتخبون ولسنا قادرين
على أن نقوم بواجباتنا ،وأنتم
قمتم به بناء على حس وطني".
وتــابــع" :أق ــل مــا يجب القيام
بــه فــي الجانب التشريعي ،هو
مـتــى مــا وصـلـنــا الـقــانــون الــذي
يحمل المتطلبات التشريعية
الالزمة لتحقيق هذا الحلم إلى
واق ــع عملي مـلـمــوس ،فسأعمل
شخصيا عـلــى تـمــريــره بإقناع
الغالبية الالزمة في أسرع وقت
ممكن ،موجها شكره لفريق درر
على ما قدموه من دراسة تساهم
في تحقيق الرؤية المنشودة".

حماية المستثمرين
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب األول
لــرئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدف ــاع الـشـيــخ نــاصــر الصباح
أهـ ـمـ ـي ــة أن ي ـش ـع ــر ال ـم ـس ـت ـث ـمــر
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي بـ ـحـ ـم ــاي ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة،
مبينا أن ذلــك األم ــر سيشجعه
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،والفـ ـت ــا ال ــى
أن دول ال ـعــالــم تـهـتــم بـحـمــايــة
استثماراتها.
وأضاف الصباح في مداخلة
لــه خــال الحلقة أن مــا ورد في
دراسـ ـ ــة "درر" م ــن تــوف ـيــر 400

النائب األول وبدر الخرافي

أل ــف وظـيـفــة عـلــى مـســاحــة 300
كـيـلــومـتــر فــي ال ـجــزر الشمالية
ي ـ ـ ـفـ ـ ــوق م ـ ـ ــا قـ ــدم ـ ـتـ ــه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة
ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـت ـطــويــر الـمـنـطـقــة
الشمالية التي وفــرت  200ألف
ف ــرص ــة وظ ـي ـف ـيــة ع ـلــى مـســاحــة
 1800كـيـلــومـتــر ،مـتـمـنـيــا على
ال ـ ـفـ ــريـ ــق االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ه ــذا
ال ـن ـش ــاط ،وش ــاك ــرا إي ــاه ــم على
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ب ــذل ــوه ــا سعيا
لتطوير البلد.

ازدهار اقتصادي
وكـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس فـ ــريـ ــق "درر"
التطوعي عـبــدالــوهــاب الرشيد
قــد قــدم الحلقة النقاشية قائال
إن الدراسة التي أعدها الفريق
بـ ـعـ ـن ــوان "اآلث ـ ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة
لتطوير الجزر الكويتية ومدينة
الـ ـح ــري ــر" ،جـ ـ ــاءت ان ـط ــاق ــا مــن
طموحهم كمواطنين وأبناء لهذا
البلد بأن تخطو الكويت خطوة
أولى نحو الدخول على خطوط
التجارة والسياحة العالمية ،من
خالل تطوير المنطقة الشمالية
وال ـج ــزر الـكــويـتـيــة ،مـمــا يخلق
ح ـق ـب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن االزدهـ ـ ـ ـ ــار
االقتصادي ،وسيحول البالد إلى
بوابة اقتصادية وثقافية قادرة
على تغيير المعادلة االقتصادية
في المنطقة ككل.
وأكـ ــد الــرش ـيــد خ ــال الـكـلـمــة

الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا فـ ــي ال ـح ـل ـق ــة ،أن
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ي ـك ـت ـس ــب أه ـم ـي ـت ــه
مــن الـمــوقــع الـجـغــرافــي المميز
ل ـل ـكــويــت وع ــاق ــات ـه ــا ال ــدول ـي ــة
الـمـتـيـنــة ال ـتــي تــؤهـلـهــا إلقــامــة
منطقة اقتصادية تجارية حرة
متكاملة وم ـت ـعــددة الـمـجــاالت،
وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية
وثقافية لمنطقة شمال الخليج
وللكويت لدعم االقتصاد ورفع
مـسـتــوى التنافسية اإلقليمية
والعالمية.
ولفت إلــى أن الــدراســة ترتكز
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 300
كـ ــم 2ف ـقــط م ــن ج ــزي ــرت ــي فيلكا
وبـ ــوب ـ ـيـ ــان ،وج ـ ـ ــزء مـ ــن مــدي ـنــة
الـ ـصـ ـبـ ـي ــة (مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــر)،
باعتبارها بوابة االستثمارات
الرئيسة في المنطقة الشمالية،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ــدراس ــة تشمل
تحليل تقييم اآلثار االقتصادية
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـصـ ـع ــد وحـ ـ ـس ـ ــاب ال ـت ـك ــال ـي ــف
واألرباح ،مما يسهل على صناع
القرار معرفة التوجهات العامة
ورفع كفاءة القرار.
وذكر أن الدراسة أظهرت على
الصعيدين االقتصادي والمالي
ق ـ ـ ــدرة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ع ـل ــى ت ـعــزيــز
الناتج المحلي للدولة بعيدا عن
اإليرادات النفطية ،ورفع القدرة
ع ـل ــى اس ـت ـق ـط ــاب اس ـت ـث ـم ــارات
أج ـن ـب ـي ــة وت ــوفـ ـي ــر ف ـ ــرص عـمــل

النائب األول استقبل سيلفرمان ومديري «بوينغ» و«ماكينزي»

المشروع
يضيف67.1
مليار دينار
الى الناتج
المحلي
ويحقق 6
مليارات
كايرادات
سنوية

 408آالف فرصة وظيفية
ذكــر عـبــدالــوهــاب الــرشـيــد أن «الـمـشــاريــع الـتــي شملتها
الدراسة ستوفر أكثر من  408آالف فرصة وظيفية 75 ،في
المئة منها سيتم إشغالها من قبل الكويتيين بمتوسط
راتــب قــدره  1200ديـنــار ،مما يعني أن الــدولــة ستوفر ما
ً
يقارب  4.2مليارات دينار من بند الرواتب سنويا».

وثائقي ّ
مدعم باألرقام والبيانات

ً
ً
عرض الفريق فيلما وثائقيا وتقريرا أعده المتطوعون،
تـنــاول بــاألرقــام والـبـيــانــات ال ـمــردود االقـتـصــادي لجميع
ال ـم ـشــاريــع ،وش ـ ــارك ف ــي ال ـت ـقــريــر نـخـبــة م ــن الـمـســؤولـيــن
والقياديين في مختلف قطاعات وزارات وجهات ومؤسسات
الدولة ،إضافة إلى عدد من اإلعالميين والمهتمين بالشأن
العام.

الرؤية ركزت
على جلب
المستثمر
األجنبي
لمواجهة
التحديات
وإضفاء
التنافسية

القبندي

ً
النائب األول مستقبال مدير «ماكينزي»
استقبل النائب األول لرئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،ال ـش ـي ــخ نــاصــر
الصباح ،صباح أمس ،المدير التنفيذي
لـ ــدى مــاك ـي ـنــزي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ط ــارق
المصري ،وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء تـ ـب ــادل األح ــادي ــث
الودية ،وبحث الجوانب المتعلقة ضمن
م ـح ــور الـ ــزيـ ــارة ،وم ـنــاق ـشــة أهـ ــم األمـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

كما استقبل الصباح ،مدير إدارة شركة
غــوغــل إلقـلـيــم ال ـشــرق األوسـ ــط وجـنــوب
إفريقيا لينو كاتروزي ،بمناسبة زيارته
للبالد.
وشهد اللقاء تبادل األحاديث الودية،
واطلع النائب على آخر ما توصلت اليه
ش ــرك ــة غ ــوغ ــل ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وبـ ـح ــث سـبــل
التعاون في التكنولوجيا وتطور البيئة
الرقمية.

فريق تطوعي
أكد عبدالوهاب الرشيد أن الفريق العامل على مشروع
«درر» هو فريق تطوعي مستقل ال يمت ألي طرف بصلة،
الفـتــا إلــى أن الــدراســة الـتــي تــم إعــدادهــا تعد ثـمــرة جهود
تطوعية اسـتـمــرت على مــدى  4أشـهــر مــن العمل ال ــدؤوب
والـبـحــث العلمي الـمـقــارن والــرحــات الميدانية والمسح
الـمـيــدانــي ،إضــافــة إلــى اجـتـمــاعــات وجـلـســات نقاشية مع
الجهات المختصة.
وبين أن الفريق يقدم هذا العمل التطوعي لسمو األمير
الشيخ صـبــاح األحـمــد وللشعب الكويتي ،مــؤكــدا أن هذا
العمل هــو رســالــة لصناع ال ـقــرار ب ـضــرورة الـبــدء بالعمل
وتطوير الرؤية الشمالية وعدم إضاعة المزيد من الوقت
والفرص.

فريق «درر» خالل الجلسة النقاشية

كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل الـ ـن ــائ ــب األول سـفـيــر
الواليات المتحدة األميركية لدى البالد
لورنس سيلفرمان ،ورئيس شركة بوينغ
مارك ألن ،بمناسبة زيارته للبالد.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء تـ ـب ــادل األح ــادي ــث
الودية ،وبحث الجوانب المتعلقة ضمن
م ـح ــور الـ ــزيـ ــارة ،وم ـنــاق ـشــة أهـ ــم األمـ ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

اختيار
المشاريع
جاء بناء على
حاجة الكويت
وهي تركز
على السياحة
العائلية

ك ـب ـيــرة ،م ـمــا ي ـســاهــم ف ــي تغير
المعادلة االقتصادية في البالد
واالن ـت ـقــال مــن اقـتـصــاد تدعمه
ال ــدول ــة ف ـقــط إلـ ــى اق ـت ـص ــاد حر
ومتنوع يلعب القطاع الخاص
ال ـ ـ ـ ـ ــدور األه ـ ـ ـ ــم خ ـ ــاف ـ ــا ل ـه ـي ـكــل
االقتصاد الحالي في الكويت.
وأشار الرشيد إلى أن الدراسة
اعتمدت على ركائز أساسية في
مقدمتها ا لـحـفــاظ على سيادة
ال ــدول ــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،وم ــراع ــاة
الـعــادات والتقاليد ،إضافة إلى
مراعاة الجانب البيئي والثقافي
والـ ـهـ ـن ــدس ــي ،والـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
الطاقة البديلة والترفيه العائلي
وال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي وغـ ـي ــره من
القطاعات الحيوية.
وبين أن الفريق عمل دراســة
جدوى ألكثر من  ٣٠قطاعا ،إلى
جانب احتساب تكلفة المشاريع
والـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة والـ ـم ــراف ــق
واإليرادات المتوقعة والوظائف
المتاحة واألوضاع االقتصادية
الـعــامــة فــي المنطقة والـعــوائــد
الدولة ،من خالل استحدث أدوات
اقتصادية جديدة عــادة ما يتم
استخدامها عند صناع القرار
في الدول المتقدمة.
وق ـ ـ ــال إن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة تــوضــح
األثــر االقتصادي الــذي سينجم
عــن تطوير الـجــزء الشمالي ،إذ
يبلغ إجـمــالــي مـشــاريــع الــرؤيــة
مــا ي ـقــارب ال ـ ـ  36مـلـيــار دي ـنــار،
ت ـش ـمــل تـكـلـفــة ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
وال ـشــوارع وسكك الحديد وكل
ال ـم ـش ــاري ــع ،عـلـمــا بـ ــأن الـقـطــاع
ا ل ـخــاص والمستثمر األجنبي
يـتـحـمــل الـنـصـيــب األك ـب ــر مـنــه،
مشيرا إلــى انــه مــن المتوقع أن
يضيف الـمـشــروع إلــى إجمالي
الناتج المحلي ما يعادل 67.1
مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،كـ ـم ــا سـيـحـقــق
للدولة إيرادات بقيمة  6مليارات

سنويا ،مما يعني شبه تنويع
كامل لمصادر دخل الدولة.

جزيرة فيلكا
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ع ـضــوة
الفريق نورة القبندي ان اختيار
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ج ـ ـ ــاء ب ـ ـنـ ــاء ح ــاج ــة
ال ـك ــوي ــت وال ـم ـن ـط ـقــة ،م ــع األخ ــذ
ف ــي االع ـت ـبــار األث ــر االق ـت ـصــادي
للمشروع ،وما اذا كان سيخلق
قيمة تنافسية ،ومــدى المالء مة
مــع طبيعة األرض او ا لـجــز يــرة
موضع المشروع.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن ط ـب ـي ـعــة
ا لـمـشــار يــع المقترحة فــي فيلكا
ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـس ـيــاحــة الـعــائـلـيــة
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب
لـمـمــارســة الــريــاضــات البحرية،
والمنتجعات والمارينا البحرية،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـشـ ــق ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
وإق ــام ــة ال ـجــام ـعــات والـ ـم ــدارس
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،بـ ـم ــا ي ـض ـي ــف أث ـ ــرا
اقتصاديا إيجابيا على الجزيرة،
وي ـســاهــم ف ــي خـلــق جـيــل جــديــد
مــن المبدعين مــن خــال إضافة
التخصصات الرائدة في العالم
مثل الذكاء االصطناعي.
وأوضحت أن رؤيــة المشروع
رك ــزت على تطوير جــانــب جلب
الـمـسـتـثـمــر األج ـن ـبــي لـمــواجـهــة
التحديات االقتصادية وإضفاء
مـيــزة تـنــافـسـيــة ،مــؤكــدة ان ــه من
الصعب جــدا استقطابه في ظل
بيئة أعمال متواضعة وقوانين
غير مرنة.

جزيرة بوبيان
ب ــدوره ،أوضــح عضو الفريق
جـ ــابـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،أن الـ ـج ــان ــب
ال ـش ـم ــال ــي مـ ــن ب ــوبـ ـي ــان ع ـب ــارة
عــن خ ــواري ــر ومـحـمـيــة طبيعية
معتمدة مــن منظمة RAMSAR
وتعد حاضنة الطيور المهاجرة،
منها طائر "حنكور" الذي يهاجر
من عمان إلى جزيرة بوبيان التي
تعد حاضنته ،مؤكدا ان الدراسة
را ع ــت البعد البيئي والطبيعي
لـ ـه ــذه ال ـب ـق ـع ــة ح ـت ــى ال نـخـســر
احتضان الطيور النادرة.
وعن المشاريع المقترحة في
جزيرة بوبيان قال الصباح ،انه
ن ـظ ــرا ل ـكــون ـهــا ف ــي م ــوق ــع مميز
يتناسب مــع ا لـحــر كــة التجارية
للمنطقة ت ــم ان ـت ـقــاء الـمـشــاريــع
اللوجستية والمصانع وقطاع
التكنولوجيا واالتصاالت لخلق
ب ـي ـئــة ذكـ ـي ــة تـ ـج ــذب ال ـم ـشــاريــع
الضخمة الصناعية ،مع مراعاة
عــامــل الـبـيـئــة ال ـجــاذبــة لسهولة
مزاولة األعمال.

حماس مجتمعي للرؤية
م ــن نــاحـيـتـهــا ،أكـ ــدت عـضــوة
الفريق ياسمين السالم ،حرص
الـ ـف ــري ــق عـ ـل ــى إش ـ ـ ـ ــراك ال ـش ـعــب
الكويتي فــي وضــع هــذه الــرؤيــة
عبر عمل استبيان وطني ،الفتة
إلى أن المشاركات تجاوزت ٤٠٠
أل ــف إج ــاب ــة ،وب ــات واض ـحــا من
خاللها حـمــاس المجتمع نحو
تحقيق هذه الرؤية.
و ب ـي ـن ــت أن غ ــا ي ــة "درر" هــي
وضع الجميع أمام مسؤولياتهم،
فــال ـت ـحــديــات ال ـحــال ـيــة خـطـيــرة،
ويجب على الجميع مواجهتها
حتى ال تتفاقم ،مطالبة في الوقت
نفسه المجتمع بالضغط على
صـنــاع ال ـقــرار لتحقيق التنمية
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوط ـن ــي
بـتـنــويــع م ـصــادر الــدخــل وخلق
فرص عمل جديدة.
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«التربية»« :تحدي القراءة» عززت ثقافة الطلبة وقدراتهم
المقصيد :فوز  10طالب ...واألولى ستشارك في نهائيات دبي
فهد الرمضان

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
للتنمية التربوية واألنشطة في
وزارة التربية فيصل المقصيد،
أن عـ ــدد ال ـط ـل ـبــة ال ـف ــائ ــزي ــن في
مسابقات "تحدي القراءة" للعام
الدراسي الحالي ()2019/2018
بلغ  10طالب وطالبات ،منوها
ب ــأن "ال ـفــائــزة األولـ ــى ستتأهل
لألدوار النهائية في دبي".
وقــال المقصيد فــي تصريح
للصحافيين خالل حفل تكريم
الطلبة الـعـشــرة الـفــائــزيــن على
مـسـتــوى ال ـكــويــت ،والـ ــذي أقيم
أم ـ ـ ــس ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
بـمــركــز جــابــر األح ـمــد الثقافي،
إن عــدد الطلبة المشاركين في
مسابقات تحدي القراءة العربي
للعام الدراسي  2018 /2017من
المناطق التعليمية والتعليم
ا لـخــاص والتعليم الديني بلغ
 50أل ــف طــالــب وطــال ـبــة ،مبينا

«بسبب عدم إمكان تطبيقه بشكل كامل»
•

المقصيد متوسطا الطلبة والطالبات الفائزين بالمسابقة
أن المشاركة فــي الـعــام الحالي
شـ ـه ــدت إق ـ ـبـ ــاال أك ـ ـبـ ــر ،م ـقــارنــة
بالسنوات السابقة ،ال سيما من
مدارس التعليم الخاص.
وأك ـ ــد حـ ــرص ال ـ ـ ــوزارة عـلــى

فصول حديثة لطالب القوقعة بـ «الرجاء»
أعلن مدير مدرسة الرجاء المشتركة للبنين،
أح ـم ــد ال ـغــريــب إن ـش ــاء ف ـص ــول ل ـط ــاب الـقــوقـعــة
(ضعاف السمع) تبدأ من الصف السادس وحتى
الـصــف الـثــانــي عـشــر ،بحيث يجهز الـصــف على
أحــدث وسائل التكنولوجية من شاشات عرض
وأج ـهــزة سمعية تساعد طــاب هــذه الفئة على
التعليم بسهولة ويسر ،بعيدا عن التشويش الذي

يتعرضون له من وقت آلخر.
جاء حديث الغريب في تصريح صحافي بعد
حضوره احتفال مدرسة الرجاء بتخريج طالب
الصف الثاني عشر علمي وأدبــي ،وكذلك تكريم
ا لـطــاب المتفوقين فــي المرحلتين المتوسطة
وال ـثــانــويــة بــرعــايــة الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد للتعليم
الخاص والنوعي د .عبدالمحسن الحويلة.

ت ـعــزيــز م ـه ــارة الـ ـق ــراء ة ال ـحــرة
ل ــدى ال ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات فــي
م ــراح ـل ـه ــم ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ك ــاف ــة،
بدء ا برياض األطفال ،وانتهاء
ب ــال ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،الف ـت ــا
إ ل ـ ــى أن مـ ـش ــار ك ــة ا ل ـط ـل ـب ــة فــي
م ـس ــاب ـق ــات "ت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـقـ ــراء ة"
شهدت إقباال أكبر هذا العام،
" ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــة أ ث ـ ـ ــرت
بـشـكــل إي ـجــابــي ع ـلــى الـطـلـبــة،
وزادت مـ ــدارك ا طــا ع ـهــم على
ال ـ ـك ـ ـتـ ــب ،وعـ ـ ـ ـ ــززت ث ـق ــاف ـت ـه ــم،
ورف ـ ـ ـعـ ـ ــت قـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــم ،إضـ ــافـ ــة
إلـ ـ ــى م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فـ ــي إحـ ـي ــاء
المكتبات ا لـمــدر سـيــة ،و عــودة
شريان الحياة إليها".
وأضـ ــاف أن "إق ـب ــال الـطـلـبــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ـيـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــان بـ ـفـ ـض ــل

•

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء
والماء ،أن قيمة الطاقة الكهربائية المتبادلة
بين دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،بلغت
خالل الصيف الماضي  109.3ماليين دوالر.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن كميات الطاقة
الـ ـت ــي تـ ــم ت ـب ــادل ـه ــا وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى 868.400
ميغاواط /ساعة ،الفتة إلى أن حصة الكويت
مــن تصدير الـطــاقــة بلغت  46فــي الـمـئــة ،في
ح ـيــن بـلـغــت ح ـصــة اإلم ـ ـ ــارات  41ف ــي الـمـئــة،
وبلغت حصة البحرين  13في المئة.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن الـ ـ ــدول الـ ـث ــاث ك ــان ــت في
صدارة الدول المصدرة للطاقة من خالل الربط
الكهربائي ،مما يشير إلى تميز الكويت عن
غـيــرهــا مــن دول المجلس فــي إن ـتــاج الطاقة
الكهربائية خالل فترة ذروة الصيف.
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص الـ ــرسـ ــوم والـ ـمـ ـص ــروف ــات
التشغيلية ،التي تدفعها الكويت في ميزانية
هيئة الربط الكهربائي ،أشارت المصادر إلى
أن تلك الــرســوم بلغت  3.200ماليين دينار
لعام .2018
ً
وكانت الكويت عقدت مؤخرا عدة اجتماعات
مــع ال ـع ــراق ،لبحث آلـيــة الــربــط الـكـهــربــائــي مع
الشبكة العراقية ،وبيان قدرة الشبكة العراقية
على الربط ،ومدى استجابتها ،وما تحتاج إليه
لتتم عمليات الربط دون أي عراقيل.

يذكر أن الربط الخليجي للكهرباء سينتقل
الـفـتــرة الزمنية الـقــادمــة إلــى مرحلة جديدة
تتمثل في الربط مع الدول المجاورة ،وبالتالي
الـ ــربـ ــط مـ ــع الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة واآلسـ ـي ــوي ــة
واإلفريقية ،لفتح وتعزيز فرص تجارة وتبادل
الطاقة مع األقاليم األخرى.
ف ــي م ـج ــال اخ ـ ــر ،اخ ـت ـت ـمــت ف ــي الـعــاصـمــة
األلمانية برلين أمــس أعمال ال ــدورة الرابعة
من مؤتمر "حوار برلين للطاقات المتجددة"،

ب ـم ـش ــارك ــة الـ ـك ــوي ــت ،م ـم ـث ـلــة ب ــوك ـي ــل وزارة
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء مـحـمــد بــوش ـهــري والــوفــد
المرافق.
واسـتـقـبــل السفير الـكــويـتــي ل ــدى ألمانيا
منذر العيسى ،الوكيل بوشهري ،الــذي قدم
ً
درعا تذكارية له.
وأعرب عن شكره لمرافقة السفارة الكويتية
فــي ألمانيا الــوفــد الكويتي ل ــوزارة الكهرباء
والماء الى المؤتمر وتسهيل مهمته.

«السكنية» :إنهاء إيصال التيار
لـ  292قسيمة في الوفرة
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية
أنها وزعــت  370قسيمة في منطقة الوفرة
القائم ضمن مشروع الوفرة اإلسكاني ،مبينة
انه تم إنهاء أعمال إيصال التيار الكهربائي
ل ـ  292قسيمة ،والمتبقي  78قسيمة فقط،
عـلــى ان يـتــم تغذيتها مــن الـمـحـطــات التي
تم تسلمها.
وأعـلـنــت الـمــؤسـســة ،فــي ب ـيــان صحافي
أمس ،قيامها بالتسلم االبتدائي لـ  4محطات

تحويل فرعية بالقطعة رقم  1بمنطقة الوفرة
ال ـق ــائ ــم ،مـبـيـنــة أن إن ـج ــاز ه ــذه الـمـحـطــات
يأتي في اطــار استكمال المؤسسة لجميع
ال ـخــدمــات ال ـتــي يـحـتــاج إلـيـهــا الـمــواطـنــون
والمباني العامة بالمنطقة ،وموضحة أن
هذه المحطات ستقوم بالتغذية الكهربائية
لعدد من بيوت المواطنين ومبنى المركز
الـصـحــي ومـبـنــى الـســوق الـمــركــزي الفرعي
الذين سيوفران خدمة كبيرة للمواطنين.

«الصحة» :ال صحة للمقطع المتداول عن تحرش
باألطفال في المستشفيات
•

عادل سامي

اسـتـنـكــرت وزارة الـصـحــة مــا نـشــر في
أح ــد ال ـمــواقــع اإلخ ـبــاريــة ،لمقطع فيديو
يشير إلــى "تـحــرش جنسي باألطفال في
مستشفيات الكويت".
وأعلنت الــوزارة في بيان لها أمس ،أن
ما ورد في المقطع مناف للحقيقة والواقع،
إذ كان يتوجب على القائمين على الموقع
ومن زودهم بتلك المعلومات تحري الدقة
ونقل الخبر بأمانة.
وأك ـ ــدت أن حـ ــاالت إه ـم ــال األطـ ـف ــال أو
ً
اإلي ــذاء البدني واالع ـتــداء عليهم أيــا كان
نوعه يتم رصــده من خــال مكتب حماية

حقوق الطفل بالوزارة بالتعاون مع فرق
حماية الطفل بالمستشفيات ،ويتم اإلبالغ
عــن تـلــك ال ـح ــاالت (اإله ـم ــال او االع ـت ــداء)
إلدارة حماية األحــداث التخاذ اإلجــراءات
القانونية الالزمة بشأنها.
وش ـ ــددت الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى أن ـهــا تـحـفــظ بكل
حقوقها القانونية في تقاضي الموقع االخباري
الـ ــذي ق ــام بنشر مقطع الـفـيــديــو وم ــن زوده
بالمعلومات غير الصحيحة.
في موضوع منفصل ،احتفل قسم المختبر
في مركز محمود حيدر الصحي أمس ،باليوم
العالمي للمختبرات الطبية .وتضمن الحفل
ً
ع ــددا مــن الفعاليات التي هدفت إلــى توعية
لمرضى والمراجعين بأهمية دور المختبرات

في التوصل إلى التشخيص السليم لألمراض.
وتضمن االحتفال ،الذي حضرته رئيسة
مركز محمود حيدر الصحي د .وفاء المقبل
ونائبتها د .إيمان األردنلي ومسؤولة مراكز
م ـخ ـت ـبــرات مـنـطـقــة ح ــول ــي الـصـحـيــة زه ــرة
ً
الـبـلــوشــي ،ع ــددا مــن الـفـعــالـيــات التثقيفية
والصحية وعمل فحوصات طبية وتوزيع
هدايا على مراجعي المركز.
إل ــى ذلـ ــك ،انـطـلـقــت ب ـطــولــة ك ــأس وزارة
الصحة األول ــى لـكــرة ال ـقــدم ،بمالعب هئية
الــريــاضــة ،بــرعــايــة وزي ــر الـصـحــة د .باسل
ال ـص ـبــاح وم ـش ــارك ــة ع ــدد م ــن ال ـف ــرق تمثل
المناطق الصحية وقطاعات الوزارة والتي
تضم أطباء وفنيين وإداريين.

الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــد ،وقـ ـ ـ ــوة
الجائزة ،وحرص الوزارة على
ا لـتــو عـيــة الثقافية للطلبة في
مـخـتـلــف ال ـم ــراح ــل ال ــدراس ـي ــة،
األ م ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ــذي أدى إ ل ـ ــى ز ي ـ ــادة
الــوعــي الـثـقــافــي ل ــدى الـطـلـبــة،
وان ـت ـش ــار ال ـم ـســاب ـقــة بــالـشـكــل
ً
ا ل ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب" ،آ مـ ـ ـ ــا أن ت ـك ــون
المشاركة خــال ا لـعــام المقبل
أكبر.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــد ح ـ ــرص
ا لــوزارة على تشجيع الطالب،
وغرس ثقافة القراء ة والبحث
ال ـع ـل ـمــي لــدي ـهــم ،م ـش ــددا عـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أال ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ا لـ ـكـ ـت ــب
حـبـيـســة األدراج ،لـكــن "علينا
أن ن ـج ـع ـل ـهــا ح ــا ض ـن ــة لـلـفـكــر
واإلبداع".

يوسف العبداهلل

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ،ا لـ ـم ــد ي ــر
العام لبنك االئتمان ،صالح
ال ـم ـض ــف ،أن ال ـب ـنــك ار ت ــأى
ت ـق ــدي ــم ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة عـ ـل ــى ق ــان ــون
الـ ـم ــرأة اإلسـ ـك ــان ــي ،بـسـبــب
عـ ـ ـ ـ ـ ــدم إم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــان تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه
بالشكل الكامل على المرأة
الكويتية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــف فـ ــي
ت ـص ــري ــح ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" إن
البنك برئاسة وزيرة الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان وزيـ ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخــدمــات
د .ج ـن ــان ب ــو ش ـه ــري ،ا تـفــق
بـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه أمـ ـ ــس مــع
ل ـج ـنــة ال ـ ـمـ ــرأة ال ـبــرل ـمــان ـيــة
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـع ــدي ــات
التشريعية المطلوبة على
قـ ــانـ ــون ال ـ ـمـ ــرأة اإلس ـك ــان ــي
بشكله النهائي في  17مايو
الـمـقـبــل عـلــى لـجـنــة شــؤون
ال ـ ـمـ ــرأة واألسـ ـ ـ ــرة ب ــرئ ــاس ــة
النائبة صفاء الهاشم.
ولفت الى أنه تم تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ــوزي ـ ــرة
بـ ــوش ـ ـهـ ــري م ـ ــع فـ ــريـ ــق مــن
الـ ـبـ ـن ــك وتـ ـكـ ـلـ ـي ــف الـ ـن ــائ ــب

صالح المضف

د .عـ ـب ــدا لـ ـك ــر ي ــم ا لـ ـكـ ـن ــدري
لـلــوقــوف عـلــى األم ــور التي
بـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـعـ ــديـ ــات
تـ ـ ـش ـ ــر يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــا أن
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ح ـ ــريـ ـ ـص ـ ــة ك ــل
الحرص على توفير الرعاية
ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـكــري ـمــة ل ـل ـمــرأة
الـكــويـتـيــة واالس ـت ـف ــادة من
قــانــون ـهــا ال ـخ ــاص لـلـمــزيــد
من الخدمات التي بحاجة
إليها.

الزين الصباح :على الدول اإلسالمية
أن تتكاتف لحماية أبنائها

 109ماليين دوالر قيمة تبادل
«الكهرباء» الخليجية الصيف الماضي
سيد القصاص

المضف لـ ةديرجلا• :ارتأينا
تقديم تعديالت على قانون المرأة

خالل مشاركتها في المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الشباب والرياضة
•

ناصر الخمري

أكـ ـ ــدت وك ـي ـل ــة وزارة ال ــدول ــة
لـشــؤون الـشـبــاب الشيخة الزين
ال ـص ـب ــاح حـ ــرص ال ـك ــوي ــت عـلــى
تقديم العون النجاح استراتيجية
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون اإلس ـ ــام ـ ــي
المشتركة للشباب ،إ يـمــا نــا بأن
التكاتف وتحالف اإلرادات بين
ال ـ ــدول األع ـض ــاء س ـيــؤديــان إلــى
تجاوز أي معوقات أو تحديات
تـ ــواجـ ــه أم ـت ـن ــا وت ـ ـعـ ــوق نـهـضــة
شـعــوبـهــا واس ـت ـع ــادة أم ـجــادهــا
ودوره ـ ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــارز ب ـي ــن مـخـتـلــف
األمم كأمة ثرية بالعلم والثقافة
والمحبة والسالم.
وأض ــاف ــت الـصـبــاح فــي كلمة،
خ ــال م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي الـمــؤتـمــر
اإلسالمي الرابع لــوزراء الشباب
والرياضة الذي اختتم أمس في
باكو عاصمة أذربيجان ،أن هذا
التجمع مـهــم لتحقيق األ ه ــداف
الـتــي تـخــدم الـشـبــاب المسلمين
وتقوي ترابطهم ،باإلضافة إلى
إزالة أسباب الفرقة بينهم.
وأوضـ ـح ــت أن هـ ــذا الـمــؤتـمــر

الشيخة الزين الصباح متحدثة في المؤتمر
"انعقد في توقيت دقيق وصحيح
وظ ـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة ن ـظ ــرا لما
يـ ــواجـ ــه ع ــال ـم ـن ــا اإلسـ ــامـ ــي مــن
تحديات ،وما تواجهه تلك الفئة
المهمة من مجتمعاتنا اإلسالمية
مــن ت ـهــديــدات عـلــى كــل الـ ُّـصـ ُـعــد،
ولعل أبرزها آفة اإلرهاب واألفكار
الهدامة ،مما يدفعنا جميعا إلى
تدارس أوضاع شبابنا وتوجيه
ط ــاق ــاتـ ـه ــم وت ـح ـص ـي ــن ذواتـ ـه ــم
واس ـت ـث ـمــار عـقــولـهــم وأف ـكــارهــم

فــي ر س ــم مستقبل المجتمعات
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة" ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
الكويت أدرك ــت األهمية الكبرى
لفئة الشباب الــذيــن يمثلون 72
في المئة من شعبها ،حيث بادر
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد في عام  2013إلى
إصدار المرسوم السامي بإنشاء
وزارة الدولة لشؤون الشباب ،مما
يعكس اهتمام سموه بالشباب
ورغبته في احتضان طاقاتهم.

«مركز الكويت» يحتفل بيوم التوحد العالمي
استضاف مركز الكويت للتوحد،
ع ـلــى م ـ ــدار يــوم ـيــن ،ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا من
مـ ـ ــدارس ال ـتــرب ـيــة ،بـجـمـيــع ال ـمــراحــل
التعليمية ،بمناسبة االحتفال بيوم
الـتــوحــد الـعــالـمــي ،وال ــذي ي ـصــادف 2
أبريل من كل عام.
وق ــال الـمــركــز ،فــي بـيــان صحافي،
أم ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه "تـ ـ ــم ت ـق ــدي ــم م ـح ــاض ــرات
تعريفية باضطراب التوحد ،وكيفية
التعرف على هذه الفئة من طلبتنا ،مع
كيفية تقديم المساعدة لهم ،من خالل
التفهم واللعب الموجه الــذي يساعد
على تطوير التواصل والتفاعل معهم،
والتشجيع على المبادرة بمساعدتهم
وأسرهم".
وت ــاب ــع" :ق ــدم ــت مــوج ـهــة ال ـبــرامــج

مبنى مركز الكويت للتوحد
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز خ ـ ــزن ـ ــة الـ ـحـ ـض ــرم ــي،
واالخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــة اسـ ـتـ ـيـ ـف ــان ــي مــن
بريطانيا ،تلك المحاضرات ،وتخللها
مشاركة مــن الـحـضــور ،والتفاعل في
كيفية اللعب والـمــرح مــع أبنائنا من

الفئات الخاصة" ،مشيرا إلى أن "هذه
المحاضرات تهدف لتربية الناشئة
على التأقلم مع الشخص المختلف،
وم ــد يــد ال ـعــون لــه ليساهم معنا في
بناء الوطن".

«القوى العاملة» :صرف «دعم العمالة» االثنين
الشهاب :عقب إتمام دمج «الهيكلة» و«العمل» في جهة واحدة
•

جورج عاطف

كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة
لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية المهندسة
خلود الشهاب ،أنه "عقب إتمام عملية دمج برنامج
إع ــادة هيكلة ال ـقــوى الـعــامـلــة والـجـهــاز التنفيذي
للدولة ،مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة
حكومية واحدة ،سيتم صرف دعم العمالة ألول مرة
بواسطة من الهيئة ،يوم االثنين المقبل".
وأكـ ــدت ال ـش ـهــاب ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
"سعي هيئة القوى العاملة إلى صرف دعم العمالة
ً
خالل األشهر القادمة يوم  25شهريا" ،شاكرة ديوان
الخدمة المدنية ،وبنك الكويت الـمــركــزي ،ووزارة
المالية على ُحسن تعاونهم فى تذليل كل العقبات
أمام صرف دعم العمالة دون أي تأخير".

العمل الالئق

إلى ذلك ،شارك مدير الهيئة العامة للقوى العاملة

بالوكالة أحمد الموسى ،ونائبته خلود الشهاب،
في مؤتمر العمل الالئق الــذي يعقد في العاصمة
الـســويـســريــة جـنـيــف خ ــال ال ـف ـتــرة مــن  16إل ــى 20
الجاري ،الخاص بمناقشة المفاهيم الخاصة بالعمل
الالئق خالل فترة األزمات والطوارئ.
وقال الموسى ،في تصريح صحافي على هامش
المؤتمر ،إن "المشاركة في النقاش جاء ت من قبل
ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وممثلي الجهات
ً
الحكومية" ،مشيرا إلى أن "الكويت شاركت كممثل
مراقب من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليح
العربية ،إلى جانب مشاركة ممثلين عن بعض الدول
العربية مثل األردن وتونس".
وأك ــد الـمــوســى "أهـمـيــة تـعــاضــض الـجـهــود بين
مختلف أط ــراف الـمـعــادلــة العمالية لبلوغ الهدف
الـمــرجــو مــن توفير الحماية العمالة خــال فترات
ً
األزم ـ ــات" ،م ـشــددا عـلــى أن "الـكــويــت حــريـصــة على
االرتقاء بمستوى العمالة لديها ،والمحافظة على
كل حقوقهم".

سلة أخبار
اختتام فعاليات المهرجان
المقدسي للفتيان بالكويت
اختتم فريق رواد للمعارف
املقدسية فعاليات املهرجان
املقدسي االول للفتيان في
الكويت ،الذي استمر ثالثة
أيام تخللها العديد من
الفقرات والفعاليات الهادفة.
وأشار رئيس الفريق د .راشد
العليمني ،في كلمة له خالل
الحفل ،إلى دور فريق رواد
في نشر املعارف املقدسية
بالكويت باألسلوب العلمي
الرصني ،مثمنا دور الكويت
ونصرتها الدائمة لألقصى
وأرض املسرى.
وقال إن فريق رواد سعى من
خالل هذا املهرجان إلى إيجاد
البدائل املشوقة واملحببة
لألطفال بأساليب ومناهج
وطرق تدريب عصرية لصناعة
املعرفة والثقافة املقدسية.
وأضاف" :لبى املهرجان
الضرورات الشرعية التي
تعمل على رفع شأن األرض
املقدسة (فلسطني) ومسجدها
األقصى املبارك في نفوس
األجيال".

«النجاة» :تفاعل كبير مع
حملة «صالتك_ عهد»
أعلنت جمعية النجاة الخيرية
أن الحملة االعالمية األولى من
مبادرة العهد ( #صالتك_عهد)
ستستمر  3اسابيع متواصلة
حتى تصل رسالتها الى كل
الشرائح املجتمعية ،وتحقق
الهدف املرجو منها ،وهو
تعزيز فريضة الصالة عند
الشباب.
وثمن مدير إدارة املوارد
املالية والتسويق بالجمعية
عمر الثويني ،في تصريح
صحافي ،أمس ،التفاعل الكبير
من جميع اطياف املجتمع
الكويتي مع حملة ( #صالتك_
عهد) ،إذ شهدت الحملة
ً
تفاعال وتسابقًا محمومًا من
كل شرائح املجتمع وتناقلتها
وسائل التواصل االجتماعي
بصورة كبيرة جدا ،وحققت
"الترند" في اليوم األول عبر
وسائل التواصل االجتماعي.
وتابع الثويني أنه تم طرح
هذه الحملة بالتعاون مع ثلة
من شباب الكويت املحبني
للعمل الدعوي والخيري،
بشراكة استراتيجية مع
مبادرة العهد الشبابية ،إذ
تعتبر هذه الثمرة األولى
للتعاون البناء معهم.

«التعريف باإلسالم» تحتفل
بتخريج  700من الدارسات

احتفت نسائية التعريف
باإلسالم بتخريج  700من
الدارسات من شتى الجنسيات
في حفل كبير أقيم بمسرح
رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية في
العديلية.
وقالت مسؤولة الفصول
الدراسية بنسائية التعريف
باإلسالم لطيفة السعيد في
تصريح لها ،إن الخريجات
درسن ما يقارب  ٦٠دورة من
خالل  12لغة بجانب الرعاية
الخاصة بالقرآن وعلومه
املختلفة من تالوة وتجويد
وتفسير ،إضافة الى السيرة
النبوية والفقه والعقيدة
واآلداب االسالمية وقصص
األنبياء والصحابيات وأسماء
الله الحسنى.
وتابعت" :التحقت الخريجات
بدورات اللغة العربية
للناطقني بغيرها التي
تعرفهن بكيفية التواصل مع
أهل الكويت ومعرفة عاداتهم
وتقاليدهم".

«البيئة» :حريصون على إبالغ
المواطنين بالقضايا البيئية
أكدت الهيئة العامة للبيئة أنه
انطالقًا من املسؤولية امللقاة
على عاتقها في تطبيق مواد
ً
القانون البيئي ،وعمال بمبدأ
الشفافية في نقل املعلومة
واإلبالغ عن أي قضية بيئية
مهما كانت ،قامت ،قبل
رصد حاالت نفوق متفرقة
لألسماك في الجون ،باإلبالغ
والنشر في وسائل اإلعالم عن
ازدهار الطحالب املوسمية،
ووجود طحالب ضارة بفعل
عدد من املتغيرات البيئية،
وفق ما أشارت إليه القراءات
الخاصة بمحطاتها ،مما
ينبئ بحصول حاالت نفوق
متوقعة.

ةديرجلا
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الدوسري :نتطلع لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع ماليزيا
اختتم مشاركته في مؤتمر خدمات الدفاع اآلسيوي
أكد الفريق الدوسري أن
مشاركة وفد الكويت في مؤتمر
الدفاع اآلسيوي كانت
خدمات ً
مثمرة ،معربا عن تطلعاته
لتوقيع اتفاقيات تعاون
ومذكرات تفاهم مع الجانب
الماليزي.

اخـ ـتـ ـتـ ـم ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،ف ـع ــال ـي ــات
معرض ومؤتمر خدمات الدفاع
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي ف ـ ــي ن ـس ـخ ـت ــه ال ـ ـ ـ ــ،16
ومعرض األمن القومي اآلسيوي
في نسخته األولى ،والتي أقيمت
من  16إلى  19الجاري ،بمشاركة
وفد كويتي ،برئاسة وكيل وزارة
الداخلية الفريق محمد الدوسري.
وق ـ ــال ال ـف ــري ــق الـ ــدوسـ ــري في
تـ ـص ــري ــح لـ ـ ــ"ك ـ ــون ـ ــا" ،إن "ال ــوف ــد
الكويتي ،الــذي يضم مختصين
م ـ ــن وزارة ا ل ــداخـ ـلـ ـي ــة وا ل ـ ـقـ ــوة
الـبـحــريــة وال ـجــويــة ،اسـتـفــاد من
خـ ــال اط ــاع ــه ع ـلــى الـمـنـتـجــات
المعروضة في المعرض".
وأشــار إلــى أن "هــدف مشاركة
الوفد الكويتي في المعرض ،هو
االطالع على مستجدات التقنيات
ال ـحــدي ـثــة ال ـت ــي ت ـت ـقــدم وتـتـغـيــر
ي ــومـ ـي ــا ،لـ ـل ــوص ــول إلـ ـ ــى أحـ ــدث
اإلمكانيات والقدرات األمنية التي
تحتاجها ا لــدو لــة للحفاظ على
أمنها واستقرارها".
وأض ـ ــاف ال ــدوس ــري أن حجم
المشاركات الدولية في المعرض،

الـ ــذي ح ـضــره أك ـثــر م ــن  50ألــف
م ـش ــارك م ــن  60دولـ ــة ي ــدل على
أهـمـيـتــه ،مـعــربــا عــن تطلعه إلــى
مــزيــد مــن الـمـشــاركــات الكويتية
في معارض إقليم آسيا وجنوب
شرق آسيا ،السيما ماليزيا.
وأف ـ ــاد ب ــأن ــه ع ـقــد ال ـعــديــد من
االجتماعات واللقاءات مع بعض
ال ـقــادة فــي مــالـيــزيــا ،مــن أبــرزهــم
قــائــد ال ـشــرطــة الـمــالـيــزي محمد

«فحص الطعون» :ال شبهة دستورية في
تقديم اإلقرار األخير لـ «مكافحة الفساد»
●

الوفد الكويتي خالل لقاءاته مسؤولين في الشرطة الماليزية
فـ ـ ــوزي ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـســاعــديــه،
وبعض قــادات الوفود من الدول
العربية والخليجية واآلسيوية
على هامش فعاليات المعرض.
وأوضــح الــدوســري أنــه تبادل
مــع الــوفــود األف ـكــار ،واستعرض
ال ـت ـق ـن ـي ــات واإلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ل ــدى
الـ ـك ــوي ــت وت ـ ـبـ ــادل ال ـم ــاح ـظ ــات
ع ـلــى ب ـعــض األن ـظ ـمــة وال ـبــرامــج
والمعدات.

م ــن جــانــب آخ ــر ،عـ َّـبــر الـفــريــق
الــدوســري عــن تطلعاته لتوقيع
اتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون عـ ـسـ ـك ــري
وم ـ ــذك ـ ــرات ت ـف ــاه ــم م ــع ال ـجــانــب
الـمــالـيــزي ،وكــذلــك بـعــض ال ــدول
المشاركة في المعرض ،موضحا
أن ذلـ ـ ـ ـ ــك سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ال ـق ـن ــوات الــرس ـم ـيــة ف ــي الـكــويــت
ال ـتــي سـتـتـخــذ إج ــراءات ـه ــا وفـقــا
للدستور.

حسين العبدالله

رف ـض ــت ل ـج ـنــة ف ـح ــص ال ـط ـع ــون ف ــي الـمـحـكـمــة
الدستورية ،أمس األول ،برئاسة المستشار خالد
ســالــم وع ـضــويــة الـمـسـتـشــاريــن مـحـمــد ب ــن نــاجــي
وخالد الوقيان ،الطعن المقام من أحد المحامين
بطلب إعفائه من تقديم اإلقرار األخير لهيئة مكافحة
الفساد ،وذلك لعدم دستورية القانون فيما قرره من
ً
تقديم اإلقرار األخير عند ترك الخدمة بـ  90يوما.
وقالت اللجنة ،في حيثيات حكمها ،إن الطعن
المقام على المادة الثانية من أحكام قانون "مكافحة
ال ـف ـســاد" لمخالفتها نــص الـمــادتـيــن  30و 34من
الدستور ،اللتين كفلتا الحرية الشخصية وقاعدة
أصل البراءة ،ال تجد فيه اللجنة أي مخالفة.
وأضــافــت اللجنة أن تـقــديــر جــديــة الــدفــع بعدم
الدستورية يكون باجتماع أمرين الزمين ،أولهما أن
يكون الفصل في المسألة الدستورية الزما للفصل
فــي مــوضــوع ال ــدع ــوى ،وثانيهما أن تـكــون هناك
شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل
الدفع ألحكام الدستور ،كما أنه من المقرر أيضا ان
تقدير مدى جدية الدفع منوط في األساس بمحكمة
الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاء ها على
أسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
وبينت اللجنة ان الحكم المطعون فيه قد اقام
ق ـض ــاءه ب ـعــدم جــديــة ال ــدف ــع ال ـم ـبــدى م ــن الـطــاعــن
بعدم الدستورية على سند حاصله ان المشرع في

«الداخلية» :ضبطنا نصف مليون حبة مخدرة خالل  3أشهر
الكندري ترأس اجتماع «تنفيذية الوقاية» وأكد خوض حرب شرسة ضد عصابات االتجار
●

محمد الشرهان

ك ـش ــف ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــإدارة
العامة للعالقات واإلعــام األمني
باإلنابة العميد توحيد الكندري،
أن قطاع األمن الجنائي تمكن خالل
الــربــع األول مــن الـعــام الحالي من
ضبط  547ألفا و 996حبة مؤثرات
ع ـق ـل ـيــة ،و 8304زج ــاج ــات خـمــر،
ً
و 71ك ـي ـلــوغــرامــا م ــن الـحـشـيــش،
و 10كيلوغرامات من مادة االيس
ً
(شبو) ،و 16غراما من الهيروين،
ً
و 35كيلوغراما من الماريغونا.
وأك ــد ال ـك ـنــدري ،خ ــال تــرؤســه
اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـلــوقــايــة من
مخاطر المخدرات ،صباح أمس،
ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن وزارات

ال ــداخ ـل ـي ــة ،واإلعـ ـ ـ ــام ،وال ـص ـحــة،
واألوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي،
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي،
واإلدارة العامة للجمارك ،ووكالة
"كونا" ،ووزارة الشباب والرياضة،
ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـه ـ ــدف األسـ ـ ـم ـ ــى فــي
م ــواجـ ـه ــة آفـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ال ـتــي
ً
تـعـصــف بــالـمـجـتـمــع ،داعـ ـي ــا إلــى
أن ت ـك ــون ال ـح ـم ـلــة غ ـي ــر نـمـطـيــة،
وتالمس أفكار مختلف الشرائح
المستهدفة.
وأشار إلى أن "الداخلية" بجميع
ً
قطاعاتها تـخــوض حــربــا شرسة
ض ــد ع ـصــابــات االت ـج ــار بــالـمــواد
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرة ،وي ـ ـبـ ــذل قـ ـط ــاع األمـ ــن
ً
الجنائي جهودا جبارة وتضحيات
جـ ـم ــة فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـه ـج ـم ــات

«الجمارك» باعت بضائع مصادرة
في بيت المال بالصليبية
●

محمد الشرهان

ذك ــر رئ ـي ــس لـجـنــة ب ـيــع ال ـم ــزاد
العلني في اإلدارة العامة للجمارك
ع ـلــي ا ل ـع ـن ــزي ،أن اإلدارة نظمت
ً
ً
مساء أمس األول مزادا علنيا ،بمقر
"بيت المال" في منطقة الصليبية،
لبيع كميات من الملح والجرانيت
ً
وبـ ـض ــائ ــع مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،ف ـ ـضـ ــا عــن
 1774كروز سجائر ضبطت خالل
ً
مـحــاولــة تهريبها ،مـشـيــرا إلــى أن
ال ـمــزاد انتهى ببيع المعروضات
ً
مقابل  350ألفا و 20دينارا.
وق ــال ال ـع ـنــزي إن ال ـم ــزاد شهد

ً
ً
ً
إقباال كبيرا من التجار ،موضحا أن
اإلدارة نظمت المزاد ،وفقا للقوانين
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـس ـيــاســة
الـجـمــركـيــة لـبـيــع الـبـضــائــع ،حيث
تم اإلعالن عن موعد ومكان المزاد
عـبــر ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة (الـكــويــت
اليوم) والموقع الرسمي لـ"الجمارك"
ومواقع التواصل إلتاحة الفرصة
ألكبر عدد من المشاركين.
ولـفــت إلــى حــرص لجنة الـمــزاد
بـ"الجمارك" على تقييم البضائع
من واقع زيارات ميدانية في السوق
ً
المحلي قبل تنظيم المزاد ،حفاظا
على المال العام.

الربيعة تحصل على ماجستير
«علوم المختبرات الطبية»

الربيعة متوسطة مشرفي الرسالة
حصلت الطالبة سارة الربيعة من كلية العلوم الطبية المساعدة
بجامعة الكويت على درجة الماجستير -تخصص علوم المختبرات
الطبية.
واستطاعت الربيعة بإشراف د .أنور البناو ،والتعاون مع الدكتور
كينيث كــاتـشــي اسـتـشــاري عـلــم األنـسـجــة فــي مستشفى الـصـبــاح،
تصنيف األورام السرطانية الدبقية الدماغية ألول مرة في الكويت
والمنطقة ،ومقارنة اإلحصائيات والنتائج بالواليات المتحدة.
وأوضحت الباحثة أن هذه األورام تعتبر أخطر أنواع السرطانات
الدماغية ،وقد تم تصنيفها إلى نوعين هما :األولي والثانوي ،بما
فيهما من اختالفات في نوعية الخاليا ،ومدى انتشار األورام وتأثير
الجراحة عليها.
واشـتـمـلــت الــرســالــة عـلــى وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة تشخيص دقيقة
لتصنيف هذا النوع من األورام بفترة قصيرة وتكلفة بسيطة ،مبينة
أن من أهمية هذا التصنيف أن يساعد األطباء على وضع استراتيجية
مناسبة لعالج نوع السرطان الدبقي.
وأف ــادت الربيعة بــأن النتائج الـتــي أش ــارت إليها الــدراســة هي
أن نسبة هذه األورام وأصنافها تتشابه مع أعدادها في الواليات
المتحدة األميركية.
وتقدمت الربيعة والفريق المصاحب لها بالشكر إلى فريق إدارة
جامعة الكويت ،وكلية الــدراســات العليا ،وإدارة األبـحــاث ،ووزارة
الصحة ،والهيئة العامة للمعلومات المدنية على المساعدة في
تسهيل البحث وجمع المعلومات.

الشرسة من قبل مهربي المخدرات،
تــرتـكــز عـلــى ع ــدة م ـحــاور تتكامل
فيما بينها للوصول إلى تحقيق
النتيجة المنشودة ،وهــي حماية
المجتمع مــن أخـطــار الـمـخــدرات،
ومــواجـهــة مهربيها ومــروجـيـهــا،
الذين يحاولون نشر الجريمة في
المجتمع.
ول ـف ــت إلـ ــى أن اإلعـ ـ ــام األم ـنــي
يقوم بجهود حثيثة لنشر الوعي
األم ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــريـ ــف ب ـم ـخــاطــر
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ال ـ ـمـ ــدمـ ــرة ،وت ـث ـق ـيــف
وت ـب ـص ـيــر ال ـج ـم ـهــور ب ــأض ــراره ــا
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن ح ـم ــات
ً
التوعية تستهدف المجتمع عموما
ً
والشباب خصوصا.
و ش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ا ل ـ ــو ق ـ ــا ي ـ ــة

ً
الكندري مترئسا اجتماع اللجنة العليا للوقاية من مخاطر المخدرات
والحصانة الذاتية والمجتمعية
أف ـض ــل اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـمــواجـهــة
ال ـم ـخ ــدرات ،وأن ه ــذا المنحنى

اإلص ـ ــاح ـ ــي الـ ـتـ ـع ــزي ــزي يـنـجــح
م ــع الـ ـشـ ـب ــاب ،ح ـي ــث يـ ـق ــوم عـلــى
ب ـنــاء وت ـعــزيــز قــدرات ـهــم الـفـكــريــة
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محليات

واالجتماعية والسلوكية ،وتنمية
ثـقـتـهــم بــأن ـف ـس ـهــم ،وتـبـصـيــرهــم
بدورهم االجتماعي العام.

المادتين ( )2فقرة ( )3و( )30مــن القانون المشار
اليه قد اخضع الحارس القضائي لسريان احكامه
بتقديم اقرار الذمة المالية وفقا للمواعيد المقررة
دون عبرة بممارسة عمل الحراسة ،وأن اكتساب
صفة ال ـحــارس القانونية هــو أمــر مـقــرر ال يتبدل
بممارسة تلك الصفة من عدمه ،ومن ثم فإن المنازعة
بعدم دستورية النصين المشار إليهما تكون غير
الزمــة وغير منتجة وليس لها اثــر فــي الحكم في
الدعوى الموضوعية.
وأض ــاف ــت" :ال ـطــاعــن بــاعـتـبــاره مــن الخاضعين
الحـكــام الـقــانــون رقــم ( )2لسنة  2016المشار اليه
ملزم بتقديم اقرار ذمته المالية بصرف النظر عن
ممارسته ألعمال الحراسة وعدم اسناد اية اعمال
حــراســة ل ــه ،ولـمــا ك ــان ه ــذا االم ــر يتعلق بتطبيق
القانون وكــانــت رقــابــة هــذه المحكمة ال تمتد الى
تطبيق القانون على النزاع الموضوعي ،إذ يخضع
ذلــك لــرقــابــة المحكمة الـتــي تنظر الطعن فــي ذلك
الحكم ،وال يعد ذلك مثلبا دستوريا ،كما ان دور هذه
المحكمة ال يتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها
وضوابطها الى وظيفة التشريع وتطبيقه ،فصفة
عدم الدستورية انما تعتري النصوص التشريعية ال
تطبيقاتها ،وبالتالي فإن النصين المطعون عليهما
يـكــونــان بـمـنــأى عــن شبهة المخالفة الــدسـتــوريــة
المنسوبة اليهما".

اختتام دورة اإلسعافات األولية
بمعهد تدريب الضباط
اخ ـ ـت ـ ـت ـ ــم م ـ ـع ـ ـهـ ــد ت ـ ــدري ـ ــب
الـ ـضـ ـب ــاط دورة اإلسـ ـع ــاف ــات
األولـ ـي ــة ت ـحــت رع ــاي ــة الـمــديــر
العام لــإدارة العامة للتدريب
ال ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــواء أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـبـ ـ ــرجـ ـ ــس،
وبحضور مدير معهد تدريب
الضباط العقيد بــدر البالول،
ومساعده العقيد فهد الغريب،
ورئيس قسم دورات التدريب
العام المقدم محمد العجمي.
وحـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون مـ ـ ـ ــن إدارة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة
ال ـص ـح ــة ،ح ـيــث ت ـط ــرق ــوا إلــى
مقدمة عن اإلسعافات األولية
والـجـهــاز التنفسي وال ــدوري
وانـ ـس ــداد ال ـم ـمــرات الـهــوائـيــة
والـقـصـبــة واإلن ـعــاش الــرئــوي
والنزيف والجروح والحروق

وت ـث ـب ـي ــت الـ ـكـ ـس ــور وف ـح ــص
المصاب.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ق ــام
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد الـ ـ ـب ـ ــال ـ ــول بـ ـت ــوزي ــع
شـهــادات اجتياز ال ــدورة على
المتدربين ،مؤكدا أن "مثل هذه
الـ ــدورات تفتح آف ــاق المعرفة
الـعـمـلـيــة والـعـلـمـيــة ،للتعرف
ع ـ ـلـ ــى اإلس ـ ـ ـعـ ـ ــافـ ـ ــات األولـ ـ ـي ـ ــة
وتقديمها للحاالت الطارئة".

َّ
العوضي كرم الموظفين المتميزين في قطاع المنافذ
كـ ـ ـ َّـرم وكـ ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
الـمـســاعــد ل ـشــؤون أم ــن المنافذ،
ال ـلــواء مـنـصــور الـعــوضــي ،عــددا
من ضباط وضباط صف وأفراد
وم ــدن ـي ـي ــن م ــن مـنـتـسـبــي ق ـطــاع
الـمـنــافــذ ،والــذيــن أظ ـهــروا تميزا
وإخالصا في أداء المهام المنوطة
بهم.
َّ
بالمكرمين،
ورحــب العوضي
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن "ه ـ ـ ــذا ال ـت ـكــريــم
يحظى باهتمام ا لـقـيــادة العليا
بـ ــالـ ــوزارة" ،مــؤكــدا أن ـهــم يـعــدون
ن ـم ــوذج ــا ي ـق ـتــدى ب ــه ف ــي صــدق
االنـتـمــاء واإلخ ــاص فــي العمل،

وح ـث ـه ــم ع ـل ــى ب ـ ــذل الـ ـم ــزي ــد مــن
ال ـج ـه ــد وم ــواصـ ـل ــة م ـس ـيــرت ـهــم،
متمنيا لهم التوفيق في عملهم.
َّ
المكرمين الذين
وأشاد بجهود
يـعـمـلــون ك ـفــريــق واحـ ــد لـتـقــديــم
أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـم ـســافــريــن
بـ ـك ــل سـ ـه ــول ــة وي ـ ـس ـ ــر ،م ـش ـي ــدا
بجاهزيتهم في التعامل مع أي
ط ـ ـ ــارئ ل ـت ـح ـق ـيــق أم ـ ــن وس ــام ــة
الجميع.

ً
متوسطا المكرمين
العوضي

«األمن والسالمة» تختتم «رعايتهم سعادة» بالجامعة
اختتمت إدارة األمن والسالمة بجامعة الكويت الحملة التوعوية للشباب في
مواقع الجامعة المختلفة تحت عنوان "رعايتهم سعادة" ،والتي هدفت إلى نشر
الثقافة الصحية والتوعوية بين جميع مرتادي الحرم الجامعي من طلبة ،وأعضاء
هيئة تدريس ،وموظفين.
ً
وقــال مدير اإلدارة خالد الياقوت ،في تصريح ،إنــه انطالقا من حرصها على
المشاركة اإليجابية في خدمة المجتمع الجامعي والتوعية الصحية لدى شريحة
الشباب ،اختتمت "األمن والسالمة" ،بالتعاون والتنسيق السابق مع وزارة الصحة،
فعاليات الحملة بموقع الجامعة في الجابرية.
وأوضــح الياقوت أن الفعالية اشتملت على تنظيم معرض توعوي في لوبي
ً
كلية الطب ،لعرض بروشورات وكتيبات توعوية ،الفتا إلى أن المعرض تخلله عمل
فحوصات طبية للزائرين كقياس الحرارة والضغط ونسبة الكولسترول بالدم من
جانب طاقم التمريض بالعيادات الطبية في قسم السالمة باإلدارة ،وكذلك طاقم
التمريض الخاص بوزارة الصحة.
وذكر أن حملة "رعايتهم سعادة" بدأت فعالياتها مطلع فبراير الماضي بموقع
الجامعة في الخالدية ،وانتقلت إلى موقع كيفان ،واستمرت خالل شهر مارس بموقع
ً
العديلية ،مرورا بالشويخ ،واختتمت فعالياتها بموقع الجابرية.

جانب من فعاليات الختام

الرشيدي يخوض انتخابات «تدريب «لغة اإلشارة في خدمة ُّ
الصم»
غد
الكليات» في قائمة الجميع
بالجامعة بعد ٍ
أعلن أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية
فــي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب شعيفان الرشيدي،
خوضه انتخابات الرابطة لدورتها النقابية الـجــديــدة ،ضمن قائمة
"الجميع" التي تشرف بتمثيل زمالئه المدربين بالدورة التي قاربت
على االنتهاء من خاللها ،وذلك تحت شعار "معكم بدأنا وبكم نستمر
بإذن الله".
وأعرب الرشيدي عن سعادته بوجود زميلتين فاضلتين من أعضاء
هيئة التدريب ضمن صفوف "قائمة الجميع" االنتخابية ،وهما :انتصار
الخرينج ،وأمينة اليوسف ،إضافة إلى وجود بقية مرشحي القائمة
من الرجال وهم :راشد صقر الهيم ،وحسين عبدالكريم القالف ،وأحمد
العلوان الشمري ،والرئيس الحالي للرابطة م .وائل يوسف المطوع.
وكشف أن الرابطة تمكنت من صرف الميزانية المخصصة لها من
ً
الهيئة بعد حجبها مــدة عــام مــن قبل اإلدارة السابقة للهيئة ،نظرا
لدفاعها المستميت عن منتسبيها.

تقيم الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية ملتقى تحت شعار "لغة اإلشارة
في خدمة الصم" ،بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية العلوم االجتماعية ،تحت
رعاية وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح ،ما بين  22و 23الجاري ،في قاعة المؤتمرات بمسرح الشيخ
عبدالله الجابر "الحرم الجامعي" بالشويخ.
وأفادت أستاذة علم النفس بجامعة الكويت ورئيسة الجمعية الكويتية
لإلعاقة السمعية د .أمثال الحويلة ،بأن "هذا الملتقى يهدف إلى توجيه اهتمام
الباحثين والمتخصصين في مجال علم النفس واالجتماع بــذوي اإلعاقة
السمعية ،وتحسين نوعية معيشتهم في الكويت ،عن طريق تقديم برامج
واستراتيجيات وتداخالت علمية مدروسة ،من خالل أوراق عمل يقدمها أساتذة
أكاديميون من جامعة الكويت ،ومتخصصون من مؤسسات وجهات أخرى ذات
عالقة بهذا الموضوع" .وذكرت أن الملتقى يهدف أيضا إلى العمل على تفعيل
دور البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بقضايا ُ
الصم واحتياجاتهم ،إضافة
إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات المختصة والمهتمة بهذه الفئة من اإلعاقة.

«اتحاد التطبيقي» :مواعيد متميزة
للمتفوقين في التسجيل المبكر
أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـعــام لطلبة ومـتــدربــي الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
والتدريب للشؤون األكاديمية،
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـسـ ـع ــدي ،أن إدارة
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة اسـ ـتـ ـج ــاب ــت ل ـم ـط ـلــب
االتحاد ،بإعطاء مواعيد متميزة
للطلبة المتفوقين والطلبة من
ذوي االحتياجات الخاصة في
التسجيل المبكر للمستمرين
للفصل الــدراســي األول /2018
 ،2019والذي يستمر حتى يوم
الخميس ( 26الجاري).

وأعلن السعدي ،في تصريح
صحافي ،أمــس ،أنــه تم تحديد
 23وحـ ـ ــدة دراس ـ ـيـ ــة لـتـسـجـيــل
الخريجين ،و 12وح ــدة لباقي
الـطـلـبــة ،الف ـتــا إل ــى أن ــه "سيتم
رفع عدد الوحدات خالل الفترة
الثانية للتسجيل إلى  15وحدة
دراس ـيــة ،وبالفترة االعتيادية
إلى  18وحدة".

«الخدمات العامة» تقيم
فعالية «يوم األرض»
أقامت إدارة الخدمات العامة
ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت فـعــالـيــة
"ي ــوم األرض الـثــانـيــة" ،تزامنا
م ـ ــع ي ـ ـ ــوم األرض ا لـ ـع ــا لـ ـم ــي،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ج ـ ـهـ ــات ح ـكــوم ـيــة
وطالبية وبعض مراكز العمل
بالجامعة ،أمس ،بساحة كلية
ال ـع ـلــوم االج ـت ـمــاع ـيــة بــالـحــرم
الجامعي -الشويخ ،تحت رعاية
األمين العام للجامعة د .مثنى
ال ــرف ــاع ــي ،وب ـح ـض ــور األم ـيــن
العام المساعد للشؤون المالية
والـقــائــم بــأعـمــال األمـيــن العام
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ــة
عبدالله بورسلي.

و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ــرة إدارة
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة س ـن ــاب ــل
ال ــدوي ـس ــان ،أن ه ــذه الفعالية
تهدف إلى نشر الوعي البيئي
بين طلبة الجامعة والعاملين
ب ـه ــا .وأع ــرب ــت ع ــن سـعــادتـهــا
ب ــإق ــام ــة اإلدارة ف ـعــال ـيــة ي ــوم
األرض لـلـسـنــة ال ـثــان ـيــة عـلــى
ال ـت ــوال ــي ،وأشـ ـ ــادت بـمـشــاركــة
جميع الـجـهــات الـتــي أسهمت
بإحياء هذه االحتفالية ،سواء
على صعيد اإلدارة الجامعية،
أو الجهات الخارجية.
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«برلمان الطالب» :إصالح التعليم وجعل المدارس بيئة جاذبة

ً
ً
ً
الغانم :الطلبة هم الشريحة األهم مجتمعيا وسياسيا وثقافيا
تناول «برلمان الطالب» الخامس في جلسته التي عقدت في قاعة عبدالله
السالم أمس برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وبحضور وزير العدل
وزير االوقاف والشؤون االسالمية فهد العفاسي باالنابة عن وزير التربية
وزير التعليم العالي د .حامد العازمي ،ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة
عادل الخرافي ،والنواب عودة الرويعي وصفاء الهاشم ومبارك الحجرف،
وعدد من مسؤولي وزارة التربية والطلبة ،مجموعة من القضايا المرتبطة
بتطوير المدرسة لتكون بيئة جاذبة ،إضافة الى بعض القضايا التربوية
المختلفة.
وأكد الغانم ان هذا البرلمان خطوة جديرة بالثقة واالحترام رغم من
يشكك في هذه التجربة.
اما الوزير العفاسي فقال ان برلمان الطالب خطوة فاعلة لسماع مشكالت
الطلبة ،واظهار شخصياتهم في النهج الديمقراطي الكويتي.
وشدد الطلبة على ضرورة إصالح التعليم ،وجعل المدارس بيئة جاذبة،
والعودة لنظام الفترات االربع في نظام الثانوية.
فهد التركي

اختبار
القدرات ليس
في مصلحة
الطالب

الرويعي

افـ ـتـ ـت ــح رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس االم ـ ــة
مرزوق الغانم جلسة برلمان الطالب
ال ـخــامــس ،م ــؤك ــدا إي ـمــانــه بأهمية
برلمان الطالب لتمثيله الشريحة
األهم ال مجتمعيا فقط بل سياسيا
وثقافيا ،داعيا وزارة التربية إلى أخذ
ما يطرح في الجلسة مأخذ الجد.
وح ــض ال ـغــانــم ف ــي كـلـمــة ل ــه في
االفتتاح ،قيادات التربية على تفعيل
أدوات المتابعة لكل المالحظات التي
يتم إبداؤها وخلق آلية لرصد تلك
المالحظات ومتابعتها مع الطلبة
أنفسهم طوال العام.
وقـ ـ ــال ان ف ـك ــرة ال ـب ــرل ـم ــان الـتــي
انطلقت قبل خمس سـنــوات كانت
"محل شــك وانتقاص لــدى البعض
فــي حين كــان لنا فــي مجلس األمــة
رأي حاسم وقاطع مفاده بأن الخطوة
ج ــدي ــرة بــال ـت ـجــربــة وأن األهـ ـ ــداف
الموضوعة ذات جدارة واستحقاق".
واشار الى أن "هذه الشريحة باتت
تعلمنا التغيير والتعبير وحدس
المستقبل وإرادة التجريب" مشددا
على أهمية مـحــاورتـهــم بعيدا عن
الترفع والمدرسية واألبوية.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ال ـع ـمــل
سويا من أجل جعل فكرة برلمان
الطالب جــزء ا أصيال مــن أجندة
مجلس األمــة سنويا ،معربا عن
اعتقاده بأن التجربة بحد ذاتها
ت ـطــور نفسها مــع الــزمــن طالما
وجد االستعداد المبدئي لتقبل
كل فكرة جديدة من شأنها إضفاء

جانب من جلسة برلمان الطالب أمس
ق ـي ـم ــة م ـض ــاف ــة ع ـل ــى ال ـب ــرل ـم ــان
الطالبي.

توصيات الجلسة

وأك ــد رئـيــس اللجنة التعليمية
النائب د .عودة الرويعي أن اختبار
ال ـقــدرات نسف لقضية التحصيل،
ً
م ـط ــال ـب ــا ب ـ ــإع ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ه ــذا
الـقــرار ،لمصلحة الطالب والعملية
التعليمية.
وقال الرويعي في كلمة في ختام
جـلـســة بــرل ـمــان ال ـطــالــب الـخــامــس:
نشكر الطلبة على ما قدموه من أفكار
ومالحظات تهم العملية التعليمية
ً
وتـطــويــرهــا ،مـبــديــا أسـفــه فــي أنها
مشاكل موجودة وأصبحت مستدامة
وليست تنمية مستدامة.
وقال إن "االنفاق في الكويت على
عال جدا مقابل المخرجات
التعليم ٍ
والمشكلة أن مفهوم ال ــذات لــم يبن
ب ـن ــاء س ـل ـي ـمــا ،وي ـج ــب أن يـهـتـمــوا
بالميول عند الطالب ،وال يعقل أن
نصل إلى المستوى العاشر والطالب
ال يعرف وين يروح".

وافق برلمان الطالب الخامس على مجموعة من التوصيات في ختام
الجلسة ،جاءت كالتالي:
• إنشاء ملتقى طالبي مكون من الطلبة في الثانوية العامة واللجنة
التعليمية لبحث القضايا التربوية والتعليمية مع المسؤولين في وزارة
التربية.
• إقامة مسابقة علمية لتحفيز الطلبة وهو عبارة عن تحد بين كل
مــدارس الحكومة والـمــدارس الخاصة بالتنسيق مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والمنافسة تكون في كل المواد العلمية ويتوسع االختبار
لباقي المواد والفوز يكون بإحراز أكثر من  %90من االختبار ويكون
بمبلغ مالي وتكريم للفائزين.
• إعادة بناء مدارس العاصمة وبناء مرافق رياضية وتوفير األغذية
السليمة وإسناد مسؤولية توفير المستلزمات الغذائية لشركة لتزويد
المدارس كافة وتقديم موعد االختبارات قبل شهر رمضان.
• إقامة دورات تدريبية في اللغة اإلنكليزية لتدريب الطلبة على التوفل
واأليلز تتحمل تكاليفها الدولة.
• اإلسراع في افتتاح المدارس الثانوية في منطقة الرميثية.
• إضافة حصة في منتصف األسبوع لمدة ساعة لممارسة الرياضة
بجميع أشكالها.

اختبار القدرات

المسابقات العالمية
وقــالــت الطالبة ري ــوف ال ـعــرادة:
أريــد الكالم عن مشاركة الطلبة في
المسابقات العالمية ،وهــذا ال شك
ي ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـت ـح ـص ـيــل ال ــدراس ــي
لـ ـلـ ـط ــال ــب ،اذ عـ ـن ــد عـ ــودت ـ ـهـ ــم مــن
االنجازات ال يجدون التقدير مما ادى
النسحابهم من هذه المسابقات ،لذلك

ويرعون النبتة التي غرسها راعي نهضتنا صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
وأشــار إلــى أن سمو األمـيــر أكــد فــي كلمته خالل
افتتاحه دور االنـعـقــاد ال ـعــادي الـثــانــي مــن الفصل
ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخ ــام ــس ع ـشــر ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــة أن
االلتزام بالدستور الكويتي ثابت ،وإيماننا بالنهج
الــدي ـم ـقــراطــي راس ـ ــخ ،وط ــال ــب س ـمــوه بــوقـفــة تــأمــل
وتقويم لمسيرتنا الديمقراطية ومعالجة سلبياتها.
وأوضــح أن التجربة تعتبر فرصة فريدة يظهر
من خاللها اكتمال شخصية الطلبة وقدرتهم على
تحمل المسؤولية ،ليكون لهم في المستقبل الدور
المأمول لحماية هذا الوطن الغالي.

الغانم يكرم الطالبة زينة الفليج
اقترح ان يخصص مقعد في جامعة
الكويت للطلبة الموهوبين ،وزيادة
 5في المئة من النسبة لهم.
وقالت الطالبة رنين نجيب :انا
طالبة في المدارس الخاصة ،ونحن
نعيش عملية تعليمية رائعة تختلف
عن التعليم الحكومي ،لذلك اطالب
باالهتمام بالتعليم الحكومي الذي
ً
ال يعتبر جاذبا للطلبة.
اما الطالب علي مبارك فقال :منذ
الصغر ونحن نسمع ان العقل السليم
فــي الجسم السليم ،فهل طبق هذا
األمــر؟ ولماذا ال نعمل بيئة جاذبة
للطلبة عبر المبنى المدرسي وصالة
االلعاب والمختبرات وغيرها".

حارس كرة يد
وقــال يوسف الصفران :يا وزير
الشباب ،انا حارس كرة يد ،وال تزال
رياضتنا موقوفة ،ونلعب في صالة
كيربي بنيت عــام  ،1989واؤك ــد ان
منشآت الرياضة عــار على الكويت
نظرا لتهالكها ،لذلك أطالب الحكومة
بتطوير الرياضة ورفع االيقاف.
اما علي العجمي فقال ان شباب
الكويت مستغل من تجار المخدرات،
وهذا ما اعلنه وزير الداخلية ،حيث

اكد ان الكويت اصبحت مركزا لتوزيع
المخدرات.
وقال فهد الهاجري :يجب زيادة
المهارات للتنافس الطالبي ،والعمل
على توفير آليات الممارسة الصحية
وزيادة االنتماء الوطني ،مشيرا الى
عيادة المدرسة ال يوجد لديها اال
البنادول ،وهذا عالج كل االمــراض،
وي ـج ــب ان ي ـتــم ت ـطــويــرهــا لصحة
طلبة افضل.
وتساءلت حوراء الموسوي :اين
تطوير المدارس؟ نحن انتخبناكم،
ف ـل ـم ــاذا ل ــم ت ـســاه ـمــوا ف ــي تـطــويــر
الدراسة؟
وقالت نجاح العتيبي :على مدار
اربـ ــع س ـن ــوات ف ــي بــرل ـمــان الـطــالــب
تطرح نفس المشكالت وال حل لها،
مـشـيــرة ال ــى ان مشكلة الطلبة في
المناهج ،ونحن نعاني الحشو الزائد
والترجمة الخاطئة.
وق ــال ــت م ـل ـي ـحــة ال ـح ــري ـج ــي :لم
نلمس اي تغير في البيئة المدرسية،
ف ــالـ ـطـ ـلـ ـب ــة ي ـ ــذهـ ـ ـب ـ ــون ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس
مغصوبين ،فال حوافز وال ترفيه.

التشعيب الدراسي
وانتقل برلمان الطالب الى البند

الثاني ،وهو التشعيب الدراسي في
الفصل العاشر ،وقالت طيف الشمري
ان بعض القرارات في وزارة التربية
تتخذ بشكل خاطئ ،وإلغاء الفترتين
الدراسيتين ال يصب فــي مصلحة
الطالب وال يزال يطبق.
وقــالــت الــزيــن الـهــويــدي ان نظام
الفترات االربــع يساعد الطالب على
التعويض بعكس الفترتين ،مشيرة
الى اننا انشأنا "هاشتاق" على تويتر
وصل ترند في هذه القضية.

خائفون على مستقبلنا
وانتقل البرلمان الطالبي الى البند
الثالث الخاص بحصول الطلبة على
التوفل وااليلز وقالت مريم الشمري:
نحن كطلبة نــدرس وخائفون على
مستقبلنا بسبب اختبار الـقــدرات
التعجيزي الذي يتسبب في احباط
الطالب.
من جهتها ،قالت شهد الراشد ان
اكثر ما يهم الطالب هو النسبة التي
يحصل عليها فــي نهاية الــدراســة،
الفـتــة ال ــى ان اخـتـبــار ال ـق ــدرات رغم
ً
اهميته يجب اال يعتبر اساسيا النه
ال يمكن ان يقيم مستوى الطلبة.
وق ــال ــت مــريــم ال ـك ـن ــدري :ان ــا من

الـ ـم ــدرس ــة االم ـي ــرك ـي ــة ،وال تخفى
عليكم المشكالت التي يعانيها طلبة
المدارس الخاصة حيث ان السياسة
المتبعة في نظام البعثات ال تتفق
مــع مـخــرجــات ال ـم ــدارس الـخــاصــة،
اذ ان طلبة هذا النوع من المدارس
يتخرجون قبل الحكومة وتذهب
فرصتهم بــااللـتـحــاق بالجامعات
ال ـعــال ـم ـيــة ب ـس ـبــب ان ـت ـظ ــار ت ـخــرج
المدارس الحكومية رغم ان مناهجنا
تختلف كليا عن بعضنا.
وق ــال ــت ب ـشــايــر ال ـس ـم ـيــري ان
قرار وزارة التربية بفرض التوفل
وااليلز ظالم للطلبة وواضــح ان
كل هم الطالب هــذان االختباران
مما يساهم في التأثير سلبا على
التحصيل الدراسي للطلبة.
وقال يوسف الرفاعي مخاطبا
وزير التربية :عندما وافقت على
تحمل المسؤولية في هذه الوزارة
ليعلم ان ابناء الكويت اصبحوا
ض ـح ـيــة ن ـظ ــام تـعـلـيـمــي هــابــط،
وانـ ـ ــا م ـح ـبــط ج ـ ــدا ع ـل ــى حــال ـنــا
التعليمي الذي يزداد غرقا سنة
تلو االخرى.
ورفع الغانم الجلسة الى العام
القادم.

حدث في الجلسة
 3بطل ماي
عندما انتقد الطالب علي مبارك الماء في المدارس ولونه
وعدم صحته ونظافته ،رد مــرزوق الغانم عليه بالقول :لك
مني  3بطل ماي.

بيزنس سوشيال ميديا
قــالــت ال ـهــويــدي ان الـطــالـبــات بـسـبــب االخ ـفــاق في
ن ـظ ــام ال ـف ـت ــرات االرب ـ ــع ال ــدراس ـي ــة ات ـج ـهــن ال ــى عـمــل
بـيــزنــس فــي ال ـســوش ـيــال مـيــديــا ل ـعــدم قــدرت ـهــن على
مواصلة الدراسة.

عسكر إلعادة تأهيل
متعاطي المخدرات

قدم النائب عسكر العنزي
اقتراحا برغبة بوضع
وتنفيذ برنامج صحي
ونفسي متكامل لعالج
وإعادة تأهيل متعاطي
املخدرات والعقاقير املؤثرة
على العقل من الشباب
بما في ذلك وضعهم
في دور العالج النفسي
والعصبي واطالعهم
على أحوال املدمنني الذي
ذهبت عقولهم ألخذ العظة
والعبرة منهم.

الحجرف يسأل عن حملة
الشهادات في «الصحة»

وجه النائب مبارك
الحجرف سؤاال إلى وزير
الصحة د .باسل الصباح
عن املوظفني الحاصلني
على شهادات عليا (دكتوراه
أو ماجستير) في الوزارة
وهم على رأس عملهم من
دون الحصول على بعثة أو
إجازة دراسية.
وطلب الحجرف في سؤاله
أسماء جميع املوظفني
الحاصلني على شهادات
عليا دكتوراه أو ماجستير
في جميع التخصصات
اإلدارية والفنية والطبية
وهم على رأس عملهم من
دون الحصول على بعثة
أو إجازة دراسية منذ عام
 2000حتى تاريخ ورود هذا
السؤال.

الحويلة يسأل عن إعالنات
بيع أدوية وأجهزة طبية

مبروك الدوري
عند انتهاء كلمة يوسف الصفران حارس مرمى يد نادي
الـكــويــت ،خــاطـبــه الـغــانــم بــالـقــول :شـكــرا وم ـبــروك ال ــدوري،
تستاهلون.

بالموت انجح
قال عبدالعزيز المطيري ان نظام الفترتين الدراسيتين
غـيــر م ـجــد ،فــأنــا بــال ـمــوت ان ـجــح ويـمـنـحــونـنــي فترتين
ل ـلــدراســة وال ـن ـجــاح ،ف ــاذا اخـفـقــت فــي ف ـتــرة كـيــف انجح
بالثانية؟

حفرة الثانوية
اعـتـبــر خــالــد الـعــويـهــان الـصــف الـعــاشــر ال ــدراس ــي حفرة
الثانوية؛ النه يجبر الطالب على دراسة كل المواد العلمية
واالدب ـ ـيـ ــة ف ــي وقـ ــت واحـ ـ ــد ،وه ـ ــذا ي ـضــر ال ـط ــال ــب ف ــي غير
تخصصه.

طقاقات
انتقدت نجاح العتيبي مناهج رياض االطفال الحكومية
التي تعتمد على الطقطقة والرقص بعكس الرياض الخاصة
التي تبني الطالب ،فهل يريدون ان يكون مستقبلنا طقاقات؟

«األسرة» :مراسيم وزارية تمنع المرأة من حقها اإلسكاني

الهاشم :توصلنا إلى حل توافقي لمنح «الكويتية» قرض الـ  70ألف دينار
استكملت لجنة ش ــؤون ال ـمــرأة واألسـ ــرة مناقشة التعديالت
المقترحة على قوانين الرعاية السكنية للمرأة ،بحضور وزيــرة
الدولة لشؤون اإلسكان د .جنان بوشهري وممثلي بنك االئتمان.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عقب اجتماع
اللجنة ام ــس ان االج ـت ـمــاع نــاقــش أحـقـيــة الـفـئــات الـتــي مــا زالــت
مـحــرومــة مــن الـقــرض اإلسـكــانــي ومنها ال ـمــرأة الكويتية بسبب
عراقيل او مراسيم وزاريــة صادرة تمنع المرأة من الحصول على
الحق اإلسكاني.
وقالت الهاشم إنــه تم االتفاق مع الحكومة على التوصل الى
صيغة وحل توافقي لمنح هذه الفئات المحرومة قرض الـ  70ألف
دينار.
وأضافت أن الحكومة أبدت مرونة في هذا الشأن ،بعد ان تأكدنا
من أن قانون منح القرض اإلسكاني ال يختص بالمرأة فقط ،وانه
يحق للرجل الكويتي المسن الــذي وصــل سن  65الحصول على
القرض اإلسكاني او شقة بصفة إيجار من قبل الحكومة.
وبـيـنــت ال ـهــاشــم ان ـهــا فــوجـئــت خ ــال االج ـت ـمــاع بــانــه ل ــم يتم
تخصيص سكن للمرأة في منطقة المطالع ،وطالبت الحكومة بمنح
المرأة حقها وتخصيص أراض لها في المطالع.
وأكــدت أنــه يجب منح السعادة للكويتين لتحقيق رؤية

هايف يسأل عن عدم منح
«الدكتوراه» من الجامعة

وجه النائب محمد هايف
سؤاال إلى وزير التربية
وزير التعليم العالي
د .حامد العازمي ،جاء فيه:
ما أسباب عدم منح شهادة
الدكتوراه من جامعة الكويت
في معظم التخصصات
وبخاصة القانون؟ وكم يبلغ
عدد املبتعثني الكويتيني
للخارج للحصول على
درجة الدكتوراه في السنوات
العشر األخيرة؟

العفاسي :تجربة فريدة تعزز النهج الديمقراطي
أكد وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
فهد العفاسي أن تجربة برلمان الطالب تعتبر فرصة
فــريــدة يظهر مــن خاللها اكتمال شخصية الطلبة
و قــدر تـهــم على تحمل المسؤولية ،ليكون لهم في
المستقبل الدور المأمول لحماية هذا الوطن الغالي.
وقــال في كلمة بمناسبة افتتاح برلمان الطالب
الفصل التشريعي الخامس ألقاها نيابة عن وزير
ال ـتــرب ـيــة والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .حــامــد ال ـع ــازم ــي إن
المجتمع تغير وأصبح مجتمعا عصريا ديمقراطيا
بكل ما في تلك الكلمة من معان ،وإن نظرات االعجاب
والتقدير تمأل النفس حينما نرى أبناء وطننا من
ال ـطــاب وال ـطــال ـبــات وه ــم يـسـتـشــرفــون المستقبل

سلة برلمانية

بوشهري والمضف في اجتماع «المرأة واألسرة» أمس
كويت  ،2035وأنه ال يحق لبنك االئتمان التذرع بأن المبلغ
المرصود نصف مليار وتم توزيع اكثر من ثلثيه.
وأضـ ــافـ ــت ال ـه ــاش ــم أن ال ـل ـج ـنــة ب ـح ـثــت أي ـض ــا م ــوض ــوع
العنف االســري مع الحكومة ،وتوصلنا الى ضــرورة سحب

ً
االق ـ ـتـ ــراح ال ـخ ــاص ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن وال ـم ــوج ــود ح ــال ـي ــا في
اللجنة التشريعية ،مشيرة إ لــى أن قــا نــون العنف األ ســري
سيكون جاهزا بعد شهر ،وذكرت أنه تم أيضا االطالع على
القصورالموجود في قانون الطفل.

شبو
قال الطالب علي العجمي ان المخدرات دخلت المدارس،
وكـيــس الشبو اصـبــح ب ـ  1.5دي ـنــار ،والب ــد ان نــدق ناقوس
الخطر.

اتقوا الله في «البدون»
ً
وق ــال عـبــدالـلــه الـسـلـطــان :مـخــاطـبــا وزي ــر الـتــربـيــة :أنتم
محاسبون أمام الله ،وعليكم االنصاف مع أهلنا "البدون"،
ً
إذ أصدرت وزارة التربية قرارا بمنع دراستهم ثم تم إلغاؤه،
فاتقوا الله في أهلنا البدون.

«المالية» :صرف تعويضات
العسكريين األسبوع المقبل
قــال رئيس لجنة الـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة النائب
صالح خورشيد إن صرف تعويضات العسكريين المتقاعدين
سـيـبــدأ االس ـب ــوع الـمـقـبــل ،وان جـمـيــع المستحقين عليهم
مراجعة الوحدة او جهة العمل التي كانوا يعملون بها ،ابتداء
من االحد حتى الخميس المقبل.
وقــال خورشيد في تصريح صحافي بمجلس االمــة إنه
اجتمع مع عدد من المسؤولين عن تنفيذ القرار ،وتم تحديد
يومي االحد واالثنين المقبلين لمراجعة من خدم اكثر من 25
سنة ،ومن خدم اقل من  25سنة حتى  20يراجع يومي الثالثاء
واالربعاء ،ومن خدم اقل من  20سنة يراجع يوم الخميس،
لتسلم وتوقيع النموذج الخاص بتعويضاتهم والبدء في
صرف هذه المبالغ.
وأضــاف :امــا من خــدم اقــل من  20سنة فسيكون له راتب
سنة ،الفتا الى أن كل شخص مستحق عليه مراجعة الوحدة
او جهة العمل التي كان يعمل بها.
وأش ــار إل ــى ان الـمـيــزانـيــة تــم وضـعـهــا فــي حـســاب وزارة
المالية بقيمة  56مليون دينار ،ولكن كانت هناك وجهات نظر
مختلفة في اللجنة الرباعية ،وتم االتفاق على جميع األمور.

وجه النائب د .محمد
الحويلة سؤاال إلى وزير
التجارة والصناعة خالد
الروضان عن إجراءات
جهاز "حماية املستهلك"
تجاه إعالنات بيع أدوية
طبية وعالجات وأجهزة
طبية دون وجود ترخيص.

الهدية يسأل عن العاملين
في مكتب وزير الصحة

ّ
وجه النائب محمد الهدية
سؤاال إلى وزير الصحة
د .باسل الصباح ،وفيه
طلب الهيكل التنظيمي
ملكتب الوزير ،وأسماء
شاغلي الوظائف
اإلشرافية في املكتب،
مع بيان سيرتهم
الذاتية ومهامهم
واختصاصاتهم ،وعدد
املستشارين الكويتيني
والوافدين فيه ،واملهام
املنسوبة إليهم.

٧
العازمي للمبارك :حكوماتك ...دفع فواتير وتوزيع مناصب بالوالءات
ةديرجلا
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برلمانيات

ً
قدم له استجوابا من  6محاور والغانم أدرجه على جدول أعمال جلسة أول مايو المقبل
استجواب
من  6محاور ،قدم النائب حمدان العازمي صحيفة
ً
لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،استنادا إلى نص
أحكام المادة  100من الدستور والمادة  133من الالئحة الداخلية
لمجلس األمة ،وأدرجه رئيس المجلس مرزوق الغانم على جدول
أعمال جلسة أول مايو.
ويعد هذا االستجواب الثالث لرئيس الوزراء بالمجلس الحالي،
حيث عبر االستجوابان اللذان تمت مناقشتهما في  10مايو
الماضي ،واكتفى فيهما المجلس بالمناقشة مع تشكيل لجنة
لدراسة ما جاء في محاورهما.
محيي عامر

المحاور شملت
مدركات الفساد
والعهد والقوانين
والجناسي والبدون
واإليقاف الرياضي

المبارك المسؤول
األول عن مجمل
القضايا الواردة
باالستجواب بعد
توليه  7حكومات
متتالية

ق ــدم الـنــائــب ح ـمــدان الـعــازمــي
ص ـح ـي ـف ــة اسـ ـتـ ـج ــواب ــه لــرئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـيــخ
ج ـ ــاب ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك م ـت ـض ـم ـن ــة 6
م ـ ـحـ ــاور ت ـح ــدث ــت عـ ــن م ــدرك ــات
الفساد ،وحساب العهد ،والتأخر
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــوانـ ـي ــن ،وس ـحــب
الـجـنــاســي ،والـ ـب ــدون ،واالي ـقــاف
الرياضي.
وأك ــدت صحيفة االسـتـجــواب
ف ــي بــداي ـت ـهــا ان ــه ب ـمــا ان رئـيــس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ه ــو ال ـم ـســؤول
األول عن رســم السياسة العامة
للحكومة ويتولى رئاسة جلسات
المجلس واإلشراف على تنسيق
األعمال بين ال ــوزارات المختلفة
فقد تقدمت بهذا االستجواب".
وشـ ـ ــددت الـصـحـيـفــة ع ـلــى ان
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ج ـ ــاء مـ ــن ال ـن ــائ ــب
ً
المستجوب التزاما منه بالقسم
الدستوري واألمانة التي حملها
إيــاهــا الـشـعــب الـكــويـتــي خاصة
ب ـعــد ال ـت ــده ــور ال ــواض ــح الـنــاتــج
عــن سياسة الحكومة المعمول
بها والتي ال تتسم بالفعالية بل
التوسع بالصرف وهدر األموال
الـعــامــة دون إن ـج ــازات حقيقية،
وإن ـم ــا هـيـمــن عـلـيـهــا الـغـمــوض
وسوء استخدام السلطة وانتشار
الفساد.
وح ــرص الـنــائــب المستجوب
في مقدمة استجوابه على القول:
"يعلم سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك قبل غيره
أن اختالفنا معه كما كان اتفاقنا
ً
ألجــل الكويت وأهلها بعيدا عن
المصالح الشخصية والتكسب
الــدنـيــوي ،خــاصــة أنــه المسؤول
األول عــن مجمل الـقـضــايــا التي
تـتـنــاولـهــا ه ــذه الـصـحـيـفــة بعد
توليه  7حكومات متتالية".
ثــم انتقل النائب المستجوب
الــى توضيح محاور استجوابه
التي تمثلت في االتي:

المحور األول  :تراجع الكويت
في مؤشر مدركات الفساد

اختالفنا معه كما
كان اتفاقنا ألجل
الكويت وأهلها
ً
بعيدا عن المصالح
الشخصية

أصـ ـ ـ ــدرت م ـن ـظ ـمــة ال ـش ـفــاف ـيــة
الــدول ـيــة وم ـقــرهــا بــرلـيــن نتائج
م ــؤش ــر مـ ــدركـ ــات ال ـف ـس ــاد ل ـعــام
 ،2017الذي تراجعت فيه الكويت
 10مراكز عن عام  ،2016لتحل في
ً
الترتيب الـ  85عالميا ،والخامس
ً
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا ،ل ـ ـي ـ ـكـ ــون ال ـ ـتـ ــراجـ ــع
ً
التاريخي في الـ  14عاما األخيرة
ً
ل ـل ـكــويــت ن ـح ــو  50مـ ــركـ ــزا عـلــى
جدول المؤشر ،من الترتيب الـ 35
عالميا في عام .2003
وإذا كــانــت المنظمة الــدولـيــة
غ ـيــر مـخـتـصــة ب ــرصــد الـقـضــايــا
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـف ـس ــاد ،خـصــوصــا
أن دورهـ ـ ــا يـنـحـصــر ف ــي قـيــاس

وجاءت محاور االستجواب الستة تحت عنوان «تراجع الكويت
في مؤشر مدركات الفساد ،وتجاوزات حساب العهد ،وتعامل
الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس
األمة ،وعدم إصدار لوائحها التنفيذية وسوء استعمال السلطة
وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب الجناسي ،وفشل الحكومة
والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي
الجنسية ،واستمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن
ذلك.
م ــدرك ــات ال ـف ـســاد والـبـيـئــة الـتــي
ت ـش ـج ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــاره ف ـ ـ ــإن دورن ـ ـ ــا
ال ــرق ــاب ــي يـحـتــم عـلـيـنــا مـســاء لــة
رئيس الوزراء المسؤول األول عن
تدهور ترتيب الكويت وتشويه
ً
سمعتها دوليا.
ولعل أبرز القضايا التي نتج
عنها هذا التراجع تمثل في اآلتي:
أوال :تأخر المشاريع اإلنشائية
الكبرى وبروز األوامر التغييرية
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـق ـ ــود هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع
ك ـ ـ ــأح ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ـ ــم وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـظ ــاه ــر
الهدرواالستنزاف للمال العام.
ثانيا :الواسطة والمحسوبية
فـ ــي ت ـع ـي ـي ـنــات ال ـق ـي ــادي ـي ــن :فــي
ال ــوق ــت ال ــذي تـعــانــي ال ــدول ــة من
قـضـيــة ال ـب ـطــالــة ن ـجــد الـحـكــومــة
تمارس هوايتها في دفع الفواتير
الـسـيــاسـيــة وت ــوزي ــع الـمـنــاصــب
وفــق األهــواء وال ــوالءات من دون
اعـ ـتـ ـب ــار ألص ـ ـحـ ــاب ال ـت ـخ ـصــص
والكفاءات.
 اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـ ـل ـ ــى ت ـع ـي ـي ــنً
ش ـخ ـص ـي ــات س ـق ـط ــت س ـيــاس ـيــا
ل ـ ـش ـ ـغـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــب الـ ـمـ ـهـ ـم ــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي ال ــدول ــة ما
ي ـش ـيــر إلـ ــى ان ـت ـق ــال فـشـلـهــم إلــى
أم ـ ــاك ـ ــن أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ــؤسـ ـس ــات
ال ــدول ــة ،وم ـثــال عـلــى ذل ــك تفشي
ظ ــاه ــرة الـتـنـفـيــع ب ــال ـم ــال ال ـعــام
والـ ـمـ ـن ــاص ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة حـتــى
أصبحت ظاهرة المستشارين في
أجهزة الدولة المختلفة واضحة
لكل ذي عينين وبخاصة مجلس
الــوزراء والــوزارات دون أن يسند
لهم أي مهام أو واجبات.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :تـ ـ ـك ـ ــرار الـ ـم ــاحـ ـظ ــات
التي يــوردهــا دي ــوان المحاسبة
ً
سنويا في تقاريره واحتواؤها
على عـشــرات األدل ــة على تفشي
الـفـســاد فــي األج ـهــزة الحكومية
والعبث بالمال العام ومنها عجز
الـحـكــومــة ع ــن تـحـصـيــل الــديــون
المستحقة ل ـل ــوزارات واإلدارات
الحكومية لدى الغير عن السنة
المالية /2016 ،2017والتي بلغت
أكثر من  1.34مليار دينار.

المحور الثاني :تجاوزات
حساب العهد
حـ ـس ــاب ال ـ ُـع ـه ــد ه ــو ال ـص ــرف
الذي يتم خارج أبواب الميزانية،
ويـفـتــرض تـســويـتــه قـبــل انـتـهــاء
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة بــالـتـنـسـيــق مع
ال ـج ـهــة ووزارة ال ـم ــال ـي ــة ،إال أن
التضخم في هذا الحساب يبين
عــدم جدية الحكومة في تسوية
الحساب ومعالجة الخلل.
فحص أرصدة حساب األصول
ال ـم ـتــداولــة (ال ـع ـه ــد) ،يـشـيــر إلــى
تضخم أرصدة حسابات األصول
ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة وح ـس ــاب ــات

مدينة أخرى واألصول المتداولة
األجـنـبـيــة ودف ـع ــات واع ـت ـمــادات
نـقــديــة بــالـخــارج للسنة المالية
 2 0 1 7 / 2 0 1 6فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــا ت
الحكومية والملحقة ،وهي عبارة
عن مبالغ متراكمة خالل سنوات
طويلة بلغت  6مـلـيــارات دينار،
رغـ ــم أن ال ـح ـس ــاب ــات الـخـتــامـيــة
للجهات الحكومية بينت أنه منذ
السنة المالية  1994/1993كان
المبلغ  196مليون دينار.
وبلغت الدفعات واالعتمادات
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــارج فـ ـ ــي هـ ــذا
ال ـح ـســاب  2.2م ـل ـيــار دي ـن ــار في
ا لـ ـسـ ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة 2017- 2016
وتتمثل هذه األرصدة في المبالغ
النقدية وأرصدة حسابات البنوك
الـمـفـتــوحــة لـلـسـفــارات والـمــراكــز
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـج ـه ــات ب ــالـ ـخ ــارج،
باإلضافة إلــى قيمة المستندات
التي صرف منها ،ولم يتم قيدها
على بنود مصروفات الميزانية.
وك ـ ـ ـ ــان ن ـص ـي ــب الـ ـصـ ـح ــة مــن
هـ ــذه االعـ ـتـ ـم ــادات  1.08م ـل ـيــار،
ً
والخارجية  652مليونا ،والتعليم
ً
ً
ال ـع ــال ــي  260م ـل ـي ــون ــا ،وأخـ ـي ــرا
ً
الدفاع  217مليونا.
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الـمـتــداولــة المالية المحلية 3.6
مليارات دينار ،من دون أن تدبر
ال ـح ـكــومــة االعـ ـتـ ـم ــادات الـمــالـيــة
لتسوية حساب ُ
العهد ومعالجة
التجاوزات في الميزانية.
ورغ ــم تـعـهــد مـجـلــس الـ ــوزراء
بتقديم صــور المستندات كافة
لـ ـ ــديـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ل ـت ـج ــاوز
ص ـعــوبــات اعـ ــداد ت ـقــاريــره بهذا
ال ـش ــأن وإيـ ـج ــاد أف ـض ــل الـحـلــول
العملية لمسألة العهد وحسمها،
إال أن التجاوزات ال تزال مستمرة.

المحور الثالث :تعامل
الحكومة المتراخي والبطيء
مع بعض القوانين الصادرة
من مجلس األمة وعدم
إصدار اللوائح التنفيذية
ً
أوال  :عدم تحقيق العدالة في
تطبيق الـمــرســوم رقــم 2018/94
ال ـ ـخـ ــاص بـ ـت ــوزي ــع ال ـ ــدوائ ـ ــر فــي
انتخابات المجلس البلدي:
ً
أصـ ــدرت الـحـكــومــة مــرســومــا
رقــم  20018/9أضافت من خالله
م ـ ـنـ ــاطـ ــق جـ ـ ــديـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ــدول
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـح ــق ل ـهــم
التصويت في انتخابات المجلس
البلدي ،ووزعــت  19منطقة على
الدوائر االنتخابية من السادسة
ح ـتــى ال ـع ــاش ــرة ف ــي ح ـيــن خلت
ال ــدوائ ــر الـخـمــس األولـ ــى مــن أي
إضافة وهو ما لم يحقق العدالة
في تطبيق هذا المرسوم ،كما أن
الـتــوزيــع لــم يـكــن حـســب النطاق

المبارك والعازمي في جلسة استجواب عادل الخرافي (أرشيفية)
ال ـ ـج ـ ـغـ ــرافـ ــي وال ح ـ ـتـ ــى ح ـســب
الـكـثــافــة ال ـعــدديــة ،وإن ـمــا اعتمد
التوزيع على المحاباة واألهواء
الشخصية.

المحور الرابع :سوء استعمال
السلطة وإصدار مراسيم أو
قرارات بسحب أو إسقاط أو
إفقاد الجنسية الكويتية عن
بعض حامليها ،وعدم اعتماد
توصيات اللجنة المكلفة
بدراسة الملفات
لـقــد خــالـفــت الـحـكــومــة الـقــانــون
وأ س ــاء ت استعمال السلطة فيما
مــارس ـتــه بــانـتـقــائـيــة أو انتقامية
أو ب ــدواف ــع س ـيــاس ـيــة ف ــي تــأويــل
الـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري رقـ ـ ـ ــم ()١٥
ل ـس ـنــة  ١٩٥٩بـ ـق ــان ــون الـجـنـسـيــة
الكويتية – الـصــادر فــي الخامس
وفي تطبيقه
من ديسمبر ِ – ١٩٥٩
وذلـ ــك ب ـمــا أص ــدرت ــه م ــن مــراسـيــم
أو ق ـ ــرارات بـسـحــب أو إس ـق ــاط أو
إف ـ ـقـ ــاد ال ـج ـن ـس ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة عــن
بعض حامليها ثم رفض الحكومة
أو عـ ـج ــزه ــا ع ـ ــن تـ ـب ــري ــر ح ـق ـي ـقــة
األسباب لهذه القرارات االنتقائية
واالنتقامية ذات الدوافع واألغراض
واألهداف السياسية.
الـ ـحـ ـك ــوم ــة تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ق ــان ــون
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة الس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف الـ ــذيـ ــن
ينتقدونها وكأنه أداة ضغط ضد
المواطنين الذين يعترضون على
سياستها وقد تم سحب الجناسي
مـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــات داخـ ـ ــل
المجتمع ،وتوجد أمثلة تطبيقية
على النحو التالي:
اإلع ــام ــي ،ال ـتــاجــر ،الـسـيــاســي،
الـ ــداع ـ ـيـ ــة اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي ،وص ــاح ــب
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي
ل ــم ت ـل ـت ـفــت ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي سـحــب
الجناسي إلى أي اعتبارات أخالقية
أو اجتماعية أو قانونية مترتبة
على سحب تلك الجناسي.
ول ــم تـكـتــف الـحـكــومــة بــذلــك بل
تجاوزت أحكام الدستور بما كفله
من حق التقاضي في الـمــادة ١٦٦
منه عندما رفضت بسط سلطان
الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ك ــاف ــة م ــراسـ ـي ــم أو
قــرارات سحب أو إسقاط أو إفقاد
ال ـج ـن ـس ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة وت ـع ـس ـفــت
بإصرارها على حرمان المتضررين
م ــن اسـتـعـمــال حـقـهــم الــدس ـتــوري

الحمود والعبدالله حضرا في الصحيفة
حضر الوزيران السابقان الشيخ سلمان الحمود والشيخ محمد العبدالله
فــي صحيفة اال س ـت ـجــواب ،حـيــث ذ كــر ا لـنــا ئــب ا لـمـسـتـجــوب ضـمــن حــد يـثــه عما
ً
اسماه بـ "اإل صــرار على تعيين شخصيات سقطت سياسيا لشغل المناصب
المهمة واالستراتيجية".
و فــي هــذا السياق ا شــار النائب المستجوب ا لــى تعيين وز يــر اإل عــام وز يــر
الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود رئيسا للهيئة العامة
للطيران المدني بدرجة وزير بعد أن استقال على إثر االستجواب الذي قدم
له ونتج عنه بوادر بطرح الثقة فيه.
و كــذ لــك تعيين وز يــر ا لــدو لــة لـشــؤون مجلس ا ل ــوزراء السابق الشيخ محمد
ً
العبدالله نائبا لوزير شؤون الديوان األميري بعد أن استقال مع الحكومة على
إثر االستجواب الذي قدم له ونتج عنه بوادر بطرح الثقة فيه.

ً
 13قانونا لم يتم صدور لوائحها التنفيذية
فــي الـمـحــور الــرابــع ،ذكــر الـنــائــب المستجوب  13قــانــونــا أقرها
مجلس االمة ولم تصدر لوائحها التنفيذية ولم تلتزم بما تعهدت
به أمام لجنة االولويات البرلمانية ولم تعر مجلس األمة أي اهتمام،
والقوانين هي:
 قانون رقم  33لسنة  2016بشأن بلدية الكويت. قانون رقم  38لسنة  2014بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5لسنة  1984بشأن إنشاء بيت الزكاة.
 قــانــون رقــم  1لسنة  2012فــي شــأن إنـشــاء وتــأسـيــس محفظةاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
 قانون رقم ( )28لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم( )51لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين
المتعثرين في سداد القروض االستهالكية تجاه البنوك وشركات
االستثمار.
 قانون ( )29لسنة 2015م في شأن الترخيص بتأسيس شركةمساهمة كويتية لالتجار بالمواشي.
 قانون رقم ( )19لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم( )39لسنة 2010م بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء

وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
 قانون رقم ( )67لسنة 2015م في شأن الديوان الوطني لحقوقاإلنسان.
 قانون رقم  2لسنة  2017في شأن تعديل بعض أحكام القانونرقم  10لسنة  1998في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت
الـصـنــاعــي لــدعــم تـمــويــل ال ـن ـشــاط ال ـحــرفــي وال ـم ـشــاريــع الصغيرة
للكويتيين.
 قانون رقم  15لسنة  2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1لسنة  2016بإصدار قانون الشركات.
 قانون رقم  17لسنة  2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40لسنة  1972بشأن حاالت الطعن في التمييز وإجراءاته.
 قانون رقم  85لسنة  2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6لسنة  2010في شأن العمل في القطاع األهلي.
 قانون رقم  86لسنة  2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28لسنة  2011بشأن منح بدالت ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيين في وزارة التربية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
 -قانون رقم  87لسنة  2017في شأن الرياضة.

العبدالله والحمود

 ...وعقب تقديمه :ال للسرية
عقب تقديمه االستجواب ،أكد النائب حمدان
العازمي أن المبارك هو المسؤول عن كل القضايا
التي وردت في المحاور.
وأعلن العازمي في تصريح للصحافيين رفضه
مناقشة االستجواب في جلسة سرية ،الفتا الى ان
نواب االمة هم اصحاب القرار اذا صارت الجلسة
سرية ،مطالبا رئيس الوزراء بصعود المنصة في
جلسة علنية "وهو ما يعد مكسبا للمبارك ،لتفنيد
كل القضايا الواردة به ،خاصة انه تعهد بحلها".
وقال العازمي ردا على اسئلة الصحافيين :ما
ان يقدم استجواب اال وتظهر التأويالت حوله،
ف ــدوائ ــر الـبـلــدي مـطــروحــة فــي االس ـت ـجــواب الــى
جــانــب القضايا الـتــي وقــع فيها الظلم والفساد
وعدم التعاون ونقض العهود ووعــود الحكومة
مع المجلس.
ب ــالـ ـطـ ـع ــن ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـم ــراسـ ـي ــم
والقرارات أمام القضاء.
ورغـ ـ ـ ــم االن ـ ـفـ ــراجـ ــة وال ـم ـك ــرم ــة
األميرية التي أعلنت في السادس
م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس  2017بـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف
رئيسي السلطتين دراس ــة ملفات
المسحوبة جناسيهم وإ عــاد تـهــا
للمستحق ،ثم شكل الرئيسان لجنة
ل ــدراس ــة ه ــذه الـمـلـفــات ،إال ان ــه تم
تجميد هذه اللجنة ولم يتم اعتماد
تــوصـيــاتـهــا الـتــي أثـبـتــت بالدليل
الـقــاطــع حــق ع ــدد مــن المسحوبة
جناسيهم في إعادتها لهم.

المحور الخامس :فشل
الحكومة والقصور الواضح
في تصديها لمعالجة
مشكلة غير محددي الجنسية
(البدون) مما أدى إلى
المساس بسمعة الكويت في
المحافل الدولية ومنظمات
حقوق اإلنسان
الحكومة على مدى عقود طويلة
فـشـلــت ف ــي مـعــالـجــة مـشـكـلــة غير
م ـح ــددي الـجـنـسـيــة (ال ـ ـبـ ــدون) ،إال
أ نـهــا فــي عهد سمو الشيخ جابر
المبارك تعمدت إفشال أي معالجة
لهذه القضية الشائكة ،فرغم إعالن
رئيس الجهاز المركزي لمعالجة
أوض ـ ــاع الـمـقـيـمـيــن ب ـص ــورة غير
قــانــون ـيــة أن ع ـمــل ال ـج ـه ــاز أسـفــر
ً
ع ــن اس ـت ـح ـقــاق  34الـ ـف ــا م ــن هــذه
الـفـئــة للجنسية الـكــويـتـيــة ،إال أن
الحكومة تماطل حتى في منحهم
أبسط حقوقهم وتتفنن في وضع
الـقـيــود األمـنـيــة عـلـيـهــم ،مـمــا أدى
إلــى المساس بسمعة الكويت في
المحافل الدولية ومنظمات حقوق
اإلنسان ووجود العديد من المآخذ
من قبل المجتمع الدولي بشأن عدم
التزام الكويت بالمعايير الدولية
في مجال حقوق اإلنسان باإلضافة
إلى الوضع المأساوي الذي وصلت
إل ـيــه فـئــة غـيــر م ـحــددي الجنسية
(ال ـب ــدون) مـمــا أدى إلــى مـحــاوالت
انتحار موثقة.
ً
أوال :الجوازات المزورة
ً
ال ـج ـم ـي ــع ي ـع ـل ــم ويـ ـع ــي ت ـم ــام ــا
أن ه ــذه الـ ـج ــوازات ج ــاء ت نتيجة

محاوالت انتحار  7من «البدون»
في المحور الخامس
تضمن المحور الخامس الخاص بـ "الـبــدون" تسليط الضوء
على سبع حاالت من البدون حاولوا االنتحار ،نتيجة مأساتهم
اإلنسانية ،وبعد ان وجــدوا أنفسهم في طريق مسدود ومشاكل
متراكمة متزايدة من دون أي حلول فعلية.

«الشدادية» ومستشفى جابر
وطريق الجهراء
من أهم المشروعات التي تحدث عنها النائب المستجوب في
البند االول الـخــاص بتأخر المشاريع االنشائية والـتــي استند
فيها الى اسباب تراجع الكويت في مؤشر "مدركات الفساد" ،ثالثة
مشاريع :جامعة الشدادية ومستشفى جابر ،وتنفيذ وتطوير طريق
الجهراء وتنفيذ طريق جمال عبد الناصر.

حمدان العازمي ومعه صحيفة استجوابه

ضغوط مورست على غير محددي
ال ـج ـن ـس ـيــة (ال ـ ـبـ ــدون) والـ ـت ــي لـجــأ
ً
بعضهم إليها هــر بــا مــن الجحيم
ال ــذي يعيشونه ألنـهــم ال يملكون
ال ـب ـطــاقــات األم ـن ـيــة ال ـت ــي تـصــرف
لـ ـفـ ـئ ــة غـ ـي ــر م ـ ـح ـ ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــة
(البدون) وبالتالي ال يستطيعون
الحصول على أي حق من الحقوق
االجتماعية الـتــي تــوفــرهــا الــدولــة
على مضض لتلك الفئة.
ً
ثــانـيــا :اإلهـمــال المعيشي لفئة
غير محددي الجنسية (البدون)
مشكلة غير مـحــددي الجنسية
(البدون) بدأت سياسية ثم قانونية
ثــم اآلن تحولت إلــى حــالــة تدهور
معيشي وفـقــر مــدقــع ومــن األمثلة
الدالة على ذلك:
• حــرمــانـهــم مــن الـتــوظـيــف في
القطاع الحكومي وإذا توافر في أي
جهة يكون وفق قيود تعيق منحهم
هذا الحق.
• عدم قبولهم في الجامعات.
• عــدم تــوافــر الرعاية الصحية
الكاملة لهم.
• صـ ـ ـع ـ ــو ب ـ ــة ا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراج أي
مستندات متعلقة بتلك الفئة مثل
جواز السفر.
ً
ث ــال ـث ــا :ال ـخ ـط ــورة األم ـن ـي ــة مــن
تفاقم تلك المشكلة
الـ ـضـ ـغ ــوط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة عـلــى
ً
تلك الفئة وتهميشهم اجتماعيا
باإلضافة إلــى عــدم توافر الرعاية
الـصـحـيــة والتعليمية لـهــم وعــدم
وجود مستندات تحقق شخصية
لبعضهم أدى إلى دفعهم أن يكونوا
ً
ً
ً
عبئا أمنيا ناتجا عن وجود الفراغ
ب ـيــن ف ـئــة ال ـش ـب ــاب ب ــال ــذات ودف ــع
الكثير منهم إلــى اتـجــاه الجريمة
وأصـ ـبـ ـح ــوا ع ــرض ــة لــاسـتـقـطــاب
للفكر المتطرف.
ً
رابـ ـ ـع ـ ــا :م ـ ـح ـ ــاوالت االنـ ـتـ ـح ــار
المتكررة لتلك الفئة
ل ـ ـقـ ــد وص ـ ـل ـ ــت ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـمـ ــأسـ ــاة
اإلن ـســان ـيــة إل ــى أق ـصــى ال ــدرج ــات
ح ـيــث وج ـ ــدت ت ـلــك ال ـف ـئــة نفسها
بطريق مسدود ومشاكل متراكمة
متزايدة من دون أي حلول فعلية
م ــا ج ـع ــل ال ـب ـع ــض م ـن ـهــم ي ـح ــاول
االنتحار.

المحور السادس :استمرار
التوقف الرياضي ومسؤولية
رئيس الوزراء عن هذا
التوقف
رغم عــودة الرياضة الكويتية
ب ـع ــد اإلي ـ ـقـ ــاف ال ـت ــي ع ــان ــت مـنــه
خ ـ ــال ا لـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن 2012-2007
وتمكن الشباب من المشاركة في
أولمبياد لندن تحت علم الكويت
بعد التدخل المباشر لسمو األمير
وإصدار مرسوم بقانون ()2012/26
إال أن الحكومات المتعاقبة التي
ترأسها سمو الشيخ جابر المبارك
قامت لألسف بمخالفة توجيهات
صــاحــب السمو -حفظه الـلــه -مما
أع ــاد كــابــوس اإلي ـقــاف مــرة أخــرى
إلى الرياضة الكويتية.
وبـ ـم ــا أن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء هــو
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول األول ع ـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
اإليـ ـق ــاف ع ــن ال ــري ــاض ــة الـكــويـتـيــة
ً
خصوصا بعد التدوير الحكومي
الــذي أج ــراه أخـيــرا بإبعاد الــوزيــر
خ ــال ــد ال ـ ــروض ـ ــان عـ ــن ال ـم ـس ــاء ل ــة
السياسية ،وتعيين وزيــر اإلعــام

ً
م ـح ـم ــد الـ ـجـ ـب ــري وزيـ ـ ـ ـ ــرا ل ـل ــدول ــة
لشؤون الشباب.
نود أن نبين بعض المخالفات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـمـ ــت ف ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
السابق وأعفاه سمو الرئيس من
المسؤولية:
• أقــر مجلس األمــة القانون 87
لسنة  2017بشأن الرياضة وإلــى
اآلن لم يتم رفع اإليقاف المفروض
ع ـلــى ال ــري ــاض ــة ال ـكــوي ـت ـيــة مــاعــدا
ً
لعبة كرة القدم ،علما بأن المكتب
التنفيذي لالتحاد الــدولــي للسلة
ً
قــد رفــض أخ ـيــرا رفــع اإلي ـقــاف عن
ال ـكــويــت ،وكــذلــك االت ـح ــاد الــدولــي
للجمباز.
• رف ــع اإلي ـق ــاف ع ــن ك ــرة الـقــدم
ً
الكويتية يعد كذبة كبيرة وتضليال
للشارع الرياضي ،إذ فوجئنا بعدم
االع ـتــراف بشرعية اتـحــاد الشيخ
أحـ ـم ــد ال ـي ــوس ــف وت ـع ـي ـيــن لـجـنــة
تسوية من قبل االتحاد الدولي.
• تــم رفــع الــدعــم المالي المقدم
إل ــى بـعــض الـمـنـظـمــات الرياضية
وك ــذل ــك ان ـت ـه ــاء اس ـت ـض ــاف ــة م ـقــار
هــذه المنظمات في دولــة الكويت،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـتـســابــق ال ــدول
الستضافة مـقــار هــذه المنظمات
على أراضيها.
• منذ  2015/10/27تاريخ إيقاف
الرياضة الكويتية ومسلسل هدر
ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام م ـس ـت ـمــر مـ ــن خ ــال
االجتماعات والمهام هنا وهناك
وتشكيل اللجان وفرق العمل ورفع
د ع ــاوى قضائية على المنظمات
الدولية واالستعانة بالمستشارين
والـ ـخـ ـب ــراء ،وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف
رضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــت ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ل ـ ـش ـ ــروط
المنظمات الدولية (الفاسدة على
حد قولهم).
• صدر القانون  21لسنة 2016
بـ ـش ــأن دع ـ ــم األن ـ ــدي ـ ــة ال ــري ــاض ـي ــة
بحيث يخصص مبلغ ق ــدره 750
ألف دينار كويتي لكل ناد رياضي
م ـش ـهــر وف ـق ــا ل ـل ـق ــان ــون  42لـسـنــة
 1978كدعم سنوي طبقا للقرارات
والـضــوابــط الـتــي يـصــدر بها قــرار
م ــن مـجـلــس إدارة الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـلــريــاضــة ،إال أن ــه ح ـتــى تــاريـخــه
ل ــم يـ ـص ــدر ال ـم ـج ـلــس أي قـ ـ ــرارات
وضوابط بهذا الشأن.
• ص ـ ــرف مـ ـي ــزانـ ـي ــات ل ــأنــديــة
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات رغـ ـ ــم انـ ـتـ ـه ــاء م ــدة
مـ ـج ــا ل ــس إدارات ه ـ ـ ــذه األ نـ ــد يـ ــة
واالت ـ ـحـ ــادات الــريــاض ـيــة (أع ـضــاء
الجمعيات العمومية لالتحادات
الرياضية).
• الدعوة النتخابات االتحادات
ال ــري ــاض ـي ــة وأعـ ـض ــاء الـجـمـعـيــات
الـعـمــومـيــة ل ـهــا (م ـجــالــس إدارات
األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة) ال ـتــي انـتـهــت
مدتها القانونية.
• رغم ما تقوم به الدول بتكريم
أبطالها الرياضيين إال أن القرارات
الحكومية األخـيــرة تمثل مشروع
قتل بطيء لجميع الرياضيين في
الكويت ،وأبرز مثال على ذلك القرار
الـمـفــاجــئ بــاع ـتــزال بـطــل الـكــويــت
األولمبي فهيد الديحاني بسبب
قرارات وزارة المالية.
وفــي ختام صحيفة استجوابه،
ً
ق ــال الـنــائــب المستجوب "انـطــاقــا
من كل ما سبق فإنني ً
وأداء لألمانة
التي حملني إياها الشعب الكويتي
بـ ــالـ ــذود ع ــن ح ــري ــات ــه وم ـصــال ـحــه
وأمواله أتوجه بهذا االستجواب إلى
سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته".
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ً
ً
 61مرشحا اإلجمالي حتى نهاية اليوم الثامن ...وإغالق الباب غدا
 6تقدموا بأوراقهم بينهم رئيس اللجنة الفنية السابق
علي حسن ومحمد الجاسم

ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم  6مـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن ال ـ ــى
إدارة اال ن ـت ـخــا بــات للتسجيل
الن ـت ـخــابــات الـمـجـلــس الـبـلــدي
 ،2018بـيـنـهــم رئ ـي ــس الـلـجـنــة
الفنية السابق للمجلس ،حيث
أقفل باب اليوم الثامن بإجمالي
 61م ــرش ـح ــا ،بـيـنـهــم مــرشـحــة
واحدة الى اآلن.
ومن المنتظر أن يزيد العدد
اليوم وغدا الذي يعد آخر يوم
للتسجيل ،وسيتم إ قـفــال باب
ال ـتــرشــح ويـبـقــى ب ــاب الـتـنــازل
مفتوحا أمام الجميع.
من جهته ،قال مرشح الدائرة
الثالثة ،خالد الحسن ،إن هناك
خلطا لمفهوم المجلس البلدي،

ح ـيــث إن ه ـنــاك م ــن يـعـتـقــد أن
دور المجلس البلدي يقتصر
على تسمية الـشــوارع ونظافة
الشواطئ البحرية فقط ،مؤكدا
أن المجلس البلدي له دور مهم
وح ـ ـيـ ــوي ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظــل
وج ـ ــود خ ـطــة ل ـلــدولــة وتـنـمـيــة
م ـن ـشــودة م ــن ق ـبــل س ـمــو أمـيــر
البالد في بناء وتحقيق رؤية
.2035
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ق ـ ــا ن ـ ــون
الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي حـيـنـمــا بــدأ
 1972 /15كانت له صالحيات
مـطـلـقــة ف ــي ت ـحــديــد الـمـنــاطــق
ال ـس ـك ـن ـي ــة وع ـ ـمـ ــل م ـخ ـط ـطــات
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع وع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم

للمباني السكنية والتجارية،
خاصة أن الدولة حينها كانت
متقدمة على الــدول المجاورة
والعربية أيضا في التخطيط
والمجال العمراني.
وأوضـ ــح أن قــانــون البلدية
 2005 /5ح ــد م ــن صــا ح ـيــات
المجلس البلدي وقلص دوره
وحــولــه إلــى مجلس "ص ــوري"،
السـ ـيـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــاك ت ـه ـم ـي ـشــا
حكوميا للمجلس البلدي بعد
ق ــان ــون  2016 /33الـ ــذي حــول
م ـع ـظــم ص ــاحـ ـي ــات ال ـم ـج ـلــس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي إلـ ـ ــى ج ـ ـهـ ــات أخـ ـ ــرى،
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن هـ ـن ــاك رغ ـبــة
في تنفيذ آلية جديدة ووضع

المثالب السابقة التي حصلت
في القانون .2016 /33
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق شـ ـع ــار
الدولة الجديد "كويت جديدة"
تــزام ـنــا م ــع ان ـت ـخــابــات الـبـلــدي
أمــر يتطلب مــزيــدا مــن الجهود
ال ـم ـب ــذول ــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى تـلــك
الــرؤيــة ،مشيرا إلــى أن مشروع
ت ـطــويــر الـ ـج ــزر ي ـعــد م ـشــروعــا
حيويا يحول الدولة إلى موقع
استراتيجي مهم في المنطقة،
مطالبا الحكومة بــأن تزيد من
ص ــاح ـي ــات ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
"حتى نحقق المطالب المرجوة
الـ ـت ــي ي ـت ـط ـلــع الـ ـيـ ـه ــا ال ـش ـب ــاب
الكويتي".

صالحيات األعضاء

قالوا

تطوير الجزر
ّ
يحول الكويت
إلى موقع
استراتيجي

خالد الحسن

تعديل القانون
الحالي
لمزيد من
الصالحيات

زيد المنيفي

القضية
اإلسكانية
باتت تشكل
ً
هاجسا

وليد الشراح

تجهيز
المشاريع
لمواكبة رؤية
«كويت جديدة»

يوسف الصايغ

م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال م ــرش ــح
الــدائــرة الــرابـعــة ،زيــد المنيفي،
إن ترشحه جــاء من واقــع ما آل
إل ـيــه الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي أخ ـيــرا،
مــا دع ــاه إلــى رفــع شـعــار "لنعد
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ك ـم ــا ك ـ ــان"،
الف ـتــا إل ــى أن ال ـلــوائــح والـنـظــم
ال ـم ـع ـم ــول بـ ـه ــا ف ــي الـمـجـلــس
حــدت من صالحيات األعضاء،
مما يجعلنا نعمل على تقديم
المقترحات والقوانين التي من
شأنها تعديل القانون الحالي
لمزيد مــن الصالحيات ومزيد
من التشريعات.
وبـيــن أن رغـبــة سـمــو األمـيــر
في تحويل الكويت مركزا ماليا
وتجاريا تحتاج إلى المزيد من
الدعم ،فالجميع يعلم أن الدولة
كانت سباقة في ذلك ،الفتا إلى
أن أهدافه الالحقة حال وصوله
إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس ت ـت ـم ـحــور حــول
ع ـ ــدة جـ ــوانـ ــب ،م ـن ـهــا م ـجــالــس

الصانع ومدير إدارة االنتخابات صالح الشطي
البلدية في المناطق ،وتسهيل
وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن ف ــي
معامالته ،ال أن نكون "إعــاقــة"،
كما أ نــه على البلدية أن تعمل
على توفير أراض سكنية ،وأال
تجعله يفكر في هذا األمر.

"السكنية" لم تلتزم بقوانينها
فــي مـنــح ال ـمــواطــن بـيــت العمر
خالل  5سنوات من تقديمه طلبه
اإلسكاني ،والسبب يرجع إلى
غياب القرارات الجريئة ،مطالبا
بوجود دراسات أكثر عمقا من
اجل التسريع في خطة التنمية
والمشاريع الحيوية.

بـ ـ ــدوره ،ق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة
الـثــالـثــة ول ـيــد ال ـش ــراح ،إن دور
المجلس ا لـبـلــدي مـهــم للغاية،
وذل ـ ــك الرت ـب ــاط ــه ب ـع ــدة جـهــات
حكومية ،حيث إن مهامه تتعلق
بالصحة العامة والبيئة وتوفير
األراضي.
وذكـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــراح أن الـقـضـيــة
اإلسكانية باتت تشكل هاجسا
لـ ــدى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،الس ـي ـمــا أن

خدمة المواطن

توفير األراضي

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد م ــرش ــح
الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة ي ــوس ــف
الصايغ ،دور المجلس البلدي
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد ذا أه ـم ـي ــة خــاصــة
وت ــأث ـي ــر اج ـت ـمــاعــي قـ ــوي على
الدولة لما له من دور تشريعي
و ف ـنــي ،وال يقتصر دوره على
م ـش ــروع ــات مـعـيـنــة ،ب ــل يشمل

تطوير جميع المشروعات وحل
جميع القضايا المثارة لخدمة
المواطن.
وأضاف أن الدور التشريعي
والفني الذي يقوم به المجلس
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي ي ـ ـس ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور
م ـش ــروع ــات وخ ــدم ــات ال ــدول ــة،
وتوفير الخدمات للمواطنين في
جميع الدوائر إن كانت صحية
أو سكنية أو بيئية أو صناعية
أو تجارية ،وبين أن هناك كثيرا
من المشاريع التي يسعى إلى
إنجازها لتطوير وتنمية الدولة
ولمواكبة رؤية "كويت جديدة".

الصانع :سنواصل العمل إلقرار المشاريع البلدية :تحرير  25مخالفة العساف لتوزيع نقاط بيع األعالف
في «الشويخ الصناعية» على مستوى المحافظات
اإلسكانية والتنموية
ق ــال مــرشــح ال ــدائ ــرة الـثــالـثــة عـضــو المجلس
ال ـب ـلــدي ال ـســابــق ،فـهــد ال ـصــانــع« :إن م ــا دفعني
لـخــوض ه ــذه االنـتـخــابــات هــو مــواصـلــة ال ــدورة
السابقة من عمر المجلس البلدي ،حيث إنني كنت
عضو مجلس بلدي سابقا ورئيسا للجنة الفنية،
وســأواصــل العمل وحمل األمــانــة ليس لدائرتي
فقط ،بل للكويت كلها ،خاصة في إقرار المشاريع
اإلسكانية والتنموية والشعبوية والعديد من
اللوائح المنظمة ألعمال البلدية».
وتابع :إننا في اللجنة الفنية كان من إنجازاتنا
اقرار المشرع االسكاني لـ «غرب عبدالله المبارك»
و»جنوب صباح األحمد» ،وكذلك أقررنا المنطقة
االقليمية الثانية ،وهــي مدينة الحرير وجزيرة

بوبيان المشتملة على مشاريع اسكانية ،مشيرا
الى إقرار الئحة الشوارع والخيام وتنظيمها فيما
يـخــص ا لـمـنــا سـبــات وتنظيم منطقتي الشويخ
والري الحرفية التجارية ،مؤكدا مواصلة الجهد
لإلنجاز والتطوير مع زمالء «البلدي».
وقــال إن الشباب عصب البلد ،وسنعمل على
إقـ ــرار م ـشــاريــع ع ــدة تـصــب ف ــي مـصــالــح عملهم
وتنظيم قسائم حرفية لفئة الشباب ،الفتا الى
أن قانون  2016 / 33تم إقــراره من لجنة المرافق
والخدمات في مجلس األمة واعترته العديد من
المثالب ،وأبرزها عدم الفصل المالي واإلداري عن
البلدية ،فضال عن إحالة المعامالت التي مضى
عليها  100يوم الى الجهاز التنفيذي.

أعلنت إدارة العالقات العامة فــي بلدية الكويت ،قيام
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة
العاصمة ،ممثلة بمراقبة إشغاالت الطرق ،بتنفيذ حملة
ميدانية على المحال التجارية بمنطقة الشويخ الصناعية،
حـيــث أس ـفــرت عــن تـحــريــر  25مـخــالـفــة اسـتـغــال مساحة
ونظافة عامة.
وأوضــح مدير إدارة النظافة العامة وإشـغــاالت الطرق
بفرع بلدية المحافظة مشعل العازمي ،أن اإلدارة وضعت
خطة عمل ميدانية لتطبيق اللوائح وأنظمة البلدية على
المخالفين أثناء الحمالت الميدانية التي يشنها المفتشون
بــاإلدارة ،الفتا إلى تواصل الحمالت خالل األيــام المقبلة،
للحد من ظاهرة استغالل المساحات أمام المحال التجارية
قبل الحصول على ترخيص من البلدية.
وأكد العازمي أن الحملة التي نفذها المفتشون بالمراقبة
هــدفــت إلــى تطبيق ال ـقــرار الـ ــوزاري رقــم  149لسنة 2006
الخاص باستغالل المساحات أمام المحال التجارية.

طالب مرشح المجلس البلدي في الدائرة الثامنة نايف
الـعـســاف المسؤولين فــي أجـهــزة الــدولــة ،وعـلــى رأسهم
وزير الدولة لشؤون البلدية ،ومدير الهيئة العامة لشؤون
الــزراعــة والـثــروة السمكية ،بـضــرورة فتح فــروع خاصة
لبيع األعــاف في جميع المحافظات القريبة من مواقع
تربية الماشية.
وأشار العساف ،في تصريح لـ"الجريدة" ،إلى أن هناك
نقطة بيع واحدة ،وتقع في منطقة الشويخ ،وهي سبب
ـا عــن تحميل
أســاســي ل ــازدح ــام وتعطيل الـسـيــر ،فـضـ ً
األعــاف على الحافالت الثقيلة الــوزن ،مما يترتب عليه
تدمير الطرق الحديثة اإلنشاء ،وتعريض أرواح البشر
للخطر.
ولفت العساف إلــى أن تــوزيــع نقاط بيع األع ــاف في
مختلف المحافظات يوفر عناء الطريق ،ويجعلها قريبة
من مواقع تربية الماشية ،متمنيا أن تتفاعل جهات الدولة

مع هذا المقترح وتترجمه على أرض الواقع.
من جانب آخر ،اقترح العساف إنشاء الحدائق المصغرة
ـاذا
فــي مختلف المناطق السكنية بالكويت ،لتكون مـ ً
ومتنفسا للمواطنين ،ال فـتــا ا لــى أن المناطق السكنية
ً
حاليا فقدت بريقها نتيجة اختفاء األنشطة الترويحية
الخاصة بها.
وذك ـ ــر أن إنـ ـش ــاء ال ـح ــدائ ــق ي ـســاهــم ف ــي خ ـلــق أجـ ــواء
متنفسا
ترويحية ورياضية لمختلف المواطنين ،إذ تعد
ً
لقاطني المناطق ،الفتا إلى أن أغلب الحدائق الموجودة
حاليا في مختلف المناطق السكنية مهجورة وتحتاج
إلــى صيانة وتـعــديــل ،فـلـمــاذا ال يتم تعديلها أو إنشاء
أخ ــرى جــديــدة تتخللها الـبــرامــج الترويحية واألنشطة
والفعاليات ،وتكون تحت ادارة يشرف عليها كبار السن
من فئة المتقاعدين بمكافآت شهرية تصرف لهم بحسب
الجهة المسؤولة عنها؟
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محليات

ً
«الخدمة المدنية» يرشح  5040مواطنا للعمل في الجهات الحكومية
ً
أعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء  5040مواطنا ومواطنة هم دفعة جديدة من المرشحين
للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل لدى وزارات
وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خالل فترات
التوظيف السابقة.
وقال الديوان ،إنه مستمر في تلقي االحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية بهدف
إصدار دفعات جديدة من المرشحين ،في إطار التنسيق والتعاون المستمر بينه وجميع
الجهات الحكومية ،السيما في تزويد الديوان ًباالحتياجات الوظيفية من التخصصات ،التي
تناسب طبيعة عمل كل ًجهة حكومية موضحا أن هذه الدفعة من المرشحين جاءت من
مختلف التخصصات ووفقا الحتياجات الجهات الطالبة.
وطالب الديوان المرشحين في الدفعة الحالية ،بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها
ً
مباشرة دون ضرورة مراجعة ديوان الخدمة المدنية مصطحبين معهم المستندات الثبوتية.
وفيما يلي أسماء المرشحين والجهات التي تم ترشيحهم للعمل لديها:
اإلدارة العامة للجمارك
ابراهيم صالح ابراهيم الفرحان
مريم خالد علي الخليفي

اإلدارة العامة للطيران المدني
جهاد جواد حسن موسى
حمد عدنان سليمان الحداد
عبدالله صالح جعفر المويل
عقيل علي مهنا المهنا
فهد خالد حسين بوحمد
محمد خليف نجم خلف غنيم

األمانة العامة لألوقاف
مني ذعار ردن العتيبي
مها مبرد اسمر الفضلي

األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية
أفنان سلمان فرحان جمعان
أف ـ ـنـ ــان ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ن ــاي ــف جـلـيــل
الحسن
بنه محمد مفلح العازمي
جزيه دهام راكان الظفيري
سلمان مصبح سلمان الشبو
شوق منيف شالش العجمي
طيبه احمد يوسف السلطان
عبدالرحمن جمعان خالد الفالح
على حسن احمد علي
غنيه سلمان سارى العنزي
فاطمة ابراهيم علي القطان
محمد سيف مبارك الرشيدي
هيا مطلق هزيم العازمي
وليد سعيد عابد سعيد

المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب
جميله سعد محمد العجمي
ساره محمد علي الحربي
ناصر عامر مرزوق المرزوق

الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة
مشاعل علي حسين باقر

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب
نوره سعيد فهد الرشيدي

الهيئة العامة للرياضة
خالد وليد سهيل الزنكي

الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية
آيات جاسم جابر عزيز
بشاير محمد مبارك الحموه
حمد محمد علي حيدر
حنان حسن عبدالله علي
علي عدنان علي الرمضان
كوثر جعفر عباس عبدالرضا
هاله خالد أحمد البدر القناعي

الهيئة العامة للقوى العاملة
بدر فهد مخلد المطيري

برجس براك هادي الدوسري
سليمان يوسف سعد القيني
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز حـ ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الحميميدي
عبدالعزيز ناصر عبد النبي علي
عبدالله محمد مفلح العازمي
علي حمود علي الغريب
لولوه زيد عبدالله القروي
محمد راشد محمد الحميداني
مرزوق دحام مناور العنزي
مها جاسم محمد المهدي
هدى جمال صالح الحداد
وفاء ساير غانم الرشيدي

بلدية الكويت
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ع ـب ــد الـ ـ ـه ـ ــادي م ـس ـعــود
العجمي
سليمان علي عيد العنزي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـب ــد الـ ـمـ ـحـ ـس ــن اح ـم ــد
القطيفي
مرام عبدالله متعب المطيري

وزارة اإلعالم
احمد عادل عباس الرئيس
اسماعيل غسان محمد الفرحان
بدر منوخ ضيدان العتيبي
جرى سالم سعد الجري
جمال ادريس حسن الكندري
حامد ناصر صالح البحوه
حسن جاسم احمد الهولي
حمود طارق حمود الصقعبى
خالد عبدالله علي الشطي
خالد محمد جريس المطيري
سعود مبارك حسين العجمي
س ـل ـي ـم ــان ع ـبــدال ـل ـط ـيــف سـلـيـمــان
الخليفه
سليمان فالح عواد العنزي
ضارى عبدالمحسن براك العواد
طيبه يوسف ياقوت سالمين
عبدالعزيز اسماعيل محمد عبدالله
عبدالعزيز زاحم فواز العنزي
عبدالله حسين علي المسرى
عبدالله فوءاد صالح الشهاب
عـ ـب ــدال ــوه ــاب خ ــال ــد ع ـب ــدال ــوه ــاب
السداني
عذارى حجى راشد الهيلع العازمي
على خالد عوده الفضلي
عمار ناصر سلطان المشعل
عـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه
النويهضالرشيدي
فهد عيسى حسن عبدالله محمد
فهد محمد ذعار البقمي
فواز عبدالله فهد العثمان
مبارك حمود السالم الصباح
محمد جاسم محمد الوطري
محمد ضيدان مطلق المطيري
محمد طارق مزعل نصار
مــرضــى محمد سـعــود أبــو كريشه
الراجحي
نايف بندر عبدالله البرازى .
نواف عبدالرحمن دخيل العوض
يعقوب يوسف عبدالله الثابت
يوسف بدر صالح المجيم
يوسف حامد حسن مالك الحمادي

يوسف سعود معاشي الحسيني
يوسف عادل احمد الوزان
يوسف عيسى فالح سعدون

وزارة األشغال العامة
ابتسام جمال صالح الدعيج
ابرار محمد مالح الخالدي
ابراهيم علي جعفر بوشهري
احالم فهد فيحان العتيبي
احمد انور احمد السميط
احمد رجعان سعد المعوشرجى
احمد شايع جمعان الهاجري
احمد نواف منيف المطيري
استقالل علي مطر الهرشانى
اسماء غنيم محمد العتيبي
اسماء مبارك هادي العازمي
افنان احمد جاسم الخنفر
االء علي يعقوب مؤمن
البندري محمد سالم الكفيف
الجوهره رشيد خالد المعصب
الحوراء زينب جواد محمد امير
الدانه لهاب ناصر المطيري
الطاف غرير عياد العدواني
العنود ثاني ساير جدعان
ال ـع ـن ــود رف ــاع ــي فـ ـ ــارس ال ـس ـهــدي
العازمي
العنود شالح محماس العتيبي
العنود فهد نهار العجمي
العنود محمد فهد ناصر
امانى سعد جزال الشمري
امل جاسم محمد عبد السالم
امل فهد حامد العنزي
امنه صالح عبد الحميد الحمر
امنه محسن بادى الفضلي
اميره محمد نصار بطى
انتصار موسى مناحى الضفيري
انفال حيدر محمد حيدر
انفال هاني ابراهيم بوزيد
انوار رصد عبدالله العجمي
انوار فرج مبارك العازمي
انوار مفلح حجي الرشيدي
ايات حميد ياسين البناي
ايمان بجاد محمد الضليعى
ايمان غالب علي المراد
ايمان ناصر يعقوب الغريب .
أبرار علي محمد حسين
أحمد محمد أحمد الشيباني
أسماء سفر شافى الهاجري
أسماء عبدالله جمعه أحمد
أف ـنــان عـبــدالـلــه أح ـمــد عـبــد ال ـقــادر
المحمد
أماني مطر خالد المطيري
أمل علي صلفيج فدعوس الظفيري
أنفال احمد دوشان الشمري
أنفال غريب مطلق المطيري
أنوار خلف ناصر العازمي
أنوار محسن علي محمد
أوراد ناصر فالح الثاقب
بدر سامى جاسم الباطنى
بدر فايز حسن عبدالله
بدر مبارك حمد الحميدى
بدريه ناصر علي القطان
بسمه خالد مريبد الرشيدي
بسمه خليل ابراهيم العثمان

بشاير خالد عبدالرحمن المخيزيم
بشاير سعد علي سعد المياس
بشاير سلطان مطلق المطيري
بندر صياح محمد رمال
بيبى عيد خالد بن زايد
جابر جاسم محمد سويدان
جمانه عبد الرسول ابل صادق
جواهر سالم جدعان الشمري
حسن عبدالله حسن حمد العجمي
حسناء دبيس مبارك الرشيدي
حسين سمير عبد المحسن حسين
حصة محمد عبدالرحمن الفيروز
حصه اسماعيل حسن االنصارى
حصه دبوس علي الدبوس
حصه مفلح عياد المطيري
حمد سعيد ساعد الحريجى
حمد سيف مساعد مبارك العازمي
حمد محمد شامي الراجحي
حمدان بدر حمدان المطيري
حنان رشيد نداء المطيري
حنان صالح مرزوق العازمي
حنان محمد سعد العازمي
حنان محمد علي العجمي
حنان مطلق زيد الصانع
حور مشرف صباح الخالدي
حوراء عبد المحسن عطيه صغير
خالد حسين ضيف الله المطيري
خالد ساجر ماجد المطيري
خالد شافى علي العازمي
خالد ناصر عيسى الراشد
خديجه حامد مريف الحريجى
خديجه حسين عوض بهزادي
خلف فراج مخلف المطيري
خلود عبدالوهاب احمد عبدالله
دانه احمد عبدالله الطواش
دانه أحمد عجيل الشمري
دانه بدر ضيف الدلماني
دانه حسين علي عبد الحسين
دانه صالح عبدالوهاب باقر
دانه عبدالله محماس مهينى
دانه علي صقر علي
دالل أحمد يوسف األنصاري
دالل سعد مطلق المطيري
دالل عامر محمد النسيم
دالل علي فهد العدواني
دالل محمد عبدالله مبارك
دالل مروان يعقوب طالب
دالل هادي حسين العجمي
دالل وليد اسماعيل العيدان
دلع وازع حمد القحطانى
دينا فالح شاهر البغيلي
راشد خالد علي الفرحان
رباب عبدالعزيز أحمد البغلى
رحاب مدلل حبيب العنزي
رفعه فيصل فالح العازمي
رهف مشعل عيد العازمي
روان أنور أحمد الهنيدى
روان حسن عبدالجبار القالف
روان حسن عبدالرحمن محمود
روان عبدالله حسين التركمانى
روان يوسف سليمان السنين
ريان حمود شريف الحربي
ريم سالم سلمان المطيري
ريم شريد محمد الشتيلى
ريم عبدالعزيز أحمد المال
ريما عسكر فالح المطيري
زهراء صالح عبد الجليل الجدي
زينب عباس يوسف البغلى
زينب عبداالمير احمد ثوينى
زينب علي حسين محمد أكبر
سارة وليد محمد حسين
ساره احمد محمد العازمي
ساره جابر منيزل السعيدى
ساره خالد محمد الناصر
ساره سعد نزال العازمي
ساره سلمان عبدالله القالف
ساره صالح فاضل الحطاب
ساره عالى فضى العازمي
ساره عبدالعزيز حمد الظفيرى
ساره عليان عاصى الحربي
ساره غالب سرور المطيري
ساره محمد خلف الربيعه
ساره محمد مصطفي اسحق
ساره مصطفى عبدالله المطوع

س ـ ـ ـ ــاره مـ ـنـ ـص ــور عـ ـب ــد ال ـم ـح ـس ــن
الجاسم
ساره نوار هادي العتيبي
ساره هاشم علي هاشم
ساره وليد صالح البخيت
سبيكه ماجد يوسف الماجد
سراب سعود زبن العتيبي
سعاد سعود مطرود سعود
سعد سعيد محمد العجمي
سعد شاهر ثنيان الشمري
سعد محمد صنت المطيري
سعده باطح سعود الحريجي
سعود راشد سعود العازمي
س ـعــود ع ـبــدال ـعــزيــز عـبــدالـمـحـســن
الشايجى

سكينه أحمد أكبر الرى
سلمى خالد عبدالله الخليفي
سلوى عبدالله جار الله العازمي
سليمان عباس احمد عبدالرحمن
سليمان عماد سليمان الرشيد
سناء حسن عبدالله الفضلي
سنابل احمد محمد جواد معرفي
سندس عباس حسين دشتي .
شجون طالب محمد طوارى
شروق صالح عبدالله الشرقاوى
شروق عادل محمد الفيلى
شريفه بدر خالد الحمد
شريفه محمد عبدالله العوضى
شلوى مشعل عيد العازمي
شمايل هادي عواد الفضلي

شموخ متعب عبدالله الحربي
شهد خالد سعود المطيري
شهد رضا حسن حسين دشتي
شهد مجبل هادي العازمي
شهد محمد اسد حسن
شهد وليد بندر يوسف
شوق حمد صالح العنزي
شوق خالد احمد الجطيلى
شوق سالم مبارك السليمانى
شوق سليمان مخلف المطيري
شوق فهد حمد العوفان
شوق فهد سعد العازمي
شيخة محمد نهار العدواني
شيخه حسين درباس الزعابى
شيخه حماد هندى العجمي

شيخه خالد عبدالله الغريب
شيخه شريد حمود المطيري
شيخه عبدالعزيز محمد البطي
شيخه محمد راشد خالد
شيخه مفلح مبارك العازمي
شيخه نواف ناصر المطيري
ش ـ ـي ـ ـمـ ــاء بـ ـ ـ ــدر س ـ ــال ـ ــم الـ ــرم ـ ـضـ ــان
الهاجري
شيماء خالد محمد النمش
شيماء سعد مطلق الخالدي
شيماء عبدالرحمن جوهر سالم
شيماء محمد عبدالله حسين
شيماء محمود مهدى طاهر
صالح محمد نافع العازمي
صفاء محمد جواد الفيلي
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ضحى صباح سالم المسعود
ضحى مبارك حامد العنزي
طيبه علي عبدالله الدهش
طيبه ناصر جاسم الدليجان
عائشه سليمان محمد الخليفي
عائشه فواز عباس سلطان
عباس فاضل عبدالله صادق
عبد المجيد ماجد حلو العنزي
عبدالرحمن حزام مطلق المطيري
عبدالعزيز رجا سعيد الشمري
عبدالعزيز سعود سلطان العتيبي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ــرح ـم ــن مـحـمــد
العتيبي .
عبدالعزيز علي حسين العبدالله
عبدالعزيز مشعل جهار المطيري
عبدالله جاسم محمد المنيع
عبدالله خالد خلف البابطين
عبدالله خالد فهد العجمي
عبدالله راشد وسمى شنيتر
عبدالله سعدون صعفق العازمي
عبدالله سليمان هديبان الرشيدي
عبدالله سند عيد العازمي
عبدالله صالح هادي العنزي
عبدالله عثمان علي العثمان
عبدالله علي حسن ياديكار
عبدالله عماش سعد الرشيدي
عبدالله عيسى صالح الجيماز
عبدالله ناصر عبدالله البدي
عثمان عماد عبداللطيف السعيد
عفاف عايد عواد الحريجي
على طارق علي نصيب
على مجيد حميد التحو
على محمد طاهر القطان
علي عادل عبدالعزيز بهبهاني
علي عبد الرضا علي غلوم
علي فهد عبيد العنزي
ع ـمــر ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـم ــود عـبــدالـلــه
الفرهود
عمر فيصل سليمان العتيقي
عمر محمد صالح المال
عهود عبدالله محمد جعيالن
عيده فهد راشد اعليه
عيسى ابراهيم خليل الدخيل
عيسى عباس بن علي جاسم
غاليه غالب سالم العازمي
غدير سرحان نزال العنزي
غدير فالح عبدالله العازمي
غدير لمام صياح العازمي
غنيمه فهد سالم الشمري
فاتن رائد صالح الصالح
فاتن علي عابدين محمود
فاطمة بدر خليفه الفرحان
فاطمة جاسم محمد السليمان
فاطمة حمزه محمد درويش
فاطمة حميد عباس بو عباس
فاطمة سالم خميس الدوب
فاطمة سالم مبارك السليماني
فاطمة شاكر عبدالله البراهيم
فاطمة صالح ابراهيم حسن
فاطمة طارق محمد بورحمه
فاطمة عبدالعزيز عبدالسالم العمر
فاطمة عبدالعزيز محمد البغلى
فاطمة عبدالله عايش الشمالى
فاطمة علي أحمد البندري القطان
فاطمة غانم محمد المطر
فاطمة محسن فواز المطيري
فاطمة مصطفى علي جاولى
فاطمة ناجي كاظم جعفر
فاطمة وحيد نورى عيسى
فاطمة وليد زيد الشايجى
فاطمة وليد محمد العلي
فاطمة يوسف عبدالرحمن بوناشي
فالح دغيم فالح العازمي
فايزه عبدالله عيسى العنزي
فجر ارشود جديعان العنزي
فجر حسين احمد البغلى
فجر عبدالله رميض العازمي
فجر عبدالله شنيف الشنوف
فجر عبدالله عيسى المطيري
فجر منصور مناحى العتيبي
فرح مبارك حمود الصباح
فضيله مساعد حسن الفضلي
فالح احمد سعود اللميع
فهد صالح خلف السعيدي
فهد عبدالعزيز محمد البعيجان
فهد عيد شريد المطيري
فهد محمد عبدالله العجمي
فواز علي فالح جامع العازمي
فوزيه مفضى سليمان الرشيدي
فيصل صقر عبدالله العتيبي
فيصل عدنان علي بن نخي
قصى عباس قاسم القالف
قيروان هشام سعود المجيبل
لجين جابر احمد كمال
لطيفه زكريا احمد راشد
لطيفه عواد عايد الشمري
لطيفه نمالن حمدان العازمي
لولوه ناصر عبد المحسن الجريد
ليالي مبارك هادي العازمي
ليلى حسن حمدان الشمري
ليلى خالد ابراهيم عبدالله
محسنه مسيعيد سعد الرشيدي
محمد أحمد محمد الجويسري
محمد باقر درويش عباس
محمد بدر عيسى العطار
محمد توفيق طاهر الموسى
محمد حمد احمد الدبوس
محمد خالد علي العمران
محمد خلف عبدالله الراجحى
محمد زايد مفلح العازمي
محمد عامر عبدالعزيز المانع
محمد عبدالرحمن حسن الكندري
محمد عبدالرحمن عبيد العتيبي
محمد علي محمد اشكنانى
محمد عوض ذياب حجي
محمد مبارك فالح العازمي
محمد محمود غلوم جعفر
محمد ناصر محمد الحشان
محمد يحيي محمد الخباز
محمد يوسف دلي العنزي
مروه عيسى هاشم الكندري
مروه فهد محمد المتروك
مريم اسامه فهد المشعل
مريم حبيب عبدالرحمن نورى
مريم حسن سيد السيد
مريم خالد سعد القحطانى

مريم خالد مرضى العنزي
مريم خليل يوسف عبدالله
مريم سعود فالح االصفر
مريم صالح مطلق الختالن
مريم عبد المجيد حسن أحمد
مريم علي عبد المحسن العلي
مريم عيد مبرج العازمي
مريم مبرك سيف العازمي
مريم مرزوق رجا العازمي
مريم نايف عبدالله المطيري
مريم وليد عبداللطيف النمش
مستوره حمد فارس الرشيدي
م ـشــاعــل ج ـم ـي ـعــان م ـح ـيــان مشل
العنزي
مشاعل سالم سلمان المطيري
مشاعل عبدالرحمن محمد العبيدى
مـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن
شمسالدين عبدالرحمن
مشعل هزاع مسعود المطيري
معالى ناصر مفلح العازمي
مفرح عبيد مفرح الرشيدي
منال راشد وثير العازمي
منال عواد خمخيم العازمي
مناير بدر براك العازمي
منيرة سمير جاسم السري
منيرة شعيب شباب المويزرى
منيرة عدنان عبدالعزيز الصباح
منيرة محمد علي الدعيج
مها فالح دعيدع العازمي
مهدى منديل جعفر الحداد
مهدي صالح عباس دشتي
موضي بدر ناصر المطيري
موضي نايف زيد الصانع
مى فهد عبداللطيف السعيد
ميثه حمود ابراهيم العبيان
ميثه محمد ماطر العازمي
ناديه كامل هادي مزعل المبارك
ناديه محمد فليج المطيري
ناصر حسن غريب العجمي
ندا نايف ملبس العنزي
ندى شبيب مناحي العازمي
نور سالم غازي البدر
نـ ــور م ـح ـمــد ع ـبــدال ـل ـط ـيــف جــاســم
السجاري
نور مصطفى احمد حاجيه
نورا صالح محمد باتل
نوره جلوى فهد العجمي
نوره حسان محمد القناعي
نوره خالد ابراهيم النوه
نوره خالد عبدالعزيز المسعود
نوره راشد سلمان العازمي
نوره سعود أحمد صايل
نوره شويرب سالم العجمي
نوره عبدالله نايف العتيبي
نوره فؤاد احمد الفيلكاوي
نوره مبارك عبيد المطيري
نوره نواف علي المري
نوره نواف مفلح المحجان
نوره هادي محسن العجمي
نوره هشام احمد بن يوسف
نوريه محمد هرماس العازمي
نوف احمد مبارك العازمي
نوف جاسم محمد الشراح
نوف خالد عبدالمحسن المحسن
نوف خليفه عبدالله العصفور
نوف سعد كليفيخ الهاجري
نوف صالح حمد الدماك
نوف عادل فالح الخشاب
نوف عواض عياد المطيري
نوف غازي ضاري المطيري
نوف هادي فهد العجمي
نوف هديبان ناصر الدوسري
نوير عردان فهيد العجمي
هاجر محمد عالى المطيري
هاجر وحيد محمد الرجيب
هادي فرحان هادي العنزي
هبة فؤاد حسن مراد أكبر
هدى حمود بريدان العازمي
هديل عبدالله علي السهلى
هند مجبل محمد العنزي
هنوف ابراهيم عبدالعزيز العيسى
هنوف نواف عويد العنزي
هيا احمد لفته الضفيري
هيا علي محمد رمضان
هيثم عبدالله عباس عبدالله
وسم مفلح قبالن العنزي
وسميه سند محمد الهاجري
وسميه محمد مسعود الهاجري
وضـحــه عـبــدالــرحـمــن عـبــدالــوهــاب
التمار
وعد مبارك عبدالله القحطاني
وفاء عبدالله محمد ارتيبان
وفاء وليد مرزوق غانم
ياسمين محمد رشدان الشحومى
يوسف رياض يوسف اللهو .
يوسف سمير عبدالله اليعقوب
يوسف عادل يوسف المزيدي
يوسف مسعود فريج المطيري

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية
ابراهيم راشد ابراهيم الهولي
اماني سعود ناصر الرشيدي
امل عواد مطر عشوان
اميره خليل ابراهيم اللميع
انوار خليفه سعود العتيبي
أسماء جمال شلبي سيد أحمد
بدر محمد عبدالله الرويح
بدريه حسين عبدالله العجمي .
بدريه منير عواد العازمي
بدور كنعان عذاب كميثل
بدور منير حسين العبد الرزاق
جواهر مساعد مبارك الجالوى
جواهر مسفر عبيد العجمي
حصه بخيت فهد العتيبي
حصه فالح الحميدى المطيري
ريم عبيسان الحميدي المطيري
ساره مناع حماد العجمي
ساره هايف عبدالله العجمي
سعاد سعد فرج العازمي
سعديه حسين غنيم دغيمان
شريفه سعد سمران البطحاني
شهد جاسم حمد البصيري
شيخه ناشر سعود العجمي
عبدالله ملفى عايد الرشيدي
عبطه تراحيب سالم العجمي

عبير عبدالله ناصر الخنين
على محمد عبد الرضا القالف
فاطمة فيصل عبدالرحمن الرويح
فاطمة محمد احمد الشاعر
فى ياسين هاشم عبدالله الرفاعي
ماجد دعيرم عبدالله العفاس
مريم بليه مسفر العجمي
معالي جعفر يوسف القتالي
منال علي شافى العجمي
منى احمد خلف مندى
منيرة محمد سالم العازمي
موضى سعود عبيد العتيبي
ميثاء محسن علي شافى
هيا عبدالله ملفى المطيري
يوسف فايز مبارك الدلمانى

وزارة التجارة والصناعة
امانى براك مطلق العازمي
اميره مطلق محمد ساير الرشيدي
أمل طواري محمد الدوسري
جوزه عبدالله فهيد العجمي
خليفه فهد شارع الرندي
دانه علي راشد العجمي
دالل حمد محمد المرشاد
ساره عبدالعزيز صلفيج الشمري
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـبــدال ـل ـط ـيــف مـحـمــد
الصالح
عبدالله مضحى عبدالله العتيبي
غاليه عبدالله فهد البوص
فهد انور احمد الرشيد البدر
محمد مرشد مدغم العازمي .
ناديه عبدالله علي المري
ناصر محمد حسين الفيلكاوي
نوره حماد طواري الدوسري
هاجر حمود مبارك العازمي

وزارة التربية
ابتسام جمعان مبارك العازمي
ابتسام محمد علي سيادي
ابداح فهد ابداح العجمي
ابرار ابراهيم عبد الحميد احمد
ابرار بدر ضيف اللة العتيبي
ابرار خالد محمد العنزي
ابرار علي زايد العازمي
ابرار محسن الحميدى المطيري
ابرار محمود محمد محمود
ابرار مناور سليمان السعيد
ابراهيم جاسم محمد الحمادى
احرار الفى عايد الهرشانى
احالم صادق محمد فرحان
احالم مناحى سعد العصيمى
احمد بدر رمضان الهندال
احمد جاسم حمد الغانم
احمد جاسم محمد الحرز
احمد جمعه اسماعيل راسمال
احمد حمد فياض العنزي
احمد حمزه عباس حيدر
احمد خالد احمد القومانى
احمد خالد احمد الكندري
احمد خالد احمد النصرالله
احمد خالد احمد اليعقوب
احمد خالد شافى السعيدى
احمد خليل احمد الناجم
احمد راشد عيد المطيري .
احمد راضى قبالن العازمي
احمد زامل عبدالله الزامل
احمد شقاحى محمد سطام
احمد عبد المحسن فيحان العتيبي
احمد عبدالله عبدالعزيز مصطفى
احمد عبدالله عيسى النومس
احمد عبدالله مبارك الخرينج
احمد عبيد عبدالله الرشيدي
احمد عوض عوض العتيبي
احمد فاضل احمد الصحاف
احمد فاضل مالك الصفار
احمد فايح مطر المطيري
احمد فالح غيث الحربي
احمد فهد صلبي شتيوي العنزي
احمد فيحان هايف الجميلى
احمد محمد عبدالله معتوق
احمد محمود علي المسباح
احمد محمود علي غلوم
احمد مطلق سعد الوطرى
اريج خالد محمد السردى
اريج ضاحى حمود ابو شيبه
اريج الفى مرزوق العازمي
اريج محمد ردين العجمي
اسامه جامع اقنيفذ الرشيدي
اسامه راشد ضايف سالمه
اسامه محمد مكى القالف
استبرق حسين احمد طالب المال
اسراء احمد محمود يوسف
اسراء حامد محمد الصراف
اسراء عبيد عوض الخالدي
اسراء محمود حسين محمد
اسرار بتال داهم القحطانى
اسما غازي مشعان الديحاني
اسماء حمد مبارك الرشيدي
اسماء سالم علي مشاري
اس ـ ـمـ ــاء سـ ـع ــد صـ ــالـ ــح ال ـص ـل ـي ـهــم
الهاجري
اسماء علي ناصر الرباح
اسماء فالح عوض العازمي
اسماء هزاع احمد الهزاع
اسماء وليد عبدالله القطامى
اسيل جعفر صادق االستاذ
اسيل حمد عامر الجعيدى
اسيل مطر كنعان شرهان
اسيل هشام جواد حبيب
اشواق حاتم صخى العنزي
اشواق رجاء مخطر العنزي
افراح سهيل مدوخ المطيري
افراح علي فرج العميرى
افراح فهيد طلق العازمي
افراح محمد حالف الحربي
افراح مشل فالح الشمري
اف ـن ــان ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـبــد الــرحـيــم
الكندري
افنان عبدالله مناحى العتيبي
افنان عثمان عبدالله الدهيمي
افنان محمد ناصر صقر الصقر
اقبال سعد حسين القالف
اقبال غنيم محمد الشمري
اقبال فهد عبد المحسن العجمي
االء بدر نهير العنزي
االء حمزه عباس البلوشي

البندرى حمود هايف العتيبي
البندرى محمد فهد البوص
البندري محمد شبيب العجمي
الجازى راشد نعير الهاجري
الجازى سعد مشعى الزعبى
الجازى عوض خميس العنزي
الجازى مفلح ضاحى الرشيدي
الجازي أحمد سعود مبارك الرقوه
الجازي جمال عبدالله الجسار
الجوهره علي عبدالله الربعى
الجوهره فراج عبدالله العجمي
الجوهره هايس ماجد المطيري
الطاف بندر مجبل الغضوري
الطاف مزيد نزال الصليلى
الطاف مطلق منصور العنزي
العنود حمود زيد السهلي
العنود سعد شامان الهاجري
العنود سعد ظمن العازمي
العنود سلمان منصور العازمي
العنود شافي حمد السبيعي
العنود عبدالله عيسى الخميس
العنود علي محمد المري
العنود فارس مناحى العجمي
العنود محمد عبد األمير النصار
العنود مشعل غضيان العازمي
العنود مفلح ضاحى الرشيدي
المها عبدالعزيز مبارك القمالس
النيره علي صايل فرحان
الهام خالد عبد غدنان الشمري
الهنوف سحيم غازي الرشيدي
امانى فيحان دعفس المطيري
امانى محمد تويم الهاجري
امانى محمد غنمان خليف
اماني هادي محمد القحطاني
امتياز علي سعد اليامي
امل بجاد ثامر العتيبي
امل ثامر محمد العجمي
امل خلف عناد العنزي
امل سعد منصور سعد
امل محمد ضويحى الهاجري
امل مطشر مطلق فرحان
امل مناور مسيفر العتيبي
امل مهنا محمد القحطانى
امنه احمد محمد جاسم
امنه محمد داود عبدالله
امنه محمد علي العجمي
امنه ناصر محمد القنور
اميره عمر ابراهيم المرشود
اميره مجبل عوض الرشيدي
امينه حسين عبدالله الحسينى
امينه عادل سالم الحبيل
امينه عايض رجا الرشيدي
امـيـنــه ول ـيــد سـعـيــد مـحـمــد سعيد
الفيلكاوي
امينه يوسف هندي الحمدي
انتصار عبيد مطلق الصانع
انتصار علي محمد شريف
انفال حسين علي البقصمى
انفال حمد سالم غريب
انفال طارق عبيد العجمي
انفال عبدالله عيسي اليعقوب
انفال علي احمد العبيد
انفال علي حسن العجمي
انفال فريد عبدالكريم عبدالرحمن
العوده
انوار ابراهيم عبد الجليل الزاير
انوار ابراهيم عبدالحسين القالف
انـ ـ ـ ـ ــوار خـ ــالـ ــد حـ ـس ــن ب ـ ــن ح ـس ـيــن
عبدالله
انوار سالم محمد العجمي
انوار صالح حبيب الظفيري
انوار عادل مزيد العازمي
انوار عبدالله اسماعيل محمد
انوار عبدالله محمد بهبود
انوار عبدالله وضيحان الرشيدي
انوار مبارك دخيل العنترى
انوار ناصر عبدالرحمن الوعالن
انور عايض معيفى المطيري
انور محمد عبدالوهاب الصالح
ايات احمد جواد العطار
ايثار جاسم محمد الخضير
ايمان أحمد جاعد العنزي
ايمان جابر عيد العازمي
ايمان خلف سعد الهاجري
ايمان خلف سعد سوارى
ايمان سليمان عبدالخالق بن رضا
ايمان سند مطلق المطيري
ايمان صالح مصلح الرشيدي
ايمان طالب ابراهيم العوضي
ايمان عايض دليم الرشيدي
ايمان عبدالله زيد العتيبي
ايمان فرج عبدالله السعيد
ايمان فضل رفيع راشد
ايمان كاظم عباس زامل
ايمان الفى عبدالله الصليلى
ايمان محمد ابراهيم العبيدلى
ايمان محمد ارشيد الضرباح
ايمان محمد أحمد يوسف أحمد
ايمان محمد سعد السعيد
ايناس فوزى عبدالجليل جبريل
ايناس محسن احمد العطيوي
ايه طاهر محمد الفيلكاوي
أبرار حسين محمد أشكناني
أبرار زويد هزاع العازمي
أبرار عبدالعزيز سعيد البدري
أبرار علي راشد الحربي
أحمد جمعان بصري حسيني
أحمد خالد محمد العازمي
أحمد خضير مبرك العازمي
أحمد صالح أحمد الرومي
أحمد عبد الكريم علي محمد
أح ـم ــد ع ـبــد الـ ـه ــادي ع ـبــد الـمـنـعــم
الشمري
أحمد عبدالرحمن أحمد الطوارى
أحمد محمد عبدالله العجمي
أحمد يوسف احمد الحمادي
أروى برجس جابر الدواسالمطيري
أريج عبدالله ضاحي الضاحي
أسامه سعيد فرج المهنا
أسرار راضي مبارك العازمي
أسماء بدر ستار العنزي
أسماء حرفان محمد السهلى
أسماء سامي عبدالله الرميان
أسماء سعد فهد العجمي
أسماء عبدالله مرزوق العبدالله
أسماء عزيز حمدى الحربي
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أسماء فرج عبدالله الشمري
أسماء محمد عبدالعزيز سليمان
المريخي
أسماء محمد عبدالله الكندري
أسماء منصور حمدان العدواني
أسيل احمد عبدالوهاب الدليمى
أسيل طارق مطلق العروج
أشواق حمد علي العجمي
أشواق ماطر صخيل السعيدي
ألطاف بندر مكاري العنزي
أمجاد نمر فالح الشمري
أمل جازى نجر العازمي
أمل حمد دريميح ملوح
أمــل راشــد عبد المحسن المخيال
العجمي
أمل علي احمد الكندري
أمل عواض سحمى الهاجري
أمل محمود كرم دشتي
أمل مزعل حويان العازمي
أميره مشعان سعود الرشيدي
أمينه ساهر راضي البدان العنزي
أمينه مالك حجي الحداد
أنس أحمد مرزوق العازمي
أنفال علي عبد المحسن الرقيعي
أنوار حمد حمدان الظفيري
أنوار خالد فهيد العازمي
أنوار شفاء الهيلم العنزي
أنوار عادل أبراهيم المرشود
أنوار عبد المحسن عبدالله المويل
أنوار علي هاجد المطيري
أنوار نايف عبدالله ابراهيم
أيمان فايز منصور الغانم
آالء بندر عواد الشمري
آالء طه عاشور خلف
آمنه عبد الحسين محمد عاشور
آمنه محمد راشد الجيماز
باسل مشعل تريحيب البسام
بتول خالد علي أحمد
بتول خضر نايف الشمري
بتول عادل عبد الرضا شاه عباس
بثينه عماد يوسف احمد الغانم
بدر بندر عبدالله المنيع
بدر جاسم محمد مال يوسف
بدر جمال مطر المصيريع
بدر عايش سعد العازمي
بدر عبد الرزاق عبدالله بوقريص
ب ـ ـ ـ ــدر ع ـ ـث ـ ـمـ ــان مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـن ـ ـجـ ــران
التويجري
بدر فالح ملوح العازمي
بدر فايد صندوح الظفيرى
بدر ماجد عبيد الدوسري
بدر ناصر زيد الدريع
بدريه جابر حسن العصيمى
بدريه حسونى ساهر الشمري
بدريه داود سليمان العصفور
بدريه سيف عيد العازمي
ب ـ ــدري ـ ــه ع ـ ـب ـ ــدي خ ـ ـلـ ــف الـ ـجـ ـس ــار
الرشيدي
بدريه عيد مرزوق الهاجري
بدريه محمد عبد الرزاق القطان
بدريه محمد عبدالله العبد الحافظ
بدريه مسعود محمد الهاجري
بدريه منير فهد العتيبي
بدور ابراهيم محمد المحطب
بدور حسين صاحى فيحان
بدور عبدالله وليد الحمادي
بدور عقل عبدالله المطيري
بدور عمر عبدالله العويصى
بدور هزاع خالد المطيري
براك عبد المحسن هادي البدري
برده علي مانع العجمي
بسمه عبد االله محمد العبد االله
القناعي
بسمه عبدالله سعد المنيفي
ب ـس ـم ــه ع ـب ــدال ـل ــه ل ـ ـحـ ــدان يــوســف
اللحدان
بشار محمد علي شمس
بشاير سعد عبدالله الشمري
بشاير سعد عمير العجمي
بشاير سعود كامل السبيعى
بشاير سعود محمد الدماج
بشاير عبدالله ناصر العرفج
بشاير علي مطر العازمي
بشاير عوض فالح العازمي
بشاير فالح مسعد المطيري
بشاير الفى عبدالله المطيري
بشاير محمد حسين علي
بشاير محمد عبدالله العجمي
بشاير معدي فراج الهاجري
بشاير ناصر سالم العازمي
بشائر رمضان علي الهاجري
بشائر سعد عبدالله الخزي
بنا سعد عوض العازمي
بنا ناصر عبدالله العجمي
بنان صالح عاشور عبد السالم
بندر ترحيب خالد المطيري
بندر خالد مطلق الظفيرى
بندر دخيل ضحوي الظفيري
بندر روضان دحل الضفيري
بندر سلمان مبارك العصيمي
بندر فايز منور المطيري
بندر محمود ذيب محمود
بندر مطلق مالح العنزي
بنه صالح علي الصواغ
بيبى أحمد عبدالله التميمى
بيبى عباس سيد طالب مصطفوى
بيبي عادل عباس انكي
بينه محمد مبخوت الدوسري
تحرير ضيف الله مجبل الرشيدي
تحرير مناحى ضيدان الجنفاوى
تركى يوسف محيالن الذايدى
تــركــي س ـعــود مــاجــد عـبــد ال ـهــادي
الزيادى
تغريد بدر مشعاب سحلول
تقى الدين محمد مبارك الفرج
تمارا طارق ابراهيم الدويسان
تهانى جميل ياسين ظاهر
تهانى سالم ناصر العجمي
تهانى سعد سعود الشمري
تهانى ضيدان غازي المطيري
تهانى فالح خالد العازمي
تهانى منير عوض العجمي
تهاني أحمد مسفر العراده
تهاني سعد مبارك مسعد
تهاني فرحان دعيس الشمري
تهاني ناصر ابراهيم الشمري

ثامر علي سويد المطيري
ثنيان فهد مطلق الرشيدي
جابر سليمان زامل الرشيدي
جابر عبدالله بداح الرشيديه
جابر الفى خلف العازمي
جازى أحمد صايل الشمري
جاسم صالح جاسم الباطنى
جاسم محمد عباس دكسن
جــاســم مـحـمــد عـبــد ال ـ ــرزاق العبد
الرزاق
جراح فيصل احمد فهد المالك
جراح محمد جابر صخى
جراح محمد هدروس البذالى
جراح مهدى سالم العجمي
جزاع غازي عبدالله الشريف
جعفر محمد عبد الصمد الصفار
جمانه صالح علي الخميس
جمانه فهد محمد العازمي
جمانه يعقوب حبيب االبراهيم
جمله عايض عايد الرشيدي
جميله صالح خلف حمد
جميله علي حمد المري
جميله مبارك مرزوق العازمي
جنان سالم جاسم عبدالسالم
جنان عبدالله ظاهر الفضلي
جنان ناصر حجى الشمالى
جنان نايف مرسال الفضلي
جوان علي عبدالرحمن الطبيخ
جواهر ارشيد سالم العازمي
جواهر علي عبد الكريم الصفار
جواهر محمد خضير المويزرى
جواهر مناور مرزوق النومسى
جوزه مبارك محمد بن بطين
جوزه ملفي جفينان العازمي
حبيبه عبدالعزيز سعود الحساوى
حجيه خليفه بن مفلح االصفر
حربيه حمد عواض العازمي
حسن خالد خضر الضفيري
حسن خليل علي كريمى
حسن شافي حسن الدوسري
حسن عادل احمد عرب
حسن عادل حسين البلوشي
حسن عاطف باقر معرفى
حسن عايض ناصر العجمي
حسن علي بدر محمد
حسن فاضل جعفر المسرى
حسناء علي محمد ثامر الراجحي
حسنه شافى غازي المطيري
حسنه عبيد شريان الشمري
حسين أحمد غلوم محمد حسن
حسين بدر حسين الشعالن
حسين جعفر محمد جمالى
حسين سلمان عبدالله بوحمد
حسين شاكر علي حاجيه
ح ـس ـي ــن ع ـب ــد ال ـج ـل ـي ــل ق ــاس ــم بــن
يوسف
حسين عبد الحسن عيسى احمد
حسين عبد الرضا حسين باقر
حسين عبداالمير عبدالله القالف
حسين عبدالله علم تقى
حسين علي حسين القطان
حسين علي مطني الفضلي
حسين فاضل دهراب احمد
حسين محمد علي االنصارى
حسين محمود فاضل الشيرازى
حسين مهدي علي المحميد
حشان مهدى راشد هادي العجمي
حـ ـص ــة نـ ــايـ ــف م ـح ـم ــد ال ـج ـم ـي ـلــي
الحربي
حصة نواف عواض العتيبي
حصه حمود طالل الجرى
حصه سامي عبدالله العجمي
حصه طالل سالمين مبارك
حصه عادل خالد العازمي
ح ـصــه ع ـبــد الــرح ـيــم عـبــدالــرحـمــن
الظهوري
حصه عبدالرحمن مصلح العتيبي
حصه عبدالله حبينى المطيري
حصه فالح محمد العازمي
حصه فيصل يوسف السجاري
حصه مبارك مزعل الشمري
حصه محمد عبدالعزيز المرشد
حفصه ابراهيم محمد السبتي
حمد انور علي مبارك
حمد جاسم طالب الحمد
حمد سعود طراخم العتيبي
حمد شاهين جبر الجالهمه
حمد عبد الغفور محمود مدوه
ح ـمــد ع ـبــد ال ـم ـح ـســن مـحـمــد علي
الصايغ
حمد عبدالله حمد البراك
حمد علي حمد المري
حمد فرج حربي اسماعيل
حمد مترك ظافر العجمي
حمد نادر مبارك الحميدى
حمد ناصر حمد الظفيرى
حمد نصار سعود العازمي
حمده عايش هادي
حمود اياد عبد الحميد الحمود
حمود حمد عباس السنافي
حمود علي سباح المطيري
حمود فرحان عبدالله العتيبي
حمود محمد هزاع الرشيدي
حمود ملفى حمود الرشيدي
حميده توفيق كريم
حميده حميد علي حسين البلوشي
حميده ركا عياده المطيري
حميده علي سويدان العنزي
حميده مخلد مناور المطيري
حنان احمد ابراهيم حسين
حنان احمد فهد المضيان
حنان مضحي ونس الشمري
حنان منيف طلق المطيري
حنان نايف شحنان الشحيتاوى
حنين خليل ابراهيم بوعركي
حوراء جمال احمد المجادى
حوراء حسين محمد العلي
حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله
ح ـ ــوراء ع ـب ــدال ـه ــادي ع ـبــدالــرســول
بوعباس
حوراء منهال عيسى القالف
حوريه شعوان حصيبان دخيل الله
حيدر فاخر صالح السلطان
خالد احمد خالد العراده
خالد احمد عامر العازمي
خالد حماد زيد العوجان العفاسي

خالد سعد فهاد العازمي
خالد سليمان خالد الشارخ
خالد طارق فاضل الدوسري
خالد عبدالرحمن حسين السكونى
خـ ـ ــالـ ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف عـ ـب ــدالـ ـل ــه
السنعوسي
خالد عبدالله حسن الشمري
خالد علوان منصور العجمي
خالد فالح غشام العازمي
خالد فهد حامد الفضلي
خالد فيصل خالد صقر القطان
خالد مجبل محمد العازمي
خالد محمد عزم الهاجري
خالد مطلق محمد العازمي
خالد ناصر خالد العازمي
خالد ناصر خليف العنزي
خالد هادي فالح العازمي
خالد وليد أحمد كندرى
خالد وليد خالد الزايد
خالده احمد عباس بارون
خالده خالد خلف السعيد
خديجة محمد جاسم الشيبه
خديجه بدر حمزه الجدى
خديجه خير الله فرحان المطيري
خديجه عبدالعزيز عبدالنبي بن
نخي
خديجه فليح عواض المطيري
خديجه محمد علي فريدون رستم
خزنة مخلد سعيد الصواغ
خزنه ابراهيم محمد المرشد
خزنه راشد حمد جدعان
خلود احمد حسن درويش
خلود أحمد عبدالله القالف
خلود حسين حمد العنزي
خلود دبيسان عبدالله ظاهر
خلود علي خلف جابر
خلود غالي مطلق الفرحان
خلود مبارك جمعان الرشيدي
خلود نايف فهد العالطي
خليفة محمد خليف البذالي
خليفه حمد عبدالله اليحيى
خليفه خالد خليفه قاسم
خوله غسان سليمان سليمان
خوله مرزوق شبيب تركي الخالدي
خيريه حسين محمد حسين
خيريه محمد غريب يتيم
دارين عبداللطيف احمد الحداد
داليا فيصل محمد الفضاله
دانة جاسم محمد علي حيدر
دانة محمد بندر الديحاني
دانة محمد علي دشتي
دانه أحمد اعميم العازمي
دانه بدر منصور الذويخ
دانه ثامر الهاده الرشيدي
دانه جميل عبدالله البدر
دانه خالد عبدالله العتيبي
دانه دخيل محمد سعد
دانه صالح ماطر العازمي
دانه ضيدان سكران السهلى
دانه عماد عبدالرزاق السجارى
دانه غازي ثامر صايل
دانه غانم خلف صلبوخ
دانه غنام مناحي المطيري
دانه فالح عبد الهادي العيد
دانه فليح مطلق العازمي
دانه فهد عبدالعزيز الهران
دان ـ ـ ـ ــه ف ـي ـص ــل اح ـ ـمـ ــد ن ـع ـم ــه ال ـل ــه
عبدالرحمن
دانه مبارك عبدالله العجمي
دانه محمد حسين العازمي
دانه محمد عبدالله العتيبي
دانه محمد عبدالله المطيري
دانه محمد عبدالله الهزيم
دانه نوح عبدالرحمن الخلف
دانه وليد مبارك بوقماشه
دانه يوسف طاهر الصائغ
داود جاسم محمد القطان
داود سليمان ابراهيم الرشود
داوود اسماعيل محمد بهمن
درر عبدالعزيز عبدالله العقاب
دعاء جليل محمد تقى ششترى
دعاء حسن علي محمد
دعاء عيسى عبدالله الحمد
دعاء مطر خلف الفضلي
دعيج عهدي علي الدعيج
دالل احمد علي الفريح
دالل امان خليفة ابودهوم
دالل أحمد أبراهيم الجليبى
دالل بدر ناصر العدواني
دالل تركى عبدالرحمن المشعل
دالل جمال عبدالعزيز عبدالعزيز
دالل جمعان فالح الهبيداء
دالل حسن عبدالله الفضلي
دالل حسين صالح القفاص
دالل حميدان مبارك العازمي
دالل خالد علي شاهين أحمد
دالل راشد مرزوق مبارك
دالل زايد عيد العازمي
دالل سعيد ساعد الحريجى
دالل سلمان محمد مندنى
دالل صالح قبالن الحيان
دالل طارق حبيب عرب
دالل طارق حسين سيار
دالل عبداللطيف سالم الشمري
دالل عبدالوهاب عبدالعزيز البدر
دالل علي جمعه العلي
دالل فهد فالح العجمي
دالل فؤاد عبدالله مندنى
دالل قذيالن سلطان المطيري
دالل مبارك حنيف الظفيرى
دالل محمد الحميدى المطيري
دالل محمد حمود العميره
دالل محمد شريده الشريده
دالل محمد ضيف الله الحربي
دالل محمد مصلح المطيري
دالل مرزوق فرحان العازمي
دالل مشعل حمد العدواني
دالل معاذ محمد بويابس
دالل نورى خلف بن سالمه
دالل هادي ناصر الهاجري
دالل وليد جاسم العميرى
دالل وليد خالد العمر
دالل وليد علي القطان
دليل سبيت محمد الحيص
دمجه راشد شاجع العجمي
ديمه محمد سعد العجمي

ذياب حمود ذيب الهاجري
رازى خلف عبد الحميد الشطي
راشد جمال راشد العقروقه
راشد حمود عبد المحسن محمد
راشد طالل راشد المطر
راشد عايد هادي الهاجري .
راشد عبد المحسن هليل الدهيمش
راشد محمد فاضل العجمي
راشد مطلق ناصر العنزي
راشد نبيل خالد الرشدان
راكان عبداللطيف ابراهيم الحليل
رانيا سعد سلطان العريفان
رب ـ ــاب ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـبــد ال ـخــالــق
السيد يوسف
رباب عبدالرحمن محمد القطان
رباب محمود زيد القالف
رباب نومان  .الماجدى
ربى رشاد محمد الحناوى
ربيعه فالح شبيب العازمي
ربيعه يوسف عبدالله السويدان
رحاب احمد طاهر نقى
رحاب حماد مسير العنزي
رحاب عبدالله بزيع المطيري
ردي ـ ـنـ ــه م ـح ـم ــود ال ـس ـي ــد م ـســاعــد
الرفاعي
رسام تقى محمد الحربي
رشا عبدالله سعيد الدوسري
رغد خلف فهد القشعان
رغد عبد الكريم حمود التويجري
رفاعى علي رفاعى العتيبي
رفعة بدر ناصر الجنوبي
رفعه امسيعيد محمد العازمي
رفعه فهد مطلق العتيبي
رفعه هادي مبخوت العجمي
رقيه طارق احمد مبارك
رقيه عبدالله عبدالرحمن الدعيج
رقيه يوسف عبدالرحمن الجطيلي
رنيم عبد المحسن أحمد المسباح
رهف خالد صالح الحبشي
روان أحمد عبدالله محمد عمر
روان جابر حمد المري
روان جمال هايف الرشيدي
روان حسين مجبل الرشيدي
روان سالم حمد العتيبي
روان سرحان عبدالله الرشيدي
روان سعد محمد المرجاح البراك
المطيري
روان سلمان فرحان سلمان
روان صالح ردن العنزي
روان طالل عبد الكريم الشايجى
روان عبدالله امين العوضى
روان فالح غانم العنزي
روان محمد عيسى اليعقوب
رولى قيس نصف النصف
ريا ناصر مفرح السبيعى
ريانه سالم ناصر الشامرى
ريم احمد سالم المهنا
ريم ثامر حليوان الهرشانى
ري ــم ج ـم ـعــان ع ـبــد ال ـه ــادي م ـبــارك
الحوري
ريم حمد سعيد الكدارى
ريم خالد سعد بزيع
ريم خالد عبدالله الخالد
ريم خليف روجان العنزي
ريم زياد هادي الرشيدي
ريم سعد محمد القصار
ريم سعد مطلق العازمي
ريم سعود غازي المطيري
ريم سيف حمود العازمي
ريم صالح نفل العجمي
ريم عادل سالم محمد
ريم عارف ضارى العنزي
ريم عبدالله فليح العازمي
ريم عدنان عبدالوهاب العميرى
ريم عكرش عيد محمد
ريم عوض عواض المطيري
ريم غصاب سجدي العتيبي
ريم فالح دعيدع العازمي
ريم فريج خلف العنزي
ريم فالح سمير المطيري
ريم فالح مسلم العازمي
ريم فهد جابر الشمري
ريم فيصل بندر الدويش
ريم كريم منصور محمد
ريم مبارك حسين العجمي
ريم محمد عايض المطيري
ريم محمد علي الكندري
ريم مرزوق فرج العازمي
ريم مفضى زامل الغضورى
ريم نفاع مطر العنزي
ريمه راضي حمد الهاجري
ريهام غصاب شطى عبدالله
زمزم خالد عبدالعزيز الشطي
زهراء حسين جعفر االربش
زهراء خليل علي حجى حسين
زهراء ضياء صادق السليمى
زهراء عبد الكريم عبدالله اشكناني
زهراء عبدالله علي البلوشي
زهراء عدنان محمد كرم
زهراء فيصل عبدالله الوزان
زهره ابل حسن صادق
زهره علي حسين علي
زينب ابراهيم نوخذه البلوشي
زينب بدر صالح الحوال
زينب خليل ابراهيم بو صلحه
زي ـن ــب ع ـبــد ال ـع ــال ــى ع ـبــد الـحـمـيــد
الرامزى
زينب علي موسى العطار
زينب عماد ابراهيم النجادة
زينب محمد توفيق احمد
زينب محمد علي سليمان
زينب منصور عبدالله الشطي
زينب موسي حاجيه حيدر
زينب يوسف عبد الحميد الصايغ
سارة احمد خلف العازمي
سارة منذر عبد الجليل الهندال
ساره الحميدي محمد المطيري
ساره أحمد حمد الدوخي
ساره أحمد عبد الحليم الراشد
ساره جاسم عبدالله الحسيني
ساره جمال مبارك العصفور
ساره حامد علي الخضيرى
ساره حبيب درويش جراغ
ساره حسين عبدالعزيز الشطي
ساره حماد سعد ثوينى
ساره حمدان حماد العجل
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ساره خالد عبد الهادي المطيري
ساره خالد محمد الخليل
ساره خالد محمد القحطانى
ساره خليفه حمود الشالش
ساره خليل ابراهيم النجار
ساره راشد شطيط رقدان
ساره رشيد محمد العنزي
ساره زيد محسن الدوسري
سـ ـ ــاره س ــام ــى ي ـع ـق ــوب ال ـي ـع ـقــوب
الثنيان
ساره سعد علي المعيوف
ساره سعود عناد الخالدي
ساره سعود محمد متلع
ساره سلطان ذعذاع السهلى
ساره شعيب فالح الحربي
ساره صالح محارب الجميلي
ساره عايد عشوي العنزي
ساره عايش يوسف الحمر
ساره عبد الرزاق خليفه الشايجى
س ــاره عبد المحسن عبد الخضر
الصراف
ساره عبدالعزيز علي الياسين
ساره عبدالعزيز يوسف خدادا
ساره عبدالله اسماعيل العمار
ساره عبدالله حمران آل سليم
ساره عبدالله شطى راشد العجمي
ساره علي سالم الدواى
ساره عماد احمد المسلم
ساره عمر احمد العنزي
ساره عوض راشد المهيميل
ساره عويض الفى المطيري
ساره عياد فرج الديحاني
ساره عيد محمد العازمي
ساره فضاء دخيل الله السبيعى
ساره فالح زيد العازمي
ساره فهد جاسم السلطان
س ـ ـ ــاره ف ـه ــد ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـع ـبــد
الهادي
ساره فهد مطلق العدواني
ساره فؤاد احمد الفيلكاوي
ساره فيصل حمد المخيال
ساره فيصل عبد الجواد البصري
ساره فيصل عزيز العتيبي
ساره قبالن محمد العازمي
ساره محمد حجى العازمي
ساره محمد صالح الجبر
ساره محمد عبدالله الخليفي
ساره محمد فايز العتيبي
ساره محمد فايز العنزي
ساره مطلق عبدالله العتيبي
ساره نمران نخيالن المطيري
ساره يعقوب طاهر القالف
ساره يعقوب يوسف بوربيع
سالم أحمد سالم الطبيخ
سالم خليفه سالم الشالح
سالم فهد علي السالم

سالم محمد علي العازمي
سالم محمد فالح العجمي
سالم مطلق خميس العازمي
سالم ناصر فهد العازمي
سامح مبارك سامح المطيري
ساير وليد خالد الساير
سبيكه بدر عبد المحسن الحقان
سبيكه بدر محمد الراشد
سبيكه سالم جابر السالم الصباح
سحر عيد خلف الفضلي
سراب طالل ادغفك الشمري
سعاد اسماعيل سليم
سعاد ثامر مفرح الرشيدي
سعاد رحيل عواد صايل
سعاد عبدالله محمد العجمي
سعاد علي سعيد المطرفي
سعد أحمد عيد الرومي
سعد جهاد فهد الهاجري
سعد حابس محمد السعيد
سعد حسن سعد العجمي
سعد عبدالله أحمد الحساوى
سعد فراج محمد العدواني
سعد محمد حمود العازمي
س ـعــد مـحـمــد س ـط ــام ال ـجــوي ـســري
العازمي
سعد محمد ظاهر العازمي
سعده عبدالله سعد العازمي
سعده عوض علفج العازمي
سعده نواف محمد العجمي
سعود بندر شجاع ابو رميه
سعود زيد مساعد الحوز
سعود سلمان سعود العازمي
سعود صالح جهاد العازمي
سعود عبدالعزيز محمد الدندن
سعود علي سعود الرويعى
سعود علي عبدالوهاب المهينى
سعود مبارك دعسان الشمري
سعود محمد سعد السفيح
سعود محمد سيف العجمي
سعود مشعل سعود العازمي
سعود ملفى ظويهر الرشيدي
سعود نعمان سعود النفيسى
سعود هادي سرحان العنزي
سكوت فرحان خلف الشمري
سلطان سعد محمد الزعبي
سلطان محمد عكرش محمد
سلمان سعد محمد الجبعه
سلمان طالل محمد الصراف
سلمان محمد براك الهيفي
سلمى زايد طالب الزاهرى
سلمى سالم محمد الشامرى
سلمى سند زويد المطيري
سلمى فالح شيوط الخميلى
سلمى مشعان معيض العازمي
سلمى ناصر سعد العازمي
سلوى حمود صالح الفزير

سلوى خالد مطلق المطيري
سلوى يوسف سالم الحشاش
سليمان أحمد سليمان المنصور
سليمان خالد ناصر الحبيب
سليمان داود سليمان أبو حيمد
سليمان صالح عبدالرحمن حسين
سليمان طالب حمزه علي
سليمان عبد المحسن محمد عبد
الرضا
سليمان عبد المنعم سليمان سالم
سليمان عوده بدر العنزي
سليمه فدعوس نزال الهرشانى
سمر نايف جزاء العصيمي
سميره ردن ثامر المطيري
سميره محمد علي عبدالله
سميه انس ابراهيم مالحسين
سنداء عبدالله بجاد الهاجري
سندس جمال يوسف ملك آل هيد
سندس محمد علي البلوشي
سهام بطى مطر الشمري
سهام حمود هليل الرشيدي
سهام سعد مهدي العنزي
سهام مصطفى ياسين المصطفى
سهى خليل ابراهيم الفودري
سهير حسن سعد المجمد
سهيله عبدالله بزيع المطيري
سويره عايد مجبل العازمي
سيد رضا محسن سيد مسلم سيد
مصطفى
سـيــد عـلــي آيـ ــوب سـيــد عـلــي سيد
غريب
شاهه كفاش خليفه موسى
شبيب سعد شبيب العجمي
شتات نواف راكان الشمري
شذر فهد محمد االحمد
شروق تركي عبدالله فالح المطيري
شروق ذعار فراج العنزي
شروق صالح باذر الكريباني
شروق صالح محمد العميرى
شروق محمد حمود الظفيرى
شريفه ابراهيم صالح الثوينى
شريفه بخيت يوسف الرقم
شريفه حمد جاسم المطر
شريفه خالد عبدالعزيز الشلفان
شريفه خليل عبدالله الحلواجي
شريفه زيد الهاب المطيري
شريفه سعد مطر المطيري
شــريـفــه ع ــادل حـســن عبدالمحسن
رمضان
شريفه عبدالوهاب حسن الجار الله
شريفه عتيج مطلق العازمي
شريفه محمد خالد بورسلى
شعاع خازن عكاش مجول
شعاع خالد راشد الفقعان
شعاع محمد عبد المحسن العتيبي
شعيب احمد علي العطار

شفاقه هادي عبدالرحمن العجمي
شمايل أحمد علي العازمي
شمايل وليد راشد الناشي
شمائل حمد عبدالله الصالح
شمائل عدنان محمد العوضى
شمه محمد طلق العازمي
شهد ابراهيم احمد المبارك
شهد احمد حاجى عبدالله
شهد انور بدر البلوشي
شهد بدر محسن العتيبي
شهد جهيم حمد الهاملى
شهد حسين راشد العميرى
شهد زيد سعود العازمي
شهد سالم منادي الهدية العازمي
شهد سعود عبدالله السبيعى
شهد سيف ذعار الهاجري
شهد عبد السالم مصطفى المرزوق
شهد عبدالله سعد العجمي
شهد عبدالله علي المذن
شهد عبدالنبى يوسف الزيد
شهد عويد مبارك العراده
شهد فليج بدر المطيري
شهد فيصل عبد الكريم الفضلي
شهد فيصل علي مراد الكندري
شهد محسن علي الشمري
شهد محمد هزاع المطيري
شهد وليد سالم البريكي
شوق اياد احمد العميرى
شوق بدر يوسف الرمح
شوق جمال عبد الكريم الربيع
شوق خالد معجون العنزي
شوق شريده متعب الشمري
شوق نادر سعود العمير العجمي
شوق هادي عبدالله المخلف
شوق يوسف سعد االدغم العازمي
شيخة مشعان سعد القحطاني
شيخه احمد عبدالله الدعى
شيخه احمد عبدالله القضيبي
شيخه أحمد عبدالله العوضي
شيخه خالد صالح العلي
شيخه خالد عبدالله السليمان
شيخه خالد عبدالله محمد
شيخه خالد علي المال
شيخه راشد سيف الرومى
شيخه رضا خلف العنزي
شيخه سالم فالح العازمي
شيخه طالل عبدالكريم الشيحه
شيخه عبد المحسن جاسم القصار
شيخه عبدالله احمد الضليعى
شيخه عبدالله دهيران العازمي
شـ ـيـ ـخ ــه ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الدويسان
شيخه عبدالله محمد اليعقوب
شيخه عويد عبدالرحمن شجعان
شيخه عيد ناصر البداح
شيخه فالح ناصر العجمي

شـ ـيـ ـخ ــه فـ ـه ــد م ـ ـب ـ ــارك ال ـخ ــري ـن ــج
الرشيدي
شيخه فهد نواف الفضلي
شـ ـيـ ـخ ــه م ـ ـ ـبـ ـ ــارك ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ح ـمــد
الهاشمى العجمي
شيخه محمد مفلح السبيعى
شيخه مساعد سعد الدعيج
شيخه مضحى مبارك العازمي
شيخه مطر ادهام غنيم الفضلي
شيخه مطير هليل الحريجى
شيخه نبيل عبدالوهاب العريفان
شيخه نداء عايش المطيري
شيخه يوسف عبدالله البناي
شيما احمد محيا الزاهد
شيماء سعود سعيد العازمي
ش ـ ـي ـ ـم ـ ــاء ص ـ ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـب ـ ــد ال ـ ـكـ ــريـ ــم
األنصاري
شيماء محمد احمد ماجد
شـ ـيـ ـم ــاء م ـح ـم ــد هـ ـ ـ ــادي ج ــارالـ ـل ــه
الحسيني
شيمه جديد نايف العنزي
شيمه مجبل سعد المطيري
صافيه صالح محمد االحيمر
صالح انغيمش حمد الشمري
صالح بطي مجبل عواد العازمي
صالح جمال سعود السحيب
صالح نايف صالح الهران
صالح يوسف صالح العتيق
صالح يوسف محمد بورسلى
صالحه عبدالله ناصر الرشيدي
صباح علي حسين المحمد علي
صبيحه جعيدان مرزوق العنزي
صبيحه معتوق حمود
صفيه ياسين علي عبد الكريم
صقر ثابت محمد البناى
صقر صباح عبدالرحمن الغيص
صقر عادل جاسم الصقر الزايد
صقر عادل صقر الرومى
صقر علي صقر الهاجري
صقر يوسف جبر الغانم
صيته حسن سالم العجمي
صيته حمد سالم العجمي
صيته عبدالله فيصل الهيلم
ضارى أحمد حسين لحدان
ضارى خالد نصار الشريعان
ضارى سعد حجاب المطيري
ضارى علي عيد العازمي .
ضاري زيد شالل الشمري
ضاري عبدالله قنعص العازمي
ضاري مسهر جدعان الشمري
ضحى خالد عبيد الشميالن
ضحى عادل احمد الشبلي الراشد
ضحيه عوض علفج العازمي
ضي أنور جاسم المطاوعه
ضيدان محمد عوض العجمي
طاهر يوسف طاهر نقي

طالل احمد جاسم المنيس
طالل سالم مطر الشمري
طالل سيف مرزوق قرينيس
طالل عبد الهادي فهد العجمي
طالل فوءاد محمد الخالدي
طالل مساعد فالح العازمي
طالل مشعل عواد العازمي
طالل مطلق فيحان الجميلى
طالل نمير ظاهر كرم
طالل ياسين ابراهيم عبدالله
طيبه اديب يوسف العلي
طيبه عبد الكريم عبد الرضا زيدان
ظارى محمد دغيمان حميضان
ظاهر مزيد نزال عواد
عادل سامى علي المسباح
عادل محمد ضيف الله العازمي
عاليه فايز جمعان العتيبي
عاليه محيسن حسين المطيري
عامر صادق علي اشكناني
عايده سعد طلق الشالحى
عايشه جابر رداد الفضلي
عايشه حمود عايش الصواغ
عايشه صنيتان مناور العتيبي
عايشه محمد مشعل المطيري
عائشة فهد فرحان الرشيدي
عائشه ابراهيم ياسين االنصاري
ع ــائ ـش ــه احـ ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه س ـل ـطــان
الحربي
عائشه بدر مشعاب سحلول
عائشه بدر ناصر حسين
عائشه جاسم عبدالله العصفور
عائشه حمد يحيى اليحيى
عائشه راشد عبيد الدوسري
عائشه سعيد علي القبندي
عائشه صالح عبدالرحمن العبودى
عائشه طارق سعد فرج
عائشه عايد سبيل العازمي
عائشه عايض امعيض العازمي
ع ــائـ ـش ــه عـ ـب ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــام ع ـب ــدال ـل ــه
التويتان
عــا ئـشــه عـبــد المحسن عبدالعزيز
المزينى
عائشه علي عبدالله علي
عائشه فهد طامى الهاجري
عائشه محمد احمد المسيعيد
عائشه محمد عبيد الشمري
عائشه محمود علي بوفرسن
عائشه مرزوق مبارك العازمي
عائشه مهرب الريض الرويلى
عائشه ناصر عبدالعزيز البناى
عائشه واصط منيع الله البغيلى
عائشه وليد فهد الحساوى
عائشه يوسف أحمد مال علي
عـ ــائ ـ ـشـ ــه ي ـ ــوس ـ ــف عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الصفران
عبد االله حمدان جبر الحريجي

محليات

ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم أحـ ـم ــد ع ـب ــد ال ـكــريــم
الشريده
عبد المحسن عبدالله عبد المحسن
االبراهيم
عبد المحسن متروك علي العنزي
عـبــدالــرحـمــن اح ـمــد سـيــد عبدالله
الرفاعي
عبدالرحمن بدر احمد الجطيلى
عبدالرحمن بدر سماوى الظفيرى
عبدالرحمن جاسم يوسف الكندري
عبدالرحمن حمود ضحوي العنزي
عبدالرحمن حمود مبرك العازمي
عبدالرحمن خالد علي حسن
عبدالرحمن دخيل سالمه المطيري
عبدالرحمن سماح شداد سندى
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ص ـ ــال ـ ــح س ـل ـي ـم ــان
الخميس
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه مـضـحــى
المطيري
ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـب ــدال ــوه ــاب محمد
العثمان
عبدالرحمن علي جاسم المسباح
عبدالرحمن عماد فيصل العنزي
عبدالرحمن عيسى سعود الجاسر
ع ـ ـب ـ ــدال ـ ــرح ـ ـم ـ ــن ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ح ـ ـمـ ــود
الديحاني
عبدالرحمن فيصل سالم الخشتي
عبدالرحمن مانع عساف الدوسري
عبدالرحمن محمد راشد الميع
عبدالرحمن محمد ناصر الهاجري
عبدالرحمن مرعى عبيد الشمري
عبدالرحمن منصور علي الرشيدي
عبدالرحمن منور رجعان الجسار
عبدالرحمن وليد فاضل المطرود
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ي ــوس ــف
الكويران
عبدالرحمن يوسف سالم امان
عبدالرحمن يوسف سعد العازمي
عـبــدالـعــزيــز ابــراه ـيــم عـبــدالــوهــاب
النصف
عبدالعزيز احمد محمد الخالد
عبدالعزيز احمد نظر الشطي
عبدالعزيز أحمد سالم الوهيب
عبدالعزيز بدر فهاد العجمي
عبدالعزيز حسين علي المطيري
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز حـ ـ ـم ـ ــدان مـ ـسـ ـل ــوب
الرشيدي
عبدالعزيز دهيمان عجيج العالطى
عبدالعزيز سعد ناصر الدوسري
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز سـ ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز
العتيقى
عبدالعزيز شاهين يوسف الغانم
عبدالعزيز صالح راشد العازمي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـب ــد االم ـ ـيـ ــر مـحـمــد
البقشى
عبدالعزيز عماد محمد السبتي

عبدالعزيز عمران حسين كريمي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـي ـس ــى ع ـبــدال ـعــزيــز
الفرحان
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز غـ ـ ـ ــازي ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
السعران
عبدالعزيز فالح عدم الجبري
عبدالعزيز فهاد فهد العازمي
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ف ـه ــد ح ـج ــر ش ـعــوف
المطيري
عبدالعزيز فوءاد عبدالله الحنيان
عبدالعزيز محمد جواد الفيلي .
عبدالعزيز محمد حسن علي
عبدالعزيز محمد خليفه السعد
ع ـبــدال ـعــزيــز مـحـمــد دهـ ــام الــرزنــي
الشمري
عبدالعزيز محمد غالي الرشيدي
عبدالعزيز منصور فالح العازمي
عبدالعزيز ناصر حمد الظفيرى
عبدالعزيز ناصر سعود العمران
عبدالعزيز ناصر سيف مشعل
عبدالعزيز ناصر محمد المزين
عبدالعزيز هادي سعيد العجمي
عبدالعزيز هزاع عوض الضبيعى
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـغ ـ ـفـ ــور بـ ـ ـ ــدر عـ ـب ــدالـ ـغـ ـف ــور
العبدالغفور
عبداللطيف عبدالعزيز ناصر بو
حيمد
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ف ـه ــد م ـح ـمــد ال ـع ـبــد
الرزاق
عـبــدالـلــه ابــراه ـيــم سـعـيــد ابــراهـيــم
سعيد
عبدالله ابراهيم مهنا المهنا
عبدالله احمد جاسم علي
عبدالله احمد عبدالله العمر
عبدالله احمد علي بوقماز
عبدالله أحمد عبدالله الدشتي
عبدالله أحمد معلث الرشيدي
عبدالله بجاد نايف سرور
عبدالله بدر عبدالله عبدالعزيز
عبدالله بدر فالح الشمالى
عبدالله تركي عشوان العنزي
عبدالله جابر عبدالله العنزي
عبدالله جاسم عبدالله البلوشي
عبدالله جاسم محمد أبــو كريشه
الراجحي
عبدالله حاتم هادي العنزي
عبدالله حسن خالد العتيبي
عبدالله حسن محمد الكندري
عبدالله حمد عبدالله سعد الغريب
عبدالله حمدان محمد المطيري
عبدالله خالد عبدالله شعبان
عبدالله رشيد مهدى العازمي
عبدالله زامل عبدالرحمن الزامل
عبدالله زايد فالح العتيبي
عبدالله سالم أشذى العازمي
عبدالله سالم مجبل الشمري
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عبدالله سامى عبد الرزاق المطوع
عبدالله سعد سعود المطيري
عبدالله سعد عبدالله الحميدى
عبدالله سلمان محمد الرويعى
عبدالله سليمان عبدالله الصليلى
عبدالله عادل عباس عطاالله
عبدالله عادل عبدالله العنزي
عبدالله عادل علي الشويع
ع ـب ــدال ـل ــه ع ـب ــد ال ـم ـج ـيــد سـلـيـمــان
درويش
عبدالله عبدالعزيز جاسم القطان
عبدالله عبدالعزيز ندي العتيبي
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ع ـب ــدال ـل ــه
السلطان
عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـب ــدال ــوه ــاب اب ــراهـ ـي ــم
االستاد
عبدالله عبدالوهاب عبدالله سلطان
عبدالله علي عبدالله الدهيمى
عبدالله علي مرزوق مدعج
عبدالله علي مساعد الرشيدي
عبدالله عليان نجاع الديحانى
عبدالله عيسى علي المعتوق
عبدالله غالب دليم الرشيدي
عبدالله فاضل حبيب كرم
عبدالله فاضل حسن القضيب
عبدالله فالح عبدالرزاق درويش
عبدالله فهد حامد الظفيرى
عبدالله فهد خالف المطيري
عبدالله فهيد عبدالله العجمي
عبدالله فوزى جاسم المطر
عبدالله فيصل حمد العنزي
عبدالله قاسم محمد المتروك
عبدالله الفي هادي الظفيري
عبدالله ماجد بريك العتيبي
عبدالله ماجد خليف المطيري
عبدالله ماجد مانع الفضلي
عبدالله مبارك بطاح العازمي
عبدالله مبارك عبدالله البنوان
عبدالله محمد حسين بومجداد
عبدالله محمد سالم الجويسرى
عبدالله محمد سليمان السعيد
عبدالله محمد عباس بومجداد
عبدالله محمد عبدالله العتيبي
عبدالله محمد عبدالوهاب حسين
عبدالله محمد علي الدوسري
عبدالله محمد موسى صالح
عبدالله مرشد حميد العنزي
عبدالله مسفر محسن العجمي
عبدالله ناصر عبدالله الرشيدي
عبدالله يعقوب عبدالله احمد
عبدالله يعقوب عبدالله دشتي
عبدالله يعقوب يوسف الغريب
عـبــدالـمـحـســن بـ ــراك عبدالمحسن
الهاشم
عبدالمحسن جواد محمد الصراف
عبدالهادي علي حسن بوصخر
عـبــدالــوهــاب صــاح الــديــن حسين
المذن
عبدالوهاب عبداللطيف البنوان
عبدالوهاب علي عبدالعزيز الدريع
عبدالوهاب فوزى محمد العدواني
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ولـ ـي ــد ع ـب ــدال ــوه ــاب
الحداد
عبير بدر سعود العتيبي
عبير خليفه حمدان العازمي
عبير رديني سعد الدوسري
عبير سلمان سيف العازمي
عبير سليمان عليان الرشيدي
عبير صالح محمد الحشاش
عبير عبدالعزيز عقاب الدويش
عبير فالح محمد العازمي
عبير محسن خليف العنزي
عبير يوسف صالح البطي
عتيق محمد مسعود العجمي
عثمان فيصل عبدالوهاب بورسلى
عجاب عبدالله مطر العازمي
عدنان بسام زيد الراشد
عذارى حبيب احمد القطان
عذارى عايد محمد الشمري
عذارى غريب حمد العجمي
عذارى منذر مطلق المسبحى
عذارى هادي سالم العجمي
عذاري محمد بالل السعد
عذبى خلف هجرس العازمي
عذبى سعود محمد المطيري .
عذبي خالد حمد الفوزان
عذبي راشد عذبي المبارك
عريب ناصر ضويحي الخالدي
عزام الفى محمد المنديل
عزيزه جمال ناصر المعيلى
عسالء محمد عبدالله النجدى
عشيه فالج هليل الصليلى
عفاف مطلق محمد المطيري
عفراء حمد محمد المري
عفراء مطلق مطلق العتيبي
عقاب سالم نشاط العتيبي .
عقيل أحمد محمد باقر
على احمد علي الخضرى
على احمد نومان الزهاميل
على ايمن يوسف باقر
على جابر حمد المري
على جمال محمد الحواج
على حسن هالل الدويخى
على حمزه حسين عبدالله
على حمود عواد الفضلي
ع ـل ــى س ـي ــد ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد جـعـفــر
القالف
على عارف علي العريفان
على عبداالمير عبدالله القالف
على فالح عبدالله حجيالن
على فهد علي الهاجري
على فهد هادي العجمي
على مبارك سعد السيحان
على مثال جاسر الطيرى
على محمد بليه العجمي
على هادي حسن العجمي
على يوسف عبدالكريم الغيث
علي حسين علي الديحاني
علي حسين علي غلوم
علي حسين مسلم عيسى
علي حمد ملفي العجمي
علي عادل علي العطار
علي عبدالرحمن محسن الحربي
علي محمد علي عطا الله مبارك
علياء سمران بليل العتيبي
عمار فالح مبارك الصابرى

عمر طه ياسين ارحمه
عمر عايد سعد الهاجري
عمر عبد اللة مناحي المطيري
عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدى
عمر فالح عايض الرشيدي
عمر محمد حسين الشامي
عمر مسلط شبيب الزعبى
عمشه محمد فهد الدوسري
عنان مشاري علي الهولى
عنود سعود مانع محمد
عنود صالح علي كاظم الصالح
عنود ماطر هالل الشمري
عنود محمد عبدالله العازمي
عنود مرضي رفاعى العازمي
عهد تركى ليل صلف
عهد عماش براز ثامر
عهد فهد سالم السبيعي
عهد مهدى ثميم العنزي
عهود سالم عباس العنزي
عهود سالم مناحي الخالدي
عهود شريد براك هادي
عهود صالح حسن الجمعه
عهود عبيد جابر العجمي
عهود عواد عيد الغريب
عهود مهدى ثنيان مهدى
عهود نايف عيد الرشيدي
عواد ذريع نزال الهاجري
عواطف بدر جاسم الشمري
عواطف عبدالعزيز فهد الهاجري
عواطف فارس ناصر الرشيدي
عيد صياح عيد العازمي
عيده رهق صياح سعد
عيسى بدر حمد العتيقى
عيسى راشد مرزوق العازمي
عيسى عبداللطيف عيسى القعود
عيسى محمد يوسف معتوق
غاده احمد عبد القادر عبد الكريم
غازي فيصل جاسم القطان
غازي حامد مازن المطيري
غالية سالم محمد األشرم العازمي
غاليه تركى غنام المطيري
غاليه راضى مطلق الرشيدي
غاليه سالم فهد الهاجري
غاليه عادل سعود الوقيان
غاليه عبدالله محمد البدر
غانم مناحى بصيص العجمي
غانم نايف علي المطيري
غدير حسين فرج الخضرى
غدير سامي عبدالله محمد
غدير سعد احمد العامر
غدير صالح منيزل جاسر العنزي
غدير علي عباس الجدى
غزالن عيد سالم ثويب
غزيل منصور بنيان العجمي
غسان عدنان حمد الثاقب
غالء نافع غريبان المطيري
غنيمه زيد ناصر الزيد
غنيمه عبدالعزيز يعقوب الخلفان
غنيمه عبيد محمد العجمي
غنيمه ناجى علي الصابري
غيثه عبدالله مشبب اليامى
غيداء محمد رضا شبر
فاتن سعد سلمان العازمي
فاتن فاضل عباس الحداد
فاطمة ابراهيم احمد الشمالى
فاطمة ابراهيم جعفر جعفر
فاطمة احمد حمزه الجريدان
فاطمة الــزهــراء عبدالرضا عباس
حسين
فاطمة الزهراء محمد حمد الرجيب
فاطمة بدر هزاع فزع
فاطمة تركي عبادي الظفيري
فاطمة جزاء وضيحان الرشيدي
فاطمة جليل عبد الكريم
فاطمة حسن غلوم علي اليوسفى
فاطمة حسن فاضل الخياط
فاطمة حسين مسمار الجدعى
فاطمة حميد محمد
فاطمة خليف ضيف طه
فاطمة راشد راضى ابو لبقه
فاطمة راشد عوض الدويلة
فاطمة سالم فرج السعد
فاطمة سعود عبدالعزيز الفارسى
فاطمة شايع كامل الشمري
فاطمة طلق علي العازمي
فاطمة عادل عبدالله العيسي
فاطمة عادل عبدالله يوسف
فاطمة عادل علي الصراف
فاطمة عاصم ثابت عبده
فاطمة عايد مصبح عمار
فاطمة عبد المجيد عبد الحميد
المطوع
فــاط ـمــة ع ـبــد الـ ـه ــادي ع ـبــد الـ ــرزاق
العطار
فــاط ـمــة ع ـبــد الـ ـه ــادي ع ـلــي الـعـبــد
الهادي
فاطمة عبدالخالق عباس االستاذ
فاطمة عبدالعزيز سعد العراده
فــا طـمــة عبداللطيف عـبــد الخضر
تونيه
فاطمة عدنان راشد الماص
فاطمة عصام جمعه علي
فاطمة عطيه مطشر العنزي
فاطمة علي الراوى العنزي
فاطمة علي حسن الكندري
فاطمة علي حسين الوزان
فاطمة علي حمد بوحمدي
فاطمة عيد فالح غانم
فــاطـمــة عـيـســى عـبــد الـ ــرزاق العبد
الرزاق
فاطمة عيسى عبد الرسول موسوى
فاطمة عيسى عبدالله الحمد
فاطمة فالح رجعان العازمي
فاطمة فهد راهي الفضلي
فاطمة فواد محمود بحريني
فاطمة فؤاد حبيب المجادي
فاطمة فؤاد منصور الرمضان
فاطمة مجبل مرزوق الرشيدي
فاطمة مجيد يوسف غلوم
فاطمة محمد عباس حيدر .
فاطمة محمد فهد السهلي
فاطمة محمد قاسم دشتي
فاطمة محمد مسفر الحيان
فاطمة محمود عبدالله السميط
فاطمة محمود عون المطوع
فاطمة مرزوق مطلق العازمي

فاطمة مصبح مبارك العازمي
فاطمة مصطفى عباس بو عباس
فاطمة مناور حمود الحجيالن
فاطمة ناصر العلي البسام
فاطمة ناصر عبد الحسين حسن
فاطمة ناصر محمد ال زمانان
فاطمة نجيب بدر الردعان
فاطمة وليد حسين الصائغ
فاطمة وليد قاسم أني
فاطمة يحيى دريس الرومى
فالح فجري فالح العازمي
فالح محمد فالح الصويل
فتحيه سعود حمد الصقعبى
فتحيه علي موسى البصيرى
فتوح صالح محمد الشعيبى
فجر احمد عبدالله العدواني
فجر احمد يوسف اليوسف
فجر بدر زيد أخريص
فجر جاسم عبدالعزيز الرقوه
فجر جديع علي الجديع
فجر جهاد ناصر الحجى
فجر راشد حسين راشد
فجر سعود عبدالعزيز الحشاش
فجر عادل عبدالله المعتوق
فجر عبدالله ابراهيم النفجان
فجر عبدالله ناصر الكفيف
فجر علي عبدالعزيز العصيمى
فجر قاسم عبد القادر القادري
فجر محمد سليمان االبراهيم
فجر محمد عبدالله العدواني
فجر مخلد عبدالله عواد
فجر مكي يوسف المحميد
فجر ناصر حبيب بوشهري
فجر ناصر محمد الصائغ
فجر يوسف هاجد الوطري
فخريه جاسر فرحان العدواني
فرح اسامه محمد عقله
فرح سالم بندر الفضلي
فرح سيف الفى المطيري
فرح صبيح خالد العيسى
فرح عبدالعزيز عبدالله البليهيس
فرح عبدالله محمد الشيخ عبدالله
الخلف
فرح مبارك فهد العدواني
فرزه محمد فالح المطيري
فريده الشيخ صالح عبد الحسين
ف ــري ــده ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـبــد ال ـ ــرزاق
القبيشى
فضه وليد خليفه الفليج
فضه يعقوب يوسف القطان
فطيم غانم عيد الظفيرى
فهد احمد جدوع مرشد النمالن
فهد أحمد راشد شتيل
فهد جاسم محمد المريفع
فهد حمد حمود العجمي
فهد خالد حمد بو حمد
فهد خلف داود الخالدي
فهد سعد ليلى السعيدى
فهد سليمان القفيلى سليمان
فهد عبد الكريم جار الله الشريفى
فهد عبدالعزيز ارشيد العنزي
فهد عبدالله صقر عبدالله
فهد عبدالله محمد العوضى
فهد عجيل ضبيب الحربي
فهد عمر مجبل المطيري
فهد عوض مثقال المطيري
فهد عوض محمد الحربي
فهد غريب فهد المطيري
فهد فالح حمدان العدواني
فهد فوءاد يوسف العميرى
فهد متعب طرقى العنزي
فهد مجبل مطيران العاردي
فهد محمد اسماعيل باقر
فهد محمد جربوع العازمي
فهد محمد سعود النمشان
فهد محمد عبدالله يوسف عبدالله
فهد مرعى صالح الحيان
فهد ناصر احمد المنصورى
فهد ناصر ماطر الشمري
فهد نبيل امان سعيد
فهد نواف غريب العنزي
فهد هايف حسين المطيري
فهد يوسف حامد المطيري
فهد يوسف يوسف الشطي
فهيد هادي سعد العازمي
فواز حمد زيد المنير
فواز علي محمد شمران الضفيري
فواز محمد ابراهيم التميمى
فواز وائل يوسف العنزي
فوز خالد علي الشويب
فوزيه غنيم متروك المطيري
في محمد باني الباني
فيحا حمد صدعان الصوابر
فيصل جاسر فريح المطيري
فيصل خالد راشد الهاجري
فيصل خالد عبدالله الديحانى
فيصل خلف مروى الشمري
فيصل سعد عبدالله الحربي
فيصل سعد مطلق المفرح العازمي
فيصل سعد ممدوح الشمري
فيصل سعيد سالم فهد
فيصل عزيز محمد العنزي
ف ـي ـصــل غ ـ ــازي عـ ـب ــدالـ ـه ــادي عـلــي
البحيرى
فيصل فاضل حبيب قمبر
فيصل فهد عايض المسيلم
فيصل محيميد حمدان العتيبي
فيصل منذر عادل العنزي
فيصل هانى طه الدبوس
فيصل يحيى احمد السدره
قبيله مجبل صعفك فهد
قدير باقر علي النجدى .
كايد محمود كايد شهاب
كوثر عبدالرضا علي دشتي
كوثر علي حميد بو صفر .
كوثر محمد علي الباذر
كوثر محمد كاظم الخياط
لجين خالد ساير العتيبي
لطيفة احمد محمد سالم
لطيفه بدر صالح القطيفي
لطيفه بندر مجبل الغضوري
لطيفه حسن حسين احمد
لطيفه حسين مالك حسين علي
لطيفه سالم يوسف المرزوق
لطيفه سعد عامر العجمي
لطيفه سعود عايش المطيري

لطيفه عبدالله سعيد الزعبى
لطيفه علي حسين جمال
لطيفه فالح فهيد العازمي
لطيفه فهد عالي المطيري
لطيفه محمد دخيل الهاجري
لطيفه محمد شالش العنزي
لطيفه ناصر نافع المطيري
لمياء بدر الدين عبد الحى بدر
لميس عبدالله عبد علي القتم
لواحظ علي حسين بوحمد
لـ ــولـ ــوه ع ـب ــدال ـل ــه ع ـب ــدال ـع ــزي ــز بــن
سلطان
لولوه عبدالله عوض المطيري
لولوه عبدالله محمد مجاربى
لولوه علي عبدالله النجدى
لولوه محمد خلف الربيعه
لولوه يعقوب يوسف الذويخ
لولوه يونس رجب الشطي
ليان محمد عبدالوهاب الدويسان
ليلى احمد دهش عفات
ليلى عبدالله حسين الهولى
ليلى عبدالله مهناء الدوسري
ليلى غلوم علي محمد
ليلى غلوم محمد خاجه
ليلى محمد مزيد العتيبي
ليلى يوسف احمد العطيبى
ليلي صادق ابراهيم احمد
ليليه خالد خلوى المطيري
ماجد راجح خميس العجمي
ماجده خلف محمد التميمى
مانع جاسم مروح الشمري
مبارك احمد علي الفارسي
مبارك سالم مبارك الصباح
مبارك عبدالرزاق مشقاص الفجي
مبارك فهد هليل العنزي
مبارك الفى مبرك العازمي
مبارك محمد مبارك الهاجري
مبارك هالل هليل المطيري
متعب فارس دوان البذالى
مجبل عبدالله مجبل المسيكان
مجدولين رحال بن العطار
محمد احمد حسن المطوطح
محمد احمد مبارك الميع
محمد اسامه محمد الياقوت
محمد اسحق طاهر الصراف
محمد الحميدى منيف المطيري
محمد بدر محمد الراشد
محمد بدر محمد الفيلكاوي
محمد جاسم عبدالله رضا
محمد جاسم محمد الكندري
محمد جمال محمد الربيع
محمد حسين علي المطيري
محمد حسين علي سراب
محمد حسين محمود الفودرى
محمد حمد بدر الرخيص
محمد حمد محمد اللوا المري
محمد حمود عيد العازمي .
محمد خالد محمد الكريبانى
محمد داود علي صالح
محمد دحيم كفيدان المطيري
محمد دغش محمد العجمي
محمد راشد حميدى العازمي
محمد راشد شحيبان العازمي
محمد رجا فالح العازمي
محمد سهيل محمد البناي
محمد سيد فيصل الطبطبائى
محمد طالل محمد السويلم
محمد عادل جاسم الفهد
محمد عادل سعيد حسن
محمد عادل عبدالرضا مدوه
محمد عادل محمد الشهاب
محمد عايد زياد السربل
محمد عباس يوسف البغلى
محمد عبد الرزاق عبدالله بوقريص
محمد عبد الكريم علي قمبر غلوم
محمد عبدالرحمن السيد محمد
الرفاعي
محمد عبدالرحمن علي عبدالله
مـحـمــد ع ـب ــدال ــرزاق مـحـمــد الـغـيــث
الطيار
محمد عبدالرضا عبدالله الصراف
محمد عبدالعزيز رشيد الدعسان
محمد عبدالله حسن علي
محمد عبدالله محمد الدخيل
محمد عبدالله محمد الرشيدي
محمد عدنان حاتم الصايغ
محمد عطيه ياسين الحداد
محمد علي حسين نصيب
محمد علي سيد حسن الموسوي
محمد علي ماجد الديحانى
محمد علي محمد الشمري
محمد عيد حمود حجيالن
محمد عيد عياد الرشيدي
محمد غسان محمد القبندي
محمد فريح عويد العنزي
محمد فهد عبدالله العجمي
محمد فهيد راشد المري
محمد مانع محمد السديراوى
محمد مبارك دريس فرحان
محمد مبارك محمد الرشيدي
محمد مرتضى محمد مهدي
محمد مرزوق فليح الصواغ
محمد منصور محمد السبيعى
محمد مهنا عايض الحشار
محمد نادر احمد علي
محمد ناصر راجح ناصر
محمد نايف بشير الدوسري
محمد نصار عبدالرحمن النصار
محمد وحيد رضا يوسف
محمد وسمى محمد شنيتر
محمد وليد عمر البكر
محمد يوسف حسن حسين
محمد يوسف حسين الحمر
محمد يوسف خليل الدريع .
محمد يوسف عبد الرحيم الكندري
محمد يونس عباس حيدر
محمود أحمد محمود المعراج
محمود مصطفى يوسف عبدالله
مدعج احمد مساعد المدعج
مرام سعود سعد المويزرى
مرام صالح مقامس الخالدي
مرامي علي حسين صالح السماك
مرزوق علي مرزوق العتيبي
مرزوق محمد مرزوق العازمي
مرزوقه حمود مهلهل الخصيلى
مرزوقه مرزوق مطلق دخنان
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مرزوقه ناصر حماد العازمي
مرشود وليد مشري المرشود
مروان حمد داود البدر
مريم بدر بكر النجار
مريم بندر مسفر الديحانى
مريم جابر وادى سلطان
مريم حسن عبد القادر احمد
مريم حسن مسلم الرشيدي
مريم حمد علي الحريجي
مريم خالد ابراهيم الرقم
مريم خالد احمد الديولى
مريم خلف حميد الشمري
مريم راشد غزاى الرشيدي
مريم زابن زبن الرشيدي
مريم زياد مساعد المجرن
مريم سالم عيد العازمي
مريم سعد محمد المطيري
مريم سعد محمد ثانى
مريم سالمه مطلق الرشيدي
مريم سليمان عبدالرحمن الكندري
مريم سويري عياد الرشيدي
مريم سيف منصور سفر
مريم شريد نمران عتيج
مريم صالح مهوس الحصينى
مريم صباح بدر الصباح
مريم صباح سائر العنزي
مريم صالح عبدالرسول الجمعه
مــريــم ع ــادل عـبــد الـحـسـيــن رئـيــس
علي
مريم عادل عبدالعزيز النمش
مريم عامر منور هالل
مريم عبد الحسين محيسن
مريم عبدالكريم صعب مجباس
مريم عبدالله جبر الحامد الشريف
مريم عبدالله محمد اسماعيل
مريم عبدالله محمد جاسم
مريم عبدالوهاب عبدالله بن ناجى
مريم عواد عنتر الفكر الظفيري
مريم عيد غازي الرشيدي
مريم فاضل مالك الصفار
مريم فاضل محمد المجبل
م ــري ــم ف ــاض ــل ي ـع ـقــوب ب ــن مــوســى
محمد
مريم فريح انغيمش الشمري
مريم فهد دخيل الحربي
مريم فهد عبدالمحسن الخميس
مريم فوزي محمد المغربي
مريم فيحان عبدالله الديحانى
مريم فيصل خليل عبدالله
مريم فيصل صفر عباس
مريم كتاب خضير عواد
مريم مبارك حسين مبارك
مريم مبارك زيد مبارك القريان
مريم مبارك عيد الدوسري
مريم محسن صنهات العتيبي
مريم محمد حسن االمير
مريم محمد خالد الشرف
مريم محمد سليمان الحمد
مريم محمد علي كارسياه
مريم مذهل نايف العازمي
مريم مرزوق حمود العازمي
مريم مشعل زاهي العازمي
مريم مصلح حمود الرشيدي
مريم منصور محمد المنصور
مريم منور خشمان الرشيدي
مريم نايف غالب العازمي
مريم هايف فهيد العازمي
مريم هزاع فراج المطيري
مريم وليد علي البناي
مريم يوسف أحمد المجيبل
مساعد سعود عبدالعزيز الدوسري
مساعد علي حمد سالمين
مساعد فهد حيال الخالدي
مساعد فوءاد خالد البدر
مستوره فالح براك العازمي
مسفره ملوح مطلق الماجدى
مشاري حمد علي الشدوخى
م ـ ـ ـشـ ـ ــاري خـ ــالـ ــد فـ ـيـ ـص ــل ال ـه ـي ـل ــم
العجمي
مشاري عبدالعزيز أحمد الكندري
مشاري عبدالله سعد خلف
مشاري عصام عساف العنزي
مشاري فهد عبدالرحمن الفايز
مشاري ماجد علي محمود
مشاري ماهر أحمد الدخيل
مشاري محمد علي العلندا
مشاري مشعل احمد المنصور
مشاري يوسف عبدالله العمير
مشاعل احمد محسن العتيبي
مشاعل شاكر مزعل الهندال
مشاعل عايد هليل العنزي
مشاعل عبدالله ناهى العتيبي
مشاعل مرزوق نزال الظفيرى
مشاعل نومان مبارك الفضلي
مشعان حامد سلمان الشمري
مشعل جبيع هادي العجمي
مشعل حامد مناور الظفيري
مشعل صابر اسماعيل التميمى
مشعل فهد مسلط المطيري
مشعل مطر بالل المسند .
مشعه محمد فهد عسكر العجمي
مصطفى أحمد عباس العوض
مطره محمد جعيالن حزام
مطلق خلف مطلق الرشيدي
معاذ عادل راشد ال بن علي
معاذ عوض حواس الفضلي
معالى باتل حمود المطيري
معالى سعود مطلق العتيبي
معالى فيحان الهاب المطيري
معالي بادي علي المطيري
معصومه عبد الحسين روستائى
معيوفه وسمى شنيف عطيه
مالك سالم ناصر المري
مالك سعد مبارك العازمي
مالك فيصل عبدالله محمد
مالك محمد علي الشويماني
مليحه علي فرج سعيد المطيري
منار أحمد عبد الصمد محمد
منار راضي اسماعيل الخالدي
منار سلطان هليل بندر المطيري
منار شاهر نصار الشمري
منار صالح ابراهيم الرويشد
منار صالح يوسف الصديقى
مـ ـن ــار عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
المانع .
منار علي عثمان محمد الفيلكاوي

منار مدالله عايد العنزي
منار مشعل حمدان العدواني
منار منصور علي المطيري
منال ابراهيم باقرى
منال خليف غنيم العنزي
منال سعيد فهد الرشيدي
منال عبدالله ناصر العازمي
منال علي حبيب العنترى
منال غازي فيحان العتيبي
منال محمد ظاهر طرجم الهجاج
منال محمد عوض العنزي
منال مشعل عطيه الفضلي
منال مناور فهد فيصل
مناير خالد بدر المنصور
مناير مبارك علي هادي الشهري
منصور دعس فهاد الدوسري
منى جاسر عبدالله حنتوش
منى حمود سلوم الشمري
منى حميدي فالح الرشيدي
منى سالم حمود الحويمان
منى سالم سعود زمانان
منى عايد عيد الشمري
منى مرجع عايض العازمي
منى هابس معيض العازمي
منى يوسف محمد العنزي
منيرة احمد سليمان الخنيني
منيرة اسمير محمد الهاجري
منيرة حسن حذيان حصوان
منيرة حسين احمد الخضرى
منيرة حقيب سالم العجمي
منيرة حمود سالم الرشيدي
منيرة خالد مبارك العازمي
منيرة دعيج عبدالله المطيري
منيرة سرهيد عمر سعد
منيرة سطام ناصر القرينى
منيرة سعد زايد السبيعي
منيرة سليم عوض الرشيدي
منيرة شريده خليفه العازمي
منيرة صالح علي الجبرى
منيرة عادل عيد عبدالله المرتجى
منيرة عبدالله مطلق السبيعى
منيرة علي حسين المراغى
منيرة علي عجالن العنزي
منيرة فالح مطلق العازمي
منيرة فراج جار الله العجمي
منيرة فراج غنيم السبيعي
منيرة فالح صانوت العازمي
منيرة فهد فالح فهيد
منيرة فهد مطلق العنزي
منيرة مبارك محمد القحطاني
منيرة محمد خالد العجمي
منيرة محمد سالم مبارك
منيرة محمد سعد العجمي
منيرة محمد عبدالله العجمي
منيرة محمد كاظم حسن نصر الله
منيرة محمد مبارك العجمي
منيرة محمد نصار العدواني
منيرة محمود شاكر الخليفه
منيرة ناصر صالح العويد
منيرة ناصر عوض العميري
منيرة نايف حرقان القحطانى
منيرة نهار غنيم الحسينى
منيرة يوسف احمد المديني
منيرة يوسف جاسم الفالح
منيفه عطيه ظاهر العنزي
منيفه فليح هليل الصليلى
مها احمد سعد الكحالوى
مها أحمد مسفر العراده
مها خالد محمد الخنينى
مها راشد خالد الحجيالن
مها سالم محمد الشمري
مها سعود العبدي المطيري
مها سعود محمد الدماج
مها سيد عبدالله الرفاعي
مها طفيل محمد العازمي
مها عبدالله صالح العجيل
مها فالح مزيد الرشيدي
مها فرج مبارك الدوسري
مها فرحان عوض العنزي
مها فواز عبيد الشمري
مها مصطفى محمد الصالح
مها مضحى موسى شاهر
مها منصور خضر رشيدي
مها نافل هزاع الخالدي
مهدى جاسم محمد عرب
مهدى عبدالصمد مختار بهمن
م ـه ــدي ح ــام ــد عـبــدالـحـمـيــد كــاظــم
آل رشيد
مهند حسن رمضان السعيدى
موزه فهد عيسى الردهان
موسى حسين نوشاد حسين
موسى عواض حمود المطيري
موسى عوض عويد الحربي
موضى خالد علي الخليفي
موضي بنيان محمد المطيري
موضي راشد صالح الشطي
موضي سعد مفرح العجمي
موضي عمار دعيرم العجمي
موضي نايف حمود العتيبي
مي عيد محمد الظفيري
ميثا عوض علفج العازمي
نادر بدر عايض العازمي
ناديه صقر عياد المطيري
ن ــادي ــه ع ـبــد ال ـ ــرزاق ص ــال ــح الـعـبــد
السالم
نـ ــاديـ ــه عـ ـب ــدالـ ـل ــه ص ــال ــح م ـه ــوس
الحصينى
ناديه عيد دليم الرشيدي
ناديه ناصر بدر الفرحان
ناصر ابراهيم سالم المرزوق
ناصر بدر حسين الشعالن
ناصر بدر ضيف حسن احمد
ناصر بدر ناصر الخضر
ناصر بدر يعقوب الحوال
ناصر خالد عبد المحسن الياقوت
ناصر رشيد علي العازمي
ناصر زايد حمد الرشيدي
ناصر طالب ساير العنزي
ناصر عبد الحميد باقر مراد
ناصر عبدالله مطلق العتيبي
ناصر غزاي قبالن العتيبي
ناصر فالح منشد الهندال
ناصر ماجد مطلق المطيري
ناصر مارق بجاد العتيبي
ناصر محمد حسن العجمي
ناصر محمد نادر العجمي

ناصر محمد ناصر دويع
ناصر مصطفى محمد الكندري
ناصر مفلح نافع الرشيدي
ناصر مهل عبدالله الهاجري
نايف بريكان صليبان الحربي
نايف صالح ضافر محمد
نايف عبد الهادي مرزوق العازمي
نايف الفى حمود الرشيدي
نبيله داود سليمان العنيزي
نجاح متعب شداد المطيري
نجد فيصل سعود العنزي
نجد محمد مزيد بو شيبه
نجالء حسن جرمان العجمي
نجالء ضيدان فالح العجمي
ن ـ ـ ـجـ ـ ــاء ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه س ـ ـيـ ــف خ ـل ــف
المطيري
نجالء عبدالله مضحى العدواني
نجيب عبدالكريم ادريس المنصور
ندى ابراهيم حمد الزيدانى
ندى حمد فيصل العجمي
ندى خالد محمد الحميد
ندى وليد عيد المزرم
نسوم كامل سعد محمد
نشميه رجعان حمود الرشيدي
نصار علي مضحى الخالدي
نعير شايع نعير الهاجري
نفال عيد علي شحيتاوي العازمي
نفله علي عبدالله المري
نمشه فهد هايف العجمي
نها محمد عبدالعزيز محمد
نهال خالد محمد الورع
نهله ناصر خضر الخضر
نهي عوض عبدالله اسميران
نواف سالم مطرف العنزي
نواف عادل سليمان خلفان
نواف فالح جازع العازمي
نواف مبارك خالد السعيدي
نواف مبارك سويد السويد
نوال حمدان صقر سديران
نوال ذباح مرفوع الشمري
نوال سالم هديسان الشمري
نوال سعود عبدالرحمن العجمي
نوال شليويح عايد الرشيدي
نوال عايض دليم الرشيدي .
نوال عايض سعود العازمي
نوال عباس سالم البدري
نور احمد علي اشكنانى
نور اسماعيل علي السعدي
نور بدر ابراهيم الشطي
نور حجب نزال العنزي
نور خالد حفيظ الذهبى
نور سليمان صالح الكندري
نور عادل خليفه الشاهين
نور علي شخير العنزي
نور عيد سعود عطيه
نور فهد منصور الصالح
نور فهد ناصر المنيخ
نور محمد مطنى الفضلي
نور مسعد احمد الفرج
نور مطلق سعود بو ظهير
نور مكي بدر االستاد
نور ناصر رسمان مبارك
نور وليد عبدالله العمير
نور يوسف حسين بابا
نورا عبد الناصر شعيب المطيري
نورا محمد غازي المطيري
نورة عذبي سالم العلي الصباح
نوره اسعد ابراهيم محمد الجسار
نوره بدر راشد الراشد
نوره بدر محمد العجمي
نوره حمد ثامر الدغيلبى
نوره حمد هذال الشمري
نوره حمود جاسر العدواني
نوره خالد علي الزعابي
نوره خالد فراج الكفيدى
نوره خلف مبرد العازمي
نوره راشد الرويبخ العتيبي
نوره راشد فالح الهاجري
نوره سعود ناصر العجمي
نوره شاجع جمعان الهاجري
نوره صالح عايد المطيري
نوره ضاوي عبيد العتيبي
نوره طارق حمد ماجد
نوره عباس ماجد بوردن
نوره عبدالله دغش المطيري
نوره عبدالله سعد الحيالن
نوره عبدالله عذبى مطنى الشمري
نوره عبدالله فارس العكلى
نوره عبدالله محمد المطيري
نوره عبدالله محمد الهمالن
نوره عثمان حمود الخضر
نوره عجيج فالح الزايد
نوره علي محمد العجمي
نوره علي ناجى العازمي
نوره علي يوسف الخوارى
نوره عماد احمد الشريده
نوره عوض جبران العجمي
نوره غاوى دوجان الظفيري
نوره فالح محمد الدوسري
نوره فراج فهاد العجمي
نوره فهد ردينى الهاجري
نوره فهد مطر العتيبي
نوره فهد نصار مبارك
نوره فؤاد ابراهيم دنبوه
نوره فيصل عبدالله الرشيدي
نوره كميخ هادي العجمي
نوره مبرك فهاد العازمي
نوره محمد ماجد الدوسري
نوره محمد معزى المطيري
نوره محمد منصور الربيع
نوره محمد هالل أل بن علي
ن ـ ـ ـ ــوره مـ ـس ــاع ــد سـ ـع ــد الـ ـج ــري ــان
العازمي
نوره مسعود قماد المري
نوره مناحى ناصر القحطانى
نوره مناور محمد العازمي
نوره منيف علي المطيري
نوره نادر شيهان العتيبي
نوره ناصر فهد العجمي
نوره نداء زايد المطيري
نوريه ماجد علي الديحانى
نوف احمد عسكر العازمي
نوف جابر احمد الشريفى
نوف جمال حسين عبد السيد
نوف خالد صالح الشويع
نوف خليف ناصر العازمي

نوف طالب عبدالرحمن المري
نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد
نوف عبدالله محمد الدوسري
نوف عيسى محمد الهولي
نوف فيحان عياد المطيري
نوف مبارك سالم الشقاث
نوف مجبل فالح الداهوم
نوف محمد مغثي العنزي
نوف مزعل لمام العازمي
نوف مطلق محسن المطيري
نوف ناصر مانع العجمي
نوف نواف عويد العنزي
نوف يوسف محمد العنزي
نوير سعود صنت الحربي
نوير فرحان عوض العنزي
نوير نحيطر سالم العازمي
هاجر سعد احمد العامر
هاجر شافى الحميدى الفهد
هاجر عايض عواض المطيري
هاجر مبارك عبد اللة المطيري
هاجر موءيد حسين بوعباس
هادي سعود محسن العتيبي
هادي صالح مجبل العازمي
هاشم علي شعبان حسين خسروه
هاشم فارس مصطفى .
هاله خليفه عبدالله الماجد
هبه حمد علي العنزي
هبه عبدالله عيد الشمري
هـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوده عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن
عبدالمحسن
هبه منصور صالح القالف
هبه هانى جابر الجابر .
هدوه ملفى مطلق المطيري
هدى احمد مطر العنترى
هدى صالح احمد شاجى
هدى صنت شمروخ العتيبي
هدى عبدالله فريح المطيري
هدي يوسف سعود الوقيان
هدية عبيد جحيش العازمي
هديل راشد عبد الهادي الحجيالن
هديل عادل حسن الخياط
هديل علي ابنيان المويزري
هديل محمد سالم المطيري
هديه تايه جابر خلف
هزاع دايس منوخ خشمان
هليله علي مانع العجمي
هناء صالح عبداللطيف الحبشى
هناء عبيد سالم العجمي
هنادى سعود رفاعى زيد
هند علي عبدالرحمن المري
هند محمد علي سعد
هنوف عبدالعزيز محمد الزامل
هويا مبرك فهاد العازمي
هويه حسن سعيد العجمي
هيا بدر عبدالعزيز الصباح
هيا خالد عدم الجبرى
هيا خالد فراج العازمي
هيا راشد سالم حماد سالم
هيا سعود محسن عتيج
هيا عادل شعيب البكر
هيا عادل عبدالله الخزام
هيا عوض طريم العازمي
هيا غضبان شبيب العازمي
هيا فالح عيد الفزران
هيا فيصل مبارك الخرينج
هيا مرزوق فهد العازمي
هيا هباش محمد السهلي
هياء صالح سند العجمي
هياء عبدالله خصيوى الرشيدي
هيثم خالد برجس البرجس
هيفاء مراد شمس الدين مراد
ود محمد ضويحى المطيري
ود مرزوق مبارك الوطري
وداد خالد عبدالله العتيبي
وداد سعد محمد الشمري
وداد مبارك سعد مبارك الجري
وداد معلث عوض الرشيدي
وسميه ابراهيم شيحان الشمري
وسميه حسن ناصر المرشاد
وسميه خالد خلوى المطيري
وسميه سعد بطيان العازمي
وسميه سعود سالم العجمي
وسميه سعود مطلق المطيري
وسن سعد منديل القحصالعنزي
وصايف احمد خلف العازمي
وصايف مجبل صالح مليس
وضحاء هادي عايض الدوسري
وضحه جمال راشد ادريس
وضحه خالد سالم سالم
وضحه راشد جابر المري
وضحه راشد زايد الهاجري
وضحه سرحان سالم المسلم
وضحه سيف ظاهر العازمي
وضحه عامر هادي العجمي
وضـ ـ ـح ـ ــه ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادي مـ ـ ـ ــرزوق
العجمي
وضحه عبداللطيف التمار
وضحه عبدالله قبالن الرشيدي
وضحه فالح مطلق العازمي
وضحه فهد شنار الزعبى
وضحه فهد محمد الرميضي
وضحه فواز عايض الدوسري
وضحه محمد شبيب العجمي
وضحه منصور سالم الدوسري
وضحى محمد علي العجمي
وعد محمد سليمان اباالروس
وعد يوسف عبيد العنزي
وفاء سالم مطلب العازمي
وفاء طالب نايف الشمري
والء محمد ابراهيم المريشد
وليد خالد عبدالله سالم فرحان
وليد سعود محمد العصفور
وليد محمد سعود العازمي
وليد منصور فالح العازمي
وهج نواف مشهور العنزي
وهيبه ظاهر طرجم الهجاج
ياسمين راشد علي آل سليم
يــاسـمـيــن ع ـبــدال ـعــزيــز ع ـلــي الـعـبــد
المحسن
ياسمين عبدالعزيز علي يوسف
يحيى صالح خليفه الخضر
يحيى يوسف حسين البدر
يعقوب بدر ناصر فارس
يعقوب يوسف حاجيه اشكنانى
يوسف احمد جاسم الشطي
يوسف احمد محمد الصالل
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«الخدمة المدنية» يرشح  5040مواطنا للعمل في الجهات الحكومية
يوسف أحمد عثمان العثمان
يوسف جمال عباس غلوم
يوسف خالد منصور الجزاف
يوسف رشيد محمد الرشيد
يوسف سلمان مفرح الرشيدي
يوسف سليمان محمد السدانى
يوسف علي مطلق المطيرات
يوسف غانم مرضى عياش
يوسف فؤاد جاسم القالف
يوسف قاسم محمد الهاجري
يوسف محمد ندا النومس
يوسف منصور أحمد الطراح

وزارة التعليم العالي
وسميه ناجى سعد الرويعى

وزارة الداخلية
ابتسام حسين صاحى فيحان
ابتسام حسين عبدالله العجمي
ابتسام سالم عقله طالل
ابتسام فهد عايد المطيري
ابتسام مرزوق فالح العازمي
ابتسام ميثم شريف عبدالله
ابتسام نزال عوض العنزي
ابتهال عادل دهام أباذراع
ابتهال عقله عايد المطيري
ابرار احمد غلوم عسكر
ابرار الجاهل محمد عبيد
ابرار سعود حمد البراك
ابرار عبداللة عايض الرشيدي
ابرار مرزوق فالح العازمي
ابرار موسى عبدالله كاكولى
ابرار يوسف مدوخ المطيري
ابراهيم عبدالله ابراهيم المقهوي
احالم احمد قاسم محمد
احالم تركى رداد عبيد
احالم سعيد محمد الهاجري
احالم مزيد حمدان البذالى
احالم نشمى عباس العتيبي
احمد بدر سليمان العتيقى
احمد خالد عبداللطيف الهويدي
احمد شاكر علي حاجيه .
احمد عبدالله عبدالعزيز الهران
احمد فالح عوض المطيري
احمد مرضي ضاوي النصافي
احمد يعقوب عبيد العنزي
اديان حسين عيسى بلوشى
اريج حامد عوض الخالدي
اريج سعود ماطر الخالدي
اريج عايد راشد العنزي
اسراء بدر عبداللطيف الخليفه
اسراء جاسم عبدالله عبدالرحمن
اسراء جواد حسن خلف قمبر
اسراء علي عبدالعزيز مراد
اسراء علي يوسف ابو غيث
اسراء مجيد محمد عبدالله
اسراء محمد احمد طالب
اسراء محمد خالد المير
اسراء ناصر فاضل العطار
اسرار بدر محمد صقر
اس ـم ــاء اب ــراه ـي ــم ع ـبــد ال ـس ــام مال
حسين
اسماء عايد ماطر العازمي
اسماء عبدالله احمد البحوه
اسماء علي سرحان الشمري
اسماء عماد محمد عبدالعزيز
اسماء عوض هديبان عواد
اسماء عياد صقر الميمونى
اسماء الفي مصبح العازمي
اسماء محمد حمد الحربي
اسماء مشعل فهد المطيري
اسماء وليد خالد عبد الجبار
اسيل خالد احمد الفيلكاوي
اسيل عيسى مرتضي عبدالله
اسيل ناصر خلف الحماد
اشواق سعود عبدالعزيز الحسينان
اشواق سعيد ساعد الحريجى
اشواق عالى عبدالله الرشيدي
اشواق هادي عويد العنزي
اصيل جزاع جعيثن فرحان
اصيله علي مانع المطيري
افراح جمال غيث اليوسف
افراح زيد محمد حمدان العازمي
افراح سليمان صالح الرشيدي
افراح عبد السالم سعود الحساوى
افراح مسيب شريم العتيبي
افراح نجم عبدالله علي
افنان جمال يوسف الهزاع
افنان خالد عبد الغفار معرفى
افنان خالد فرحان العنزي
افنان منير مبارك السهلى
اقبال حمود جابر سهيل
االء بدر عبدالرحمن السعد المنيفي

االء جعفر درويش العرادى
االء حربى صعيجر العتيبي
االء خليفه محمد عبدالله
االء عبدالرزاق عبدالله العنزي
البندرى دغيم عاصى الضفيري
البندرى طالل حبيب الشمري
البندرى محسن محمد المطيري
الجازى جاسم محمد الوهيب
الجازى سعد عوض المطيري
الجازي حمود ناصر العجمي
الجازي عبدالله محمد العجمي
الريم مفلح صياح العنزي
الشيخه رحمة علي سالم همش
العنود براك حسين العنزي
العنود حماد فهد الدوسري
العنود خويران فهد العجمي
العنود سرور حماد العازمي
العنود عايض مسعود العتيبي
العنود عبدالله محمد أبو حماده
العنود محمد جاسم بوناشى
العنود محمد خدعان المطيري
العنود مشوط كمعان المطيري
العنود ناصر تركى المطيري
العنود نواف مبارك البذالي
المها احمد حمود البذالي
امال سليمان مبارك سالم
ام ــان ــى ج ــاب ــر ن ــوم ــان ال ـع ـجــاجــي
الفضلي
امانى رفاعى صفران الرشيدي
امانى عبدالله سالم فهد
امانى مرزوق خليفه العازمي
اماني بريكان النايم الماجدي
اماني فهد ناقي المطيري
امثال صالح محمد المبارك
امثال عميش عماش المطيري
امثال مطلق عايد الجميلى
امثال نعيس فريج المطيري
امل جاسم محمد احمد الشراح
امل حامد محمد الصراف
امل خلف عفار العنزي
امل دخيل ثاني السعيدي
امل عبدالله دغيم الهاجري
امل عبدالله سعود البصيري
امل ناصر مرزوق العتيبي
امل يوسف ساالرى زاده
امنه احمد حسين الشمالى
امنه جزاع فهد الشعالن
امنه درويش علي المنصوري
امنه علي حسين الدمخى
امنه عوض هديبان عواد
اميره علي عمران ناصر
اميره فهد عبدالله العازمي
اميره محمود ذيب محمود
امينه سعود مساعد البناي
امينه عبدالله مسلم العازمي
امينه محمد حجاب العجمي
امينه نايف عايش العازمي
انتصار ادويهيس سعد الرشيدي
انتصار علي مهدي العجمي
انتظار احمد مندنى زمانى
انجود طالل عبيد العتيبي
انجى درويش عبدالهادي احمد
انفال سعود ابطيحان الدويهيس
انفال ضاحى محسن الظفيرى
انفال طالب خلف الظفيري
انفال طالل سعود الدويسان
انفال عبدالله جاسم الوهيب
انفال عبدالله عبدالعزيز العنزي
انهار بدر محسن العتيبي
انوار ابراهيم خلف الحوطى
انوار حسين ابراهيم رباب
انوار حمد عثمان الحضرم
انوار خلف ردعان العازمي
انوار رجعان الدباغ العازمي
انوار سعد مقذل زيد
انوار سلطان احمد الحمادي
انوار عفان محمود حسن
انوار غزاى صالح الرشيدي
انوار فالح حميد العازمي
انوار فرج سعود العازمي
انوار فهد ثجيل سالم
اوراد يعقوب محمد العربيد
ايثار سعود عبدالعزيز المنيع
ايالف احمد علي عبد السالم
ايالف جواد احمد محمد الصايغ
ايالف محمد حبيب اشكناني
ايليف سليمان اكولجر
ايمان بدر عبدالله المحفوظ
ايمان حمود بركات الرشيدي
ايمان عادل جاسم غالم
ايمان عايش ادهم العنزي
ايمان عبدالله علي مخصيد
ايمان عوض عاكف الشمري

ايمان فياض محمد العنزي
ايمان مبارك فهد العنزي
ايمان محمد غزاي المطيري
ايمان مد الله عايد العنزي
ايمان مرجى قوطان العنزي
ايمان مصطفى بركات سعداوى
ايمان موسى عبدالله كاكولى
ايمان ناجى سلمان كريدى
ايمان ناصر براك علي
ايمان ناصر عبدالرحمن الفرهود
أبرار بدر عبدالرحمن الشريف
أبرار محمد احمد خشاوى
أحالم عبدالرضا عبدالقادر مطر
أحالم نواف راشد الطيار العنزي
أحمد ابراهيم عبدالله محمد
أحمد رائد احمد التويم
أح ـ ـمـ ــد سـ ـي ــد مـ ـحـ ـم ــد سـ ـي ــد ع ـلــي
الموسوي
أحمد عايد راشد العنزي
أحمد عبد الهادي موسى الهزيم
أحمد علي عنتر الظفيرى
أروى عبدالله فالح العازمي
أسرار ياسر يعقوب الضويحى
أسماء حمد صالح العجمي
أسماء خليفه خالد العازمي
أشـ ـ ــواق بـ ــدر مـ ـب ــارك عـبــدالــرحـمــن
مبارك
أشواق محمد فالح العازمي
أصايل جاسم مجبل المطيري
أفراح عبدالعزيز منصور الرشيدي
أفراح عبيد سمران المطيري
أمجاد فراج برجس الدوسري
أمل بدر حسين محمد حسين
أمل زامل عكله
أمل سعد سعود النومس
أمل يوسف يعقوب رضى
أمالك عياد صعفق عبود الظفيري
أمنه صالح ظاهر الرشيدي
أميره عبدالله حميد علي
أميره عبدالله خالد الرشيدي
أمينه عاهد عبدالله الناصر
أنعام صالح حمزه كرم
أنفال أحمد غلوم حسن
أنفال خالد مجبل المطيري
أنفال صالح رويشد البذالي
أنفال غازي رحيل العنزي
أنوار محسن محمد الظفيرى
أوضاح أحمد جديع الضفيري
آسيا ضحيان راشد العتيبي
آالء نايف عبدالله ابراهيم
آمنه جمال راشد النويعم
آمنه سعود محمد اليامي
آمنه عبدالله خليف العنزي
باسمه سيف عبدالله المرشاد
باكوره علي مبارك الرشيدي
بتول ابراهيم صفر اشكناني
بتول جمعه محمد الباذر
بتول فايز علي الهزاع
بخيته ريفان علي اليامى
بدر سعود فرهود الدرعه
بدر فهد ناصر محمد ناصر
بدريه جاسر علي المطيري
بدريه دجران هادي المري
بدريه سائر متروك الشمري
بدريه سرحان خلف السبيعى
بدريه سعد غنام فالح
بدريه سعد هزاع المطيري
بدريه سعود عبدالعزيز القطان
بدريه سعيد طامي الهاجري
بدريه سعيد فرهود العتيبي
بدريه شبيب سعد العازمي
بدريه صالح سالم المري
بدريه فهد عبدالله المال
بدريه مبارك عبيد الهيم
بدريه ناصر ماطر الديحاني
بدور بدر مرزوق العتيبي
بدور شوقي عبدالله الفيلكاوي
ب ـ ـ ـ ــدور عـ ـب ــد الـ ـمـ ـحـ ـس ــن ع ـب ــدال ـل ــه
المتروك
بدور علي احمد النوح
بزه علي زيد الغصاب
بسمه عبدالله حمدان الرشيدي
بشاير ابراهيم محمد سويدان
بشاير احمد محسن العتيبي
بشاير أحمد شحاذ الثواب
بـ ـش ــاي ــر خ ـم ـي ــس سـ ــالـ ــم خ ـم ـيــس
العازمي
بشاير راشد الحق العتيبي
بشاير سعد فهيد العازمي
بشاير صالح فريح العنزي
بشاير صباح جابر حويمد
بشاير طالل جاسم السند
بشاير عادل مبارك الجميلى

بشاير فيصل اسماعيل التميمى
بشاير هيف حسن الحجرف
بشائر عبدالله ابراهيم الخضر
بشائر محمد دريميح العازمي
بشرى بداح نزال فدعوس
بشرى علي خميس علي
بلقيس عبدالله محمد المطيري
بنا سعد سعود زمانان
بندر متعب محماس الدوسري
بنه طالق فالح الهاجري
بيبى علي نصير جعفر
بيبى محمد حسن ذياب
بيبي علي عثمان الشايع
بيبي مجيد علي علي خان
تحرير سعود برزي الرشيدي
تحرير عايد جديع الظفيري
ترفه سليمان عايد الظفيرى
ترفه علي مسعود العازمي
تمام فهد صلبي شتيوي
تهانى بداح بجاد بداح
تهانى حسن مذكور حسين
تهانى زيد غايب الرشيدي
تهانى صياح براك العتيبي
تهانى عايض عايد الرشيدي
تهانى علي فرحان العنزي
تهاني ابراهيم صالح الضفيري
تهاني جازى نجر العازمي
تهاني سعود سلمان العجمي
ثامر فالح حسين مشعان
ثرياء عبيد رشيد الرشيدي
ثريه عبدالله براك الفى
جابر مبارك جابر الهاجري
جـ ـ ــاسـ ـ ــم ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الحساوى
جراح محمد عبدالله العابر
جمانه حسن جواد ضياء الدين
جمانه راشد احمد راشد
جمانه سلمان جابر عبدالرزاق
جمانه عبدالله جاسم ابل
جمانه عبدالله سالم العازمي
جمانه عدنان طالع المضحي
جمانه علي سيد محمد بهبهانى
جمانه ماجد يوسف العلي
جميله حمدى محمد الحربي
جميله زبن مصلح المطيري
جميله عايض معاون الديحانى
جميله عبد الكريم علي الربيع
جنان احمد محمد بوعركى
جنان انور علي الفرج
جنان رضا اسد اسد الله
جنان عدنان عيسى الخضير
جواهر راشد محمد المري
جواهر فهد ارشيد القفيدى
جوري جاسم محمد المنير
جوزاء منصور سعد البوص
جوزه حمد خلف العتيبي
جوهره غالب رشيد المطيري
حامد عبيد قطيم الشالحي
حبيبه زعال ادهم العنزي
حـبـيـبــه ع ـبــدالــرح ـمــن عـبــدالـعــزيــز
الخراز
حسن صالح حسن الرشدان
حسنه مهنا عبدالله الهاجري
حـ ـسـ ـي ــن سـ ــامـ ــي حـ ـسـ ـي ــن ال ـس ـي ــد
ابراهيم
حـ ـسـ ـي ــن ع ـ ـ ـ ــادل حـ ـس ــن ال ـس ـل ـم ــان
بوحسن
حسين عباس غلوم حسين
حسين عبداالمير حسين البغلي
حسين عبداالمير حسين علي
حسين علي عبد النبى اكبر
حسين محمد جاسم الخياط
حسين ناصر اكبر الرى
حصه سعد أحمد البالول
حصه سلطان غضبان القويماني
حصه سليمان عيسى البكر
حصه عبد الحكيم محمد الخميس
حصه عبدالله حمود العتيبي
حصه عبدالله محمد الغيث
حصه ليث عبدالله العتيقى
حصه محمد فارس الضفيري
حصه محمد مطلق العتيبي
حصه مطلق سعد العازمي
حصه مطلق طلق مناحى
حصه منصور عبدالله العجمي
حصه ناصر ابراهيم الهولى
حفصه علي منصور سلطان
حكيمه علي موسى حامد
حليمه يوسف علي عبدالرحمن
حمد احمد عبدالعزيز الحميميدى
حمد باسل علي القطان
حمد خالد سعد الرخيص
حمد راشد بطاح العازمي

حمد سالم محمد الشمري
حمد فهيد ادغيمان العازمي
حمد فوزان حمد العدواني
حمد محمد حسين المطيري
حمد محمد سالم العرجانى
حمد مساعد تركى المطيري
حمدان حمود حمدان فجحان
حمدة معوض حثلين الرشيدي
حمده راشد عبيد العازمي
حمده عبدالله محمد الحصم
حمده فهد محسن الحربي
حمزه محمد علي العنزي
حمود علي جريد المطيري
حميد نوري حميد الكنعان
حنان احمد فالح العنزي
حنان احمد محمد شريف
حنان ترحيب لهاب المطيري
حنان حسين احمد شموه
حنان خالد ذعار المطيري
حنان درزي عوض المطيري
حنان راشد صقر الغوينم
حنان سعد محمد العازمي
حنان ضاوي فهد العازمي
حنان عبدالله محمد عيسى
حنان علي عثمان الفايز
حنان فالح نافل العازمي
حنان مبارك خالد العازمي
حنان محمد فهيد السبيعى
حنان مرشد عبدالله المرشد
حنان مساعد محمد العازمي
حنان نبيل طه الراشد
حـنـيــن عـبــد الـمـجـيــد عـبــد الـغـفــور
العوضي
حنين علي هليل المهندي
حوراء جواد غلوم محمد
حوراء حسين نصار طاهر
حوراء زيد فهيد الضفيري
حوراء صالح محمد القطان
حوراء عادل صفر محمد
ح ـ ـ ـ ــوراء ع ـب ــد ال ـم ـح ـس ــن ع ـبــدال ـلــه
جواهرى
حـ ـ ـ ــوراء ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ع ـب ــدال ـك ــري ــم
ابوجابر
حوراء علي بدر الجزاف
حوراء محمود عباس اسماعيل
حوراء ميثم صادق الشخص
حوراء نبيل عيسى الصفار
حياه عبدالله سطام الشمري
حياه محمد ختام صالح
خالد ابراهيم محمد البداح
خالد دويع ناصر العجمي
خالد رمضان عبيد العنزي
خالد سعد فهيد الحريتى
خالد صالح حسن العنزي
خالد عادل دغيم العازمي
خالد عبدالرحمن خالد الحزمى
خالد فالح خالد العازمي
خالد فالح محمد الهاملى
خالد فهيد وهيب العازمي
خالد فوزى عبدالوهاب الدويسان
خالد فيصل خلف الضفيري
خالد مدلل حبيب العنزي
خالد وليد مرزوق غانم
خديجة يوسف حسن رمضان
خديجة يوسف سالم الرشيدي
خديجه بدر مبارك الماجدى
خديجه خميس حنون طلب
خديجه ضيف الله عبدالله السعيد
خزنه مشعان مرزوق الرشيدي
خزنه مناحى صلبوخ المطيري
خزنه منير عكام جهيمان
خلده فالح مبارك العازمي
خلف فارس عواد الضفيري
خلود جاسم محمد العازمي
خلود حمود حنيف العازمي
خلود محمد عسكر خويلد
خلود محمد فراج السبيعى
خلود مطلق فالح مسيلم
خلود نفل صنيتان المطيري
خلود ياقوت صالح العواد
خوله اسعد حمد بن عيسى .
داليا محمود محمد عبدالرحيم
دانة حسن محمد االنصاري
دانة محيل علي الضفيري
دانه حسين عايض الرشيدي
دانه خليل ابراهيم الخارجى
دانه عبدالعزيز حسين الشعالن
دانه عبدالعزيز محمد العتيبي
دانه عبدالله سليمان المطوع
دانه عصام سالم الرومي
دانه علي حسين امير
دانه مشعان عزيز العازمي
دانه مشعل حمد الشعالن

دقله محمد مسفر العجمي
دالل ثواب زياد المطيري
دالل جمال احمد الصالح
دالل حسن عبدالله المضيبري
دالل حمد مهنا المهنا
دالل خالد ابراهيم العمران
دالل خالد سيف الشطي
دالل خالد عبدالجبار الداللى
دالل خليف عيد الظفيرى
دالل خليفه عيد العجمي
دالل راشد حشر كتال
دالل رجب محمد السبع
دالل زيد شريد المطيري
دالل سعود راشد الحملي
دالل صالح احمد الكندري
دالل عادل عبداللطيف محمد
دالل عادل فهد الزامل
دالل عايض معيض المطيري
دالل عبد الحميد عبدالله الفزيع
دالل عبد الهادي مجبل المطيري
دالل عبداللطيف عبدالله المويزرى
دالل عبدالله حسن الدوسري
دالل عبدالله سلمان الشعيب
دالل عبدالله عباس محمد
دالل عدنان احمد الشطي
دالل علي عبدالله البغلى
دالل علي عبدالله الحسن
دالل غازي هزاع المطيري
دالل فهد جابر العنزي
دالل فوءاد حمود الحداد
دالل قاسم حميد البالم
دالل قاسم عبدالله صفر
دالل مالك ساير شخير
دالل مبارك سعد العازمي
دالل مبارك كاظم عطاالله مبارك
دالل محسن عفاش العنزي
دالل محمد جعفر الحيدرى
دالل محمد ناصر الطواري العازمي
دالل مشعل احمد سعيد
دالل مشعل ثامر العازمي
دالل ناصر عبدالله الديحانى
دليل راشد فهد العازمي
دليل عشوى دبوس المطرفى
دليل عوض ناصر الرشيدي
دليل فهد راجي العتيبي
دمثه محمد ابراهيم العجمي
ديمه خالد يوسف العوضى
دينا طارق احمد البستان
دينا علي عبدالله الخواري
رابعه محسن هميج المطيري
راشد سعود فهد محمد العبهول
راكان ذعار عبدالرحمن العتيبي
رتاج صالح عباس ال عباس
رتاج ناصر خضير صباح
رغد طارق عبدالله المعجل
رفعه بدر نافع الدلمانى
رفعه جابر منصور الهاجري
رفعه عبدالرحمن سعد العجمي
رفعه مخلد مزعل العازمي
رقية احمد سلطان مبارك
رقيه سالم سعد سعيد
رقيه سعيد محمد عبدالله
رقيه عادل خلف عبدالله البيشي
رقيه قبيل مطلق الشمري
رقيه محمد عباس بن حسين .
رقيه مزعل ناصر بوحواس
رندا سلمان حمود الخده
رهام سعيد سليمان المسلم
رهف محسن االفنس العنزي
رواء صباح يوسف الحنيان
روان احمد مزيد العازمي
روان اسامه فرج الفاضل
روان أنور سعود الوزان
روان رجا محمد الديحاني
روان صالح عجيج الزايد
روان عبد المجيد عبد الرزاق حسن
روان عبدالله علي المري
روان عبدالهادي جاسر العنزي
روان عثمان كامل القطان
روان فواز جاسم النجاده
روان منيع عبدالله المطيري
روان ناصر فهيد العجمي
روان نايف رشيد العنزي
روان هانى عبد الرضا غلوم
ريم الحميدي مطلق المطيري
ريم جمعان محمد العجمي
ريم حمدان مسلوب الرشيدي
ريم خليل محمد النيباري .
ريم سعود شارع الظفيرى
ريم سعيد جاسم القالف
ريم سليم خضير
ريم شفاء الهيلم العنزي
ريم صادق محمود محمد

ريم صباح عايد بريك
ريم طارق عبدالله ناصر البناي
ريم طارق يوسف النجم
ريم عادل محمد المزين
ريم عايد بشير السليمانى
ريم عبدالعزيز خليل الفودري
ريم عبدالله عيسى الحداد
ريم علي تركي محمد الهاجري
ريم علي عبدالله البليس
ريم فالح عايش الرشيدي
ريم فهد عبدالله المطيري
ريم فهيد فالح العجمي
ريم مجبل عامر الشويعر الجبعري
ريم مرزوق جعيالن الرشيدي
ريم مناحى بدر الظفيري
ريم ناصر عباس الخالدي
ريم نزال فارس العنزي
ريما هجير فهد العجمي
ريمه سعود سعد المطيري
ريهام قبالن براك العازمي
ريوف شجاع نايف الدوسري
زهراء جواد محمد القالف
زهراء حسين عبدالله السبت
زهراء خالد عبدالعزيز الصالح
زهـ ــراء سـيــد حـسـيــن سـيــد مــوســى
بحر العلومي فرد
زهراء عادل عبدالله المصيليخ
زهراء محمد حبيب اشكناني
زهره صادق عبدالله جاسم
زهره عبد الكريم زهيرى
زهره عيسى محمد الشيخ ابراهيم
زينب ابراهيم علي العطار
زينب احمد حاجى كراشى
زينب بدر شطى الفضلي
زينب حمزه عباس القطان
زينب راضى جفران مجبل
زيـ ـ ـن ـ ــب س ـ ـم ـ ـيـ ــر ن ـ ــاص ـ ــر ح ـس ـي ــن
عبدالرضا
زينب عبد الحسين كرم ناصر
زي ـنــب ع ـبــد الـمـطـلــب سـيــد شـهــاب
القالف
زينب كاظم محمد الجمعه
ساجده تركى غنيم الظفيري
سارا عبدالله بشير سلمان
سارة سعود عبدالعزيز بن حجى
سارة فيصل نوري الزايد
ساره احمد عبد المحسن الناصر
ساره احمد فاضل القضبان
ساره أحمد طلق العازمي
ساره بدر سليمان العتيبي
ساره بطى سراج العازمي
ساره بندر مطلق العتيبي
ساره جاسم محمد الوهيب
ساره جاسم محمد علي
ساره جمال عبد الرضا جوهر
ساره حجاج خصيوي المطيري
ساره حسين ناصر المطيري
ساره حمدان صنهات الديحانى
ساره حمود الهيلم الشمري
ساره حميد عبدالعزيز الخميس
ساره خالد مثعى الهدبه
ساره خليفه جمعه العازمي
ساره راشد مرزوق مبارك
ساره رجا خزام القصير
ساره سعد شباب السعيدى
ساره سلمان سارى العازمي
ساره سلمان عبد الهادي العنزي
ساره صالح فهد العازمي
ساره ضيدان فدغوش العجمي
ساره طارق عبدالله المطر
ساره عباس فالح العجمي
ساره عبدالرحمن سالم عبيد
ساره عبدالله جابر العنزي
ساره عبدالله حمد القحطاني
ساره عبدالله عيسى الرويح
ساره عساف ملهى الزعبى
ساره علي عبدالله البارونى
ساره عوده كاظم الدوسري
ساره عيد عتيق الحربي
ساره فايز غزاي العازمي
ساره فايز فهيد المطيري
ساره فهد صياح الخالدي
ساره فهد مبارك العجمي
ساره فهد مذكر العتيبي
ساره فهد ناصر الزعبى
ساره فوءاد عبدالله الحرز
ساره مبارك شاهر الهاجري
ساره محسن خميس العجمي
ساره محمد سعد السفيح
ساره محمد سليم السبيعي
ساره محمد غريب الكندري
ساره مرزوق مبارك العجمي
ساره مصطفى رهيف جبر

ساره مظهور مطلق المطيري
ساره مفلح سعد الصواغ العازمي
ساره مقبل زاهد العجمي
ساره مناع سحيم حسين
ساره منصور مرزوق العازمي
ساره موسى ابراهيم الشطي
ساره ناصر راجح القحطانى
ساره نبيل عبد المحسن الزامل
ساره وليد صالح فراج
ساره يوسف محمد الهولى
سالم فالح سالم الهديه
سالم محمد حجى الشطي
سالي مجيد عبد الحميد صالح .
سبيكه يوسف عبد الفتاح النجار
سحر ناصر علي العجمي
سعاد حمد راشد الماجدي
سعاد حمود رميح هويشل
سعاد زيد مطلق العنزي
سعاد غزاى مهنا العتيبي
سعد داود محمد الكندري
سعد سلمان عشوى العازمي
سعد عبدالعزيز عايد العنزي
سعد علي مرزوق العتيبي
سعد فهيد محمد الرشيدي
سعده راشد سعد العازمي
سعده لهمود رويحل الشمري
سعود احمد جايد الشمري
سعود طرقى سعود المطيري
سعود عدنان عبدالعزيز العتيقى
سعود فؤاد سعود الشاهين
سعود الفى محمد العازمي
سعود محمد سعود السليمان
سعود محمد سلطان الزعبي
سعيده حسين صالح ال فروان
سعيده راشد شافى الهاجري
سكوت حربى فهد الفضلي
سكوت مبارك نومان البذالى
سالمه مرزوق سلطان العلي
سلطان بندر سلطان المطيرات
سلطان عبيد خلف العنزي
سلطان فالح مبارك الرشيدي
سلطانه مبارك فالح المطيري
سلمى دهام عيفان الصليلى
سلوى فالح حمود المطيري
سليمان عيسي سليمان الشرقاوي
سمر صالح سليمان امبيريك
سميره أحمد محمد الشمري
سناء حسن صالح احمد
سنابل سلمان سالم العنزي
سندس عبدالله فالح األحمد
سهام ابراهيم محمد النفيعى
سهام سعود فارس سعود
سهام صعفق هليل فياض
سهل سلمان فهد حشه .
سهى فهد الفليح مفلح
سوزان السيد عبد السالم عرفات
سوزان سمير الشامي
سيف فليح حمد الحريجى
شاهه عوده خلف الشمري
شاهه مرزوق فريح الشمري
شاهين حسين شاهين الشمالن
شذى عبد الخالق عثمان اليعقوب
شروق عبد الحميد العمار
شروق محمد عبيد البذالي
شريفه ابراهيم سعيد العرفج
شريفه سعود عبدالعزيز الرشود
شريفه شاكر محمد أحمد
شريفه طارق جمعه الميعان
شريفه فهد عبدالرحمن العبيد
شريفه قبالن فهد العازمي
شطه عبدالله مرزوق العازمي
شعاع جالى فهد الظفيرى
شعاع جبر مبارك الهاجري
شعيع عبدالله حسن العتيبي
شمائل محمد علي القيالنى
شمه حمد عبدالله العزاز
شهد احمد كامل الفضلي
شهد بدر احمد الجاركي
شهد بدر عتيق السليماني
شهد بندر مطرود الشمري
شهد جمعان فالح العازمي
شهد زيد عايش العازمي
شهد شافى سلطان القويمانى
شهد شبيب فهد العجمي
شهد عبدالجليل احمد الصراف
شهد عبدالرحمن معدي العتيبي
شهد عبدالله محمد المطيري
شهد عليان حسين العنزي
شهد فاضل حبيب حسين
شهد فهد ابريم العازمي
شهد فهد عباس سبهان اسماعيل
شهد فيصل عبدالله الخميس
شهد لزام شويص علي

١٤
محليات
ً
«الخدمة المدنية» يرشح  5040مواطنا للعمل في الجهات الحكومية
ةديرجلا

•
العدد  / 37٥1الجمعة  ٢٠أبريل 2018م  ٤ /شعبان 1439هـ

شهد محرم راكان العجمي
شهد محمد جابر الهاجري
شهد مشعل حامد الرويح
شهد مشعل مجمى الظفيرى
شهد منصور محمد الرشيدي
شهد ناصر سند الديحاني
شهد هادي عباس الخالدي
شهد يعقوب حسن القطان
شهد يعقوب عبدالله الرشدان
شهالء هادي مختار رضا
شوده زايد غازي العتيبي
شوق جابر كعيد الظفيري
شوق خالد ثامر الخالدي
شوق خالد محمد الحمدان
شوق خالد هتالن العازمي
شوق زايد سالم فهد
شوق سعيد رفاعى الرشيدي
شوق صالح حمود الهران
شوق فايز محسن العنزي
شوق محسن بركه المطيري
شوق محمد حمد الدوسري
شوق مشعل عيد مثيب
شوق نايف محمد الحربي
شيخه احمد صالح السنى
شيخه جاسم محمد الفيلكاوي
شيخه حزمان مفرح العازمي
شيخه خالد سلطان فرج
شيخه خالد عبدالرحمن العبيد
شيخه خالد فهد الباز
شيخه دحيم حمود المطيري
شيخه سعد سعود المطيري
شيخه سعدي فهيد الضفيري
شيخه صياح نزال الشمري
شيخه طارق اسماعيل المال
شيخه عبد الرزاق اليوسف
شيخه عبدالرحمن ابراهيم اليونس
شيخه عبدالعزيز محمد الجعيب
شيخه عبدالله سالم الرسام
شيخه عبدالله متعب الرشيدي
شيخه عبدالله نجم العطيبى
شيخه علي مرزوق السحيب
شيخه فايد سهو الحربي
شيخه فهد حمزه الجميعى
شيخه مبارك ماطر العازمي
شيخه محمد فراج العازمي
شيخه مطلق محمد ساير الرشيدي
شيخه ممدوح تركى العنزي
شيخه ناصر عبدالرحمن ناصر
شيخه يوسف مرشد السليمان
شيماء احمد عبد الرحيم كاملى
شيماء جاسم احمد الهولى
شيماء جاسم احمد كلندر كندري
شيماء حبيب عبدالله الكندري
شيماء صالح فرتاج الهاجري
شيماء عبدالرحمن العبد السالم
شيماء عبدالكريم محمود فيروز
شيماء عبيد عبدالهادي العجمي
شيماء كريم ماطر الظفيري
شيماء مجيد عباس دشتي
شيماء محمد احمد الخضرى
صالح عثمان صالح الفوزان
صالح علي راشد الحمدان
صالح فهيد محمد اكنيفذ
صالح محمود سعود العصيمى
صالحه محمد صالح العازمي
صديقه سعيد محمود جراغ
صــدي ـقــه ع ـبــد ال ــرس ــول اسـمــاعـيــل
عبدالنبى
صفاء يوسف حسن علي حسين
صالح احمد مختار تقى
صالح نزيه صالح نافع
صيته داود محمد العجمي
صيته مسيب شريم العتيبي
ضارى ناصر حسن الرشيدي
ضارى نهار علي المطيري
ضحى حمد عويد المطيري
ضحى خالد ناجى الحريص
ضحى عبدالله محمد المطيري
ضيف الله نايف عايض العتيبي
طارق ركاد فراج العنزي

طارق عبدالله يحيى اليحيى
طفله ابراهيم خلف الشمري
طالل حربى رحيم الديحانى
طالل سليمان عبدالرحمن الكوح
طالل فيصل محمد المطيري
طالل محمد عجيل حشاش
طالل ناشى سالم العازمي
طماشه معجون حميدى الضفيري
طيبه عبد المحسن عمر العمر
عاليه حسين عيسى العلي
عاليه رشيد علي العليوه
عاليه علي صالح علي الخطيب
عاليه عواض عوض المطيري
عايده سمير ابراهيم الصالح
عايشه عايض شبيب الرشيدي
عايشه عبدالله محمد الحربي
عائشه جاسر عقاب المطيري
عائشه خالد مرزوق المطيري
عائشه خلف عبيد المطيري
عائشه رائد ذكرالله الذكرالله
عائشه صالح فالح السعيدي
عائشه عبداللطيف حمد الشيحه
عائشه عبدالله هذال العازمي
عائشه عبيد ناصر العتيبي
عائشه علي صالح المطيري
عائشه عماد عبدالوهاب الرومى
عائشه فاهد ناصر القحطانى
عائشه فالح ضاحي الرشيدي
عائشه الفى سامح المرشد
عائشه ملفى عجيرم العازمي
عائشه ناصر حمد الظفيرى
عائشه نجر رزقان المطيري
عائشه يوسف عبدالرحمن المعود
عائشه يوسف عبدالله الرشدان
عبد المانع هندي عيد العجمي
عبد المحسن خالد بوقريص
عبدالرحمن خالد محمد السميري
عبدالرحمن راشد عويضه العجمي
عبدالرحمن عادل عوض محمد
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه س ـل ـط ــان
العجمي
عبدالرحمن عدنان سليمان البالول
عبدالرحمن علي عوض الدويله
ع ـبــدالــرح ـمــن عـ ــوده ع ــوض ع ــوده
شاهين
عبدالرحمن عيد مساعد المجرب
عبدالرحمن عيسى علي الصيرفي
عبدالرحمن ناصر مبارك الجطيلى
عبدالعزيز داود محمد االنصاري
عبدالعزيز علي فالح العلي
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـ ـبـ ـ ــارك م ـس ـي ـع ـيــد
الرشيدي
عبدالله احمد سيف المشعل
عبدالله احمد محمد الكندري
عبدالله بدر علي الفاضل
عبدالله جابر رداد الفضلي
عبدالله رياض عبدالله الحميضان
عبدالله سعد منشد الهندال
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف ع ـب ــدال ـل ــه
المجحم
عبدالله علي عبدالله السعيد
عبدالله علي غانم العنجرى
عبدالله فالح عبدالهادي الحجيالن
عبدالله فالح نجم الشمري
عبدالله فيصل حسين رجب
عبدالله فيصل سالم العنزي
عبدالله مبارك محمد العايض
عبدالله محمد عبدالله البواردى
عبيد حمد جلدو العنزي
عبير بدر ناصر القحطاني
عبير جمعان طالق الهاجري
عبير عادل عبداللطيف المسباح
عبير عامر مبارك عامر العازمي
عبير علي عبدالله العنزي
عبير غازي سحاب جابر
عبير منصور خميس العجمي
عبير منصور فالح الجسار
عبير ندا فهد المطيري
عدنان عبدالله احمد الدخيل
عذارى حمود شجعان العتيبي

عذارى عماش جعيثن الحربي
عذاري محسن تركي المطيري
عذاري محمد عبد الرضا علي
عذاري مصطفى ناصر التميمى
عذبي خالد سالم السويلم
عفاف حسن عايض العجمي
عفره دريع فرتاج الهرشانى
عفيفه موسى مختار بلوشى
عقيل محمد عبود المنصور
عال خالد ناصر العتيبي
على حسين رجب الصراف
على حمدان حامد العازمي
على عبدالحميد محمد رضا
على فراج سالم العجمي
على فهد احمد المالك
على محمد عبد الرحيم الهولى
على محمد علي فرج
على مهدى ناجى القالف
علي عبد الرحيم جاسم محمد نقي
علي عبدالعزيز سعيد العازمي
علي محمد عبدالله حيدر
علياء حمد صالح الشهاب
علياء سالم محمد سالم الدوسري
عمر أنور عمر البكر
عمشه دليبح جزاع المطيري
عنود ساجى سالم الدوسري
عنود عايض مجبل العازمي
عنود عباس محمد الشمري
عنود عبدالعزيز علي حمادى
عنود محمد حمدان العنزي
عنود محمد علي جهز بطى
عهد أحمد زيد اخريص
عهد سعد شبيب بوحقطه
عهد سعود راشد البذالى
عهد فهد سالم فهد العجمي
عهد مبارك جزاع الهرشانى
عهود حسن جعفر المويل
عهود سفر محمد المطيري
عهود صباح سعيد رباح العنزي
عهود غربى عبدالله العفاسى
عهود فرحان ضيدان الشمري
عهود منادى مطلق العازمي
عواطف حسن علي الحمرانى
عواطف سليمان حمد الدوسري
عواطف علي عبيد المطيري
عيده زيد سالم الرشيدي
عيده سحيمان الحميدى الحسينى
عيده سعد سعيد المطيري
عيده سعود مطر العازمي
عيسي مبارك حامد العنزي
غاده ابراهيم جاسم العلي
غاده خالد جعدان العتيبي
غاده مانع سيف فهد العجمي
غاليه ابراهيم محمد الناصر
غاليه جمعان مرزوق المطيري
غاليه راشد فهد العجمي
غاليه سليمان سلمان الرشيدي
غاليه علي سعد الشليه
غاليه فهد مجبل العازمي
غاليه مجبل خلف الجعيب
غدير أحمد حسن األنصاري
غدير ثامر عوض العنزي
غدير حمود مزيد العازمي
غدير سعيد خالد ناصر
غدير سفر هالل العتيبي
غدير ياسين علي الرمضان
غزالن عبد الهادي محمد المطيري
غال محمد صالح العجمي
غنيمه عبدالله شاوى القالف
غنيمه فريد غازي المشرى
غنيمه محمد فهد العازمي
فاديه رحيل فالح الرشيدي
فارس عبدالله محمد الفارس
فاضل أحمد عبدالله تراكمة
فاطمة احمد سليمان خميس
فاطمة احمد عبدالزهراء المتروك
فاطمة احمد هاشم حاجيه
فاطمة اسماعيل علي اسماعيل
فاطمة الزهراء أحمد علي الحقوني
فاطمة ايمن عبد الكريم عسك

فاطمة باتل مرزوق العازمي
فاطمة باسل جاسم الدبوس
فاطمة ثارى سعود الرشيدي
فاطمة جابر دخيل العازمي
فاطمة جعفر عباس محمد رضا
فاطمة جعفر يوسف بومريوم
فاطمة جمال احمد مرزه
فاطمة حامد محمد الحيص
فاطمة حسن علي المحميد
فاطمة حسن علي شارع
فاطمة حسين علي عبد الرضا
فاطمة حفيظ فهيد العجمي
فاطمة حمد ابراهيم الحسين
فاطمة حميد عبد المجيد بو ربيع
فاطمة خالد عبدالرحمن الدويسان
فاطمة خالد مبارك العجمي
فاطمة خالد متروك العتيبي
فاطمة خالد محمد حسين الناصر
فاطمة خلف ثامر نايف الشمري
فاطمة خلف سعد الهاجري
فاطمة راشد فالح الميع العازمي
فاطمة راكان جابر العجمي
فاطمة ساري مرزوق العازمي
فاطمة سالم سعران الدماج
فاطمة سالم سعود حبيب
فاطمة سالم عبدالعزيز حسن
فاطمة سعد عياده العنزي
فاطمة سويد حمد العجمي
فاطمة عادل سالم عبدالله
فاطمة عايش سامح الرشيدي
فاطمة عبداالمير يوسف كمال
فاطمة عبدالعزيز يوسف خلف
فاطمة عبدالله بالل منصور
فاطمة عبدالله سليمان بورسلى
فاطمة عبدالله سيف المطيري
فاطمة عبدالله عديس الحسينى
فاطمة عبدالله عسكر العجمي
فاطمة عبدالوهاب بن رزق
فــاطـمــة ع ـبــدالــوهــاب عـبــدالــرســول
الصفار
فاطمة عدنان ياسر عبد الحسين
فاطمة عرهان عبدالعزيز الهاجري
فاطمة علي عبد الكريم محمد
فاطمة علي محمد الصاغه
فاطمة علي محمد العجمي
فاطمة غنيم عيد العازمي
فاطمة فاضل جوهر عبدالله
فاطمة فالح فهد الخالدي
فاطمة فهد سيف اللميع العازمي
فاطمة مبارك سليم العتيبي
فاطمة مبارك محسن الراجحى
فاطمة مبارك مطلق فجرى العازمي
فاطمة محمد حسن الكندري
فاطمة محمد حسين العبيدلي
فاطمة محمد دعسان العازمي
فاطمة محمد ضيف الله العازمي
فاطمة محمد عبد الرضا القالف
فاطمة محمد عبدالله العجمي
فاطمة محمد علي عطا الله مبارك
فاطمة مصطفى خضر
فاطمة مصطفى ناصر التميمى
ف ــاطـ ـم ــة نـ ــاشـ ــي عـ ــايـ ــض ج ـم ـعــان
الرشيدي
فاطمة يعقوب محمد االحمد
فاطمة يوسف هندى الحمدى
فالح عبدالله ناصر الهاجري
فالح مطلق فهيد العازمي
فايز ضيدان سعد العتيبي .
فايزه فهد صالح العتيبي
فايزه محسن سالم العجمي
فجر ابراهيم سعود القطان
فجر احمد عبدالله الهران
فجر حمد عبدالعزيز الناشى
فجر سالم عبدالله الصفار
فجر طالل فهد الثامر
فجر عبد الناصر جمعه السناوي
فجر عبدالرحمن معدى العتيبي
ف ـج ــر ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الصانع
فجر علي مصبح الشبو
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فجر عوض مبارك العنزي
فجر كامل محمد النيبارى
فجر مرزوق محمد العتيبي
فجر نايف سعد الوليد
فجر هادي جابر الوردان
فرح أنور سليمان العثمان
فرح بدر سعود الغرير
فرح حبيب جمعه سلمان
فرح حمد عبد الرزاق العثمان
فرح خليفه دعيج المريشد
فرح صياح شايع ابو شيبه
فرح عبدالعزيز عبدالله الجابر
فرح عبداللطيف محمد العتيبي
فرح عزران حمد الصبحان
فرح محمد يوسف النجم
فرحان سهيل فرحان مبارك
فضه محمد أحمد السنان
فطيم محمد عبدالله المطيري
فالح مجبل صالح العازمي
فالح محمد فالح الجدعي
فلوه ابليه فالح العجمي
فهد حمود راشد البحيرى
فهد خالد عزيران الحجيالن
فهد سالم عويضه العجمي .
فهد سامي عمار العميره
فهد سند راشد الجويدان
فهد طارق خالد بورسلي
فهد عادل سعيد الحضرمى
فهد عبد السالم خلف العيد
فهد عبدالرحمن علي البشر .
فهد عيسى عبدالله الهزيم
فهد غنيم نطالن الرشيدي
فهد ماهر حميد الشطي
فهد محمد خلف الشمري
فهد مشرف صباح الخالدي
فهد مطلق سعد الساقان
فهده سيف حمود الهيلع
فواز حسين علي العبيدلي
فواز سالم عبدالجبار صالح
فواز عبدالله غريب ذياب
فواز ناصر عبدالرضا حسين الميل
فوز مهدي صالح البناقي
فوزه مناحى مطلق هادي
فوزيه صالح فهاد العجمي
فوزيه عبدالله فراج المطيري
فوزيه غازي حميان العتيبي
فوزيه فالح مناور العازمي
في عبدالعزيز ناصر السيار
في معين عيسي العطوان
فيحاء عشيران عبدالله العازمي
فيصل جبر راشد الهاجري
فيصل سعود غازي القهيدى
فيصل فاضل اسد علي
فيصل مبارك سلمان الهبيده
فيصل هزاع عواد الفضلي
قبول ذياب حربي الخالدي
كريمه عيسى محمد العيسى
كريمه فوءاد عبدالرحمن العثمان
كلثوم وليد علي حسين
كوثر حسن يوسف محمد علي
كوثر سيد مهدي صاحب الزلزله
لجين محمد فضى الرشيدي
لطايف محمد بردي شهاب
لطيفه جاسم محمد المبارك
لطيفه جريس ناصر العازمي
لطيفه حمد سعود الخالد
لطيفه حمود صعيقر المطيري
لطيفه خالد بخيت السعيد
لطيفه خالد عبدالله الهقهق
لطيفه خالد مالوى العازمي
لطيفه سعد غدير الحسينى
لطيفه سعد محمد الحليله
لطيفه سليمان فهد الديحانى
لطيفه عبد الكريم عبدالعزيز الشيحه
لطيفه عبدالله عمر المقيصيب
لطيفه غانم محمد المطر
لطيفه فقعان درنكس العازمي
لطيفه مبارك هداف الهاجري
ل ـط ـي ـفــه م ـ ـشـ ــاري م ـح ـم ــد ال ـقــري ـفــه
المطيري

لطيفه مطلق نايف ابو ظهير
لولوه بدر زيد الجويدان
لولوه بدر سالم الهاجري
لولوه عبداللطيف أحمد العوضي
لولوه عبدالله مطلق العنزي
لولوه عدنان سند سند
لولوه ملفى محمد المطيري
ليالى فالح راجح المطيري
ليالي محمد مهدي العازمي
ليالي وليد خالد مكي المتروك
ليلى احمد محمود البلوشي
ليلى سالم محمد بوعباس
ليلى طارق سلطان السمحان
ليلى عباس علي كمشاد
ل ـي ـل ــى ف ــاض ــل ع ـب ــد ال ـخ ـض ــر عـبــد
الرحيم
ليلى كمال حسين العبدالله
ليلى محمد علي العبيدلى
ليلى محمد علي المقداد
مبارك أحمد محمد الحربي
مبارك علي سيف الشبلى
مبارك عوض عايد الرشيدي
مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي
مباركه علي حمد المري
محارب سالم مفلح الجسار
محمد ابراهيم ارشود الرشود
محمد ابراهيم عبد الحسين القالف
محمد احمد عبدالعزيز الهاجري
محمد اياد عبدالوهاب الزيد
محمد بجاد احمد الهاجري
محمد بدر محمد المطيري
محمد بدر موسى الحداد
محمد جمال ابراهيم المحمد علي
محمد رجعان عايض الجويسري
العازمي
محمد سعيد محمد المطيري
محمد صالح محمد العنزي
محمد ضحوى جاسر العنزي
محمد عادل جاسم غريب
محمد عادل محمد الخميس
محمد عايد محمد العازمي
محمد عباس محمد الوايل
محمد عبدالرحمن عبدالله الكندري
محمد عبدالله فراج سواده
محمد عبدالله هاشم اشكنانى
محمد عيسى عبدالله الدريع
محمد فزع شافى الشمري
محمد فهد الفى الالفى
محمد فهد هذال العتيبي
محمد مساعد محمد الحيص
محمد منيزل جاسر العنزي
محمد نواف جهز المطيري
محمد هادي فالح العازمي
محمد هايف فالح الرشيدي
محمد وليد سعد الجناع
محمد وليد عبدالعزيز الشيحه
محمد يوسف محمد القطان
محمود لوءى فاضل مقامس
محمود محمد ناصر الصالح
محميد مبارك عويضه الهاجري
مخلفه سلمان عوض
مراحب حمد محمد الرشيدي
مرام حسين علي العدواني
مرام سليمان عجاج العنزي
مرام عايد عامر الشويعر
مرام عبد المحسن سرحان العنزي
مرايم محمد عبدالرحمن البراك
مرح مبارك عبدالله بو ظهير
مرزوق فالح سعد غريب
مرزوقه سعود خليف الظفيري
مريم بدر سعدون الرشيدي
مريم بعاج مرزوق الرشيدي
مريم بندر رشم الشمري
مريم تركي أحمد كريديس
مريم جاسم خميس بوعركى
مريم جاسم محمد كلدانى
مريم حبيب محمد الحربي
مريم حسين عبدالله االحمد
مريم حسين علي القدفان
مريم خالد صالح العبيدي

مريم خالد محمد حسين
مريم خلف عبدالله الوقيت الشمري
مريم سعود شقير العتيبي
مريم سعود عبدالله المحجان
مريم صالح عبدالله بدو
مريم ضيدان خالد العجمي
مريم طلق صنت المطيري
مريم عبد الهادي نهار المطيري
مريم عبدالله محمد احمد
مريم عبدالله مطر الشمري
م ـ ـ ــري ـ ـ ــم عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــروك
عبدالمجيد
مريم علي خالد البحر
مريم علي محمد أحمد
مريم فالح عايش الرشيدي
مريم فالح فهيد العجمي
مريم فهد ثوينى الثوينى
مريم فهد حمود المطيري
مريم فهد فرحان العازمي
مريم مبارك فهد العجمي
مريم مبارك منير المطيري
مريم محمد احمد عبدالله المهينى
مريم محمد جاسم الصقر الزايد
مريم محمد عبد الحميد السني
مريم محمد عواد الظفيرى
مريم محمود محمد الفيلكاوي
مريم مرزوق مطلق المطيري
مريم مساعد شبيب العازمي
مريم ملفى صحن زياد
مريم منصور حسن العجمي
مريم موسى حمد الرشيدي
مريم موسى عجيل العجيل
مريم ناصر محمود صالح الصفي
مريم ناصر مشعان المطيري
مزنه سعود علي الرشيدي
مزنه علي ذياب الديحانى
مزيونه سالم سند بين
مساعد محمد فرحان العنزي
مستوره عبدالله فالح شوق
مشاري محمد فالح العجمي
مشاري محمد مطلق العدواني
مشاعل حمد عايض الوهيده
مشاعل عبد الحميد محمد الجار
الله
مشاعل عبداللطيف راضي جابر
مشاعل علي هادي العازمي
مشاعل مرزوق ظاهر خلف
مشاعل مفرج محمد المطيري
مشعل بداي غالب الديحاني
مشعل نواف مالبش العنزي
مشعه سعود الوقيان العجمي
مضاوى صالح عبدالله المري
مضاوي سعود علي المري
مطلق ضاوى عوض المطيري
مطيره شعيل مطنى السليمانى
معالى سالم عقيلى قعيد
معالى مسعود نفل العجمي
معصومه غانم شالش صفوق
معصومه غلوم علي اشكنانى
مكيه ناجى علي القالف
مالك أحمد صعب الظفيرى
مالك فهد هليل الصليلي
مالك مبارك مناحي العازمي
مالك مطلق محماس الدوسري
مالك هادي مهدي العجمي
منار خليفه حمود العنزي
منار مانع مناور المطيري
مناع عبيد فالح العجمي
منال حامد مناور المطيري
منال راشد عبدالله العجمي
منال سعود مطر محمد
منال صالح فرج المرزوق
منال عباس عبد الحميد الفايز
منال عبدالله جبل المطيري
منال فهيد مرزوق العازمي
منال محمد عبدالله الهاجري
مناور علي مناور الجدعى
مناير بدر عوده الشريده
مناير راكان سلطان العنزي
منتهى مشاري محمد الرفدى
منوه سعد ليلي السعيدى
منوه عارف صبرى مبارك
منى حسين ناصر بوحمد
منى خلف علي الشمري
منى رجعان غالى الفرحان
منى رخيص ناصر الضفيري
منى عبد الهادي جياد .
منى عبداللطيف مصطفى زيد
منى فرج سعدون عثمان
منى فالح مسفر العجمي
منى محمد ابراهيم الناصر
م ـ ـنـ ــى ن ـ ـ ـ ـ ــواف اس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل أحـ ـم ــد
اسماعيل
مني جديان ثعيان الرشيدي
مني حابس ندا العنزي
منيرة احمد مبارك الخنه
منيرة حميدى سعدون جريذى
منيرة راشد حسين راشد العازمي
منيرة سعد حسن العجمي
منيرة سليمان سعد سعود البطاح
منيرة صالح ابراهيم الخراز
م ـن ـيــرة ع ـبــد ال ـ ـ ــرزاق ع ـبــدالــوهــاب
الفارس
مـ ـنـ ـي ــرة عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ش ـع ـي ـف ــان
العتيبي
منيرة عبدالعزيز محمد الفهد
منيرة عبدالله سيف الودعاني
منيرة عبدالله شحنان الشحيتاوي
منيرة غديفان حمدان الرشيدي
منيرة فالح محمد الهاجري
منيرة محمد عبيد المطيري
منيرة مخلد مرزوق ماطر
منيرة مخمخم سعيد الرويعى
منيرة مدعث غالب العازمي
منيرة مرزوق عليثه الديحانى
منيرة مروت رشيد العازمي
منيرة مطلق برجس العازمي
منيرة مفرج فهيد العازمي
منيرة ناصر حسين الشعالن
منيرة ناصر عيد العجمي
منيفه سالم عقيلى قعيد
منيفه سيف خنيفر الرشيدي
منيفه محمد ادهيمان الشمري
مها حمدان سواد المطيري
مها سعود علي الرشيدي
مها سلطان عبدالله الديحانى

مها صطام سعود السهلى
مها عبدالله الهليم الظفيرى
مها عبدالله مرزوق الرشيدي
مها فالح سالم العازمي
مها فهد مخلف الجنفاوي
مها محمد دوعالى حسن
مها محمد صالح البرازى
مها مطلق محمد العميري
مها مطلق هذال المطيري
مها مهدى قضيان العازمي
مهار خالد حمد بوعركى
مهدى احمد حسين الوزان
مهدى عبدالله راشد العجمي
مهيه ظافر حسن العجمي
موضى براك فهيد العازمي
موضى تركى الحميدى العتيبي
موضى خالد ذاير المطيري
موضى صنيتان عبدالله الشمري
موضى عوض بشاره المطيري
موضى مبارك مطر الشمري
موضى مناحى فالح العتيبي
موضي سلطان حسن العجمي
موضي صالح محمد المطيع
موضي فهد عبدالرحمن البدر
موضي مشعل نهار الحسيني
موضي مطلق مهدى العازمي
مويضى سعيد شمروخ المطيري
مى داود عبدالرزاق العبد الجليل
مى راضى محمد راضي المطيري
مى سلطان عبدالله الديحانى
مى عبدالله مطلق سعيد العازمي
مى علي محمد مناور الشمري
مى محمد صالح الحربي
مى ناصر مبارك العجمي
مى نايف عبدالله العتيبي
مي حمد محمد علي
مي علي طلق الرشيدي
مي مشعل فيروز مال الله
مي مصلط مطلق المطيري
م ــي مـ ـه ــدي ع ـب ــدال ـل ــه ض ـي ــف ال ـلــه
المطيري
مي يوسف صالح العازمي
مياده ابراهيم محمد الشمري
ميسم فهد محمد العجمي
ناديا محمد رضا زارعيان
ناديه باسم عبدالله الكهيلى
ناديه عبد االمير محمود الصفار
ناديه عبدالله مطلق مزيعل
ناديه نايف مفرح العنزي
ناصر بدر ناصر البرقش
ناصر بدر ناصر العنزي
ناصر جالل راشد ادريس
ناصر عبدالله ناصر العبيد
ناصر علي حسن المعيلى
نبيله درويش حسين العريفى
نبيهه محمد فائق المسباح
نجاة سعيد فرج علي
نجاه علي عبدالله العلي
نجاه مطر معجب السبيعى
نجالء ثنيان بجاد الهاجري
نجالء محمد خلف الدوسري
نجله ناصر هيف بنيان
نجود شبيب عويد العنزي
نجود عبدالله علي العرجان
نجود مبارك عبدالله محمد
ندا مشعل وراد مرزوق
ندى جابر احمد عبدالله
ندى طالل سليمان الشرهان
نرجس عيسى عبد الشمري
نشميه عبدالله مزيد الرويعي
نفله جديع سعيد سمير
نفله شريده امعرى العازمي
نقوى فهد عيد الدرزي العازمي
نمشه مبخوت مناحى العجمي
نواف ابراهيم فريح الهاجري
نواف جابر زاهي شالل
نواف عبداللطيف الدعي
نوال سعد هادي العازمي
نوال صباح عبيد مستور
نوال علي مطلق الرشيدي .
نوال محمد مبارك الخالدي
نوال مزيد خلف جاسم
نوال مطلق عليج عسكر
نور انور عبدالله حداد
نور أحمد ابراهيم الحسين
نور طالل عبداللطيف الفالح
نـ ـ ـ ــور ع ـ ـ ـ ــادل س ـ ـعـ ــود ال ـم ـح ـي ـل ـب ــي
العازمي
نور عبد االمير احمد العوض
نور علي فالح دحام
نور علي مبارك العازمي
ن ـ ـ ــور مـ ـ ـب ـ ــارك عـ ـب ــدالـ ـل ــه ص ـن ـي ــدح
العجمي
نور محمود يوسف الكوت
نور ناصر علي الخباز
نور نصر الله مهدى الشمري
نور هانى عبد غدنان الشمري
نور وليد نورى حسن
نورا احمد سليم العنزي
نورا راشد محمد العجمي
نورة عامر محمد العجمي
نورة عوض مزيد المطيري
نوره الحميدي معزي العازمي
نوره حمد علي المجرن
نوره راشد حنيف سند الهاجري
نوره راشد محمد المناعى
نوره سعود حمد العجمي
نوره سعود مبارك الدوسري
نوره سعيد فجحان الهاجري
نوره صغير ابداح العجمي
نوره صالح ابراهيم الصافي
نوره طارق صالح صقر
نوره عادل فهد جعفر
نوره عبد الكريم يوسف الرمح
نوره عبدالرحمن محمد العون
نوره عبدالعزيز يوسف الطراروه
نوره عبدالله فالح العجمي
نوره عيد ناصر العجمي
نوره غازي مجعد سعيد راشد
نوره فهد غنام الحسيني
نوره فهد محمد البديح
نوره فهد ناصر الهاجري
نوره فهد نهار العجمي
نوره الفي حامد المطيري
نوره مبارك بنيان المطيري
نوره مبارك فالح مرزوق
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نوره محمد حمد الهاجري
نوره محمد غنمان الماجدي
نوره مرزوق فهاد العازمي
نوره مرضي فرج العازمي
نوره مسيعيد الفي العازمي
نوره مطلق طلق العازمي
نوره مطلق نافع العدواني
نوره ناجم فالح العازمي
نوره ناصر احمد العتيبي
نوره ناصر خالص مهيالن
نوره ناصر عبدالله العجمي
نوره ناصر محمد الصقر
نوره ناصر محمد النمران
نوره ناصر يونس الشالحى
نوره نور فيصل العتيبي
نوره هالل جازي المطيري
نوره يعقوب يوسف الجاركى
نوريه أحمد برغش الشمري
نوريه خالد زامل العازمي
نوريه ضيف الله فريح الرشيدي
نوريه مجبل صالح العازمي
نوضه شرار هذال العصيمى
نوف االدهم خليفه الذايدي
نوف توفيق جاسم النشمى
نوف حمود عبد العالى الرشيدي
نوف خلف مسفر الشالحى
نوف رجا سعود العازمي
نوف سالم مطلق صالح
نوف سليم سالم المطيري
نوف عبدالله جاسم وبدان
نوف عبدالله غنيم الصويلح
نوف فالح خالد العازمي
نوف محسن ضيدان الشبعان
نوف محمد بريك الكثيري
نوف مرزوق محمد العازمي
نوير حمود حوران المرزوق
نوير رحيل مزيد الشمري
نوير سعود فايز العتيبي
نوير شبيب مناحى العازمي
نوير عوض مبرج العازمي
هاجر جمال علي الهزاع
هاجر خالد ذياب العازمي
هاجر عبدالله راشد العجمي
هاجر فالح دابس الرشيدي
هاجر قيس وايل المهنا
هاجر مروي محسن الظفيري
هبه حمود عبدالله التوحيد
هبه سمير عبداللطيف بورسلى
هبه فرج سلطان فرحان
هتيمى مهنا عبدالله الهاجري
هدوى علي ماطر العازمي
هدوى عيد مبارك العازمي
هدى راشد عايد المطيري
هدى سعيد خالد ناصر
هدى سلطان سليمان الحديب
هدى سلطان عبدالله العتيبي
هدى ضمد خلف العنزي
هدى علي سعيد المطيري
هدى عواد شقاء الشمري
هدى محمد احمد محمد
هديل سعد محمد المطيري
هديل طارق طاهر بوحمد
هديل فالح حمد محمد
هديل فالح محمد الرشيدي
هديل محمد علي العتيبي
هديل نواف عبيد الشمري
هناء عياده محمد فهد
هناء فالح محمد العنزي
هنادى حسن احمد خالد محمد
هنادى حسين فهد محمد العجمي
هنادي سلطان علي الشمري
هنادي فالح خميس العجمي
هند جمال قمبر عبدالله
هند حسين مناور المطيري
هنوف بدر فليح الصواغ
هنوف سعود مفرج الهاجري
هنوف صبرى خشان عشبان
هنوف يوسف جاسم العثمان
هيا احمد حليوى البغيلى
هيا بدر حسين الحسن
هيا زبيل نهار الشمري
هيا سعد جديع الهاجري
هيا سعد زيد العازمي
هيا عادل محمد النفيص
هيا فهد حسن الرشيدي
هيا فهد محمد الدوسري
هـيــا فـيـصــل ابــراه ـيــم عـبــد الـكــريــم
عسك
هيا محمد دعسان العازمي
هيا مقذل مقنع العازمي
هيا نايف عبدالله العتيبي
هيا هجاج ضويحى بصمان
هيام محمد خالد الراجحى
هيفا حجر رفاعى المطيري
هيفاء فراج عسكر المطيري
وجن علي رفعت محمود
وجيهه صالح عبدالله نعمه
وداد أحمد عبدالله الزايد
ورود عبدالرحمن عيد الهدهود
وسام عبدالرحمن حبيب جروان
وسميه حمد طاحوس طاحوس
وسميه سعد جابر الجعيدى
وسميه فالح علي العازمي
وسميه مطر حسين ظاهر
وسميه مطلق الفي العازمي
وضحاء عبدالعزيز برجس الحربي
وضحه خالد متروك العتيبي
وضحه راشد سعد المطيري
وضحه سالم ناصر الحامد
وضحه سعود محمد الجاسر
وضحه سعيد ناصر الزعبي
وضحه سلمان خالد المطيري
وضحه سليمان راشد الرندى
وضحه غانم ذياب المطيري
وضحه فيصل سعود الرشود
وضحه مبارك سعود الشريان
وضحه ناصر عوض سعيد
وضحه هالل جزاع العتيبي
وضحى راضى رهيف العجمي
وضحى سعد بدر المطيري
وضحى سعد هزاع الهاجري
وضحى غازي عطا الله البخيت
وضحي فهد عبدالله الهاجري
وضيحه حمود حران الحربي
وفاء غصن بخيت العجمي
وليد خالد عايض العنزي

وهيبه كاظم جبار
ياسمين احمد حسين قدوم
ياسمين طارق خالد المتروك
ياسمين غالم حسين حمزاوى
يعقوب وليد علي الطراروه
يوسف احمد عثمان التويجري
يوسف أحمد هليل الظفيري
يوسف سيف فهيد الكفيف
يوسف علي كرم شهاب
يوسف فيصل سليمان العتيقي
يوسف مبارك محمد البادي
يوسف مبارك موسى البلوشي
يوسف محمد صالح عياده
يوسف محمد فالح الصويل
يوسف هاني امير النجاده
يوسف يعقوب يوسف الكندري
يوسف يعقوب يوسف عبدالنبي
القطان

وزارة الشؤون االجتماعية
بشرى علي عباس دشتي
ساره عبيان عيد الرشيدي
سندس محمد علي دواس
عبدالعزيز خالد غازي العدواني
فـ ــاط ـ ـمـ ــة حـ ـسـ ـي ــن مـ ـحـ ـم ــد احـ ـم ــد
المنصور
فهد محمد سعود المهدي

وزارة الصحة
ابرار عبداللة سليمان سالم
ابرار فيصل محمد العتيبي
آمنه مساعد فالح العازمي
باسل ناصر محمد ارتى
بتول عبد االمير علي الخميس
بدريه راشد فالح العازمي
داليا يعقوب ابراهيم المجادى
دانه سالم حسن الجاركي
دانه محمد خلف البيشي
رحاب محمد مطلق الزامل
روان عادل حسين عباس
ريم راشد مجبل عبدالرحمن
ريم منصور محمد العجمي
زينب عماد سالم عبد الهادي
ساره أسامه محمود صالح الصفي
سماح احمد عبد الواحد االيوب
شذى فهد خالد النامى
شيماء عبداللطيف أحمد ابشاره
طالل جمال ياسين ارحمه
عادل عدنان خليل القطان
عائشة حسام علي الباطنى
عائشه عبدالله نورى الراشد
عباس ناصر عبدالله اكبر
عبدالله حسين علي العازمي
عبير صالح جزاع الصليلى
ف ــاط ـم ــة اس ـم ــاع ـي ــل ع ـب ــدال ــرس ــول
الصحاف
فاطمة عبدالله حسن الرشيدي
فاطمة عجيج فالح الزايد
فهد سالم زيد العازمي
فهد سالم سعيد ابو رحمه
لطيفه وليد سالم الخليفه
مـ ـحـ ـم ــد اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم س ـ ـل ـ ـمـ ــان ع ـلــي
السلمان
محمد خالد علي كمال
محمد عالء عبد الحميد الصايغ
مريم عبداللطيف علي الجسار
مريم مطر شنيف مطلق
مريم ناصر احمد الحسينان
ناصر بدر غريب الكندري
ناصر عدنان عبد الرزاق البصير
نواف فليح ناصر سعد .
نوره ابراهيم مهنا الزيان
هادي احمد لزام الرشيدي

وزارة العدل
ابرار عدنان ابراهيم الحساوى
ابرار علي ارشيد الرشيدي
ابرار مرزوق عبدالله القحطانى
ابراهيم عايش يوسف الحمر
ابراهيم عبدالله محمد الفيلكاوي
ابو بكر ناصر محمد زينل
اتراف جابر سعود الهاجري
احمد جاسم حميد جاسم
احمد خاطر جاسم الصليبى
احمد خلف احمد الوزان
احمد راشد علي الصدى
احمد عبدالله صيوان الخالدي
احمد عبدالله مطر العنزي
احمد علي احمد الحسينى
احمد مهدى السهدى العازمي
احمد نجم عبدالله السويلم
اروى الفى مصحب الضفيري
اسامه وليد محمد الحربان
اسراء عبدالله احمد االنصاري
اسراء مبارك عيد العازمي
اسماء هويدي فالح الرشيدي
اسيل عبدالرحمن العوضي
اشواق حسين علي شهاب
اصايل شارع فهد العجمي
افراح عبيد سمير الظفيرى
افراح محمد جلوي العتيبي
افراح محمد صائل المطيري
البندرى ناصر سحلى العتيبي
الحميدي ضيف الله القحص
الزين حسن يوسف الجسمى
العنود شافى سالم العجمي
امل احمد عبدالله الشطي
امل خالد سيف العدواني
امنه زيد محمد المطيري
انتصار ناصر عبدالله العجمي
انفال جاسم محمد الصميط
انوار حمد محمد بورحمه
انوار خالد مشاري الظبيبى
انوار فرج خلف العنزي
انوار فيصل محمد مندني
انوار نادر فيروز فرحان
أبرار محمود محمد بستكى
أحمد أمين فاضل المدرس
أحمد صباح فريح العنزي
أحمد فالح راضي االذينه
أسماء سامى فهد الوهيب
أسماء سعد محمد العجمي
أسيل خالد عبدالله الحربي
أشواق راشد غانم الرشيدي
أفراح مناور مرزوق النومسي
أمينه خالد عيدان العيدان

أنفال خالد محمد الدوسري
أنفال صادق محمد القطان
أنفال عبدالله ابراهيم المسيعيد
أنفال فيحان علي الديحاني
أنفال وليد خليل الساعي
بادى زايد خلف بادى
باسل احمد خالد الشرف
بتول محمد عبدالحميد الصفار
ب ــدر اح ـم ــد ع ـبــدالــرح ـمــن عـبــدالـلــه
عبدالرحمن
بدر ظاهر عجيل الشمري
بدر عادل عبدالرحمن الحويل
بدر محماس مشرع خلف
بدر ناصر بريك الجميلى
بدر ناصر معتق الرشيدي
بدريه سعود ثاري الرشيدي
بدور خالد مرزوق العازمي
بشاير عبدالرزاق هاشم الكندري
بشاير لزام ضبيب المطيري
ب ـ ـل ـ ـسـ ــم يـ ـ ــوسـ ـ ــف م ـ ـح ـ ـمـ ــد ص ــال ــح
بهبهاني
بلقيس حسين خليل القالف
بندر برجس درع الدوسري
بندر علي احمد الكندري
تركى فواز تركى المطيري
تهاني طلق فنيطل العازمي
جابر يوسف جابر الجابر
جازى راكان نفل العجمي
جاسم محمد وايل المهنا
جبر محمد صالح الجبر
جعيدان بداح مسلم الجعيدان
جمايل أحمد عبيد العنزي
جمعان مرزوق سعد الحبينى
جميله صعيب قطيم العتيبي
جميله غالى قطيم الهاجري
جواهر سعدي تركي العتيبي
حامد عبدالله سعيد حبشى
حامد نادر محمد عابدين
حبارى فهد عنيبر العتيبي
حبيبه جمال بركات عبدالله
حجى فارس سعود المعصب
حسن طفيل محمد الرشيدي
حسن محمود علي محمد
حسين فوزى سليمان الخليفي
حصه حمدان هدمول العدواني
حصه رياض ابراهيم المطوع
حصه مسفر عطا الله العتيبي
حصه مسلى حمدى حمدان
حصه وليد علي القطان
حصه يوسف مفلح البرازى
حال سعود خلف الرشيدي
حمد جمعان حمد الشمري
حمد حميد مطر العنزي
حمد عبيد حمد العجمي
حمد فالح محمد العجمي
حمد الفى حمد المطيري
حمد وليد علي المنصور
حمود محمد قطيم المطيري
حميد محمد حميد شهاب
حنان جمال يعقوب عبد الكريم
حنان محمد سعد العجمي
حنان محمد شعيفان العتيبي
حنان محمود عبدالعزيز الراشد
حنان يعقوب يوسف يعقوب النجم
حنين ممدوح خالد الفيلكاوي
حوراء عادل حسن المتروك
حوراء عارف ابراهيم المطوع
ح ـ ـ ـ ــوراء عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن اس ـم ــاع ـي ــل
رمضان
حوراء محمد ناصر التميمي
حوراء ناصر محمد الحرز
حوراء يوسف سيد مهدي الرضوي
خالد حبيب سليمان الرشيدي
خالد حمد حمود العازمي
خالد خلف عناد مشحن
خالد سليمان عبيد الهاجري
خالد عبيد الله رابح الرشيدي
خالد غنيم مطيران السعيدى
خالد ناصر عبدالله الصانع
خديجة هانى حميد السماك
خديجه حسين علي غلوم
خلود شحاذه هديان العنزي
خلود محمد فالح العجمي
خميس سعد خميس المطيري
دانا علي اسماعيل الهولي
دانه أحمد علي االبراهيم
دانه عثمان عبدالله البلوشي
دانه علي حسين الهاللي
دانه فؤاد عبدالله الناصر
دانه نزال خالد المعصب
دانه وليد احمد التويم
داود سليمان فردان حسن
دالل حمود كاظم الفضلي
دالل صالح خترش السهول
دالل عبدالعزيز سعود العبد الرزاق
ديمه فواز عبدالله الديحاني
راشد احمد سهيل العربيد
راكان غازي محمد صالح المطر
راكان فهد شفافة العنزي
رايه ناصر عبدالعزيز بن ناصر
رباب حميد محمود حسين
رباب محمد ميرزا الحالق
ردن هادي ردن المطيري
رغد ناديه جالل محمد ملحم
رغد ناصر خالد بورسلي
رقيه محمد سالم الخترش
روان احمد حمود العدواني
روان صقر غانم الماجد الغانم
روان صالح عبدالرحمن الناشى
روان عدنان اسماعيل البلوشي
روان عماد خلف العنزي
روان فهد عبدالله الشرقاوي
روان فيصل عبد الرسول معرفى
ريان ماجد علي الماجد
ريم احمد محمد الوهيب
ريم خالد حمود صعفاك
ريم خالد عبدالعزيز البعيجان
ريم خالد علي المال
ريم سلطان حسين المثال
زينب اسماعيل حسين الحداد
زينب دمشق محمد هادي العجمي
زينب عبد النبى خليل القاسم
زينب وليد احمد البلوشي
زينب وليد حاجي الفيلكاوي
ساره احمد مريف الحريجى
ساره بدر عبدالرحمن العيسى

ساره جاسم سعد الخضارى
ساره جوهر عباس شهاب
ساره حسين سالم الفريحان
ساره خالد رشيد الرشيدي
ساره خالد محمد بودريد
ساره سعيد علي المري
ساره ماجد راشد الرحمانى
ساره مبارك عويد الشمري
ساره محمد شتحان الظفيرى
ساره محمد فهد فهاد
ساره نبيل خالد عبد الجبار
سالم حمران حمود العازمي
سالم صالح سالم الهويدى
سحر حسين حيدر ال حيدر
سحمى ناصر سحمى الدوسري
سعاد نايف محمد العجمي
سعود طالل سفاح العدواني
سعود ماجد عبدالعزيز الماجد
سعود مطر طليحان الشمري
سعود مهنا براك الهاجري
سعيد هذال سعد المطيري
سفر خرصان مناحى العجمي
سلطان جمال حسين العنزي
سلطان حسين عايض الرشيدي
سلطان مرزوق سلطان العتيبي
سلمان مسلم جاسم الساعي
سليمان ثويران بريج الماجدي
سليمان جاسم محمد الدويسان
سليمان خالد سليمان القطان
سليمان علي سليمان السمحان .
سميه حامد عبدالله الفزيع
سناء ملوح رومي الحريجي
سهى احمد ابراهيم سالم
شروق عبدالله محمد مجاربى
شروق عدنان جاسم السياب
شفيا جابر سالم العجمي
شمه علي راضي المشموم
شهد خالد جاسم الصالح
شهد مطلق محمد الجبري
شهد ناجى صاهود الصليلى
شهد نبيل سالم احمد
شهله السيد هاشم الرفاعي
شوق جمال عبدالله الصانع
شوق حمد علي الخرينج
شوق سعد سعيد الميموني
شوق صباح هالل شريف
شوق علي خليفه الضفيري
شوق محمد مرزوق المطيري
شيخه سليمان فهد الديحاني
شيخه محمد خالد نهار المطيري
شيماء باسم عبد القادر بن جمعه
صالحه سعد عبد الهادي العميره
ص ــالـ ـح ــه عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
المسيعيد
صفاء هالل اسماعيل العنزي
صفيه حسن حمد حسن
ضارى عبدالعزيز محمد النامى .
ضاري صالح محمد الحبيب
ضحوى حميد سعيد الرشيدي
ضحى عبدالله عبدالرزاق الخبيزى
ضحى محمد هالل العنزي
ضى راشد عبد الرزاق الرشيد
طالل محمد شارع الضفيري
طالل مساعد زيد اخريص
طيبه عدنان عبدالله العبيد
ظبيه محمد بنيان ال مخلص
عادل توفيق زعال العنزي
عاليه جمال سالم كليب
عاليه علي عبدالنبى كمال
عائشه ابراهيم عبدالله الحويس
عائشه سعود جليدان الحمد
عائشه عبدالعزيز راشد الهالل
عائشه عبداللطيف أحمد عبدالملك
عائشه محمد خالد العجمي
عبد السالم عبدالله احمد السندى
عبد الهادي عبدالله مهنا العجمي
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم خ ـل ـي ــل
الطليحى
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن خ ــال ــد ع ـبــدالــرح ـمــن
العسكري
عبدالرحمن سعود فريح الحربي
عبدالرحمن عبدالله ناصر القبندي
ع ـبــدالــرح ـمــن ع ـلــي مـحـمــد شعيب
العلي
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ن ــاص ــر ن ـ ـ ــزال سـهــو
الشمري
عبدالعزيز احمد صالح الغنى
عبدالعزيز سعود عبدالله الخليفي
عبدالعزيز سعيد خالد الشمري
عبدالعزيز فالح عوض العازمي
عبدالعزيز فهد حمود العتيبي
عبداللطيف احمد محمد الدريس
عبداللطيف محمد سلمان محمد
عبداللطيف يــو ســف عبداللطيف
العسعوسى
عبدالله اسامه عبدالله العويصي
عبدالله بدر عبدالله الرباح
عبدالله جمال مشاري الرفدى
عبدالله حمد عيد الرشيدي
عبدالله خرصان مناحى العجمي
عبدالله سعد خالد العازمي
عبدالله عادل جاسم الزيد
عبدالله عادل عبدالله غيث
عبدالله عايش عيد زيد المطيري
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ع ـ ـبـ ــاس مـ ـحـ ـم ــد ح ـســن
الحبابى
عبدالله عبد الكريم ذياب المطيري
عبدالله علي نشمى الضفيري
عبدالله عمار الياس خداده
عبدالله عياده عبيد العياده
عبدالله عيسى عبدالله الحملى
عبدالله فهد مشاري العوده
عبدالله فيصل ابراهيم الحردان
عبدالله محمد احمد عباس
عبدالله محمد ياسين الراشد
عبدالله مذكر تركى المطيري
عبدالله مساعد زيد العبيد
عبدالله مسند بريكان الهاجري
عبدالله ناصر فالح العازمي
عبدالله يوسف عبدالله المطر
عبدالوهاب ناصر حسن القعود .
عبيد مزهر حبيب الشمري
عبير عبدالله حسين علي
عبير نايف عواض محارب
عثمان صالح سلطان السالم
عثمان منقذ عثمان الفريح

عذارى سالم سالم محمد
عذراء شهريان حسن علي
عفره نعير سعيد الهاجري
على حسن علي العلي
على حسين علي العصفور
على حمزه محمد حيدر
علي حسين حسن كمال
علي صبيح شعبان غلوم
علي عبدللرسول علي أحمد صالح
علي مصطفى جاسم المطوع
عمر غالب زحزيح العنزي
عنيده عبيد معتق العنتري
عهد احمد عطا رجاء
عهود مضحي فاضل مرضي
عهود ممدوح عياده العنزي
عواد دهمان عواد البرازى
عيده زيد حسن الرشيدي
عيسى شريد مسلم الرشيدي
غاليه عبد الرزاق عيسى القالف
غاليه عبدالعزيز الفي المطيري
غدير جاسم صالح لفته بارون
غدير عادل جمعه سبتي
غدير عبدالله علي المطيري
غدير فيصل عبدالعزيز السلمان
غدير محمد حمد العازمي
غدير مهدى خضير حبيب
غزالن عجيل مجالد الضفيري
فاتن سعد محمد المطيري
فاتن فايز عتيج بطحانى
فاطمة الزهراء علي حسين شرف
فاطمة جاسم عبدالله الحميدي
فاطمة حسين اسماعيل محميد
فاطمة حمد سالم الناصر
فاطمة خالد عبداالله بوزيد
فاطمة سالم حمود الرومى
فاطمة شريف بوعذار .
فاطمة عادل سالم الحبيل
فاطمة عبدالله محمد مكى
فاطمة فالح حديد العراده
فاطمة فهد فالح العازمي
فاطمة فوءاد احمد الصايغ
فاطمة فؤاد حسن تقى
فاطمة محمد فالح القحطانى
فاطمة ناصر سعد الجرى
فاطمة ناصر عبدالله المطيري
فاطمة نجم علي السنافى
فالح محمد فالح العجمي
فايز مبارك عايض الهبيده
فايز مشوح فهد الرشيدي
فجر خالد خليفه سليمان
فجر عبدالعزيز براك الخالدي
فجر محمد مبارك خلف السالم
فرح ابراهيم سعود القطان
فرح بدر جروان العازمي
فرح محمد ابراهيم عبدالله
فرح محمد علي عبدالوهاب
فضه جمال مطر العيدان
فالح عبدالله احمد القبندى
فهد محمد صالح الحبيل
فهد محمد عواد الظفيري
فهد مرزوق محسن الميع
فهد مطلق ضافر الهاجري
فهد مطلق عبدالهادي المطيري
فهد وليد عبدالله الطراروة
فى عبدالله جاسم النجاده
فى محيا عميش العتيبي
فيصل حسن حيدر ابوالحسن
فيصل مزيد الفي البريعصى
لجين احمد خليفه الشريده
لجين ماهر حامد االيوب
لطيفة خالد عبدالرحيم العوضى
لطيفه ناجى عبدالعزيز الرباح
لمياء محمد بداح العجمي
لولوه خالد علي مدوه
لولوه سليمان محمد بوخضور
لولوه الفى عبدالرحمن العازمي
لولوه ناصر علي الحمدان
لولوه هشام محمد البشاره
ليلى بادى حسن الدوسري
مبارك عيد مبارك العازمي
مبارك ناجى سلمان شاهر
مثايل غازي ضيف الله المطيري
محمد بدر سعد الجرى
محمد براك مطلق العازمي
محمد جاسم محمد العجمي
محمد جعفر حسين الصراف
محمد جويعد بداح الصهيبى
محمد حمود حامد العازمي
محمد راكان شطى العجمي
محمد سالم عبيد العنزي
محمد صالح سلمان الهزيم
محمد طارق عبيد المسعود
محمد عادل علي البحوه
محمد عبدالله حسن الرشيدي
محمد عبدالله مجبل الجعيب
م ـح ـم ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه مـ ـشـ ـع ــان ح ـمــد
المشعان
محمد علي حزام العنزي
محمد علي حسين الفيلى
محمد فايز محمد البدهاوي
محمد فرج محمد فهد الهاجري
محمد فيصل عبد المحسن الغالب
محمد مؤيد محمد الغانم
محمد نايف حباب مبارك
محمد هزاع مسهوج العنزي
مخلد خالد علي روح الدين
مرزوق وليد مرزوق الغريب
مريم جاسم احمد الجاسم .
مريم جواد عبد المحسن بوحمد
مريم حزاب حزاب الشمري
مريم حمد أحمد العمر
مريم خالد عايض العنزي
مريم سمير عبدالرحمن البناى
مريم عادل محمد الكندري
مريم عبد الحميد عايد العنزي
مريم محمد علي بوحمد
مـ ـس ــاع ــد مـ ـ ـب ـ ــارك عـ ـب ــد ال ـم ـح ـســن
الرشيدي
مستوره حمود ثامر المطيري
مشاري جاسم عبدالرحمن الطبيخ
مشاري عادل محمد العميري
مشاري عبد الرزاق خلف أحمد
مشاري عدنان محمد بو عركي
مشاري نايف ظاهر الظفيري .
مشاري يوسف حماد الشمري
مشاري يوسف خليفه العيدان

مشاعل احمد عبدالله الشمالى
مشاعل حمود فالح الرشيدي
مشاعل حمود نزال الشمري
مشعل سعود فهيد السهلى
مشعل سلمان مفرح الرشيدي
مشعل عزيز نواف العنزي
مصعب صالح فرج جوهر
معالى غانم راضى مسير
مفرح علي حصين العجمي
مكيه بدر عبد الحافظ يحيى
مالك مزهر عبدالله الغربللى .
ممدوح ثانى جاعد ثاني العنزي
منال عايض طعمه حمدان
مناير عبدالله محمد الخباز
منى حديد وبران مبارك
منى حسن ناصر علي
منى خالد فالح الهلفي
منى صادق محمد فرحان
منيرة بدر يوسف التويتان
منيرة جاسم محمد الرميح
منيرة خالد عبدالرحمن العصيمى
منيرة ذياب سالم راضى
منيرة عبد الكريم صالح العواد
منيرة مشاري عبدالهادي المطيري
مها احمد عفران الشمري
مها سعد فهد بزيع
مها عبداللطيف محسن العنزي
مها عبيد زايد العنزي
مها عيد ربيج العتيبي
مها غالب رشيد المطيري
مها مطلق مصبح الصلبى
موضى بدر محمد الصباح
موضى راشد عبدالله المطيري
موضى سلمان هادي الرشيدي
موضى عايض مهدى العجمي
مى عبدالله حمد البراك
ناديه حميد حبيب علي
ناصر بدر مناحى المطيري
ناصر عجيل بدر الظفيرى
ناصر فالح غنيم المرتجي العازمي
ناصر محمد سعد السويلم
ناصر محمود ناصر الصالح
ناصر هديبان ناصر الدوسري
نايفه عبدالله محمد العمار
نجالء عايض ذريع العتيبي
نسيمه ناصر علي القبندى
نعيمه طاهر فالح الداود
نفود عبدالله مثعي الرشيدي
نهار علي سالم العجمي
نواف عبدالله عبدالرحمن التركي
نور اسامه يوسف الفرحان
نور بدر جوهر جوهر
نور حامد مناحى المطيري
نور دغيم شبيب دغيم المطيري
نور عبدالرحمن عبدالله الماجد
نورا منصور علي العتيبي
نورة فراج عويد الصليلى
نوره احمد سعيد السعيد
نوره بدر راشد العازمي
نوره جاسم عبدالله علي
نوره جمال محمد الهارون
نوره خالد محمد الخضير
نوره سعود جليدان الحمد
نوره عبدالرحمن مهيل النومسي
نوره عبدالله حميد المطيري
نوره علي طامى العازمي
نوره عماد عبدالرحمن الفريح
نوره فرج محسن الرشيدي
نوره معاد يحيى سليمان
نوره نوار عايض العتيبي
نوريه عايد غازي الظفيرى
نوف ساير محمد العازمي
نوف محمود محمد بعركى
هاجر محمد عبدالرحمن الصالح
هايس حامد تركى الشمري
هبه أحمد حمود الدويهيس
هدوه عبدالله ناهي الرشيدي
هدى سعود عبدالعزيز الدويخ
هديل عبدالله محمد الكندري
هند احمد ابراهيم حذيفه
هنوف سالم حجى المعصب
هيا جابر علي العجمي
هيا سليمان ناصر الحميدى
هيا فوزي يوسف اليماني
هيا محمد عبدالله العجمي
وجدان فيصل خالد الحمادي
ود ناصر محمد العوضي
وداد عواد خرماس الحربي
وسميه حمدان بداح المطيري
وسن عبدالعزيز عبدالله المطيري
وسن يوسف محمد الجسمي
وضحه لطس مدغم العازمي
وضحه مطلق سالم العجمي
وضحه وليد عبد الجليل الماجد
وفاء حرباش فالح العتيبي
وفاء عبدالله علي المنصوري
وفاء مبارك ناصر الجميع العجمي
وليد خالد يحيي شالش
يوسف احمد سلمان النجادى
يوسف عبدالله صفر الدمخى
يوسف عبدالله يوسف العلي

وزارة الكهرباء والماء
احمد خليل متعب الحربي
أحمد عباس محمد البلوشي
أحمد علي ابراهيم حسن
بدر مطلق محسن الحربي
حسن خالد محمد العسعوسى
حسين عادل عبد المجيد البلوشي
حسين عبد الرضا قاسم دشتي
حسين علي حسين اسماعيل
حمد سعد حمد العجمي
ح ـمــد ع ـبــدال ـلــه اب ــراه ـي ــم عـبــدالـلــه
اسماعيل
خالد صالح عايش الرشيدي
خالد منصور هميجان العتيبي
رجا سعود فالح الهاجري
رصد شلعان رصد العجمي
سالم مبارك خميس العازمي
سالم ندى عايد العنزي
سعدون راشد سعدون العازمي
س ـع ــود ع ـبــدال ـعــزيــز عـبــدالـلـطـيــف
المري
سعود محمد فالح الهاجري
سلطان طالل يوسف الشمري
سليمان عبدالله سليمان سبتى

محليات

صالح علي فالح الدرزى
طالل سلطان سالم الشمري
عبدالرحمن خالد فرحان االصيل
عبدالعزيز هانى علي العامرى
عبدالله بجاد أحمد الهاجري
عبدالله حسن سالم علي
عبدالله حمود عبدالله العجمي
عبدالله خالد عثمان الفريج
عبدالله رافع خيرالله الشمري
عبدالله عادل ابراهيم الفيلكاوي
عبدالله محمد سلطان المشعل
عبدالله مساعد عوض العتيبي
عبدالله مسلط ثامر العتيبي
عبدالوهاب صالح رجا الرشيدي
عصام حزام ضافر العجمي
على سعود فالح الهاجري
عياد فرج ضيدان الشمري
فالح سلطان مبارك العجمي
فهد عبدالرحمن حسن العجمي
فهد ناصر مجبل الرميضي
فيصل أحمد راهى الحطاب
مبارك فالح سعود العجمي
مبارك فهد راشد العازمي
مـحـمــد اح ـمــد ع ـبــدالــرح ـمــن الـعـبــد
الجادر
محمد أحمد علي الشرجى
محمد حمدان حمود الهديه
محمد سامى عبد المجيد النقى
محمد سلطان حمود الشمري
محمد سويلم محمد الرشيدي
محمد شعيب سالم الدوسري
محمد عــدنــان عـبــدالــرزاق المحمد
العلي
محمد علي مطر فرج مطر
محمد محمود جاسم أبل
محمد نايف محمد الهاجري
مرجى عويضه فهد المطيري
مساعد انور عمر البكر
مشاري باني تركي المطيري
منيف محمد سيف الهاجري
ناصر أيمن أحمد العبيد
ناصر سعيد محمد الهاجري
ناصر محمد ناصر فهد عبيد
نواف سالم سليمان الرشيدي
وليد خالد معيوف الفردان
يعقوب عدنان محمد حسين غلوم
ي ــوس ــف ع ـب ــد ال ـم ـح ـس ــن س ــرح ــان
العنزي
يوسف عبدالله فهد الماص

وزارة المالية
ابرار مفلح سعد العازمي
احمد حسين ناصر العازمي
احمد خالد ابراهيم الماجد
احمد خالد محمد رضا
احمد سعود فرهود العتيبي
احمد عثمان احمد الحميدى
احمد هاني احمد المجادي
اربيع محمد ربيع العراده
اعتماد عايد خابور خلف
البندرى وليد عوده الشمري
الطاف يعقوب يوسف المفرج
امينه جاسم عبدالله الحرز
ايمان ساير دوشى العراده
ايمان فتحي سعود حسن
ايناس شاكر محمود عبدالعظيم
أحمد عبدالرحمن العبد الهادي
أسامه أحمد خالد الجسار
بتله باتل علي الرشيدي
بدر حمود خلف العتيبي
بدر فيصل احمد البديوى
بدر ناصر عبدالله الجحمه
بدور سامى محمد الحسن
بشاير محمد سالم الدوسري
جاسم اياد جاسم المجبل
جاسم مبارك جاسم الصليبى
جراح فوزى يعقوب المليفى
حسن عدنان حسن الوايل
حسن علي محمد ميرزا
حسين طاهر ناصر العليوي
حسين كامل علي الصفار
حمد ناصر حمد الهاجري
حمود حميد حمود القالف
خالد براك عبد المحسن المحسن
خالد جاسم محمد علي صادق
خالد عبدالله عيسى المذن
خالد عماد خالد البحوه
خالد غالب ابشيت الرحيلى
خالد محمد خلف القحطاني
خالد ناصر حسن الكندري
خليفه علي حسين عبدالله
دارين حمد سلطان السلطان
دانه باسل مكى العبد الرحيم
دالل احمد عبد المحسن المليفي
دالل عبدالرحمن عبدالله الشويالن
دالل محمد ناصر محمد العدواني
رفاء احمد بندر المطيري
رقيه عبد الرضا علي بوصخر
روان حامد بدر سالمه
روان صادق خالد كرم
روان علي حسن الكندري
ريم اسامه سعود المجيبل
زهراء ايوب صالح الصراف
زينب صالح علي المحمد علي
زينب محمد عباس العجمي
زينب موسى حمد الرشيدي
زينب هاشم عبدالرسول الصفار
ساره جاسم عبدالوهاب الخضر
ساره سلطان الفى العصيمى
ساره محمد حسين الكندري
سعد عوض سعد الشريجه
سعود عبدالعزيز خليل الرامزى
سعود مهدى محمد العجمي
سلطان عبدالله مبارك العازمي
سلمى عبدالله سعد الوهيب
سيد حسين مرتضى سيد عباس
المهرى
شهد نعيس فريج المطيري
شيخه علي محمد الزيد
صالح مساعد عيد المجيبل
طارق حمد راشد آل بن علي
طامى مجعد سالم المطيري
طالل عايض علي الهاجري
طالل فهد حرمل العجمي
عائشه حسين عبدالعزيز العبيد
عباس طالب حسين القطان

عبد الحميد فيصل عبد الحميد
الرامزي
عبدالرحمن ابراهيم الرفاعي
عبدالرحمن أحمد حسن الكندري
عبدالرحمن حمد عثمان القحطاني
عبدالرحمن عبدالله العميرى
عبدالرحمن محمد سالم القريشى
ع ـبــدال ـعــزيــز أس ــام ــه ج ــاس ــم ســالــم
السالم
عبدالعزيز زايد هجاج زايد
عبدالعزيز زهير عبدالعزيز السيف
عبدالعزيز محمد بخيت الهاجري
عبدالعزيز موسى عبدالعزيز علي
عبداللطيف سمير النسيم
عبداللطيف معال العنزي العنزي
ع ـبــدال ـلــه اب ــراه ـي ــم ع ـبــدال ـلــه بـطــي
بوطيبان
عبدالله ابراهيم علي سلمان
عبدالله خالد حسن الحربي
عبدالله سليمان محمد الرفاعي
عبدالله ضيدان دهيسان بوشيبه
المطيري
عبدالله عاطف محمد طميهير
عبدالله عثمان ابراهيم العوضي
عبدالله محمد عبدالله الخارجي
عبدالله محمد قاسم محمد
عبدالله يحيى منصور عباس
عثمان حسين ابراهيم صالح
عذبي عبدالعزيز حماد المطيري
على حسين علي المذن
علي ابراهيم محمد السلمان
علي حسن عبدالرزاق الشمالي
علي صالح حسين اسيري
علي محسن صالح الحبشي
علي محمد ابراهيم اشكناني
ع ـلــي م ـســاعــد ي ــو س ــف المسيعيد
العلي
علي مشعل علي الظاهر
علي نايف مهنا الغربه
عماد سعود بريك العتيبي
عمر عبدالرحمن احمد التمار
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ـط ـ ـي ـ ــف ي ـ ــوس ـ ــف
عبداللطيف السمحان
عمر غانم عبداللطيف الشطي
عيسى احمد عيسى المذن
عيسى عبدالناصر احمد طاهر
فاطمة خالد علي محمد المستكى
فاطمة علي اسماعيل مندكار
فاطمة محمد ماجد بوطيبان
فاطمة وليد حسن القالف
فرح عبدالعزيز سالم البدر
فالح عبدالوهاب فالح السمدان
فهد انور محمد عبد الرحيم
فهد مساعد عبداللطيف الحداري
فيصل زاحم فواز العنزي
فيصل سعد قحيصان المياس
فيصل صالح عبدالله القصاب
فيصل عادل سالم الشيتان
قاسم حسن عبدالله السعيد
لولوه نجيب خليفه الشطي
ماجد عوض مانع المطيري
مبارك احمد مبارك الحصم
محسن بركه محمد البخيت
محمد بدر عبدالرحمن المجحم
محمد بدر محمد المزيد
محمد جمال محمود الشناوي
محمد عادل جوهر أحمد
محمد عبد الرسول محمد التركي
محمد عبدالله احمد علي
محمد عبدالله راشد الهاجري
محمد عبدالله محمد السلطان
محمد فهد محمد راجح
محمد كاظم حبيب جسام
محمد الفي محمد الخالدي
محمد محمود مختار جراغ
محمد يعقوب حاجية شمساة
مريم حسين حسن جمال
مــريــم ســالــم حـمــد الـشـيــخ مساعد
العازمي
مشاري خالد ابراهيم الزامل
مشاري عبدالله محمد العجيل
مشاري مشعل بدر المطيري
مشاعل عبدالوهاب فهد البارود
مشعل خليف فالح المطيري
م ـش ـع ــل ع ـث ـم ــان م ـح ـم ــد ال ـن ـج ــران
التويجري
مطلق رفاعى مطلق العازمي
مطلق محمد شلوان الهاجري
منار جاسم محمد شريده
مناير محمد علي المري
منيرة احمد عثمان الرباح
منيرة فهد محمد الصميط
مها ناصر سالم العجمي
مي احمد عباس صالح
ناصر حسين محمد الشمري
ناصر عبد الجليل قاسم بولند
ناصر وليد ناصر نصار السهلي
نوال حسين هاشم البلوشي
نور محمد ماضي الغريب
نوره سلمان عاجل الضفيري
نوره محمد راشد الفقعان
نوف جمال محمد الهران
نوف خالد سالم الصباح
هاجر عواد مضحى الفضلي
وصال سالم راشد العاردي
وليد خالد قاطع الشمري
يــوســف احـمــد محمد عبدالرحمن
محمد
يوسف سعد ابراهيم الفيلكاوي
يوسف علي حسن مال يوسف
يوسف علي حسين القطان
يوسف عماد حسين القطان
يوسف محمد علي الرميحي
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توقيت االستجواب بشخص الوزير الحالي وانتمائه االجتماعي
هو أول جدار زجاجي يحيط به ،وعلى العضوين الفاضلين
االستجواب في عهد الوزير السابق بسبب انتمائه
تبرير تأجيل ً
االجتماعي أيضا ،فكال الوزيرين يتحمل المسؤولية السياسية
نفسها رغم أن التجاوزات الواردة لم تتم في عهد أي منهما.
االستجواب المقدم لوزير النفط يتضمن محاور في غاية
ً
ال ـخ ـطــورة ،وال ـت ـصــدي لـهــا مــن أه ــم األول ــوي ــات الــوطـنـيــة ،أوال
ً
ألسباب أخالقية تتعلق بالتالعب باألموال العامة ،إما هدرا أو
استحواذا عليها دون وجه حق ،إضافة إلى سوء اإلدارة والتنفيع
المباشر ،والضرب بكل أشكال المعايير المهنية واألداء الفني
عرض الحائط ،لكن األهم من هذه األسباب أن النفط هو المورد
الوحيد لرزقنا في الكويت ،وعندما يتعرض هذا المورد بشكل
مباشر إلى االستهداف واالستباحة فهذا يشخص عمق الفساد
في عصب الدولة وعمودها الفقري.
استحقاق االستجواب يفرضه من جانب آخر تراكم التجاوزات
الـ ــواردة فــي صحيفته وحمايتها مــن لــدن الـقـيــادات النفطية،
بشقيها الفني والسياسي منذ سنوات ،حيث يمكن القول إن
القطاع النفطي يشهد تفاصيل الجريمة المنظمة مــع توافر
الحصانة السياسية لها باستمرار ،وهذه الحصانة السياسية
مــن صنع أيــديـنــا نحن ككويتيين ،إمــا بقصد أو ب ــدون قصد
ً
أح ـيــانــا ،أو بسبب الـعـقــد واألم ـ ــراض النفسية الـتــي نعانيها
ً
أحيانا أخرى.
فعلى سبيل المثال ،المحاور المهمة الواردة في االستجواب،
وفي حالة إثباتها بالقرائن والدالئل التي ال أشك في توافر الكثير
منها ،مدعاة اللتفاف كل مواطن يملك الحد األدنى من الحس
الوطني والغيرة الكويتية حولها ومحاسبة المسؤولين عن
ً
ً
مثل هذه الكوارث حسابا شديدا ،فما بالك بالسادة النواب وهم
من يملكون سلطة وأدوات هذا الحساب؟ إال أن االزدواجية في
المعايير والبطوالت الجزئية على ناس وناس هي التي تحول
ً
دائـمــا دون إتـمــام مشاريع اإلص ــاح أو تحقيق الـعــدالــة ،وهــذا
َ
هــو الخطأ الجسيم الــذي أوقــع مقدمي االسـتـجــواب الملياري
نفسهما فيه ،وأتمنى أال يكونا سبب فشل هــذا االستجواب،
ف ـهــذا االس ـت ـج ــواب ال ـق ــوي ف ــي م ـح ـتــواه ومـضـمــونــه وض ــع في
قالب زجاجي هش يسهل كسره ،وقد يكون هذا هو السيناريو
المرجح.
تــوق ـيــت االس ـت ـج ــواب بـشـخــص ال ــوزي ــر ال ـح ــال ــي وان ـت ـمــائــه
االجتماعي هو أول جدار زجاجي يحيط به ،وعلى العضوين
الفاضلين تبرير تأجيل االستجواب في عهد الوزير السابق
ً
بـسـبــب ان ـت ـمــائــه االج ـت ـمــاعــي أيـ ـض ــا ،ف ـكــا ال ــوزي ــري ــن يتحمل
المسؤولية السياسية نفسها رغم أن التجاوزات الواردة لم تتم
في عهد أي منهما.
الجدار الزجاجي اآلخر يتمثل بمواقف النائبين المستجوبين،
ومــن يتوقع أن ينضم إلــى تأييدهما ،مــن االسـتـجــواب األخير
ل ــوزي ــرة ال ـش ــؤون ،وس ـ ـ ً
ـواء اتـفـقـنــا أم اخـتـلـفـنــا ف ــإن الـتـبــريــرات
نفسها التي تحصن بها المستجوبان الجديدان للتهرب من
الموقف السياسي في ذلك االستجواب سيتهرب عبره الكثير
ً
من األعضاء في إطار ازدواجية المعايير أيضا ،ولعل هذا ما
ً
َ
لمقدمي االستجواب مبكرا خشية
عكسته التصريحات النارية
ً
الخذالن المرتقب من مجاميع مهمة من النواب الحقا.
في كل األحوال نتمنى استمرار االستجواب وعدم إجهاضه
إلى النهاية لتتكشف حقيقة أننا نحن الفخار الذي يكسر بعضه،
في حين يلعب ويمرح الفاسدون دون حسيب أو رقيب حقيقي
بمصداقية مبدئية راسخة!

يا صديقي كلنا لصوص!
محمد واني *
تصور لو أنك وأسرتك تتلقى العالج الطبي بشكل منتظم عند
طبيب اسـتـشــاري متخصص يحمل ش ـهــادات عــالـمـيــة مــن كبرى
الجامعات البريطانية أو األميركية لسنوات ،ومن ثم تكتشف فجأة
عبر وسائل اإلعالم أن الذي عالجك وسهر على صحتك لم يكن غير
مضمد (تمرجي) بسيط ال يحمل أي شهادة طبية عالية ،ولم يدخل
كلية الـطــب ،ولــم يتخصص فــي أي لــون مــن أل ــوان الـطــب البشري،
بل "طلع" مزورا كبيرا ،زور شهاداته الطبية مقابل مبلغ من المال
لتمشية حاله "بالفهلوة" و"تفتيح المخ".
ّ
وتخيل أيضا أن أسـتــاذك الجامعي الــذي تولى تدريسك أربع
سنوات في الجامعة ،ومن ثم أشرف على رسالتك الجامعية لنيل
شهادة الماجستير والدكتوراه طلع "دجاال" ضليعا في فن التزوير،
زور شهاداته العلمية بكل مهارة وخفة يد ،وهو في األصل ال يملك
أي شهادة غير شهادة المتوسطة التي ال تخوله حتى الدخول إلى
الجامعة ،فضال عن التدريس فيها.
ّ
واألمر أن تفاجأ أن رئيس الشرطة الذي يسهر
واألدهى من ذلك
ّ
وحرامي
على حماية أمنك وأمن منطقتك ،لم يكن غير إرهابي عريق،
كبير ،يحمي الحرامية واإلرهابيين ،جاهل ،ال يقرأ وال يكتب ،وال
يكاد يفك الخط ،استغل حالة الفوضى األمنية والقانونية في البالد،
فقفز إلى الواجهة عن طريق المحاصصة السياسية السائدة في
البالد ،بشخصية وشهادة مزورة جديدة.
بالطبع دهشتك تكبر وتزداد أكثر وأكثر لو عرفت أن الذي يمثلك
في البرلمان أو من يتولى مسؤولية حكومية بارزة "وزراء ،وكالء
وزارات ،قادة عسكريون بارزون" قد ارتادوا سوق "المريدي" (سوق
في بغداد متخصص في تزوير الشهادات بأنواعها وحسب الطلب
مقابل مبلغ من المال) وعملوا الواجب على أكمل وجه قبل أن يعينوا
مسؤولين كبارا بشهادات مزورة!
إذا كــان وزي ــر الـعــدل الـعــراقــي فــي عهد رئـيــس ال ــوزراء السابق
"نوري المالكي" صرح بأنه تم الكشف عن  50ألف موظف وموظفة
يحملون شهادات مزورة ،فإنه لم يقل سوى نصف الحقيقة وربما
أقل ،فاألعداد التي لم يستطع الوزير أو أي جهة أخرى رسمية كشفها
أكثر بكثير من هذا العدد ،جيش كبير من المزورين والمحتالين
غزوا دوائر الدولة ومؤسساتها بشكل لم يسبق له مثيل ،فشغلوا كل
المناصب والوظائف فيها ،من الخفير إلى الوزير ،ولم تعد المواقع
المهمة في الدولة حكرا على وجــوه سياسية معروفة ،لها تاريخ
نضالي وطني مشرف ،كما كانت الحال في الماضي ،بل أصبحت
بيد أناس غرباء ال أحد يعرف أصلهم وفصلهم ،وتاريخهم السياسي
مجهول؛ من أين جاؤوا؟ وكيف قفزوا إلى السلطة؟
فالكثير من هــؤالء الذين تبوء وا مناصب مهمة في مؤسسات
الــدولــة يحملون ش ـهــادات مـ ــزورة ،وبـحـســب ق ــول مستشار األمــن
الوطني والبرلماني السابق موفق الربيعي فإن "الكثير من أعضاء
مجلس النواب يحملون شهادات مزورة ونسبة كبيرة منهم فاسدة
ً
ً
إداريا وماليا".
وكذلك شن عضو هيئة النزاهة في البرلمان "مشعان الجبوري"
هجوما شديدا على أقرانه البرلمانيين والسياسيين بشكل عام،
قال بالحرف الواحد..." :جميعنا نكذب ،جميعنا نسرق ،جميعنا
ً
نأخذ رشوة ،ومن يقول غير ذلك يكذب ،أقسم بالله أعرف قصصا
لو يعلمها العراقيون لدخلوا إلــى المنطقة الخضراء وأحرقوها،
لكني سأقتل إن تكلمت".
ً
ً
أخيرا وليس آخرا فقد وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية
في تقرير لها البرلمان العراقي بأنه "أفسد مؤسسة في التاريخ"
بسبب كثرة األموال واالمتيازات التي يحصل عليها عضو المجلس
من دون تقديم أي قانون يهم البلد!
* كاتب عراقي

قانون البيئة ما له وما عليه

محمد العويصي

التحرش الجنسي

د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com

edhafat@aljarida●com

ذهبت إلى إدارة الفتوى في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وقابلت
ً
ً
الكردي وطرحت عليه سؤاال انطالقا
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حجي
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ
اسألوا أهل الذك ِر ِإن كنت ْم ل ت ْعل ُمون".
من قوله تعالى" :ف
خالل حديثي مع الدكتور عرفته بأني كاتب في "الجريدة" فطلب مني
ً
الكتابة في موضوع "التحرش الجنسي" فزودني ببعض األفكار مشكورا.
نشرت صحيفة القبس "فــي عددها رقــم  12839الصادر يــوم األربعاء
ً
2009 /2 /25م ،تحقيقا عن لباس الفتاة والتحرش الجنسي لألخت الفاضلة
ميسون فــؤاد ،قالت فيه :التحرش الجنسي أصبح ظاهرة وعــادة يومية
نراها في األماكن العامة ،وتساءلت ميسون هل لباس الفتاة هو السبب
والدافع الرئيس وراء التحرش الجنسي؟
ً
ً
وأجيب عن سؤالها بالقصة التالية :ضبطت شرطة اآلداب شابا متلبسا
بمعاكسة فتاة ،اقتيد الشاب إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى المحكمة ،وأثناء
التحقيق معه ،أمر القاضي بإحضار الفتاة فلما حضرت بلباسها الفاضح
ومكياجها الصارخ وعطرها الفواح وجمالها الفتان "طار عقل" القاضي!!
ثــم قــدم لها بعض النصائح وأمــرهــا بــااللـتــزام باللباس الشرعي وعــدم
التسكع في األسواق من دون حاجة لكي ال تفتن الشباب والشياب كذلك،

أ .د .فيصل الشريفي
ثم أمر القاضي بإطالق سراح الشاب ألنه إذا عرف السبب بطل العجب.
والشيء بالشيء يذكر ،يقول مصطفى الرافعي في كتابه القيم "كلمة
ً
وكليمة"" :لــو كنت قاضيا ورفــع إلــي أن شابا تحرش بــامــرأة فمسها أو
ً
ً
طاردها أو أسمعها كالما معسوال ،وتحقق عندي أن المرأة كانت سافرة
متعطرة متبرجة لعاقبت هذه المرأة عقوبتين إحداهما أنها اعتدت على
عفة الشاب ،وأنها خرقاء (حمقاء) كشفت عن ساقيها للهر".
وهناك أسباب أخرى للتحرش الجنسي منها خروج المرأة بال حجاب
ولباسها الذي ال يكاد يغطي شيئا من جسدها ،واالختالط بغير ضرورة،
ومشاهدة األفالم واألغاني الهابطة ،وقلة التربية وضعف الوازع الديني،
والخلوة .وعــاج ظاهرة التحرش يكون بتقوية الــوزاع الديني ،وارتــداء
المرأة المالبس المحتشمة ،وعدم الخلوة بين الجنسين ،ومشاهدة األفالم
والمسلسالت الـهــادفــة ،إضــافــة إلــى االلـتــزام بالشعار الجميل" :مظهري
يناسب ديني"
* آخر المقال:
صدق الشاعر حين قال:
فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا
وإنما األمم األخالق ما بقيت

دانة الراشد

ذروة
ٌ
ٌ
وقت الــذروة مرحلة طبيعية في دورة حياة
أي مشروع أو عالقة إنسانية ،وهي الفيصل في
تحديد استمراريتها أو انتهائها ،هكذا يمضي
ّ
الوقت بعجلة دائرية أكثر مما هي خطية ،وهذا
ما تعلمنا إياه الطبيعة في دورات اكتمال القمر
واحـتـجــابــه ،وتـحــول الفصول وتقلب أحوالها
من شتاء إلى ربيع ومن صيف إلى خريف ،ذلك
نـبــض الـحـيــاة وإي ـق ــاع الطبيعة ال ــذي يرفضه
اإلنسان ويقاومه بشدة كي يرضي غروره ويثبت
س ـيــادتــه عـلــى ه ــذه األرض ،فـمــا أن ـتــم فــاعـلــون
عندما يحين موعد المخاض المصحوب بآالمه
المحتومة؟
ه ــل س ـت ـن ـهــار ت ـحــت واب ـ ــل ال ـض ـغ ــط ،أم هــل
ً
ستنسحب هاربا دون مواجهة مخاوفك؟ ربما

ً
ستقضي وقتك في اللوم والـ"الحسافة" متمنيا
ً
لــو لــم تـخــض يــومــا فــي ذاك ال ـم ـشــروع أو تلك
الصداقة .ينكشف المعدن الحقيقي للبشر تحت
الضغوط واالحتكاك ،فالضغط الشديد هو ما
ً
يجعل الفحم ألماسا ،واالحتكاك هو ما يصقل
أوجهه نحو الكمال ،ولم تكن الدانة سوى حبة
ً
مــن الــرمــل يــومــا ،ومــا هــي إال ِنـتــاج ألــم مخلوق
المحار .لذا ،استقبل الصعوبات والعقبات التي
بصدر رحــب ،ويمكنك بالطبع
قد تنهال عليك
ٍ
التنفيس عــن غضبك والتعبير عــن استيائك
بطرق صحية ،سامح نفسك على ذلك ،فأنت كائن
بشري .ال تبعثر وقتك هنا وهناك ،اعمل بصمت
ً
فــي الــرخــاء– متماشيا مــع نــاقــوس الــزمــن -كي
ترى النتائج ُ
المرضية في وقت الحصاد ،وبذلك

ً
سيكون وقت الذروة أقل وطأة عليك .أحيانا قد
ينبئ وقت الــذروة بانتهاء مدة صالحية األمر
ً
الــذي تخوض فيه ،هنا يكمن الحل مجددا في
القبول والتسليم ،فالرغبة العارمة في التحكم
في نتائج األمور لن تفيدك بشيء ،بل ستؤخر
ن ـمــوك وس ـي ــرك ف ــي عـجـلــة ال ـح ـيــاة الـمـسـتـمــرة.
الـحـكـمــة ه ــي ف ــي الـتـمـيـيــز بـيــن وق ــت التسليم
والتخلي ووقت الصبر والتحمل.
ميقات الحياة وناقوسها الدقيق ال يخطئان
ً
أبــدا ،وإن العالمات والبشائر موجودة حولنا
لمن يدركها من ذوي البصائر.
* "لألحداث القادمة ظل تلقي به على الطريق
أمامها".
(حكمة صينية)

الكويت تحتاج إليهم

عند إنشاء الهيئة العامة للبيئة لم يكن لديها سلطة رقابية
نافذة وال عقوبات رادعة تمكنها من فرض سلطتها؛ مما أدى إلى
تمادي الكثير من الجهات في التعدي على البيئة وتكرار المخالفات
ذاتها؛ لمعرفتهم أن معظمها ال يتعدى غرامة مالية بسيطة ،وفي
كثير من األحيان تكتفي الهيئة بتوجيه إنــذار أو إغالق المنشأة
ً
المخالفة أسبوعا كحد أعلى.
اليوم الهيئة العامة للبيئة تتحرك ووراء ه ــا قانون  42لسنة
 2014وما تبعه من تعديالت ،كما جاء في القانون  99لسنة ،2015
وهــو قــانــون إذا مــا رجعنا إلــى م ــواده ولوائحه التنفيذية نجده
من القوانين الصارمة ،وقد تكون قاسية ،إذا ما تم قياس الجرم
مقابل العقوبة.
القانون بصورته الحالية نافذ وباسط يديه على كل ما له عالقة
بالبيئة الطبيعية وبيئات العمل ،وأي تصرف له عالقة بالتلوث
سواء كان فرديا أو مؤسسيا ،ومع ذلك ال يعني أنه قانون كامل،
وال يمكن التعديل عليه ألن األصــل فــي العقوبة أن تتساوى مع
ً
الجرم المرتكب ،لذلك أرجو أن يكون تقييم القانون الحالي بعيدا
عن التشنج والرأي الواحد.
إش ــراك القطاعين الـعــام والـخــاص واألف ــراد ض ــرورة تقتضيها
المصلحة الوطنية ،فالقانون وجد لحماية البيئة وصحة اإلنسان
بالدرجة األولى ،ولذلك مراجعة اللوائح اإلجرائية يجب أن تأخذ
البعد الواقعي والمنطقي عند التطبيق ،فبعض المخالفات فيها
مبالغة ،وال يعني ذلك إلغاءها بل تخفيضها بما يتناسب وحجم
ً
ال ـضــرر ،وأي ـضــا إضــافــة م ــادة تسمح بتوجيه اإلن ــذار قبل كتابة
المخالفة ،وذلك لجهل الكثيرين بمواد العقوبات التي نصت عليها
اللوائح التنفيذية.
الكثير من أصحاب األعمال الصغيرة طلب مني الكتابة حول
هذا الموضوع بسبب تلقيهم مخالفات في نظرهم كبيرة وتضر
بوضعهم المالي ،وذلك بسبب جهلهم بالقانون ،كما أنهم لم يتلقوا
أي إنذار حول أهمية قيامهم بالمردود البيئي.
رد الهيئة بهذا الشأن كان أن القانون صدر في جريدة "كويت
اليوم" ،وأن الهيئة قامت بفترة سماح قبل تطبيق القانون وبذلك
تؤول مسؤولية تطبيق القانون إليهم.
نجاح الوعي وااللتزام البيئي يتطلبان الكثير من برامج التوعية،
سواء بشرح أبعاد القانون ومواد العقوبات للمجتمع وأصحاب
الـعـمــل فــي الـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي واأله ـل ــي ،أو مــن خ ــال تعريف
المجتمع بالمخاطر البيئية الـنــاتـجــة عــن الـتـلــوث والـتـصــرفــات
المضرة باألحياء البرية والبحرية ،فاألصل في موضوع البيئة
الشراكة المجتمعية واإلحساس بالمسؤولية.
في الفترة الماضية كثرت التعديات على البيئة البحرية ،حيث
تكرر أكثر من مرة رصد بقع للزيت ،وكذلك وجود مياه ملوثة على
بعض مخارج مجارير المياه؛ مما يتطلب المزيد من المكاشفة
لـســد ب ــاب الـمـقــارنــة بـيــن مـخــالـفــات بـهــذا الـحـجــم وبـيــن مخلفات
ً
يطبق عليها القانون قد تكون أقل ضــررا مما تحدثه بقع الزيت
على سبيل المثال.
قضية مخالفات التدخين ،ومراقبة المختبرات ،والتخلص من
المواد الكيماوية ،وصالحية مياه الشرب في المدارس والمؤسسات
التعليمية ،وكيفية التعاطي معها ،ليست الوسيلة الوحيدة لفرض
إجــراء ات السالمة البيئية ،فلماذا ال ننظر إليها من زاويــة أخرى،
بحيث يستبدل بمفهوم الشرطة البيئية مفهوم الصديق البيئي؟
ً
أخيرا ماذا لو وضعت كل مدرسة وكل مؤسسة تعليمية مجموعة
من منتسبيها للقيام بوظيفة الصديق البيئي ،تكون مهمته متابعة
تطبيق اإلج ــراء ات وشــروط السالمة البيئية وتوعية المدخنين
بخطورة التدخين؟
ودمتم سالمين.

د .روضة كريز*
جنسيات بعينها على وظائف محددة أو أنشطة معينة ،وفي المقابل يجب
تطوير أساليب استقدام العمالة ،من خالل تشكيل شركات الستقدام العمالة
وفق احتياجات سوق العمل .لقد آن األوان لنظرة شاملة ومتكاملة لسوق
العمل ال تركز على عالج جزئي لبعض المشكالت القائمة ،بل تعتمد على
النظرة الكلية التي تضمن الحفاظ على سمعة الدولة وصورتها الخارجية،
وتمنع تحول العمالة الوافدة من التعمير إلى التدمير.
أهيب بالجميع حسن التعامل مع هؤالء ،فهم غرباء ،والغريب بحاجة
إل ــى م ــراع ــاة م ـشــاعــره ،مــع االه ـت ـمــام بتوجيههم وتــوعـيـتـهــم وإرش ــاده ــم
بالحكمة والموعظة الحسنة ،حتى يكونوا متأثرين ومصلحين ال مؤثرين
ومفسدين .الوافدون هم ضيوف بيننا ،والضيف ال بد من إكرامه ،إن كانوا
مسلمين فحقوق األخوة اإلسالمية ،وإن كانوا غير مسلمين فيدخلون في
المعاهدين وأهل الذمة.
ً
والمهندسين والعاملين الوافدين الذين لهم فضل
أخيرا شكرا لألطباء
ُ ُ
سابق ،والمحترمين لقوانين البلد ونظمه.

جوليان بورغر*

ترسانتا الواليات المتحدة وروسيا النوويتان ستظالن بدون ضوابط
ستتحرر الترسانتنان النوييتان األميركية
ً
والــروسـيــة قــريـبــا مــن أي اتـفــاقــات ملزمة تحد
من انتشار هذه األسلحة للمرة األولى منذ عام
ً
ً
 ،1972مما قد يطلق سباق تسلح جديدا مكلفا
ً
وخطيرا ،حسبما حذرت مجموعة من الخبراء
والمسؤولين السابقين من الواليات المتحدة،
ً
وأوروبـ ـ ــا ،وروس ـي ــا .فــي ب ـيــان سـ ُـيـنـشــر قــريـبــا،
يشير موقعوه إلى أن صالحية معاهدة "ستارت"
الجديدة لعام  ،2010التي ّ
حدت من نشر الواليات
المتحدة وروس ـيــا ال ــرؤوس الحربية وأنظمة
إيـصــالـهــا االسـتــراتـيـجـيــة ،ستنتهي فــي شهر
ُ
فبراير عــام  ،2021مــا لــم تتخذ خـطــوات ملحة
إلطالتها.
ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ،ت ــواج ــه م ـع ــاه ــدة ال ـقــوى
ال ـنــوويــة مـتــوسـطــة ال ـم ــدى خـطــر االن ـه ـيــار مع
توجيه الواليات المتحدة االتهامات إلى روسيا
ً
بانتهاكها هــذا االت ـفــاق بتطويرها صــاروخــا
ً
ً
ج ـ ــواال ج ــدي ــدا ُي ـط ـلــق م ــن ال ـبــر وت ـهــديــد إدارة
ً
ترامب بتطوير سالح مماثل ردا على التعديات
ال ــروس ـي ــة .عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،أع ـلــن بــوت ـيــن في
تصريحاته األخيرة وترامب في مراجعة إدارته
الوضع النووي عن خطط لتحديث ترسانتيهما
وتطويرهما لتشمال قدرات نووية جديدة .يأتي
التهديد بالعودة إلى سباق تسلح بين القوتين
النوويتين الكبريين في العالم في وقت يتفاقم
فيه التوتر في العالقات بين واشنطن وموسكو،
في حين تنشط قوات الواليات المتحدة ،وحلف
شمال األطلسي ،وروسيا في مناطق متقاربة

قانون البيئة وجد لحماية البيئة وصحة اإلنسان بالدرجة األولى،
ولذلك مراجعة اللوائح اإلجرائية يجب أن تأخذ البعد الواقعي
والمنطقي عند التطبيق ،فبعض المخالفات فيها مبالغة ،وال
يعني ذلك إلغاءها بل تخفيضها بما يتناسب وحجم الضرر.

استغالل األوقات المباركة
للنجاة من األمراض

خالد مقبل الماجدي

ُ
وأكدته تجارب
المال في الغربة وطن ،ذلك ما أخبرنا بها السلف الصالح
الشعوب التي تعاني الغربة داخل أوطانها .على ما يبدو أن الغربة الحقيقية
هي قلة الحيلة ال غربة الوطن؛ لذلك نرى الشعوب التي تعيش في الغربة
تفر بأرواحها بحثا عن وطن غني يشعرها باألمن واألمان ويلبي حاجاتها
ورغباتها اإلنسانية .أغلب البلدان العربية غنية بمواردها ،لكن شعوبها
تعاني الفقر والحرمان ،ولعل السبب يكمن في األوضاع السياسية ،فهناك
حاجة إلصدار تشريعات تضمن حقوق العمالة وأمنها الوظيفي ،وتنظم مدة
عملها ،والحد األدنى من األجور ،وإزالة القيود على انتقال العمالة ،وربط
التسهيالت الحكومية للقطاع الخاص بتحمل جزء من تكلفة استهالك البنية
التحتية من جانب ،وزيادة التوطين في الوظائف من جانب آخر ،كما تضمن
في الوقت نفسه حقوق المجتمع وأمنه والمحاسبة الشديدة لكل من يخرج
على النظام العام .كما أن هناك حاجة لتحقيق التوازن بين جنسيات العمالة
الــوافــدة ،بحيث ال يسمح بخلل لجنسية معينة على حساب الجنسيات
األخ ــرى ،باالعتماد على نظام الحصص لكل جنسية ،للحد من سيطرة

faisal.alsharifi@hotmail.com

ّ
ً
جدا في أوروبا الشرقية وسورية .يحذر البيان:
ً
ً
"إذا لــم نشهد قـ ــرارا إيـجــابـيــا إلطــالــة معاهدة
سـتــارت الـجــديــدة ،وإذا انتهت معاهدة القوى
النووية متوسطة المدى ،فستزول كل الحدود
ً
الملزمة قانونيا التي تضبط القوتين النوويتين
الكبريين في العالم للمرة األولى منذ عام 1972
وسيزداد خطر نشوء منافسة نووية أميركية-
روسية غير مضبوطة".
ّ
وقع هذا البيان مفاوضون بارزون سابقون
في مجال الحد من انتشار األسلحة من الواليات
ً
الـمـتـحــدة وروس ـي ــا ،فـضــا عــن رئـيــس األرك ــان
الـ ــروسـ ــي ال ـس ــاب ــق الـ ـجـ ـن ــرال ف ـي ـك ـتــور إس ـي ــن،
ووزير الدفاع البريطاني السابق ديس براون،
والسيناتور األميركي المتقاعد ريتشارد لوغار.
التزمت الــواليــات المتحدة وروسـيــا ببنود
م ـعــاهــدة س ـت ــارت ال ـج ــدي ــدة ،ال ـتــي وقـعـهــا قبل
ثماني سنوات رئيساهما آنذاك أوباما ودميتري
م ـيــدف ـيــديــف ،وب ـح ـلــول الـمـهـلــة ال ـت ــي حــددتـهــا
المعاهدة في شهر فبراير من هذه السنة ،أعلن
كال البلدين أنهما تقيدا بحدودها مع االكتفاء
ً
ً
ً
ً
بـ 1550رأسا حربيا استراتيجيا منشورا و700
منصة إيصال ميدانية ،مثل صواريخ بالستية
ُ َ
عابرة للقارات ،وصــواريــخ بالستية تطلق من
غ ــواص ــات ،ورام ـي ــات قـنــابــل ذات ق ــدرة نــوويــة.
تسمح هذه المعاهدة بإطالتها لخمس سنوات
إضــافـيــة بـمــوافـقــة الـطــرفـيــن ،وأعـلـنــت موسكو
أنها منفتحة على مناقشة هذا الموضوع ،وفي
مقابلة في شهر مارس ،أعرب بوتين عن اهتمامه

بإطالة هذه المعاهدة أو حتى احتمال إجراء
المزيد التخفيضات في عدد الرؤوس الحربية.
عـنــدمــا اتـصــل بــوتـيــن بـتــرامــب لتهنئته على
َ
الرئيس
إعــادة انتخابه في شهر مــارس ،دعا
الـ ــروسـ ــي إلـ ــى ق ـم ــة "فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـقــريــب
لمناقشة خروج سباق التسلح عن السيطرة".
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب وبـ ـ ــوت ـ ـ ـيـ ـ ــن أعـ ـلـ ـن ــا
ً
استعدادهما للتفاوض ،إال أنهما سعيا أيضا
للتشديد على حجم ترسانتيهما النوويتين
وقــدراتـهـمــا بـطــريـقــة صــريـحــة غـيــر مسبوقة.
باإلضافة إلى ذلك ،تساهم التوترات الناجمة
عــن تــدخــل روس ـيــا فــي االنـتـخــابــات الـغــربـيــة،
التحقيق المتواصل فــي احتمال تآمر حملة
تــرامــب مــع ه ــذه الـجـهــود ع ــام  ،2016وتــدخــل
موسكو العسكري في أوكرانيا وســوريــة في
عــرقـلــة إم ـك ــان إب ـق ــاء ن ـظــام ال ـحــد م ــن انـتـشــار
ً
األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـثـ ـن ــائ ــي قـ ــائ ـ ـمـ ــا .لـ ـك ــن اإلخ ـ ـفـ ــاق
ف ــي االتـ ـف ــاق ع ـلــى إط ــال ــة ه ــذه ال ـم ـعــاهــدة في
الــوقــت المناسب قــد يقود إلــى تنامي هاتين
الـتــرســانـتـيــن بـســرعــة نـسـبـيــة ،حسبما يؤكد
داريل كيمبل ،رئيس رابطة الحد من األسلحة.
يـضـيــف كـيـمـبــل" :يـتـمـتــع ك ــل ط ــرف بـقــدرة
ً
تحميل كبيرة ،ويعني هذا أنهما يملكان مقدارا
ً
كافيا من أنظمة اإليصال والــرؤوس النووية
االحتياطية كي يزيدا عدد الــرؤوس الحربية
االستراتيجية المنشورة بسرعة كبيرة ،إذا
قررا ذلك".
*«الغارديان»

كثير منا يحسن السماع إلى لغة جسمه عندما يناشده اإلرهاق
مجهود ِّ
عملي أو ضغط نفسي!
أو التعب نتيجة أكل خاطئ أو
ٍ
عندها يلجأ بالفطرة إلى الحمية السلوكية أو الغذائية حتى
لو اضطر إلى استهالك ما يخزنه الجسم من مواد يحتاجها
للخروج من هذا االضطراب.
حتى يكون الجسم وحـدة كاملة صحية ال ب ّـد مـن المحافظة على
األخالق الطيبة والمزاج اإليجابي ،كما يقول الحـبيب رسول الله
ً
صلى الله عليه وسلم" :خـياركم أحسـنكم أخالقا" ،وقال" :المؤمن
القوي خير وأحـب الى الله من المؤمن الضعيف ،وفي كل خير".
ً
ً
والله أعلم أنه يعني خياركم أكثركم نفعا وصحة وأحسنكم أخالقا
ً
ً
ومزاجا وتوكال على الله عز وجل باإلرادة اإليجابية في الشـفاء
التام ،وهـذا كله أوال ينعكس بتمـام العافية وسالمة القلب على
صاحبه ،ثم على سـالمة أسـرته ومجـتمعه ،فعندما تكون الهيئة
الجـسـمية لـ ــذات الشخص بصحة جـ ـيــدة ،تـكــون معها األفـعــال
سـليمة والـطــاقــة العطائية لجسم الشخص مـتــوازنــة ،والجهاز
المناعي لــه متكامال معافى ،ويستطيع أن يتصدى للمؤثرات
التي ربما تأتيه خارجية ،من ملوثات غـذائية أو جـوية أو دوائية
أو األسباب مجتمعة.
كما أن المكـدرات النفسـية والعصـبية ،تعمل على تسريع عـملية
ترسيب السـموم ،وأن طـريقة ونوعية األكل والشـرب تؤثـر على
ً
الصـحة العامة بالسـلبية أو اإليجابية ،لذلك كانت شــر طــا في
القانون الرباني للتغذية ،وهو عدم اإلسراف أو زيادة ْ الجرعات،
ُُ
َ
وإن ُكانت طبيعية ،كما يقول الله تعالى" :وكــلــوا َواشـ ـ َـر ُبــوا َول
ُ
ت ْس ِرفوا"( .األعراف .)31
والحالة الوسط ما بين الصحة والمرض تتمثل في مرحلة
دفاع الجسم عن نفسه واستغالل الطاقات الكامنة لديه في مكافحة
اآلالم واستغالل العافية في رد ودفــع معظم األمــراض والتي لم
تهمل إلى أن تتفاقم ،حسب ما جاء عند ابن ّ
القيم.
وكـثـيــر مـنــا يحسن الـسـمــاع إل ــى لـغــة جسمه عـنــدمــا يناشده
ِّ
عملي أو ضغط
مجهود
اإلرهاق أو التعب نتيجة أكل خاطئ أو
ٍ
نفسي! عندها يلجأ بالفطرة إلى الحمية السلوكية أو الغذائية
حتى لو اضطر إلى استهالك ما يخزنه الجسم من مواد يحتاجها
للخروج من هذا االضطراب ،والعمل على تفعيل الطاقات الالزمة
من حرارة وماء داخل الجسم بأقصى فعالية ليعود لصحته.
كما أن لألوقات المقدسة أهمية للجسم في اكتساب الصحة
مــن الوجبات الغذائية ،ولتفعيل العافية الــازمــة لحياة طيبة،
قال ربنا
الصحية المباركة
األوقات
لذلكُ ،كما ْ
ومواعيد الصالة من ُ ُ
ْ ُ ِّ
ُ
ََ ُ
تعالى"َ ُ :يا َب ِني َآد َم خذوا ِزينتك ْم ِعن َد كل َم ْس ِج ٍد َوكلوا َواش َر ُبوا
َ ُ
َول ت ْس ِرفوا"! وأوقات رمضان من أشدها بركة بالرغم من اختصار
الوجبات إلى اثنتين فقط ،ولكن في السحور بركة تمد الجسم
بالغذاء والماء طــوال فترة الصيام ،كما قــال النبي محمد عليه
الصالة والسالم "تسحروا فإن في السحور بركة".
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية

ةديرجلا
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

٤.797

ً
البرميل الكويتي يرتفع  83سنتا

ً
ً
عموميتها تنتخب المطوع رئيسا لمجلس اإلدارة والمرزوق نائبا
شدد رئيس مجلس إدارة
البورصة سعد المطوع على
حسن التعاون بين جميع
األطراف بالسوق تحت إشراف
هيئة أسواق المال ،الذي
سهل العديد من الصعوبات
والتحديات.

انعقدت الجمعية العمومية
الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة الـ ـسـ ـن ــوي ــة ل ـش ــرك ــة
بـ ـ ــورصـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـ ـ ـ ــأوراق
المالية أمس ،بنسبة حضور
 100فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،ا ع ـ ـت ـ ـمـ ــدت
فـيـهــا ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة ،عن
الـسـنــة الـمــالـيــة الـمـنـتـهـيــة في
 31د يـسـمـبــر  2017وا خ ـتــارت
م ـج ـلــس إدارة ا ل ـش ــر ك ــة ف ـتــرة
السنوات الثالث المقبلة ،بعد
أن أقرت البنود المدرجة على
جدول أعمالها.
و يـ ـتـ ـك ــون م ـج ـل ــس اإلدارة
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب والـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن م ــن
ي ـع ـقــوب ي ــو س ــف آل ب ــن عـلــي،
ود .صــاح عبدالله العثمان،
وسعد فيصل المطوع ،وباسل
عبدالوهاب ا لــز يــد ،وسليمان
الـ ـش ــاهـ ـي ــن الـ ــرب ـ ـيـ ــع ،وحـ ـس ــام
عبدالرحمن البسام ،وسليمان
ن ـب ـيــل ب ــن س ــام ــة وس ـل ـي ـمــان
براك المرزوق.
وأوضحت شركة البورصة
أن مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـش ــر ك ــة
الجديد انتخب سعد المطوع
ً
ر ئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس اإلدارة،

4773

٤.٨3٩

2.343 2.694 3.336

 4ماليين دينار أرباح شركة البورصة في 2017
ً
وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـ ـمـ ـ ــرزوق ن ــائ ـب ــا
للرئيس.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ــورص ـ ــة
ال ـك ــوي ــت أع ـل ـنــت أن ـه ــا حـقـقــت
ً
أرب ـ ــاح ـ ــا صــاف ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرهــا
 4م ــا ي ـي ــن د ي ـ ـنـ ــار عـ ــن ا ل ـع ــام
المنتهي في  ،2017/12/31وأن
إج ـمــالــي اإليـ ـ ــرادات الـسـنــويــة
ا ل ـم ـج ـم ـعــة ب ـلــغ 10.398.996
ً
دينارا ،في حين بلغت األرباح
قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات إلى 4.253.359
ً
دينارا .
و قــال ا لـمـطــوع" ،إن الشركة
س ـ ـتـ ــواصـ ــل تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خ ـط ـت ـهــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فـ ــي ت ـطــويــر
سـ ـ ـ ـ ـ ــو ق ا أل و ر ا ق ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة
ً
ا ل ـكــو ي ـتــي إذ ق ـط ـعــت شــو طــا
ً
كبيرا من خالل تنفيذ العديد
م ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات وال ـم ـش ــاري ــع
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـه ــام ــة مـنــذ
تولي الشركة زمام إدارة سوق
ً
األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة ،م ـعــر بــا عــن
الشكر لمجلس اإلدارة السابق
ع ـل ــى ال ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة فــي
قيادة الشركة.

السوق األول السوق الرئيسي

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  83سنتا في ت ــداوالت ،أمس
ً
ً
ً
األول ،ليبلغ  67.64دوالرا أميركيا مقابل  66.81دوالرا للبرميل في
ً
تداوالت الثالثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية .وفي األســواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط حوالي 3
في المئة األربعاء بدعم من هبوط في مخزونات الخام في الواليات
المتحدة وتوقعات باستمرار اتفاق خفض اإلنتاج بين "أوبك" وكبار
المنتجين إلى ما بعد نهاية .2018
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.90
ً
دوالر ،ليصل عند التسوية إلى مستوى  73.48دوالرا كما ارتفع سعر
برميل نفط خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط  1.95دوالر
ً
ليصل إلى  68.47دوالرا.

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني

سليمان المرزوق

سعد المطوع
و شــدد المطوع على حسن
ا لـتـعــاون بين جميع األ طــراف
بــا لـســوق تـحــت إ ش ــراف هيئة
أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ،ال ـ ـ ــذي س ـهــل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات

والـ ـتـ ـح ــدي ــات م ـم ــا أسـ ـه ــم فــي
تحقيق عــدة نـجــا حــات ،تمثل
أه ـم ـه ــا فـ ــي الـ ـنـ ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر
ب ـ ــإط ـ ــاق الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة
لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـسـ ــوق

وإدراج بورصة الكويت ضمن
م ـ ــؤش ـ ــر فـ ــوت ـ ـسـ ــي ل ـ ــأس ـ ــواق
الناشئة.

استقر سعر صرف الدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار
الـكــويـتــي أم ــس عـنــد مستوى
 0.299دينار كما استقر اليورو
عـ ـن ــد  0.371دي ـ ـنـ ــار م ـق ــارن ــة
بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر صــرف
الـجـنـيــه اإلس ـتــرل ـي ـنــي تــراجــع
إلى مستوى  0.425دينار ،في
حين استقر الفرنك السويسري

عند  0.309دينار ،وبقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.
وف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ــدوالر
م ـ ـقـ ــابـ ــل س ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــات
الرئيسية األخرى في تعامالت
أمس األول ،في حين انخفض
الجنيه اإلسترليني واليورو
بعد قراءات التضخم األقل من
المتوقع في المملكة المتحدة
ومنطقة اليورو.

تراجع محدود لمؤشر البورصة العام ...والسيولة  12مليون دينار
عمليات ضغط وبيع محدودة على األسهم القيادية ومكونات السوق األول
دفعت ارتفاعات أسعار النفط
مؤشرات بعض األسواق المالية
الخليجية إلى أعلى ًمستوياتها
منذ سنوات ،خصوصا مؤشر
"تاسي" الذي تجاوز النقطة
.8200

●

علي العنزي

ً
ً
سجل مؤشر بورصة الكويت تراجعا محدودا
خالل آخر جلسة هذا األسبوع وخسر نسبة 0.14
في المئة تعادل  6.59نقاط ليقفل على مستوى
 4797.48نقطة ،بتداوالت اقتربت سيولتها من
 12مليون دينار توزعت على  79.5مليون سهم
ن ـف ــذت م ــن خ ــال  3066ص ـف ـقــة ،وكـ ــان الـضـغــط
ً
مشتركا مــن خــال السوقين ،إذ تــراجــع السوق
ُ
األول بنسبة قــار بــت عـشــر نقطة مئوية تعادل
 4.51نقاط ليقفل على مستوى  4773.19نقطة
ً
بسيولة قــاربــت  8ماليين ديـنــار م ـتــداوال 22.6
مليون سهم نفذت من خالل  1172صفقة ،بينما
خسر مؤشر السوق الرئيسي ُعشري نقطة مئوية
تساوي  10.16نقاط ليقفل على مستوى 4839.37
نقطة ،وبتداوالت بلغت سيولتها  4ماليين دينار
وبكمية أسهم تقارب  57مليون سهم نفذت من
خالل  1894صفقة.

األحمر ،وســط تراجع بيتك وزيــن وأجيليتي
وم ـي ــزان ،بـعــد نـفــاذ تــوزيـعـتــه الـسـنــويــة أمــس
األول.
عـلــى ال ـطــرف اآلخ ــر ،ع ــاد نـمــو الـنـشــاط على
ً
مستوى مكونات ا لـســوق الرئيسي خصوصا
أسهم منازل وجياد وأعيان لتعود كمية األسهم
قريبة من اعلى مستوياتها خالل شهرين ،لكن
بضغط عـلــى بعضها اآل خ ــر لتنتهي الجلسة
حمراء ولكن بنسب محدودة لم تتجاوز ُعشري
نقطة مئوية.

ودفـعــت ارتـفــاعــات أسـعــار النفط بمؤشرات
بـعــض األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية إل ــى أعلى
ً
م ـس ـتــويــات ـهــا م ـنــذ سـ ـن ــوات خ ـص ــوص ــا مــؤشــر
"تاسي" الذي تجاوز النقطة  8200وكذلك ربح
ً
مؤشر ســوق قطر نسبة  1.5في المئة مستقرا
أعلى مستوى  9100نقطة بعد أن تجاوز برنت
ً
مستوى  74دوالرا للبرميل واقـتــرب نايمكس
ً
من مستوى  70دوالرا للمرة األولــى منذ ثالث
ً
سنوات ونصف السنة تقريبا ،لكن هــذا النمو
في أسعار النفط لم يؤثر في أداء بقية األسواق

المالية الخليجية وانفضت ثالثة مؤشرات هي
الكويت ودبي والبحرين.

أداء القطاعات
مالت القطاعات إلى األداء السلبي إذ انخفضت
مؤشرات سبعة قطاعات هي تأمين بـ  18.8نقطة
وسلع استهالكية بـ  5.4نقاط وبنوك بـ  3.1نقاط
وخدمات مالية بـ  2.3نقطة وصناعة بـ  0.62نقطة
وعقار بـ  0.38نقطة وخدمات استهالكية بـ 0.02

أداء أسعار النفط
سـجـلــت ت ـعــامــات ب ــورص ــة ال ـكــويــت خــال
الجلسة األخيرة سلبية واضحة على مستوى
أداء األسهم القيادية ومكونات مؤشر السوق
ً
األول ،إذ لم تصل إلى الطموح وفقا للتقديرات،
التي انطلقت من ارتفاع كبير ألسعار النفط
قبيل انطالق الجلسة لم ينعكس على األداء
ً
وبقي األداء مرتبطا بعوامل محلية محدودة
خــا صــة بانتظار نتائج مالية جــد يــدة لبقية
مكونات القطاع المصرفي للربع األول ،التي
لم يظهر منها إال بنكا "الوطني" و"بوبيان"
رافقهما "مؤتمرات محللين" األولى في السوق
الكويتي ،وبعد عودة سهم الصناعات للتداول
أمس األول ،وارتفاعه بنسبة كبيرة عاد أمس،
وت ـم ــت عـلـيــه عـمـلـيــات ج ـنــي أرب ـ ــاح لينتهي
ال ـم ـط ــاف ب ـمــؤشــر الـ ـس ــوق األول إلـ ــى ال ـلــون

نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات هي
تكنولوجيا بـ  18.9نقطة ومواد أساسية بـ 11.2
نقطة والنفط والـغــاز بـ  9.8نقاط واتـصــاالت بـ
 4.8نقاط ،واستقر مؤشرا منافع ورعاية صحية
وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم أجيليتي قائمة األسهم األكثر
قيمة إذ بلغت تداوالته  1مليون دينار بتراجع
بنسبة  0.72في المئة تاله سهم خليج ب بتداول
 932ألف دينار وبارتفاع بنسبة  1.9في المئة ثم
ً
سهم بيتك متداوال  915ألف دينار وبانخفاض
ً
بنسبة  0.19في المئة ورابعا سهم زين بتداول
 760ألف دينار وبخسارة بنسبة  0.24في المئة
ً
وأخـيــرا سهم مشاريع بـتــداول  691ألــف دينار
وبارتفاع بنسبة  0.36في المئة.
ومــن حيث قائمة األسـهــم األكـثــر كمية ،جاء
ً
أوال سهم مـنــازل إذ ت ــداول بكمية بلغت 11.6
مليون سهم وبأرباح بنسبة  4.4في المئة وجاء
ً
ثانيا سهم عقارات ك بتداول  8.6ماليين سهم
ً
ً
وبقي مستقرا دون تغير وجاء ثالثا سهم أعيان
بـتــداول  8ماليين سهم وبــأربــاح بنسبة  2في
ً
ً
المئة وجاء رابعا سهم زيما متداوال  6.7ماليين
ً
ً
سهم ومرتفعا بنسبة  1.2في المئة وجاء خامسا
سهم خليج ب بتداول  3.6ماليين سهم وبارتفاع
بنسبة  1.9في المئة.
ً
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكـثــر ارتـفــاعــا سهم
حيات كوم إذ ارتفع بنسبة  42.8في المئة تاله
سهم بيت الطاقة بنسبة  10في المئة ثم سهم
ً
أموال بنسبة  8.4في المئة ورابعا سهم المصالح
ً
ع بنسبة  8.2في المئة وأخـيــرا سهم المعدات
بنسبة  5.4في المئة.
ً
وكــان أكثر األسهم انخفاضا سهم العقارية
إذ ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة  9.8ف ــي ال ـم ـئــة ت ــاه سهم
تحصيالت بنسبة  9.7في المئة ثم سهم التعمير
ً
بنسبة  9.6في المئة ورابعا سهم تجاري بنسبة
ً
 9.4في المئة وأخـيــرا سهم كميفك بنسبة 9.1
في المئة.

أخبار الشركات
«هيئة األسواق» :تعديالت على الالئحة التنفيذية
قــالــت هيئة أس ــواق ال ـمــال ،إن ــه بعد
االط ـ ــاع عـلــى ال ـقــانــون رق ــم ( )7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أســواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته
التنفيذية وتـعــديــاتـهـمــا ،وعـلــى قــرار
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في
اجتماعه رقم ( )13لسنة  2018المنعقد
بتاريخ  2018/4/8قرر ما يلي:
م ــادة أولـ ــى :ي ـعــدل ال ـك ـتــاب الـعــاشــر
(اإلفصاح والشفافية) والكتاب الحادي
ع ـشــر (ال ـت ـعــامــل ف ــي األوراق الـمــالـيــة)
والكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج)
وال ـ ـك ـ ـتـ ــاب الـ ـخ ــام ــس عـ ـش ــر (ح ــوك ـم ــة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات) مـ ــن ال ــائـ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
للقانون رقم  7لسنة  2010المشار إليه
على النحو التالي:
 -1ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـعـ ــاشـ ــر (اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح
والشفافية):
يعدل البند رقم ( )17من المادة (1- 4-
 ،)1بحيث يكون نصه على النحو الوارد
بالمرفق رقم ( )1لهذا القرار.
 -2الكتاب الحادي عشر (التعامل في
األوراق المالية):
أ -ت ـعــدل ال ـمــادتــان ( )-20 10و (10
 ،)-22بحيث يكون نصهما على النحو
الوارد بالمرفق رقم ( )1لهذا القرار.
ب -ي ـعــدل الـمـلـحــق رق ــم ( )10بشأن

"قواعد التنفيذ على األوراق المالية"،
ليصبح على النحو الوارد بالمرفق رقم
( )2لهذا القرار.
 -3الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـث ــان ــي ع ـش ــر (ق ــواع ــد
اإلدراج):
تعدل المادة ( )-1 7 1-بحيث يكون
نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم
( )1لهذا القرار.
 -4الـكـتــاب الـخــامــس عشر (حوكمة
الشركات):
أ -تعدل المادة ( ،)-2 1بحيث يكون
نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم
( )1من هذا القرار.
ب -تضاف مادة جديدة برقم (،)7 7-
يكون نصها على النحو الوارد بالمرفق
رقم ( )1لهذا القرار.
ج -ي ـعــدل ال ـب ـنــد (ه ـ ــ) م ــن ال ـب ـنــد ()4
ويضاف بند جديد (و) لذات البند ()4
من الـمــادة ( ،)-9 9وبحيث يكون نص
المادة ( )-9 9على النحو الوارد بالمرفق
رقم ( )1لهذا القرار.
مادة ثانية :يلغى كل ما يتعارض مع
ما جاء بهذا القرار.
مادة ثالثة :على الجهات المختصة
ت ـن ـف ـيــذ هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ك ــل ف ـي ـمــا يـخـصــه
ً
ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.

«استثمارات» :تأسيس «تيم القابضة» ...و«تابعة» تزيد ملكيتها في غير مدرجة
ً
ذكـ ــرت شــركــة االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة أن ــه إلـحــاقــا
بإفصاحها السابق بتاريخ  25م ــارس  2018وافقت
الجمعية العامة التأسيسية على تأسيس شركة تيم
ً
القابضة نهائيا ،على أن يتم تصنيفها كشركة زميلة.
على صعيد آخر ،قالت «االستثمارات الوطنية» إن
إحدى شركاتها التابعة زادت نسبة ملكيتها بإحدى

الشركات الكويتية غير المدرجة ،التي تعمل في مجال
االستثمار الـعـقــاري بإجمالي مبلغ  816ألــف دينار،
لـتــزيــد إجـمــالــي ملكية شــركــة االسـتـثـمــارات الوطنية
ً
وشركاتها التابعة من  33.85إلى  39.6في المئة ،علما
أن الشركة المذكورة مسجلة بدفاتر الشركة كشركة
زميلة وسوف تستمر كذلك بعد عملية الشراء.

ً
وأف ــادت الـشــركــة بــأنــه إلـحــاقــا بإفصاحها السابق
بتاريخ  2015/1/19و 2016/11/10انتهت إحدى الشركات
الـتــابـعــة بـعــد الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة الـبـنــك الـمــركــزي
اللبناني ،مــن إص ــدار شـهــادة األسـهــم الـخــاصــة ببنك
الكويت الوطني  -شركة مساهمة لبنانية مقفلة.

«الكابالت» تساهم في
تأسيس «تيم القابضة»

«تعليمية» :بيع أسهم الخزينة
لـ«بوبيان ب» بـ  327.2ألف دينار

«نور» :بيع حصة بمطار علياء
ُ
األردني ...و«الصناعات» تعقب

كشفت شركة الخليج للكابالت والصناعات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة عـ ــن م ــوافـ ـق ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة
التأسيسة على تأسيس شــر كــة تيم القابضة
ً
نهائيا ،على أن يتم تصنيفها كشركة زميلة.

أعلنت بورصة الكويت اتمام تنفيذ صفقة ذات طبيعة
خــاصــة ع ــن طــريــق بـيــع كــامــل أس ـهــم الـخــزيـنــة والـبــالــغ
عددها  1.06مليون سهم في شركة المجموعة التعليمية
القابضة لصالح شركة بوبيان للبتروكيماويات (الشركة
األم ) وذلك بسعر  308فلوس للسهم ،وبلغ إجمالي قيمة
الصفقة  327.2ألف دينار.

قالت شركة «نــور» بخصوص بيع حصة
ف ــي مـجـمــوعــة م ـطــار الـمـلـكــة عـلـيــاء إن هــذه
ا لـحـصــة ت ـعــود ملكيتها لمحفظة مملوكة
لشركة تابعة لشركة مجموعة الصناعات
الوطنية (القابضة) .
وذكرت «الصناعات الوطنية» ،أنها أشارت
ً
س ــاب ـق ــا إلـ ــى إتـ ـم ــام ب ـيــع ح ـصــة الـمـجـمــوعــة
الـبــالـغــة  24ف ــي الـمـئــة ف ــي شــركــة مجموعة
المطار الدولي ( )AIGوالمالكة لحق االمتياز
لإلدارة والتشغيل لمطار الملكة علياء الدولي
باألردن والمملوكة إلحدى شركات المجموعة
(الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة وهي
مملوكة  100في المئة لمجموعة الصناعات
الــوطـنـيــة الـقــابـضــة م ــن خ ــال مـحـفـظــة لــدى
شركة نور لالستثمار المالي).

«الخليج» :استقالة المطوع
من «المصرفية الدولية»
أفاد بنك الخليج بأن المدير العام لمجموعة
األعـمــال المصرفية الدولية واالستثمار خالد
المطوع استقال من منصبه ألسباب شخصية
وتــم قـبــول االستقالة مــن إدارة الـبـنــك ،على أن
ً
تكون نــافــذة اعـتـبــارا مــن يــوم االثنين الموافق
.2018/4/30

«الوطنية» :إتمام إجراءات بيع «بوبيان»
ذكرت الشركة الوطنية العقارية أنها أتمت إجراء ات
تسجيل «مجمع بوبيان» الواقع في منطقة الضجيج
 الكويت باسم الطرف المشتري ،إذ تبلغ مساحته 8آالف متر مربع ،وتبلغ القيمة اإلجمالية للبيع 10.5
ماليين دينار.

حصة أغلبية لـ«غلف
كابيتال» في «أكيومد»
أعـلـنــت شــركــة "غـلــف كــابـيـتــال"،
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـب ــدي ـل ــة بـمـنـطـقــة
الشرق األوسط ،أنها تملكت حصة
أغلبية في شركة "أكيومد براكتس
مانجمنت" ،الشركة المتخصصة
ف ــي إدارة دورة اإلي ـ ـ ــرادات ب ــدول
مجلس التعاون الخليجي.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس والـ ــرئ ـ ـيـ ــس
التنفيذي فــي "أكـيــومــد" فــي بيان،
د .أيـهــم رف ـعــت" :تستفيد الشركة
من تقنياتها وإجراءاتها الخاصة
من أجــل مساعدة موفري الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـع ــام
والخاص في اإلمارات والسعودية
والـكــويــت عـلــى تحسين إج ــراءات
ال ـتــوث ـيــق ال ـط ـبــي وع ـل ــى تحسين
دورات إصـ ــدار الـفــواتـيــر وتنمية
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات وت ـ ـسـ ــريـ ــع ع ـم ـل ـي ــات
التحصيل" .وذكر أن الشركة تولت
إدارة أكـثــر مــن  9مــايـيــن مطالبة
طبية بلغت قيمتها أكثر مــن 4.1
م ـل ـي ــارات دره ـ ــم (الـ ـ ـ ــدوالر ي ـعــادل
 3.67درهم) ،حيث تتولى إجراءات
األعمال والترميز الطبي والحلول
التقنية وال ـخــدمــات االسـتـشــاريــة
وتــأمـيــن مــوظـفـيــن اختصاصيين
وتغطية احتياجات إصدار فواتير
التأمين للمستشفيات والعيادات
ومراكز الرعاية الصحية.
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رأسمالها  3ماليين دينار
تخفض
األوراق»
«بيت
ً

«عمومية» الشركة انتخبت مجلس إدارة جديدا
عيسى عبدالسالم

انتخبت عمومية شركة «بيت
األوراق» مجلس إدارة جديد
للسنوات الثالث المقبلة،
وهم :إبراهيم يوسف الغانم،
فهد فيصل بودي ،عائشة
فيصل المضف ،مساعد عدنان
العجيل ،شركة أوالد عبدالله
يوسف الغانم.

وا فـقــت الجمعية العمومية
العادية وغير العادية لشركة
ب ـيــت األوراق ال ـمــال ـيــة ،وال ـتــي
ُع ـق ــدت بـنـصــاب بـلــغ  79.6في
ال ـم ـئ ــة ،ع ـلــى ك ــل ب ـن ــود ج ــدول
أع ـم ــال ـه ــا ،وأه ـم ـه ــا :تـخـفـيــض
ن ـ ـ ـقـ ـ ــدي ل ـ ـ ــرأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــركـ ــة
بـمـبـلــغ  3مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،بما
يمثل  6.25في المئة من رأس
ا ل ـمــال ا ل ـمــد فــوع ،للمساهمين
المسجلين بـسـجــات الشركة
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ي ـ ــوم االس ـت ـح ـق ــاق
ال ـم ـحــدد ل ــه  22مــايــو الـمـقـبــل،
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم ت ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا عـ ـل ــى
المساهمين في  27مايو.
وذكـ ـ ــرت ال ـش ــرك ــة أن تــاريــخ
الحيازة هــو  17مايو المقبل،
وهــو اليوم األخير الــذي يجب
عنده شراء السهم ،حتى يكون
الـ ـمـ ـس ــاه ــم مـ ـقـ ـي ــدا ب ـس ـج ــات
الشركة في يوم االستحقاق.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـل ــس
إدارة الشركة ،إبراهيم الغانم،
أن « بـيــت األوراق» تمكنت من
تحقيق ربــح لـعــام  2017قــدره
 22أل ــف دي ـن ــار ،م ـقــارنــة بــربــح
 757ألفا للعام الماضي.
و قـ ـ ـ ــال إن « ب ـ ـيـ ــت األوراق»
حققت ربـحــا شــامــا ق ــدره 2.9
مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـ ـن ـ ــار ل ـ ـعـ ــام ،2017
األم ـ ــر ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ارت ـف ــاع
قيمة حقوق الملكية الخاصة
بمساهمي الشركة األم بنسبة
 7ف ــي ال ـم ـئــة ،ح ـيــث بـلـغــت 46

الحجرف يناقش تعزيز التعاون
المشترك مع البنك الدولي
خالل مشاركة الوفد الكويتي في االجتماعات ربع السنوية لـ «النقد» والبنك

مترئسا وفد الكويت خالل االجتماع
الحجرف
ً
جانب من الجمعية العمومية
مـلـيــون دي ـنــار ،بـمــا ي ـعــادل 96
فلسا للسهم ،نتيجة التحسن
الـ ـنـ ـسـ ـب ــي ف ـ ــي قـ ـيـ ـم ــة ال ـج ـن ـي ــه
اإلس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ك ـ ــون ـ ــه ع ـم ـلــة
االسـتـثـمــار فــي أكـبــر الشركات
الزميلة للشركة ،وهي مجموعة
غيتهاوس المالية ،والذي تأثر
العام الماضي بأثر االنخفاض
في قيمة الجنيه اإلسترليني،
ب ـس ـب ــب تـ ـص ــوي ــت ب ــري ـط ــان ـي ــا
للخروج من االتحاد األوروبي
آنذاك.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالن ــدم ــاج
مــع شــركــة األم ــان لالستثمار،

قال الغانم إن الشركتين خالل
ع ـ ـ ــام  2017ق ــا مـ ـت ــا ب ـت ـك ـل ـيــف
م ـس ـت ـش ــار اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ومـ ـق ــوم
أص ـ ـ ــول م ـع ـت ـم ــدي ــن مـ ــن هـيـئــة
أسـ ــواق ال ـم ــال ،ب ـغــرض تقييم
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة عـ ـ ــادلـ ـ ــة
ل ـم ـس ــاه ـم ــي ال ـش ــرك ـت ـي ــن بـعــد
االنـتـهــاء مــن إص ــدار البيانات
ال ـمــال ـيــة ال ـمــدق ـقــة لـلـشــركـتـيــن
ل ـع ــام  ،2017وت ـن ـف ـيــذ ق ـ ــرارات
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ف ـي ـمــا
يـخــص تـخـفـيــض رأس ال ـمــال،
وبــالـتــالــي إع ــداد مـشــروع عقد
االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج وف ـ ـقـ ــا ل ـت ـع ـل ـي ـمــات

الهيئة المنظمة لذلك ،بغرض
تقديمه إليها ،للحصول على
موافقتها.

مجلس جديد
وانتخبت عمومية الشركة
مجلس إدارة جديدا للسنوات
الثالث المقبلة ،و هــم :إبراهيم
ي ــوس ــف الـ ـغ ــان ــم ،ف ـه ــد فـيـصــل
بودي ،عائشة فيصل المضف،
مساعد عدنان العجيل ،شركة
أوالد عبدالله يوسف الغانم.

ترأس وزير المالية د .نايف الحجرف أمس الوفد
الكويتي الـمـشــارك فــي االجـتـمــاعــات ربــع السنوية
لصندوق النقد الــدولــي ،ومجموعة البنك الــدولــي
المنعقدة في العاصمة األميركية في الفترة من 16-
ً
 22الجاري ،وتضمنت المشاركة اجتماعا مع د .جيم
يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.
واسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـط ــرف ــان س ـب ــل ت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون
ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت وم ـج ـم ــوع ــة الـبـنــك
الدولي ،بما يخدم الكويت في عدة مجاالت أبرزها
التعليم ،واالقـتـصــاد ،وبرنامج تــدريــب الكويتيين
في المجموعة ،إذ يضم الوفد الكويتي كال من وزير
التجارة خالد الــروضــان ،ووزيــر التربية أ.د حامد
العازمي .وقال الحجرف ،في كلمة بعد االجتماع له
«استعرضنا مع د .كيم سبل تطوير وتعزيز التعاون
بين البنك الدولي ودولــة الكويت ،حيث عرض كيم
م ـبــادرة لتطوير واسـتـثـمــار ال ــرأس ال ـمــال البشري
أثناء االجتماع والمعنية بالربط بين االستثمار في

التعليم والصحة على النمو االقتصادي للدولة».
وأض ــاف «كـمــا تطرقنا إلــى أهمية وج ــود الشباب
الكويتيين في مجموعة البنك الــدولــي ،وكيف يمكن
للكويت أن تستفيد من وجــود الطاقات الوطنية في
هذه المؤسسة ،وأن يستفيد الشباب من وجودهم في
مثل هــذه المؤسسات ،حيث إننا مؤمنون بــأن هناك
الكثير بإمكان الشباب أن يضيفه فــي بيئة األ عـمــال
ً
للبنك الدولي ،إيمانا منا بقدرته وقدرة هذه المنظمات
على أن تصقل المواهب الكويتية ،ولقينا كل ترحيب
فــي إي ـجــاد بــرامــج جــديــدة لـتــدريــب وتــأهـيــل ال ـكــوادر
وفي الختام ،أثنى الحجرف على
البشرية الكويتية»ِ .
جهود البنك الدولي في المساهمة في تطوير البيئة
االقتصادية في الكويت من خالل الدراسات والتقارير
الدورية التي يتم إصدارها.
الجدير بالذكر أن جيم كيم زار الكويت في فبراير
الماضي ،والتقى بوزير المالية على هامش مؤتمر
إعادة إعمار العراق.

«بيتك»« :التمويل مقابل ضمان مالي» أسهل «األهلي» يدعم طلبة «معرض التوظيف»
في «الشرق األوسط» األميركية
الحلول لتلبية احتياجات العمالء
يعد منتج «الـتـمــويــل مقابل ضـمــان مالي»
أحــد أفـضــل الـحـلــول التمويلية الـتــي يقدمها
بيت التمويل الكويتي «بيتك» لعمالئه  ،فهو
نـمــوذج ألبسط الحلول التمويلية المبتكرة،
ً
التي تم استحداثها أخيرا تلبية الحتياجات
العمالء ،إذ يمكن ألصحاب الودائع االستثمارية
أو ح ـســابــات ال ـتــوف ـيــر ودون الـتـقـيــد بسقف
أعلى للقسط أو المديونية أو الحاجة لتوفير
العديد من المستندات وااللتزامات المعهودة،
الحصول على التمويل لما يحتاجون شراءه،
ً
إذ يـغـطــى الـمـنـتــج حــال ـيــا ت ـمــويــل ال ـس ـيــارات
الـجــديــدة والمستعملة وال ـقــوارب والــدراجــات
البحرية والبرية.
ً
ويكون سقف التمويل محددا بقيمة الوديعة
أو مبلغ الحجز من حساب التوفير ،فالتمويل
ُيمنح مقابل ضمان مالي كامل على المديونية
اإلجمالية ،ويكون الحجز على ودائع ثابتة أو
ً
حجزا من حساب التوفير الشخصي للعميل،
ويحصل العميل على مــزايــا أخ ــرى كــاألربــاح
التنافسية مع طرق سداد مرنة وتمويل يصل
إلــى  5سـنــوات ،وإتــاحــة إج ــراء المعامالت في
جميع فروع «بيتك» والمراكز البيعية.
ويعبر المنتج عــن جـهــود «بـيـتــك» لتنويع
صيغ الحصول على التمويل وتقديم حلول

ش ــارك الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي
في إطار حرصه على دعم وتمكين
الـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاءات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ال ـم ــوه ــوب ــة ب ـم ـعــرض ال ـتــوظ ـيــف،
الذي نظمته جامعة الشرق األوسط
األميركية يومي  17و 18أبريل في
حرم الجامعة.
وأق ـ ـيـ ــم ه ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض ب ـهــدف
تشجيع الطلبة على االنخراط في
س ــوق الـعـمــل الـمـهـنــي والـتــواصــل
مباشرة مع أصحاب العمل.
ُ
وت ـعــد جــامـعــة ال ـشــرق األوس ــط
األميركية ،التي تأسست في ،2008
إحــدى مؤسسات التعليم العالي
الرائدة في دولة الكويت ،التي تقدم
مناهج أكاديمية عالية المستوى
تحفز ال ـقــدرات الذهنية والفكرية
لطلبتها ،وتشجعهم على المشاركة
وإثبات قدراتهم ،األمر الذي جعلها
ت ـن ـجــح ف ــي جـ ــذب ال ـط ـل ـبــة ال ـبــالــغ
ً
عددهم اليوم  .9474وتعليقا على
هــذه الـمـشــاركــة ،قــال حـمــزة إنكي،
المدير العام للموارد البشرية في
«األهلي الكويتي»« :يحرص البنك

تمويلية جــديــدة بأسعار مميزة ،إضــافــة إلى
تسهيل اإلج ــراء ات واختصار الوقت والجهد
أم ــام الـعـمــاء فمثال منتج «تـمــويــل الـسـيــارات
مقابل ضمان مالي» ال يتطلب أي خصم مباشر
من الــراتــب ،أو أي شهادات أو ضامن ،وتكون
الـم ـعــامـلــة ســري ـعــة اإلنـ ـج ــاز لـتـحـقـيــق طـمــوح
العميل فــي امـتــاك السلعة ،التي يرغب فيها
بــأســرع وأس ـهــل ال ـطــرق الممكنة ،إضــافــة إلــى
اسـتـمــرار حـصــول العميل على نسب األرب ــاح
المميزة الـتــي ت ــوزع على الــودائــع وحسابات
التوفير المقدمة مقابل الحصول على التمويل.
ومن شروط االستفادة من «التمويل مقابل
ضـ ـم ــان م ــال ــي» أن تـ ـك ــون ال ــوديـ ـع ــة مـسـجـلــة
بــاســم الـعـمـيــل المستفيد مــن طـلــب الـتـمــويــل،
وأن تغطي ا لــود يـعــة قيمة المديونية شاملة
ً
التكلفة واألرب ــاح مـعــا -واليــوجــد سقف أعلى
لقيمة المعاملة أو القسط الشهري ،وال يسمح
بالتعامل مع الحسابات المشتركة .ويشمل
المنتج الـعـمــاء األفـ ــراد ،وه ــو أس ــرع وأسـهــل
وسائل الحصول على التمويل على اإلطــاق،
إذ ال يحتاج إلى موافقات أو إجراءات مطولة،
ً
وتـتــم الـمــوافـقــة ب ـصــورة فــوريــة وف ـقــا لـمــاءة
الـعـمـيــل ال ـمــال ـيــة ،إذ يـسـتـهــدف تـقــديــم أفـضــل
خدمة للعمالء.

ً
«المتحد» 26 :فائزا بـ «الحصاد» هذا األسبوع انطالق «ستايل هوم» األربعاء

أج ــرى الـبـنــك األه ـلــي المتحد فــي الـثــامــن عـشــر من
أبريل الحالي السحب األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلس ــام ــي ،وه ــو بــرنــامــج ال ـجــوائــز األول فــي الكويت
المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،والــذي يقدم
أكبر قيمة جوائز لعدد كبير من الفائزين ،حيث يتيح
لعمالء «الحصاد اإلسالمي» الدخول في السحب على
 26جائزة أسبوعية.
والجائزة الكبرى بقيمة  25.000دينار ،باإلضافة إلى
 25جائزة قيمة كل منها  1000د.ك ،فضال عن  4جوائز
ربــع سنوية بقيمة  250.000د.ك للرابح ،الــذي يمكنه
تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في الخارج ،أو
امتالك المنزل والسيارة التي كثيرا ما حلم بها .وبهذه
المناسبة ،قال البنك األهلي المتحد« :إننا بهذا السحب
نضيف إلى قائمة الفائزين بجوائز الحصاد اإلسالمي
 26رابحا جديدا ،ليصل بذلك عدد الفائزين إلى أكثر
ً
من  1300سنويا».
وأسفر السحب األسبوعي عن حصول زكية حسين
عـبــدالـعــزيــز عـلــى الـجــائــزة األسـبــوعـيــة الـكـبــرى بقيمة
 25.000د.ك ،بــاإلضــافــة إل ــى ح ـصــول  25فــائــزا على
 1000د.ك لـكــل رابـ ــح وهـ ــم :آي ــة ع ـمــاد أح ـم ــد ،حـمــادة
محمد إبراهيم ،مبارك خنيصر الهاجري ،قسمة فاضل
عبدالجبار ،حسنية بركات عبدالله ،منصورعلي جمال،
شــاهــزاد أسـلــم ران ــا ،رشــا أحـمــد الــراشــد ،محمد نبيل

عــزالــديــن ،مليحة عسكر الـبـلــوشــي ،مـهــا عبدالمجيد
بـهـبـهــانــي ،روزيـ ــن جــراب ـيــد اوهــان ـي ـس ـيــان ،هـلــة ع ــادل
المخلف ،مريم محمد بوعباس ،يوسف صالح الدويري،
مبارك فهد النويف ،عادل عبدالرسول الصراف ،ماضي
ش ـبــاب الـعـتـيـبــي ،مـحـمــود عـبــدالـلــه ال ـم ـصــري ،حسام
أبــوالـعــزم السيد حـســن ،عـبــدالـهــادي عبدالله سلمان،
آمنة عادل المدني ،دالل جابر الرويعي ،عيسى عبدالله
ب ــوع ـل ــي ،وفـ ـ ـ ــاروق ام ـي ــن م ـح ـم ــد .وت ـت ـل ـخــص ش ــروط
االستفادة من السحوبات على جوائز البرنامج في فتح
ً
الحساب بقيمة  100د.ك ،علما بأن عمالء «الحصاد» في
الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة فــي سحوبات
ً
الحصاد على الجوائز طبقا لشروط البرنامج وأحكامه.
وأضاف البنك« :هناك العديد من فرص الفوز الكبرى
مازالت بانتظار عمالئنا الحاليين ،وكل من يرغب في
فتح حساب الحصاد اإلســامــي لــدى األهلي المتحد،
والمضاف إلى برنامج الجوائز ،لالستفادة من فرص
الفوز الكبرى التي يقدمها البنك األهلي المتحد».

«جنرال إلكتريك» تستضيف منتدى
شراكاتها بمجال الطاقة
استضافت شركة «جنرال إلكتريك» ،أمس األول ،في
دبي ،منتدى شراكات جنرال إلكتريك للطاقة ،بحضور
ً
أكـثــر مــن  250مـمـثــا عــن شــركــات تـعـمــل فــي سلسلة
توريد قطاع الطاقة من جميع أنحاء المنطقة .وسلط
المنتدى الضوء على التزام «جنرال إلكتريك» بتوفير
سلسلة توريد قوية قادرة على خدمة منظومة الطاقة
في المنطقة ،والمساهمة في محفظتها من الخدمات
واإلصالحات والتصنيع والمشاريع ومبادرات البحث
وال ـت ـط ــوي ــر ،وال ـت ــي تـسـهــم ب ــدوره ــا ف ــي دع ــم تـنــويــع
اقتصادات المنطقة ،وتوفير وظائف ذات نوعية عالية،
وحفز التنافسية االقتصادية.
وقــال محمد محيسن ،الرئيس والمدير التنفيذي
لوحدة أعمال حلول الشبكات لدى «جنرال إلكتريك»
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا« :ال تقتصر
قيمة عمليات جنرال إلكتريك للطاقة في المجتمعات

ال ـت ــي ت ـق ــدم خ ــدم ــات ـه ــا إل ـي ـه ــا ع ـل ــى ت ــزوي ــد ال ـح ـلــول
والتقنيات المتطورة ،بل تمتد لتشمل تعزيز سالسل
التوريد والبنى التحتية الصناعية المحلية».
وأض ــاف «نـشـهــد ال ـيــوم مـتـغـيــرات مـلـمــوســة تشير
إلــى تـحــوالت جــذريــة فــي منظومة عمل قطاع الطاقة
فــي المنطقة ،مــن خــال التركيز على تنويع الـمــوارد
والتحول الرقمي والالمركزية».
ول ـفــت إل ــى أن اس ـت ـث ـمــارنــا ف ــي شـبـكــة واس ـع ــة من
الموردين والشركاء المحليين ينسجم في المضمون
واألهداف مع التزامنا بدعم تطوير القطاع على المدى
الطويل ،بالتزامن مع تزويد العمالء بأفضل الخدمات،
والمساهمة بدور أكثر فعالية في تلبية االحتياجات
المتنامية لقطاع الطاقة ،األمر الذي سيثمر عن توفير
موارد أكثر كفاءة واستدامة وثقة لماليين الناس في
مختلف أرجاء المنطقة».

تحتضن الـكــويــت فــي الفترة
من  25إلى  28الجاري فعاليات
ال ـ ـم ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ل ـ ــأث ـ ــاث
والمفروشات «ستايل هوم» الذي
ي ـعــد األول م ــن ن ــوع ــه ف ــي دول ــة
الكويت بأرض المعارض الدولية
بمنطقة مشرف ،وتنظمه شركة
غلف فيجن.
وأك ــدت رئيسة مجلس إدارة
الشركة الشيخة فاطمة الحمود
أن ا لـ ـ ـم ـ ــؤ تـ ـ ـم ـ ــر ي ـ ـع ـ ـكـ ــس ح ــا ل ــة
االنتعاش التي تعيشها صناعة
الـمـعــارض فــي الكويت ويعكس
ق ـ ـ ـ ــدرة ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص ع ـلــى
تنظيم مــؤتـمــرات عالمية قــادرة
على تلبية احتياجات الشركات
والمواطنين والمقيمين فــي آن
ً
مـ ـع ــا ،الف ـت ــة أن ه ـن ــاك ن ـحــو 40
شــركــة مــن دول عــربـيــة مختلفة
تشارك في المعرض.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـش ـي ـخ ــة فــاط ـمــة
ال ـح ـم ــود ،أن ال ـم ـع ــرض يـسـعــى
إلـ ــى تــوف ـيــر اح ـت ـي ــاج ــات الـبـيــت
الـكــويـتــي وال ـت ــروي ــج لمنتجات
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـت ــواج ــدة وت ـب ــادل
ال ـخ ـبــرات بـيــن الـ ــدول فــي مجال
األث ـ ــاث وال ــدي ـك ــور الـ ــذي أصـبــح
أحد القطاعات الحيوية للعديد
من اقتصادات الــدول .وقالت إن
الكويت تحرص على تنظيم تلك
النوعية من المعارض لتشجيع
الـ ـمـ ـنـ ـت ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي وتـ ـع ــري ــف
ال ـم ـشــارك ـيــن بــأهـمـيــة ال ـشــركــات
الكويتية العاملة في هذا المجال،
ً
مما يفتح أمامها أسواقا جديدة
تنعش الصناعات المرتبطة بهذا
ال ـم ـجــال ال ـح ـيــوي الـ ــذي تـتــزايــد
ً
أهميته يوما بعد آخر في العديد
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول .وتـ ـنـ ــاولـ ــت أهـ ـ ــداف
الـ ـمـ ـع ــرض وأب ـ ــرزه ـ ــا ف ـت ــح ب ــاب
التصدير أمام العارضين ودعوة
كل تجار األثــاث المتخصصين،
إضافة إلــى االتفاق مع أصحاب
ال ـم ـعــارض ومـصـمـمــي الــديـكــور
ومكاتب المهندسين المعمارين
وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ش ـ ــرك ـ ــات ال ــديـ ـك ــور
الداخلي للتعاقد مع العارضين،

طارق العثمان في جناح البنك األهلي الكويتي
ً
دائما على دعم الكفاءات الوطنية
ال ــواع ــدة فــي دول ــة الـكــويــت ،وهــذه
ليست الـمــرة األول ــى الـتــي نشارك
فيها في معارض وأحــداث تجمع
تحت قبتها الـمـهــارات الشابة مع
أرباب العمل في مكان واحد .نحن
ننظر إلــى هــذا الـمـعــرض على أنه
منصة مواتية تمكننا من التعرف

عن كثب على الكفاءات الموهوبة،
التي من المحتمل انضمامها إلى
أســرة عمل البنك ،ورفــده باألفكار
ً
الجديدة المبتكرة ،دعما لمسيرة
نـمــوه وازدهـ ـ ــاره» .وأض ــاف «إنني
عـلــى يـقـيــن أن الـجـيــل ال ــواع ــد من
ال ـك ــوادر الـبـشــريــة لــديــه الـمـهــارات
والمواهب التي ينبغي تشجيعها

بــاس ـت ـمــرار .أود ال ـتــأك ـيــد أن دعــم
الـكــوادر الوطنية له دور كبير في
نجاح مجتمعاتنا وازدهارها».
وخــال هــذا الحدث ،قــام ممثلو
الـبـنــك ب ــاط ــاع الـطـلـبــة عـلــى نهج
ً
العمل في القطاع المصرفي ،فضال
عن تعريفهم على الفرص الوظيفية
المتاحة في البنك.

أسعار صرف العمالت العالمية

فاطمة الحمود

إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـع ــري ــف ش ــرك ــات
االستيراد والتصدير والتصنيع
ومديري المشاريع والمستثمرين
والوكاالت التجارية بالعارضين
في المعرض.

أسعار صرف العمالت العربية

ملتقى المستثمرين
م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت الــرئـيـســة
التنفيذية لشركة «غلف فيجن»
د .غـ ـ ـ ــادة ف ـ ــاي ـ ــد ،إن ال ـم ـع ــرض
ي ـشــارك فـيــه بــالـحـضــور الـعــديــد
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات االق ـت ـصــاديــة
والسياسية من الكويت والــدول
العربية ،إضافة إلى مستثمرين
ورج ـ ــال أعـ ـم ــال ل ــدي ـه ــم اه ـت ـمــام
بقطاع األثاث والديكور.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـم ـع ــرض
ي ـ ـعـ ــد بـ ـمـ ـن ــزل ــة مـ ـلـ ـتـ ـق ــى دولـ ـ ــي
لـلـمـسـتـثـمــريــن وصـ ـن ــاع األثـ ــاث
وأكـ ـب ــر ال ـم ـص ـم ـم ـيــن ال ـعــال ـم ـيــن
والخليجيين والعرب ،وستشارك
في المعرض شركات التصاميم
الهندسية والديكور ومهندسو
ال ـش ــؤون الـمـعـمــاريــة الــداخـلـيــة،
وال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة ،إضــافــة إلــى
حضور نخب سياسية وإعالمية
وفنية وإعالميين ،وسيتم تكريم
ع ـ ــدد م ــن هـ ـ ــؤالء الـ ــرمـ ــوز خ ــال
الحفل الختامي وتوزيع الهدايا
والـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز عـ ـل ــى ال ـم ـش ــارك ـي ــن
بالمعرض.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

«النقد الدولي» يسعى لنزع الفتيل وأوروبا تعرض خطة ...والصين :مستعدون
قال ديفيد ليبتون ،إن صندوق
النقد الدولي سوف يستغل
اجتماعات الربيع لوزراء مالية
دول كبرى ومصرفيين لدى
بنوك مركزية عالمية من أجل
فتيل التوترات التجارية،
نزع ً
مضيفا أن هناك مصالح
مشتركة بين الدول في إطار
العولمة وسوف يكون من
الخطورة إثارة توترات تجارية
تقوض التعافي االقتصادي
العالمي ،السيما أن التجارة
أسهمت بشكل كبير في تعافي
االقتصاد من األزمة المالية
العالمية.

ي ـظ ـه ــر أحـ ـ ـ ــدث اسـ ـتـ ـط ــاع مــن
"رويـ ـت ــرز" أن االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي
سينمو هــذا الـعــام بــأســرع وتيرة
منذ  ،2010لكن الحماية التجارية
ً
قد تبطئ هذا النمو قريبا.
وشـمــل اسـتـطــاع "روي ـت ــرز" ما
يزيد على  500خبير اقتصادي من
أنحاء العالم.
وي ـ ـه ـ ــدد خـ ـط ــر ن ـ ـشـ ــوب ح ــرب
ت ـجــاريــة بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وال ـص ـيــن بـكـبــح ال ــزخ ــم الـعــالـمــي،
ال ـ ـ ــذي ن ـش ــأ ب ـف ـض ــل س ـ ـنـ ــوات مــن
س ـي ــاس ــات ال ـت ـح ـف ـيــز .وذل ـ ــك أكـبــر
م ـ ـ ـصـ ـ ــدر لـ ـقـ ـل ــق االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـيـ ــن
والمعنيين بسعر الصرف وأسواق
السندات الذين استطلعت "رويترز"
آراءهم.
وف ـ ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث م ـ ـس ـ ــح ب ـ ـشـ ــأن
االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ،ق ــال  75في
ً
المئة من بين أكثر من  250خبيرا
ً
اق ـت ـص ــادي ــا ،إن ـه ــم ق ـل ـقــون م ــن أن
تلحق حرب تجارية بين الواليات
ً
المتحدة والصين أض ــرارا كبيرة
باالقتصاد العالمي .وقــال  23في
المئة من المشاركين ،إن هذا األمر
يثير قلقهم بشدة.
وق ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـب ـ ــراء اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ل ــدى
س ــي.أي ــه-س ــي.آي.ب ــي "م ــن وجـهــة
ن ـظــرنــا ،ف ــإن خـطــر ح ــرب تـجــاريــة
ً
وشـيـكــة وشــامـلــة يـبــدو م ـحــدودا.
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ف ــإن تصاعد
الحماية التجارية هو أكبر مأزق
ً
يواجه االقتصاد العالمي حاليا".

الحماية التجارية
وأضـ ـ ــافـ ـ ــوا "األه ـ ـ ـ ــم هـ ــو ت ــزاي ــد
المخاوف بشأن الحماية التجارية
بشكل كبير خالل األشهر الثالثة
المنصرمة".
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـمــن
المتوقع أن يبلغ النمو العالمي
 3.8فــي الـمـئــة فــي الـمـتــوســط هــذا
العام ،وهو أعلى مستوى منذ بدء
االسـتـطــاع الـخــاص بـهــذه الفترة
في أكتوبر  .2016وستكون وتيرة
النمو تلك األسرع منذ النمو البالغ
 4.3في المئة المسجل في .2010

ويـ ـق ــل أح ـ ــدث ال ـت ــوق ـع ــات عــن
تـقــديــرات صـنــدوق النقد الــدولــي
لنمو االقـتـصــاد العالمي بنسبة
 3.9ف ــي ال ـم ـئ ــة .ل ـك ــن ال ـص ـن ــدوق
ً
حذر أيضا من أن تزايد النزاعات
ً
التجارية قد يلحق أضرارا بالنمو
العالمي.
ولن تؤثر القيود الحالية على
التجارة بين أميركا والصين على
ً
ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة ع ـمــومــا ،لكن
أي تصعيد قد يتسبب في تزايد
االضطرابات في األسواق المالية.
وف ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـ ـه ـ ــم ت ــوق ـف ــت
ً
ف ـ ـعـ ــا مـ ــوجـ ــة مـ ـك ــاس ــب ص ـع ــدت
بــالـبــورصــات ألعـلــى مستوى في
عدة سنوات.

اجتماعات الربيع
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب م ــدي ــر صـ ـن ــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي "دي ـف ـيــد لـيـبـتــون"،
إن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق س ـ ـ ــوف ي ـس ـت ـغــل
اجتماعات الــربـيــع ل ــوزراء مالية
دول كبرى ومصرفيين لدى بنوك
مركزية عالمية من أجل نزع فتيل
التوترات التجارية.
وأض ـ ــاف "ل ـي ـب ـتــون" ،أن هـنــاك
مصالح مشتركة بين ال ــدول في
إط ــار العولمة وس ــوف يـكــون من
الـخـطــورة إث ــارة تــوتــرات تجارية
تـ ـق ــوض الـ ـتـ ـع ــاف ــي االقـ ـتـ ـص ــادي
ال ـع ــال ـم ــي الس ـي ـم ــا أن ال ـت ـج ــارة
أ سـهـمــت بشكل كبير فــي تعافي
االقـ ـتـ ـص ــاد مـ ــن األزمـ ـ ـ ــة ال ـمــال ـيــة
العالمية.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق يـتـفـهــم
م ـخــاوف ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة من
الممارسات التجارية غير العادلة،
لكن على إدارة "ترامب" عدم وضع
حــواجــز ت ـجــاريــة والـتــركـيــز على
التعاون.
وأوضــح أن الواليات المتحدة
عليها إدراك أن مخاوفها بشأن
الممارسات التجارية من جانب
الصين ال تخص واشنطن وحدها
بل تخص العالم أجمع.
وكـتــب اقـتـصــاديــون ل ــدى "بــي.
إن.بي باريبا" في مذكرة للعمالء:

"بـ ـع ــد اإلشـ ـ ـ ـ ــادة بــال ـت ـخ ـف ـي ـضــات
الـضــريـبـيــة ال ـتــي أقــرهــا الــرئـيــس
ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ـ ـ ــإن أس ـ ـ ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم
أقـ ــل ج ــاذب ـي ــة ب ـس ـبــب ت ـهــديــداتــه
بالحماية التجارية".
وكــان معظم خـبــراء االقتصاد
ي ـقــولــون قـبــل ثــاثــة أش ـهــر فـقــط،
إن ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا
االقتصاد العالمي من سياسات
الحماية التجارية ،وعلى األخص
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ل ـلــرئ ـيــس
دونــالــد تــرامــب التي ترفع شعار
ً
"أميركا أوال" ،تتالشى ببطء.
لـكــن ذل ــك تـغـيــر بـعــد أن فــرض
ً
تـ ــرامـ ــب رسـ ــومـ ــا ج ـم ــرك ـي ــة عـلــى
واردات س ـل ــع ب ـع ـي ـن ـهــا و ق ــا م ــت
الصين بالرد.
وس ـي ــؤدي ال ـن ــزاع إل ــى إلـحــاق
ال ـض ــرر ب ــاق ـت ـص ــادات ف ــي أن ـحــاء
العالم من أميركا إلى أوروبا وفي
ً
أن ـحــاء آس ـيــا وف ـقــا لـنـحــو  90في
ً
ً
المئة مــن  230خبيرا اقتصاديا
أج ــاب ــوا عـلــى س ــؤال منفصل عن
التأثير اإلقليمي للنزاع التجاري
القائم.
ومــن المتوقع أن يكبح النزاع
نـمــو اق ـت ـص ــادات مـنـطـقــة ال ـيــورو
وكــذلــك االقتصاد األمـيــركــي ،وأن
يقلص الدعم الذي تلقاه النمو من
التحفيز المالي لإلدارة األميركية.

األسواق الناشئة
ويـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل ب ـت ـح ـق ـيــق
نـمــو اقـتـصــادي ق ــوي اقـتـصــادات
األس ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،م ــع تــوقـعــات
بأن تحتفظ الهند بموقع الصدارة
كــأســرع اقـتـصــاد كبير مــن حيث
النمو.
ومن المتوقع أن تستفيد أكبر
االقـتـصــادات فــي منطقة إفريقيا
ج ـنــوبــي ال ـص ـح ــراء م ــن االت ـج ــاه
ال ـص ـعــودي لــاق ـتـصــاد الـعــالـمــي
هذا العام.
وقـ ــالـ ــت آي ـ ـ ــرس ب ــان ــغ خ ـب ـيــرة
اقتصاد الصين لدى آي.تن.جي"،
إن ع ـلــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أن
تستورد في كل األحوال ،المسألة

ً
فـقــط م ــن أي ــن ت ـس ـتــورد .عـمــومــا،
ف ــإن بـقـيــة االق ـت ـص ــادات الناشئة
ستستفيد مــن الـحــرب التجارية
بين الصين وأميركا".
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت وزارة
التجارة الصينية أمس ،إن بكين
ً
مستعدة تـمــا مــا للتعامل مــع أي
آثــار سلبية قد تنتج عن نزاعها
التجاري مــع الــواليــات المتحدة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــرسـ ـ ــوم
الجمركية على الواردات األميركية
ً
لن يكون لها أثر كبير عموما على
صناعاتها المحلية.
وقــال المتحدث باسم ال ــوزارة
ق ــاو فـيـنــغ خ ــال إف ـ ــادة صحفية
فــي بكين ،إن الــواليــات المتحدة
ستكون مخطئة إذا كــان هدفها
احتواء صعود الصين.
وأضــاف "إذا حاولت الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة اسـ ـتـ ـخ ــدام س ـيــاســات
الحماية التجارية الحـتــواء نمو
الصين وإجبار الصين على تقديم
تنازالت ولو على حساب مصالح
ال ـش ــرك ــات ف ـس ـت ـكــون ق ــد ات ـخــذت
ً
خطوة غير محسوبة جيدا".

«موديز» :اقتصاد روسيا متين في مواجهة العقوبات

موسكو تطالب بتعويضات في منظمة التجارة عن رسوم الصلب األميركية
قالت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية ،إن قوة
الــوضــع الـمــالــي الـعــام والـخــارجــي لــروسـيــا ستحمي
اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها
الواليات المتحدة.
وأضــافــت في تقرير ،أن العقوبات ستكون سلبية
التأثير مــن الناحية االئتمانية على بعض الجهات
الــروس ـيــة ال ـم ـصــدرة ألدوات ال ــدي ــن ،وخ ــاص ــة شــركــة
روسال العمالقة لصناعة األلمنيوم.
وأوض ـح ــت وكــالــة الـتـصـنـيـفــات ،أن أربـ ــاح الـنـظــام
ال ـم ـص ــرف ــي الـ ــروسـ ــي ت ـك ـفــي الس ـت ـي ـع ــاب ال ـخ ـســائــر
االئتمانية الناشئة عن االنكشاف على شركات تقع
تحت طائلة العقوبات.
و يـتـمــا شــى تقييم " م ــود ي ــز" مــع تقييم منافستها
"فيتش" ،التي قالت األسبوع الماضي ،إن العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة سـتـكـبــح إم ـك ــان ـي ــات ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي

الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،وسـ ـت ــؤث ــر ب ـش ـك ــل قـ ـ ــوي عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــات
المستهدفة.
وفرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات في وقت
سابق من الشهر الجاري على سبعة رجال أعمال كبار في
روسيا و 12شركة يملكونها أو يسيطرون عليها ،وعلى
 17مسؤوال حكوميا كبيرا .وتصف موسكو العقوبات
بأنها غير قانونية ،وحذرت من أنها سترد.
وقالت كريستين ليندو ،النائب األول للرئيس لدى
"م ــودي ــز" وأحـ ــد الـمـشــاركـيــن ف ــي ال ـت ـقــريــر ،إن "التقييم
االئتماني السيادي لروسيا ،المصنف عند  Ba1مع نظرة
مستقبلية إيجابية ،في وضع يؤهله للصمود في مواجهة
أثر العقوبات الجديدة".
وأضافت" :ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على
إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".
وأشـ ــارت "م ــودي ــز" إل ــى أن الـمـخــاطــر الـتــي يواجهها

التقييم االئتماني لروسيا تأتي من احتمال حجب كيانات
روسية عن أسواق المال العالمية لبعض الوقت.
وأظهر بيان روسي نشرته منظمة التجارة العالمية،
أمس ،أن روسيا تطالب بتعويضات من الواليات المتحدة
عن قرارها فرض رسوم على واردات الصلب واأللمنيوم.
وت ـق ــول ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إن ال ــرس ــوم تـسـتـنــد إلــى
مـ ـخ ــاوف تـتـع ـلــق ب ــاألم ــن ال ـق ــوم ــي ،وإنـ ـه ــا ت ـقــع خ ــارج
اختصاص قواعد منظمة التجارة ،لكن روسيا والصين
والهند واالتـحــاد األوروب ــي اعترضوا على ذلــك قائلين
إن الــرســوم هــي "إج ـ ــراء ات حـمــايــة" ،مــا يستلزم تقديم
تعويضات لكبرى الدول المصدرة.
ووافقت الواليات المتحدة على التفاوض مع الصين
وأب ـلـغــت الـهـنــد واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي تــرحـيـبـهــا بــإجــراء
"مناقشة لهذا األمر أو أي مسألة أخرى" ،لكن مع اإلصرار
على أن مطالب التعويض غير مبررة.

ً
«داو جونز» يتراجع متأثرا بسهم «آي بي إم»
ارتفاع المؤشرات اآلسيوية ...ودوالر هونغ كونغإلى أعلى مستوى في شهر
ت ـبــايــن أداء م ــؤش ــرات األس ـهــم
األم ـي ــرك ـي ــة خـ ــال ت ـ ـ ــداوالت أمــس
األول ،حـ ـي ــث ارت ـ ـفـ ــع "ن ـ ــاس ـ ــداك"
هــامـشـيــا ،فـيـمــا وق ــع "داو جــونــز"
ت ـح ــت وط ـ ــأة الـ ـضـ ـغ ــوط ،م ـتــأثــرا
ب ـس ـهــم "آي ب ــي إم" ،ال ـ ــذي سـجــل
خسائر حادة.
وتراجع "داو جونز" الصناعي
بنسبة  0.1في المئة ،أو  38نقطة
إلى  24748نقطة ،في حين ارتفع
"ناسداك" بنسبة  0.1في المئة أو
 14نقطة إلى  7295نقطة ،وارتفع
" "S&Pبـنـسـبــة  0.1ف ــي ال ـم ـئــة أو
نقطتين إلى  2708نقاط.
وعلى صعيد التداوالت ،هبط
سـهــم "آي بــي إم" بنسبة  7.6في
ا ل ـم ـئ ــة إ لـ ــى  148.6دوالرا ،عـقــب
ت ـس ـج ـي ــل الـ ـش ــرك ــة أرب ـ ــاح ـ ــا دون
التوقعات في الربع األول.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع
م ــؤش ــر "س ـت ــوك ــس يـ ـ ــوروب "600
بنحو  0.3في المئة إلى  381نقطة.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر "فـ ــوت ـ ـسـ ــي"
البريطاني ( )91 +نقطة إلى 7317
ن ـق ـط ــة ،وصـ ـع ــد م ــؤش ــر "داك ـ ـ ــس"
األلـمــانــي ( )5 +نـقــاط إلــى 12590
نقطة ،وارت ـفــع الـمــؤشــر الفرنسي
"كاك" ( )26 +نقطة إلى  5380نقطة.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ارت ـف ـع ــت األس ـه ــم
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــد ال ـق ـم ــة
المنعقدة بين الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ورئ ـ ـيـ ــس وزراء
الـيــابــان شـيـنــزوا آب ــي ،مــع ارتـفــاع
الدوالر مقابل الين.
وصـعــد مــؤشــر "نـيـكــي" بنسبة
 0.15في المئة ،ليغلق عند 22191
نـقـطــة ،بـعــدمــا ارت ـفــع إل ــى 22360
نقطة ،وهو األعلى منذ  28فبراير،

واسـتـقــر الـمــؤشــر األوسـ ــع نطاقا
"توبكس" عند مستوى  1750نقطة.
وارت ـفــع الـ ــدوالر مـقــابــل العملة
اليابانية بنسبة  0.16فــي المئة،
ووص ــل إل ــى  107.40ي ــن ،الـســاعــة
 9:41صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وانـتـهــت الـقـمــة الـمـنـعـقــدة بين
رئيس وزراء اليابان وتــرامــب في
الــواليــات المتحدة ،وقــال شينزو
آبي إنهم اتفقا على بدء محادثات
عن صفقات تجارية بين البلدين.
ً
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية،
ب ــدع ــم م ــن ش ــرك ــات الـ ـ ـم ـ ــوارد ،مــع
ارتفاع أسعار النفط ،ما دفــع إلى
زيادة في السلع.
وصعد مؤشر شنغهاي المركب
بنسبة  0.9في المئة ،ووصــل إلى
مستوى  3117نقطة ،وارتفع مؤشر

شنتشن المركب بنسبة  0.52في
المئة ،وأغلق عند  1897نقطة.
وص ـع ــدت أس ـهــم هــونــغ كــونــغ،
بـقـيــادة قـطــاع الـطــاقــة ،مــع ارتـفــاع
أسـعــار النفط ،حيث أنهى مؤشر
هانغ سنغ التداوالت ،مرتفعا 1.4
في المئة إلى مستوى  30708نقاط.
واستقر ال ــدوالر مقابل العملة
الـصـيـنـيــة ع ـنــد م ـس ـتــوى 6.2782
ً
مساء بتوقيت
يوان ،الساعة 1:13
مكة المكرمة.
وارتفع دوالر هونغ كونغ أمس
إل ــى أع ـلــى مـسـتــوى ل ــه ف ــي أربـعــة
أسابيع مقابل العملة األميركية،
بعدما صـ َّـرح البنك المركزي بأن
الـســوق لــديــه ثقة كبيرة فــي قــدرة
المصرف على دعم العملة.
وانـخـفـضــت الـعـمـلــة األمـيــركـيــة

مقابل نظيرتها بهونغ كونغ عند
مـسـتــوى  7.8488دوالرات هونغ
ً
ك ــون ــغ ،ال ـس ــاع ــة  10:55ص ـبــاحــا
بتوقيت مكة المكرمة ،وهو أعلى
مستوى لعملة ا لــدو لــة اآلسيوية
في أربعة أسابيع.
وق ــال ــت الـسـلـطــات الـنـقــديــة في
هونغ كونغ إنها تدخلت  13مرة
خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي لــدعــم
العملة ،واشـتــرت  51مليار دوالر
هونغ كونغ ( 6.5مليارات دوالر).
وارت ـفــع الـمـعــدل على اإلق ــراض
ألجل ثالثة أشهر في هونغ كونغ
إلــى مستوى جديد لــم يصل إليه
منذ  2008إلى  1.33661في المئة
أمس.

وف ـ ــي أح ـ ـ ــدث ت ـص ـع ـيــد ل ـن ــزاع
ت ـج ــاري آخ ــذ ف ــي االتـ ـس ــاع قــالــت
الواليات المتحدة هذا األسبوع،
إنها منعت الشركات األميركية من
بيع المكونات إلى شركة صناعة
م ـ ـعـ ــدات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـص ـي ـن ـيــة
زد.تي.إي لمدة سبع سنوات.

رسوم باهظة
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء
ال ـمــاضــي ف ــرض رسـ ــوم مكافحة
إغــراق باهظة على واردات نبات
الـســورجــم األمـيــركــي المستخدم
كـ ـعـ ـل ــف ح ـ ـيـ ــوانـ ــي إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
إجراءات تتعلق بواردات المطاط
الصناعي من الــواليــات المتحدة
واالتـحــاد األوروب ــي وسنغافورة
أمس.
وق ــال قــاو "نـحــن ق ــادرون على
التعامل مع التحديات الناتجة عن
الخالفات التجارية بين الصين
والواليات المتحدة".
ً
وردا على ســؤال من "رويـتــرز"
قــال ق ــاو ،إن بكين تــأمــل أال تقلل

الواليات المتحدة من أهمية عزم
الصين على الرد.
وأضـ ــاف "س ـنــرد دون ه ــوادة"
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـص ـيــن ستتخذ
أي إجــراء ضــروري وفــي أي وقت
لـلــرد على الـقــرار األمـيــركــي بحق
زد.تي.إي.
وي ـ ـ ــرى م ـع ـظ ــم ال ـم ـح ـل ـل ـيــن أن
الجانبين سيتوصالن في النهاية
لـحــل وس ــط وسـيـتـجـنـبــان حــربــا
تجارية شاملة .لكن حتى اآلن لم
تعقد أي محادثات تجارية رسمية
ب ـي ــن واش ـن ـط ــن وب ـك ـي ــن حـسـبـمــا
ذكر قاو.
وف ــي وق ــت ســابــق أم ــس ،قالت
الـجـهــة المنظمة لـســوق الـصــرف
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،إن مــن
الممكن السيطرة على أي تأثير
م ـح ـت ـم ــل لـ ـلـ ـخ ــاف ــات ال ـت ـج ــاري ــة
الصينية األميركية على تدفقات
رؤوس األم ــوال .وتعهدت الهيئة
بمواصلة خطط فتح أسواق المال
بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وف ــي أوروبـ ـ ــا ،ق ــال مـســؤولــون
أوروبيون لصحيفة "وول ستريت

ترامب وآبي لتكثيف المشاورات التجارية
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس
ال ــوزراء الياباني شينزو آبــي ،إنهما اتفقا على
ت ـك ـث ـيــف الـ ـمـ ـش ــاورات ال ـت ـج ــاري ــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
الحليفين.
وأعاد ترامب تأكيد رغبته في التحرك لمعالجة
االخ ـتــاالت فــي الـتـجــارة األميركية مــع طوكيو.
وكان قد عبر األربعاء عن اعتقاده بأنه سيكون
ً
بمقدور الواليات المتحدة السيطرة قريبا على
العجز التجاري مع اليابان ،وأن طوكيو تخطط
لطلب شراء عدد كبير من الطائرات األميركية.
وقـ ــال آب ــي خ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي "م ــن أجــل
تحقيق النفع لليابان والــواليــات المتحدة على
السواء ،سنوسع نطاق التجارة واالستثمار بين
البلدين".
وأضاف "اتفقت أنا والرئيس ترامب على بدء
محادثات بشأن اتفاقات تجارة حرة وعادلة".
وتحدث ترامب بلهجة متفائلة بشأن التجارة

بين الــواليــات المتحدة واليابان األربـعــاء قبيل
اجتماع على غداء عمل مع رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي ،قائال إنه يعتقد أن أميركا سيكون
بمقدورها قريبا أن تقلص العجز في تجارتها
مع البلد اآلسيوي.
وق ــال تــرامــب "لــديـنــا عـجــز كبير ج ــدا ،ونحن
سنعمل عـلــى تقليصه .نــأ مــل أن نحقق تــواز نــا
في مرحلة ما في وقت غير بعيد في المستقبل"،
مضيفا أن اجتماعه مع آبي سيركز على التجارة.
ومضى الرئيس األميركي قائال "أعتقد أننا في
نهاية فترة زمنية قصيرة سيكون بمقدورنا عمل
بعض األشياء .أعــرف أنهم (اليابانيين) بصدد
تقديم طلبات لشراء أعداد من الطائرات (األميركية
الصنع) ...بعشرات المليارات من الدوالرات".
وقــال أيضا إن الواليات المتحدة تسعى إلى
تجارة حرة ونزيهة وعلى أساس المعاملة بالمثل
مع اليابان وغيرها من الدول.

اليورو يعود صوب مستوى  1.24دوالر
ع ـ ــاد ال ـ ـيـ ــورو م ـ ـجـ ــددا ص ــوب
مـسـتــوى  1.24دوالر ،أم ــس ،في
الوقت الذي تجاهل المستثمرون
ارتـ ـف ــاع ــا فـ ــي عـ ــوائـ ــد ال ـس ـن ــدات
األميركية الطويلة األجل وباعوا
الدوالر.
وانخفض الفرنك السويسري
إلى مستوى قريب من  1.20فرنك
ل ـل ـيــورو ال ــذي سـجـلــه ف ــي يناير
 2015قبل أن يلغي البنك الوطني
السويسري (البنك المركزي) ربط
عملته ويرتفع الفرنك.
وارتفع الــدوالر بشكل مبدئي
ف ــي ال ـت ـعــامــات اآلس ـي ــوي ــة ،لكن
االرتـ ـف ــاع ك ــان م ـح ــدودا بالنظر
إلى مدى المكاسب التي حققها
عائد سندات الخزانة األميركية
ألجل عشر سنوات ،والذي ارتفع
أكثر من خمس نقاط مئوية الليلة
الماضية ،ليسجل أكبر ارتفاع في
يوم واحد منذ الثاني من مارس.
وتسببت حالة من الضبابية
الناشئة عن السياسات التجارية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـب ـع ـهــا
الرئيس األميركي دونالد ترامب
وكذلك الوضع الجيوسياسي في
الشرق األوسط وأماكن أخرى في

جورنال" إن التكتل الموحد عرض
خطة تجارية لتجنب أي نزاعات
مع الواليات المتحدة بشأن فرض
ً
األخيرة رسوما على وارداتها من
الصلب واأللمنيوم.
وأش ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤول ــون إل ـ ــى أن
الـ ـخـ ـط ــة تـ ـع ــرض انـ ـضـ ـم ــام دول
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
لمواجهة ا لـمـمــار ســات الصينية
الـتـجــاريــة ال ـتــي تــراهــا واشـنـطــن
غير عادلة.
وتـ ـلـ ـب ــي الـ ـخـ ـط ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المطالب الرئيسية إلدارة ترامب
بشأن خفض الــرســوم الجمركية
على واردات أوروبا من السيارات
وقطع الغيار واآلالت والمنتجات
الزراعية واألدوية األميركية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ـعــرض أوروبـ ــا
تيسير الـتـفــاوض بـشــأن اتفاقية
ال ـش ــراك ــة ال ـت ـج ــاري ــة ب ـي ــن الـ ــدول
المطلة على المحيط الهادئ "تي
تي بي" التي كان "ترامب" قد أعلن
انسحاب أميركا منها بعد توليه
الرئاسة.

تزايد تقلبات أســواق المال على
مدى الشهر الفائت ،وأثــرا سلبا
على الدوالر.
وزاد اليورو  0.1في المئة إلى
 1.2387دوالر ،بـعــد أن بـلــغ في
وقت سابق  1.24دوالر .وتراجع
مؤشر الدوالر ،الذي يقيس قوته
م ـقــابــل س ـلــة م ــن ال ـع ـم ــات ،إلــى
.89.576
وهـبـطــت الـلـيــرة الـتــركـيــة بعد
ارتفاعها أكثر من اثنين في المئة
مـقــابــل الـ ــدوالر الليلة الماضية
ب ـعــد أن أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغـ ـ ـ ـ ــان ال ــدع ــوة
إلج ــراء االنـتـخــابــات البرلمانية
والرئاسية في يونيو ،قبل أكثر
من عام على موعدها المقرر.
وتلقت الليرة دعما من دعوة
إردوغ ـ ــان لــانـتـخــابــات المبكرة
والتي ُينظر إليها كاعتراف من
الحكومة بالحاجة إ لــى تشديد
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـم ــواج ـه ــة
التضخم.
وانخفضت الـلـيــرة فــي أحــدث
ال ـت ـع ــام ــات  0.5ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 4.029للدوالر ،مع تحركها بعيدا
عن المستوى القياسي المتدني

 4.194ال ـ ـ ــذي ب ـل ـغ ـتــه األسـ ـب ــوع
الماضي بفضل ارتفاعها الكبير
في اليوم السابق.
وساعد ارتـفــاع أسعار السلع
األول ـيــة بـمــا فــي ذل ــك التحركات
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي س ـج ـل ـهــا ال ـن ـفــط
وال ـ ـحـ ــديـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــام ف ـ ــي ص ـع ــود
الـ ـ ــدوالر األس ـت ــرال ــي ع ـلــى الــرغــم
من بيانات الوظائف التي جاءت
مـ ـخـ ـيـ ـب ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات .وصـ ـع ــد
الــدوالر االسترالي  0.2في المئة
إلــى  0.7799دوالر ليتعافى من
مستوى متدن بلغ  0.7765دوالر.
وان ـخ ـف ــض ال ـ ـ ــدوالر ال ـك ـنــدي،
وك ـ ـ ــان مـ ــن ب ـي ــن الـ ـعـ ـم ــات ال ـتــي
سجلت تحركات كبيرة 0.6 ،في
المئة مقابل الدوالر في تعامالت
األس ـ ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة ب ـعــدمــا لم
يستخدم بنك كندا المركزي لهجة
تميل إلى التشديد النقدي مثلما
توقع البعض.
وارتـفــع ال ــدوالر الكندي قليال
ف ــي ال ـت ـع ــام ــات األوروب ـ ـيـ ــة إلــى
 1.2614دوالر كـ ـن ــدي لـ ـل ــدوالر
األميركي.

اإلسترليني يتراجع بعد بيانات مخيبة لآلمال
تراجع الجنيه اإلسترليني ،أمس ،بعد أن سجلت مبيعات التجزئة
البريطانية أكبر انخفاض ربع سنوي لها في عام على مدى األشهر
الثالثة المنتهية في مارس ،بسبب طقس بارد أكثر من المعتاد أبقى
المتسوقين في منازلهم.
وكان اإلسترليني منخفضا  0.1في المئة قبل صدور البيانات ،ثم
واصل خسائره مقابل الدوالر ،ليتراجع  0.3في المئة إلى  1.4161دوالر.
وأظهرت األرقام تراجع أحجام مبيعات التجزئة في مارس  1.2في
المئة عن الشهر السابق ،وهو انخفاض أكبر مما توقعه االقتصاديون،
في استطالع أجرته "رويترز".

الذهب يرتفع
وسط مخاوف
من التضخم
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ــذه ــب
ل ـل ـج ـل ـس ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـلــى
ال ـت ــوال ــي ،مــدعــومــة بـمــوجــة
صـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادن
ال ـص ـنــاع ـيــة تـ ـغ ــذي ب ــواع ــث
القلق من ضغوط تضخمية،
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة بين
الواليات المتحدة والصين
دعـ ـ ـم ـ ــا إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــا ل ـل ـم ـع ــدن
النفيس.
وب ـح ـل ــول ال ـس ــاع ــة 7:49
بتوقيت غرينتش كان السعر
الفوري للذهب ارتفع  0.3في
الـمـئــة إل ــى  1353.22دوالرا
لألوقية (األونصة) ،في حين
زادت عقود الذهب األميركية
اآلجـ ـل ــة  0.2ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 1356.30دوالرا لألوقية.
وزادت ا ل ـف ـض ــة  0.8فــي
المئة بالمعامالت الفورية،
لـ ـتـ ـسـ ـج ــل  17.29دوالرا
ل ــأوقـ ـي ــة ،ب ـع ــد أن الم ـســت
أ عـلــى مستوياتها منذ أول
فبراير عند  17.31دوالرا في
الجلسة السابقة.
وصـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـبـ ــات ـ ـيـ ــن 1.4
ف ــي ال ـم ـئــة إل ــى  949دوالرا
ل ــأوقـ ـي ــة .والمـ ـ ــس ال ـم ـعــدن
أعلى مستوياته في أكثر من
ثــاثــة أســابـيــع عند 953.50
دوالرا في وقت سابق .وتقدم
البالديوم  1.3في المئة إلى
 1048.20دوالرا لــأو ق ـيــة،
بعد أن سجل أعلى سعر له
منذ  27فبراير عند 1055.30
دوالرا.

اقتصاد
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النفط يقفز مع سعي السعودية إلى زيادة السعر
واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس ،مسجلة أعلى مستوياتها منذ
أواخر  2014في حين انخفضت مخزونات الخام األميركية لتتحرك مقتربة
من متوسط خمس سنوات ،وبعد أن قالت مصادر لـ«رويترز» ،إن السعودية،
أكبر مصدر للنفط في العالم ،تسعى إلى دفع أسعار الخام لالرتفاع.
ً
وزادت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت إلــى  74.73دوالرا
للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ  27نوفمبر  ،2014وهو اليوم الذي قررت
فيه أوبك ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية مما
ً
ً
دفع األسعار لالنخفاض إلى ما يزيد قليال على  27دوالرا بعد ذلك بعام.
ً
وبلغت العقود اآلجلة لخام برنت  74.62دوالرا للبرميل بارتفاع 1.14
دوالر مقارنة مع اإلغالق السابق.
ً
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط األميركي  98سنتا إلى 69.45

ً
ً
دوالرا للبرميل .وبلغ الخام األميركي  69.56دوالرا في وقت سابق وهو
أعلى مستوياته منذ  28نوفمبر.
بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار
من بينهم روسيا تقييد اإلنتاج في  2017لكبح فائض المعروض الذي
يضغط على األسعار منذ  .2014ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وشركاؤها
فــي جــدة بالسعودية الـيــوم ،وستجتمع «أوب ــك» بعد ذلــك فــي  22يونيو
لمراجعة سياستها بشأن إنتاج النفط .وكانت «رويترز» أفادت األربعاء
بأن السعودية سيسرها أن ترى أسعار الخام ترتفع إلى  80أو حتى 100
دوالر للبرميل ،مما ُينظر إليه كمؤشر على أن الرياض لن تسعى إلدخال
تغييرات على اتفاق خفض اإلنتاج.
(رويترز)

economy@aljarida●com

صندوق النقد يدعو لتشديد السياسة النقدية
دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية إلى
تبني نهج تــدريـجــي وشـفــاف لتشديد السياسة
ً
النقدية ،محذرا من أن أي خطوات غير متوقعة قد
تتسبب باهتزاز لالقتصاد العالمي.
وحذر الصندوق من أن المستثمرين واألسواق
ً
ً
المالية يتوقعون نهجا ثابتا لتشديد السياسات
ً
النقدية استنادا إلى االعتقاد بأن التضخم سيبقى
ً
ً
منخفضا نسبيا.
غ ـيــر أن ال ـص ـن ــدوق ،أشـ ــار إل ــى ب ـعــض الـنـقــاط
الهشة في المالية العالمية بعد فترة طويلة من
السياسات النقدية الميسرة وا نـخـفــاض أسعار
ال ـف ــائ ــدة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ت ــدف ــق ال ـس ـن ــدات الـعــالـيــة

المخاطر ومستويات الدين ،التي بلغت مستوى
ً
قياسيا من االرتفاع ،واألسعار المرتفعة لألصول
الخطيرة.
وفي حال إحداث أي تغيير مفاجئ ،يمكن لذلك
أن يـعــوق التعافي االق ـت ـصــادي ،بحسب مــا حذر
ً
الصندوق ،وفقا لما نقلته وكالة «فرانس برس».
وجــاء فــي تقرير «االسـتـقــرار المالية العالمي»
الذي يصدره الصندوق مرتين في العام ،أن «نقاط
الضعف المالية التي تراكمت على مر سنوات من
انـخـفــاض مـعــدالت الـفــائــدة والـتـقـلـبــات ،يمكن أن
تجعل الطريق إلى األمام مليئة بالمطبات ويمكن
أن تعرض النمو للخطر».

ثقافات

٢٢

مسك وعنبر

٢٣

مزاج
تنقسم الموسيقى
الروحية إلى نوعين
رئيسين هما الموسيقى
ذات الدافع الديني ،وذات
الدافع الثقافي.
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٢٨
مسك وعنبر

٢٨

ّ
تطل هنا شيحة في رمضان قدم المخرج عبدالله المسلم خصصت دار اآلثار
بدور كوميدي في مسلسل مجموعة مميزة من الممثلين اإلسالمية ليلة غنائية
في مسرحية «أماني» ضمن للتراث الكويتي ،ضمن
«أرض النفاق» مع محمد
هنيدي ...لقاء مع الممثلة فعاليات المهرجان العربي موسمها الثقافي ،أمس
األول ،في «اليرموك الثقافي».
لمسرح الطفل.
المصرية.

إيما ستون عالقة في تجربة دواء
محبط للعقل بمسلسل «»Maniac
 Netflixتكشف عن مالمح العمل الذي يخرجه كاري فوكوناغا
أعلن تيد ساراندوس ،مدير المحتوى لدى  Netflixخالل فعالية
ً
«شاهد ما سيأتي الحقا» ،المنعقدة في روما أهم التطورات على
مستوى المحتوى المحلي مــن بـلــدان أوروب ــا وال ـشــرق األوســط
وإفريقيا.
وكشف عن انضمام أفــراد جــدد لطاقم الممثلين في «Stranger
 ،»Thingsإذ تنضم شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى طاقم العمل
في هذا الموسم ،منهما جيك بوسي ،الذي مثل أدوار بطولة في
 ،Starship Troopersو ،Contactو.Agents of S.H.I.E.L.D
ونشرت  Netflixالصور األولى من مسلسل المخرج كاري فوكوناغا
« »Maniacبطولة إيما ستون وجونا هيل.
ويحكي العمل قصة غريبتين تجدان نفيسهما عالقتين في تجربة
دواء محبط للعقل تخرج عن السيطرة.
وتـصــدرت النجمة العالمية إيما ستون ( 28عــامــا) القائمة بــ26
مليون دوالر هذا العام ،لتتصدر المركز األول في قائمة فوربس

ً
السنوية ألعلى الممثالت أجرا في العالم ،وذلك في فيلم La La
 Landالذي حصلت على جائزة األوسكار ألفضل ممثلة عنه
عام .2017
وتعد هذه الجائزة األولى التي تحصل عليها الممثلة الشابة،
والترشيح الثاني لـهــا ،إذ ترشحت مــن قبل فــي فئة أفضل
ممثلة مـســاعــدة على دوره ــا فــي فيلم  ،Birdmanوق ــدم لها
الممثل األميركي ليوناردو دي كابريو الحاصل على جائزة
أوسكار أفضل ممثل في دور رئيسي العام الماضي.
ُ
وحصد فيلم  la la landعلى ست جوائز هي :أفضل مخرج،
وأفضل تصوير سينمائي ،وأفضل أغنية ،وأفضل موسيقى
أصلية ،وانتزعت إيما الجائزة من ايزابيل أوبير عن دورها في
فيلم  ،Elleروث نيجا عن دورها فيلم  ،Lovingوناتلي بورتمان
عن دورهــا فيلم  ،Jackieوميريل ستريب عن دورهــا في فيلم
.Florence Foster Jenkins.
إيما ستون

مهرجان دبي ًالسينمائي الدولي يقام
كل عامين بدال من كل عام
أع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـم ـه ــرج ــان دب ــي
السينمائي الدولي تبني استراتيجية جديدة،
وإدخـ ـ ـ ــال ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات ع ـل ــى آلـ ـي ــات عـمــل
المهرجان ،فــي مقدمتها تعديل موعد إقامته،
ليكون كل عامين بدال من كل عام.
ويعني هــذا أن ال ــدورة ال ـ  15للمهرجان ستقام
في  ،2019وليس العام الحالي.
وقالت اللجنة التنظيمية للمهرجان ،في بيان،
إن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة "ت ــأت ــي اسـتـجــابــة
للمتغيرات الـجــاريــة فــي مـجــال صناعة األفــام
والمحتوى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي".
وأض ــاف ــت"ُ :روعـ ــي فــي الـتـصــور الـجــديــد آللـيــات
ع ـم ــل الـ ـمـ ـه ــرج ــان أن تـ ـك ــون م ــواكـ ـب ــة ب ـص ــورة
واق ـع ـيــة لـتـلــك ال ـم ـت ـغ ـيــرات ،ح ـيــث ت ـق ــرر أن يتم
تنظيم المهرجان بصفة دوريــة كل عامين ،مع
االستعداد لتنظيم الدورة القادمة كعالمة فارقة
فــي تــاريــخ المهرجان -كونها ال ـ  15لــه -فــي عام
."2019

جمال الشريف

إدريس إلبا

إدريس إلبا بطل
«»Turn Up Charlie
يقود الممثل اإلنكليزي إدريس إلبا ،بطل
المسلسل الشهير (لوثر) ،بطولة مسلسل
كوميدي جديد عبر شبكة نتفليكس
التلفزيونية ،تم االنتهاء من كتابة ثماني
حلقات منه حتى اآلن ،بعنوان «Turn Up
.»Charlie
ومن المقرر أن يشارك إلبا في البطولة؛
الممثلة األميركية لورا نيل .والمسلسل إنتاج
مشترك بين شركةBrown Eyed Boy Product
ومقرها لندن ،و Green Door Picturesمن
 ،Elba›s Green Door Picturesعلى أن يبدأ
اإلنتاج في مايو المقبل ،ولم يتم تحديد
تاريخ العرض األول.

أنجلينا جولي

إد سكرين يشارك أنجلينا جولي
بطولة «»Maleficent

َّ
وقع النجم اإلنكليزي إد سكرين ،أحد
أبطال فيلم  ،Deadpoolعقد بطولة الجزء
الثاني من فيلم  ،Maleficentليشارك
النجمة أنجلينا جولي بطولة فيلم
الفانتازيا الشهير مع إيلي فانينغ.
فيلم  Maleficent 2سيناريو جيز
بتروورث ،وهو تكملة ألحداث الجزء األول،
الذي ُعرض في  .2014ورغم التأكيدات
الصحافية بأن الفيلم سيعرض في ،2018
فإنه حتى اآلن لم يحدد موعد لبدء تصوير
الفيلم أو عرضه ،لكن المؤكد أن تصوير
الفيلم سيتم بالكامل في استديوهات
ديزني بهوليوود.

ونقل الموقع الرسمي للمهرجان على اإلنترنت
ع ــن رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة لـجـنــة دب ــي لــإنـتــاج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي وال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،ج ـم ــال ال ـش ــري ــف،
قــولــه إن االستراتيجية الـجــديــدة ،ومــا يتبعها
مــن تطوير فــي آلـيــات العمل "ستعظم مــن قــدرة
المهرجان على رفع مستوى مساهمته في دفع
م ـع ــدالت االم ـت ـي ــاز ف ــي ه ــذه ال ـص ـنــاعــة الـمـهـمــة؛
محليا وإقليميا ،وستمكنه مــن توسيع دائــرة
اختياراته لألعمال المشاركة ،وتمنحه الوقت
الكافي لعقد الشراكات بأسلوب مدروس".
والمهرجان الذي انطلق عام  2004هو أهم وأكبر
مهرجان سينمائي تقيمه اإلمارات ،بعد أن ألغت
قبل بضع سنوات مهرجان أبوظبي السينمائي.
واستقطب المهرجان على مدى دوراته السابقة
مجموعة ضخمة من نجوم السينما العالميين،
كـمــا ك ــان مـنـصــة لـلـعــرض األول لـبــاقــة م ــن أهــم
األفالم العربية واألجنبية.
(رويترز)

فان ديزل يبدأ رحلة الجزء الرابع
من فيلم «»XXX
بعد نجاح الجزء الثالث من سلسلة «»The Return of Xander Cage

فان ديزل في أفتتاح أحد أجزاء «»xxx

مادلين مطر تطرح اإلعالن
التشويقي لـ «خانوني»

يستعد الـنـجــم ف ــان دي ــزل لـلـبــدء في
تصوير الجزء الرابع من فيلم "،"XXX
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ،وذل ـ ــك ب ـعــد إصـ ــدار
الجزء الثالث (The Return of Xander
 ،)Cageأو "ع ــودة إكـســانــدر كــايــج" من
الفيلم عــام  ،2017وأيـضــا بعد صــدور
الـجــزء الـثــامــن مــن سلسلة أف ــام "Fast
 "& Furious 8بدون بول ووكر ،صديق
ديــزل المقرب وشريكه بسلسلة الفيلم
ب ــأج ــزائ ـه ــا ال ـس ـب ـع ــة ،الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
أيضا.
ووفق تقارير إعالمية حصلت شركة
" "H Collectiveوديـ ـ ــزل ع ـلــى حـقــوق
ال ـت ـص ــوي ــر مـ ــن ش ــرك ــة "Revolution
 "Studiosلإلنتاج ،على أن يتم تصوير
ال ـ ـجـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن ف ـي ـل ــم " "XXXفــي
ديسمبر المقبل.

وأعلنت الشركات المنتجة ،أن ديزل
ق ـ ــال فـ ــي أوائ ـ ـ ــل ع ـ ــام  2017بــال ـعــرض
األول لـفـيـلــم "عـ ـ ــودة زانـ ـ ــدر ك ــاي ــج" في
لندن ،إن شركة "باراماونت" أعربت عن
اهتمامها بالجزء الرابع من الفيلم ،لكن
تلك الخطط لم تتحقق.
وبلغ إجمالي إيرادات األجزاء الثالثة
الـ ـس ــابـ ـق ــة مـ ــن س ـل ـس ـل ــة أف ـ ـ ــام ""XXX
م ـل ـي ــار دوالر فـ ــي ح ـص ـي ـلــة ال ـب ــوك ــس
أوس عــال ـم ـيــا ،واألجـ ـ ـ ــزاء هـ ــيxXx”" :
 "franchiseعام  ،2002و"xXx: State of
 "the Unionعام  ،2005و"xXx: Return
 "of Xander Cageعــام  ،2017وتألق
دي ــزل فــي هــذه السلسلة ب ــدور "كــايــج"،
ليجسد شخصية من عشاق الرياضة
ال ـم ـت ـطــرفــة وال ـت ـج ـســس ل ــوك ــال ــة األم ــن
القومي.

المخرج كاروسو

نجاح قياسي

طرحت الفنانة اللبنانية مادلين مطر اإلعالن
َّ
المصورة
التشويقي ألغنيتها المنفردة
الجديدة ،والتي تحمل عنوان «خانوني»،
وهي األولى لها باللهجة العراقية ،من
كلمات قصي عيسى ،وألحان نور الزين،
وتوزيع حسام الدينُ .يذكر أن الفيديو
َّ
المصور من إنتاج شركة فيلم وركس
للمخرجة مي الياس ،وتنفيذ اإلنتاج
لبوال حداد ،ومن المقرر طرحه عبر مواقع
التواصل االجتماعي والتطبيقات الخاصة
بالموسيقى .تطل مادلين بثالثة «لوكات»
َّ
المصور
شبابية جذابة ،حيث اعتمد العمل
على اللقطات الجمالية ،بثالثة ديكورات.

ُيذكر أن شركة "رفليوشن ستوديوز"
تحتفظ بحقوق األجزاء الثالثة األولى
مــن الفيلم ،وبــالـتــالــي سيقوم دي.جــي
كاروسو ،مخرج الجزء السابقxXx:( ،
 ،)Return of Xander Cageبــإخــراج
الجزء الرابع ،وستكون البطولة لديزل،
الـ ــذي س ـي ــؤدي دوره ال ـســابــق ك ــزان ــدر
كــايــج ،عـلــى أن يـقــوم جــو روث وجيف
ك ـي ــرش ـي ـن ـب ــاوم مـ ــع دي ـ ـ ــزل وس ــام ــان ـث ــا
فنسنت عن شركتي "وان ريس فيلمز"
و"إت ـ ـ ــش كــول ـل ـي ـك ـتــف" ،ب ــإن ـت ــاج ال ـج ــزء
الرابع.

ويـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ع ـ ـشـ ــاق ديـ ـ ـ ــزل وم ـت ــاب ـع ــو
س ـل ـس ـلــة " "XXXال ـ ـجـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع م ـنــه،
كـ ـم ــا أك ـ ـ ــد نـ ـيـ ـك ــول كـ ـ ــراولـ ـ ــي ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـش ــرك ــة "،"H Collective
أنـ ــه كـ ــان م ـح ـظــوظــا أثـ ـن ــاء ال ـع ـم ــل فــي
شــركــة "ب ــارام ــاون ــت" ،ح ـيــث تـمـكــن من
توزيع الجزء الثالث (xXx: Return of
 ،)Xander Cageوحقق نجاحا قياسيا
ف ــي ش ـب ــاك ال ـت ــذاك ــر ال ـص ـي ـنــي ،مـشـيــرا
إلــى أن حصول شركة ""H Collective
على حقوق الفيلم يعد امتيازا سيقدم
محتوى للجمهور العالمي.

مادلين مطر

ثقافات

٢٢

توابل ةديرجلا
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السيف :تاريخ الموسيقى الروحية يعود إلى الحضارات القديمة

«الحب الحقيقي»

من ضمن مشاركات دولة الكويت في «أيام الشارقة التراثية»
تتواصل فعاليات أيام الشارقة
التراثية فــي قلب الـشــارقــة ،حيث
اإلقـبــال الكبير مــن زوار الشارقة
وعـشــاق الـتــراث مــن داخــل الدولة
وخــارج ـهــا عـلــى تـلــك الـفـعــالـيــات
واألن ـش ـطــة الـتــي تحظى بتفاعل
الفـ ـ ـ ــت ،خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ال ـم ـق ـهــى
الـ ـثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـمـ ــركـ ــز األك ــاديـ ـم ــي
وم ـج ـلــس الـ ـخـ ـب ــراء ،إض ــاف ــة إلــى
حركة الزوار في الساحات ومسرح
األيـ ـ ـ ــام ،ح ـي ــث ال ـ ـعـ ــروض الـفـنـيــة
والشعبية الـتــي تـعــد واح ــدة من
الـ ـعـ ـن ــاوي ــن الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي األي ـ ـ ــام،
إضافة إلــى مشاركات مميزة من
قبل دوائر وجهات حكومية ،ومن
بـيـنـهــا دائـ ــرة ش ــؤون الـضــواحــي
والـقــرى التي يقبل عليها الــزوار
بشكل كبير.

تنقسم الموسيقى
الروحية إلى نوعين
رئيسين هما الموسيقى
ذات الدافع الديني ،وذات
الدافع الثقافي المرتبطة
بالمناسبات الثقافية التي
يحتفل بها المجتمع.

المقهى الثقافي
قدم مستشار األمين العام في
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب في الكويت ،ممثل الكويت
ال ـح ــال ــي ل ـم ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـيــس
الجمعية الـعــامــة لـصــون الـتــراث
ال ـث ـقــافــي غ ـيــر الـ ـم ــادي ،بمنظمة
الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو ،د .ولـ ـي ــد ال ـس ـي ــف،
محاضرة في المقهى الثقافي عن
الموسيقى الروحانية الكويتية
ف ــي إط ـ ــار ات ـفــاق ـيــة "ال ـيــون ـس ـكــو"
ل ـ ـصـ ــون ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث الـ ـثـ ـق ــاف ــي غ ـيــر
المادي  ،2003حيث قال إن تاريخ
الـمــوسـيـقــى الــروح ـيــة ي ـعــود إلــى
الـحـضــارات القديمة كالحضارة
السومرية والفرعونية والصينية
والهندية ،عندما عرف اإلنسان في

القرية التاريخية
تستضيف فعاليات
فنية وثقافية مدة ٣
أيام

تلك الحضارات العبادة اإللهية،
مستخدما موسيقى لخلق جو
روحاني يقربه من معبوده.
وأض ـ ـ ـ ــاف :ت ـث ـب ــت الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـم ــدون ــات ال ـقــدي ـمــة وال ـش ــواه ــد
األث ـ ــري ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـض ــارات ال ـق ــدي ـم ــة
استعمال الموسيقى في المعابد
السـ ـتـ ـحـ ـض ــار اآللـ ـ ـه ـ ــة ب ـح ـض ــور
الكهنة ،حيث استمرت «الموسيقى
الـ ـ ـ ــروح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» ط ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـع ـ ـصـ ــور
ال ـس ـح ـي ـقــة ،ك ـمــا اس ـت ـم ــرت خــال
عصور األديان السماوية التي كان
آخرها اإلسالم.
وأوض ـ ــح أن ه ـنــاك خـصــائــص
للموسيقى الروحانية من حيث
ط ــابـ ـعـ ـه ــا ،إمـ ـ ــا ديـ ـن ــي كــال ـع ـشــق
اإللـ ـه ــي والـ ـم ــدائ ــح ال ـن ـب ــوي ــة ،أو
ثقافي كالفنون المتعلقة بالعادات
والتقاليد كطقوس الزواج والوفاة
والـ ـ ــزار ،كـمــا أن ـهــا كــانــت تـمــارس
بـعــاطـفــة ع ـفــويــة ،خ ـصــوصـ ًـا في
م ــوض ــوع ـه ــا ال ــديـ ـن ــي ،وب ـســاطــة
اإليقاعات واأللـحــان مع تكرارها
وال ـت ـح ـكــم بـســرعـتـهــا اإلي ـقــاع ـيــة،
فـ ـض ــا ع ـ ــن أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
الم ْن ِشد وأصــوات الكورال
صوت ُ
ال ـم ـســانــدة ل ـلـ ُـمـ ْـنـ ِـشــد ،وال تــدخــل
اآلالت الموسيقية إال فــي نطاق
م ـح ــدود ج ــدا ك ــال ــدف ــوف ،وهـنــاك
دول إسالمية تعتبر استثناء لهذه
الخاصية ،منها على سبيل المثال
تركيا والمغرب.

خصائص
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن أن ـ ـ ــواع
وخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى

ً
السيف متحدثا في المحاضرة
ال ـ ــروح ـ ــان ـ ـي ـ ــة مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى غ ـي ــر
م ــدون ــة (غ ـي ــر م ـن ــوت ــة) وتـسـجــل
فـ ـق ــط ف ـ ــي ذاك ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـمـ ـنـ ـش ــدي ــن،
يـسـتـحـضــرونـهــا م ـتــى م ــا دع ــوا
إلـ ــى إحـ ـي ــاء م ـنــاس ـبــات مـعـيـنــة،
كما أن لها احترامها وتقديرها
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي ،نـ ـ ـظ ـ ــرا الرتـ ـب ــاطـ ـه ــا
بـمـعـتـقــدات الـمـجـتـمــع الــديـنـيــة،
وتعتمد على األشعار الموزونة
باللغة الفصحى أو القريبة من
الـلـغــة الـفـصـحــى .وأش ــار إل ــى أن
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ــروحـ ـي ــة تـنـقـســم
إلـ ـ ــى ن ــوعـ ـي ــن رئ ـي ـس ـي ـي ــن ،هـمــا
الموسيقى الروحية ذات الدافع
الديني المرتبطة بالمناسبات
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـحـ ـتـ ـف ــل ب ـهــا
المجتمع سـنــو يـ ًـا  ،والموسيقى
ال ــروح ـي ــة ذات ال ــداف ــع الـثـقــافــي

المرتبطة بالمناسبات الثقافية
التي يحتفل بها المجتمع.

المناهج التعليمية
وط ــال ــب د .ال ـس ـيــف ب ـض ــرورة
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة
وم ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
ب ـ ـصـ ــون ت ــراثـ ـه ــم الـ ـثـ ـق ــاف ــي غـيــر
الـ ـ ـم ـ ــادي ،مـ ــع إع ـ ـطـ ــاء دور أك ـبــر
للجماعات أو المجموعة المعنية
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـص ــون
والحصر واإلدراج ،وإدراج "صون
ال ـ ـتـ ــراث ال ـث ـق ــاف ــي غ ـي ــر الـ ـم ــادي"
فــي الـخـطــط اإلنـمــائـيــة القصيرة
والـ ـط ــويـ ـل ــة األجـ ـ ـ ــل ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
إدخ ـ ـ ـ ــال "ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـث ـق ــاف ــي غـيــر
الـمــادي" فــي المناهج التعليمية
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ،اب ـ ـت ـ ــداء مــن
ريـ ــاض األطـ ـف ــال ،ب ـمــا يـسـهــم في
غ ــرس وص ـقــل ال ـهــويــة الــوطـنـيــة،
وإح ـيــاء العناصر الـتــراثـيــة التي
انــدثــرت ،أو على وشــك االنــدثــار،
وتشجيع الباحثين على القيام
ب ــال ــدراس ــات وال ـب ـحــوث العلمية
في مجال تدابير الصون ودراسة
ت ـج ــارب وم ـم ــارس ــات الـجـمــاعــات
حــامـلــة عـنــاصــر ال ـت ــراث الثقافي
غـيــر ال ـم ــادي بـمــوافـقـتـهــم الـحــرة
المستنيرة.

القرية التاريخية
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أك ــدت اللجنة
المنظمة لفعاليات أ ي ــام ا لـشــار قــة
الـتــراثـيــة ال ـ ـ  16فــي خــورف ـكــان عن
ج ــاه ــزي ــة ال ـق ــري ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة فــي
المدينة الستقبال الحدث التراثي

من أجواء العروض الفنية

األك ـب ــر م ــن ن ــوع ــه ،وال ـ ــذي ينظمه
معهد الشارقة للتراث تحت شعار
"بالتراث نسمو".
وق ــال رئ ـيــس الـمـجـلــس الـبـلــدي
لـمــديـنــة خــورف ـكــان رئـيــس اللجنة
المنظمة ،د .راشد النقبي" :إن نحو
 40جهة مــن القطاعين الحكومي
وال ـخ ــاص ،ت ـشــارك فــي الفعاليات
التي تنطلق عصر اليوم وتختتم
ب ـ ـعـ ــد غـ ـ ـ ـ ــد" .ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـنـ ـقـ ـب ــي إلـ ــى
تنسيق مسبق مع الجهات المزمع
مشاركتها ،عبر اجتماعات مكثفة
عقدتها اللجنة المنظمة لضمان
خ ـ ــروج الـ ـح ــدث بـ ـص ــورة م ـشـ ّـرفــة،
معبرا عن توقعاته استقطاب أيام
ال ـش ــارق ــة ال ـتــراث ـيــة ف ــي خــورف ـكــان
ح ـش ــد ج ـم ــاه ـي ــري ك ـب ـي ــر ،ف ــي ظــل
تزامنها مع العطلة األسبوعية.
من جانبها ،قالت مديرة بلدية
م ــديـ ـن ــة خ ـ ــورفـ ـ ـك ـ ــان ،ال ـم ـه ـن ــدس ــة
فوزية القاضي ،إن طواقم البلدية
بــالـتـعــاون مــع ال ـج ـهــات الـشــريـكــة،
وعلى رأسها معهد الشارقة للتراث،
جهزت القرية التاريخية.
وأكدت مديرة البلدية أن النسخة
الـ ـ  16ألي ــام الـشــارقــة الـتــراثـيــة في
خــورفـكــان ،تتضمن وجـبــة تراثية
وفـنـيــة وثـقــافـيــة مـمـيــزة تتناسب
م ـ ـ ــع مـ ـخـ ـتـ ـل ــف األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار وتـ ـلـ ـب ــي
تطلعات الجمهور وتحقق الرسالة
المنشودة من إبراز أصالة الماضي
وع ـب ـقــه .ويـحـمــل ال ـبــرنــامــج ال ــذي
أعدته اللجنة المنظمة في خورفكان
ال ـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات الـتــوعــويــة
والترفيهية الجاذبة لألطفال ،عالوة
ع ـل ــى أن ـش ـط ــة عـ ــدة إلب ـ ــراز مــامــح
البيئات المتنوعة التي تزخر بها
خورفكان من بيئات بحرية وجبلية
وزراعية.

ّ
«منتدى اإلسكندرية لإلعالم» ضد األخبار الكاذبة والمفبركة
على مدار ثالثة أيام انعقدت فعاليات {منتدى اإلسكندرية لإلعالم} في دورته السادسة تحت عنوان
{ضد األخبار الكاذبة والمفبركة} .دارت نقاشات مستفيضة بين عدد من خبراء اإلعالم وصحافيين
وطالب جامعات ومهتمين بالعمل اإلعالمي ،حول كيفية التصدي لألخبار الكاذبة ًالتي تنتشر على
المواقع اإللكترونية وينقلها بعض الصحف ووسائل اإلعالم العالمية ،بما يمنحها نوعا من المصداقية
ويجعل الجمهور يتعامل معها باعتبارها حقيقة.
اإلسكندرية – ةديرجلا

●

ّ
أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــ«م ـن ـتــدى
اإلس ـك ـنــدريــة ل ــإع ــام} أح ـمــد عصمت
أن اإلدارة كانت حريصة على تمثيل
معظم الدول العربية في الحضور رغم
ً
مواجهتها صعوبات أحيانا في إنهاء
تأشيرات الدخول للوافدين من بعض
ً
ال ـ ــدول ،م ـش ـيــرا إل ــى أن م ـشــاركــة أكـبــر
عــدد في الــدورة السادسة من المغرب
العربي.
وأوضــح عصمت أن تجربة {مقهى
ال ـش ـبــاب لـلـتـبــادل ال ـم ـعــرفــي} ال ـتــي تم
فيها تبادل الخبرات والمعارف جاءت
استجابة لطلبات المشاركين بالمنتدى
ً
فــي الـسـنــوات السابقة ،مشيرا إلــى أن
ً
ً
ال ـج ـل ـســات ش ـه ــدت ت ـف ــاع ــا وح ــرص ــا
على المشاركة من الشباب المشاركين
بالمنتدى.
أستاذ اإلعالم في الجامعة األميركية
بالقاهرة د .حسين أمين عرض خالل
ال ـج ـل ـســة االف ـت ـت ــاح ـي ــة ك ـي ـف ـيــة تـعــامــل
الدول المختلفة مع األخبار المفبركة،

ً
مؤكدا ضرورة السعي إلى الحد منها،
وال ـس ـمــاح للجمهور بـتـقــديــم بــاغــات
عــن األخ ـبــار المزيفة الـتــي تنشر عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،وهــو ما
يتوافر في إيطاليا وألمانيا ،وإن كانت
األخيرة اتخذت إجراء ات أكثر صرامة
فــي الـتـعــامــل مــع ه ــذا األم ــر عـبــر إل ــزام
شـبـكــات الـتــواصــل ومـحــركــات البحث
بالرد على استفسارات المتابعين لها
ح ــول مـصــداقـيــة األخ ـب ــار ومـصــدرهــا،
وفــي حــال تعذر الــوصــول إلــى الناشر
ُت ّ
غرم الشبكات.
كــذلــك عــرض أمـيــن الـتـحــركــات التي
ت ـق ــوم ب ـهــا فــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا خــال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ــراه ـ ـنـ ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل ص ـي ــاغ ــة
تشريعات قانونية قادرة على التعامل
ّ
للحد من انتشارها
مع األخبار الكاذبة
وتـجـنــب أي تــأث ـيــرات سلبية لـهــا في
ً
االنتخابات ،تحديدا بعد األزمــة التي
شهدتها االنتخابات األميريكة األخيرة.
وتـنــاول رئـيــس التحرير التنفيذي

لصحيفة {ال ـم ـ ِّصــري} إي ـهــاب الــزالقــي
نماذج عدة تحذر من خطورة األخبار
ً
المفبركة في القريب العاجل ،خصوصا
أن ـه ــا ل ــم ت ـعــد تـقـتـصــر ع ـلــى مـعـلــومــة
ُ
خاطئة تنشر عبر مواقع مجهولة أو
ً
شبكات التواصل ،مؤكدا أن ثمة برامج
لـتــركـيــب األص ـ ــوات بــاحـتــرافـيــة عالية
وبمجانية كاملة على اإلنـتــرنــت ،بما
ِّ
يمهد لـخــروج أخـبــار كــاذبــة مــن خالل
الفبركة الصوتية ،كذلك نوعيات آخرى
من البرامج يمكن تعديل رد الفعل خالل
ال ـحــديــث ب ـمــا ي ـظ ـهــره ب ـمــوقــف وكــأنــه
معارض لما يقوله.
ّ
وتــوقــع الــزالقــي أن تـكــون المشاكل
المقبلة فــي هــذا السياق أس ــوأ بكثير
ً
مما شهدته السنوات السابقة ،مشيرا
إلى أن االنتخابات المصرية األخيرة
ش ـهــدت ف ـبــركــة ت ـصــري ـحــات للمرشح
موسى مصطفى موسى ونسبها إلى
مواقع أخبارية شهيرة من دون وجود
راب ـ ـ ــط ح ـق ـي ـقــي لـ ـه ــا ،ولـ ــأسـ ــف الق ــت
ً
ً
تـفــاعــا ألن الـجـمـهــور ك ــان أكـثــر ميال
إلى تصديقها.
الــزالقــي ش ـ ّـدد عـلــى أن الـتـعــامــل مع
األخ ـبــار الـكــاذبــة ومواجهتها بوضع
ً
قوائم سوداء مثال ،ال يمكن أن يتحقق
بحمالت توعوية عبر التلفزيون ونشر
أسـ ـم ــاء ال ـم ـســؤول ـيــن وتـ ـك ــراره ــا ،ألن
هذا النوع من الحمالت يأتي بنتائج
ً
عكسية ،مشيرا إلى أن طريقة مواجهة
األخ ـ ـبـ ــار الـ ـك ــاذب ــة ي ـجــب أن ت ـتــم عبر
منصاتها نفسها.

ضرورة المواجهة

جانب من الجلسات

مدير المعهد السويدي باإلسكندرية
ّ
بـيـتــر وي ـ ــدرود ،أك ــد ضـ ــرورة مــواجـهــة
األخ ـب ــار ال ـكــاذبــة س ــواء عـبــر الـمــواقــع
اإللكترونية أو منصات مواقع التواصل
ً
االجتماعي ،مشددا على أن لدى اإلعالم

إصدارات

ً
صدرت أخيرا في القاهرة عن مؤسسة {شمس للنشر واإلعالم} ،رواية
ُ
{الحب الحقيقي} لألديب والمفكر الدكتور بشير عبد الواحد يوسف،
المقيم في السويد .تقع الــروايــة في  500صفحة من القطع المتوسط،
وتــدور أحداثها في حقبة الستينيات من القرن الماضي ،وهــي الفترة
التي اتسمت بالرومانسية في المجتمعات العربية ،وتتنقل فصولها
بين العراق ،ومصر ،والسودان ،والكويت ،وإنكلترا ،من خالل بطل الرواية
الفتى العراقي النازح من حياة بسيطة في مدينة البصرة ،ليلتحق ببعثة
ً
دراسية في القاهرة ،تاركا ُحب طفولته وصباه ،ليجد حياة أخرى مفتوحة
ُ
على مصراعيها بكل انطالقاتها ومغرياتها وصراعاتها االجتماعية
ً
والطبقية ،ويجد نفسه محاطا بكثير من العالقات المتحررة ،التي تضعه
ُ ً
ً
دائما في مقارنة مع حب صباه في البصرة ،ويظل االختيار معلقا مع
تزايد المغريات ...وبحسب ما ذكرت دار النشر {ستحدث مفاجأة مجنونة
غير متوقعة في نهاية الرواية}.
ُيذكر أن د .بشير عبد الواحد يوسف ،عالم ومفكر وأديب عراقي ،مقيم
ً
في السويد راهناُ .و ِلد في مدينة العمارة بمحافظة ميسان ،عام ،1943
وانتقل مع عائلته في العام نفسه إلــى مدينة البصرة وأكمل دراسته
االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية في مدارسها ،وحصل على بكالوريوس
ماجستير في هندسة الطيران ،ودكتوراه في العلوم السياسية ،ودكتوراه
أخرى في الدراسات المندائية (األديان المقارنة) ،وصدرت له كتب علمية
وفكرية وأدبية ،من بينها{ :بناء هيكل الطائرات ومنظوماتها} ،و{من
حكايات الشعوب} ،و{الصابئة المندائيون بين اإلنصاف واإلجحاف}،
ورواية {الفريضة}.

بائعة الكتب

ّ
تتتبع رواية {بائعة الكتب} (الدار العربية للعلوم ناشرون)
للروائية سينثيا سوانسن حياة امــرأة في ستينيات القرن
العشرين تعمل على التوفيق بين واقعها وعالم أحالمها البديل
ّ
والمحير .فيما يلي نبذة من الكتاب:
ً
ال شيء دائما كما يبدو...
دنفر :1962 ،كيتي ميلر امرأة توافقت مع حياتها الفردية
غير التقليدية .مولعة بمخزن الكتب الذي تديره مع صديقتها
ً
المفضلة ،فــريــدا ،وتتمتع بسيطرة كاملة على إدارت ــه يوما
بعد يــوم ،حيث ُيمكنها أن تأتي وتذهب كما تريد ،من دون
الرجوع إلى أحد ...إال أن األمور مع الطبيب كيفن لم تكن كما
كانت كيتي تأمل.
ثم تبدأ األحالم...
دنـفــر :1963 ،كــاثــريــن أنــدرســون مـتــزوجــة مــن الرس ،حـ ّـب
حياتها .لديهما عائلة جميلة ،ومنزل أنيق ،وأصدقاء .كانت
كيتي ميلر تعتقد أن هذا كل ما تريد ،ولكن ذلك موجود في
أحالمها فقط عندما تنام.
ً
واقتناعا منها بأن هذه األحالم هي ببساطة نتيجة لخيالها
المفرط ،كانت كيتي تتمتع ببطوالتها الليلية في هذا العالم
البديل .ولكن مع كل زيارة إليه تصبح حياة كاثرين الحقيقية
أصعب .فهل ُيمكنها اختيار الحياة التي تريدها؟ إذا كان األمر
كذلك ،ما هي تكلفة بقائها كيتي ،أو أن تصبح كاثرين؟
مع تداخل عالميها اللذين أصبحا ضبابيين ،كان على كيتي
ُ
َّ
والمتخيل ،فإلى أي مدى ستنجح في
أن تميز بين الحقيقي
الفصل بين عالم الواقع وعالم ُ
الحلم؟ وكــأن الــروايــة تسألنا
ً
كـقــراء أيـضــا ،كيف علينا أن نعرف أيــن تقع تلك الـحــدود في
حياتنا الخاصة؟

«هذا اليوم في التاريخ»

أحمد عصمت
ا ل ـقــدرة على تحقيق تنمية المجتمع
عبر دوره المعرفي.
وت ـح ـ ّـدث ال ـكــاتــب الـصـحــافــي خــالــد
البرماوي عن مصادر بعض األخبار
الـمـفـبــركــة ال ـتــي وق ـعــت فـيـهــا مـصــادر
إعــامـيــة ع ــدة ،ومــن بينها مــا اتسمت
ً
بسمعة عالمية ،مشيرا إلى أن صحيفة
ً
«الغارديان» البريطانية عرضت رقما
لثروة الرئيس المصري األسبق حسني
ً
م ـبــارك نـقــا عــن م ـصــادر غـيــر مــوثــوق
فيها وتداوله الجميع نسبة إليها.
وأشار إلى أن آراء الناس ومواقفهم
ً
ً
وانحيازاتهم تؤدي دورا كبيرا في مدى

ً
اقتناعهم بالخبر من عدمه ،موضحا أن
ً
ثمة أخبارا خاطئة نشرها موقع «اليوم
السابع» المصري ولم يعتذر عن ذلك،
كونها جاءت متوافقة مع قناعات قطاع
واسع من المواطنين.
وق ــال ــت ،رئ ـي ـســة ات ـح ــاد الـنــاشــريــن
فــي ال ـســويــد ،آن ــا هــدنـمــو إن الطريقة
الــوح ـيــدة لـمــواجـهــة األخ ـب ــار الـكــاذبــة
اس ـت ـك ـم ــال ص ـنــاعــة األخ ـ ـبـ ــار ال ـج ـيــدة
وال ـحــرص عـلــى وضـعـهــا فــي موقعها
الصحيح ،مشيرة إلــى أن المعلومات
ال ـ ـم ـ ـغ ـ ـلـ ــوطـ ــة ت ـ ــوج ـ ــد ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر
المنحازة والموجهة.

ورش واجتماع
ت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن «م ـ ـن ـ ـت ـ ــدى اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة
لإلعالم» ورش عمل في مجال مكافحة
األخـبــار الـكــاذبــة والفبركة الصحافية؛
بهدف تنمية وتطوير قــدرات العاملين
ف ــي ال ـم ـج ــال ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اج ـت ـمــاع

خــاص بـخـبــراء فــي تكنولوجيا الــذكــاء
االصطناعي واإلع ــام ،ومنتدى خاص
بــال ـت ـع ـل ـيــم اإلعـ ــامـ ــي ف ــي ال ـج ــام ـع ــات،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة عـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن أسـ ــاتـ ــذة
الجامعات في العالم العربي.

صدر عن دار «الساقي» المجلد الخامس (مايو) من كتاب «هذا اليوم
في التاريخ» ،لنجدة فتحي .فيما يلي نبذة منه.
«هذا اليوم في التاريخ» ،زاوية صحافية يومية كتبها نجدة فتحي
ًّ ًّ
ً
مهما وقع
صفوة على امتداد خمس سنوات ،وتناول فيها حدثا تاريخيا
في ذلك اليوم من السنة ،أو سيرة شخصية تاريخية...
ّ
ً
ً
في هذا المجلد ،نقرأ عن شخصيات مهمة قديما وحديثا مثل شجرة
ّ
ّ
الدر والقائد العسكري البريطاني اللنبي ،وشاعر نشيد {موطني} الشهير
إبراهيم طوقان إضافة إلى مطرب الملوك واألمراء محمد عبد الوهاب،
ً
وعن وفاة نابليون منفيا في جزيرة في المحيط األطلسي وثورة
ّ
عـبــد ال ـق ــادر ال ـج ــزائ ــري .كــذلــك ن ـقــرأ فـيــه قـصــص رح ــال ــة مـهـمـيــن مثل
كولومبوس ،ودياز مكتشف رأس الرجاء الصالح .كما نقرأ عن القصة
الغريبة للجاسوس كيم فيلبي والدبلوماسيين البريطانيين اللذين
اختفيا قبله ،مع أحداث أخرى كنهاية االنتداب على فلسطين والنكبة التي
ً
تلته ،فضال على عقد أول مؤتمر قمة عربي وتأسيس {منظمة التحرير}.
ّ
ً
ّ ً
يتألف الكتاب من  12مجلدا ،تصدر تباعا.
نجدة فتحي صفوة ( )2013 – 1923دبلوماسي وكاتب عراقي ،تخرج
فــي كلية الحقوق ببغداد وواص ــل دراسـتــه فــي جامعة لـنــدن .لــه مئات
ّ
المقاالت والدراسات في شتى الصحف والمجالت العربية في العراق
ومصر ولبنان وبريطانيا.

توابل ةديرجلا

•
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ً
ِّ
النفاق» بطريقتي بعيدا عن شويكار
«أرض
م
أقد
شيحة:
هنا
ً
ً
• تؤدي فيه دورا كوميديا بامتياز
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مزاج

أخبار النجوم

تسريبات «نسر الصعيد»
تزعج جمال العدل

ّ
تطل هنا شيحة على الجمهور في رمضان المقبل من خالل مسلسل «أرض النفاق» الذي تواصل
تصويره .في دردشتها مع {الجريدة} تتحدث الفنانة المصرية عن المسلسل الجديد وكواليس
تصويره ،باإلضافة إلى المقارنة بينه وبين الفيلم.
القاهرة – هيثم عسران

حــدثـيـنــا ع ــن مـشــاركـتــك ف ــي في
مسلسل {أرض النفاق}.
المسلسل كــومـيــدي اجـتـمــاعــي،
ً
يـحـمــل أح ــداث ــا مـخـتـلـفــة وشــائـقــة،
وأراه ـ ـ ــن ع ـلــى ظ ـه ــوري م ــن خــالــه
ً
خصوصا أنني ِّ
أقدم
بشكل جديد،
ً
ً
للمرة األولى دورا كوميديا بامتياز.
أتعاون فيه مع مجموعة من زمالئي
الفنانين في مقدمهم محمد هنيدي.
ماذا عن دورك؟

أترقب رد فعل
الجمهور على
المسلسل
{نصيبي
وقسمتك}

أج ـ ـسـ ــد ش ـخ ـص ـي ــة {جـ ـمـ ـيـ ـل ــة}،
زوج ــة مـسـعــود ال ــذي يـقــوم ب ــدوره
محمد هـنـيــدي .يـعــرض المسلسل
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ب ـي ـن ـه ـم ــا فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
ً
كــوم ـيــدي ،خ ـصــوصــا أن الـمــواقــف
ّ
يتعرض لها مسعود تنعكس
التي
ً
عـلــى ح ـيــاة ال ــزوج ــة وت ـكــون ج ــزءا
فيها بشكل أو بآخر.
ق ـ ّـدم ــت ال ـف ـنــانــة شــوي ـكــار ال ــدور
نفسه في الفيلم السينمائي الذي
حمل االسم نفسه.
ِّ
نقدم في المسلسل الفكرة نفسها
لكن بأسلوب مختلف ،وثمة كثير
م ــن اإلضـ ــافـ ــات إن ـم ــا ال أرغ ـ ــب في
ك ـش ـف ـه ــا كـ ــي ال أحـ ــرق
األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وه ــو

أمـ ــر ات ـف ــق ع ـل ـيــه ج ـم ـيــع الـفـنــانـيــن
المشاركين في المسلسل والشركة
ال ـم ـن ـت ـج ــة .ل ـك ــن أؤكـ ـ ــد أنـ ـن ــي أق ــدم
دور جـمـيـلــة بـطــريـقـتــي ال ـخــاصــة.
ح ـتــى أن ـنــي ل ــم أش ــاه ــد الـفـيـلــم كي
ال أتــاثــر بطريقة الــرائـعــة شويكار،
فهي فنانة قديرة لها مكانة مهمة
بتاريخ السينما المصرية وال تجوز
مقارنتي بها.
لكن المقارنة ستكون موجودة.
جمال العدل

مقارنة ليست في محلها ،وأعتقد
ً
أن أحدا لم يقارن بين طاقم األعمال
ال ــدرام ـي ــة األخـ ـي ــرة ال ـت ــي شــاهــدنــا
ً
نسخة سينمائية عنها سابقا وبين
ً
ط ــاق ــم األف ـ ـ ــام ،خ ـص ــوص ــا أن ثمة
ً
ً
فارقا كبيرا بين الفيلم السينمائي
الذي ال يتجاوز الساعتين والعمل
ال ــدرام ــي ال ــذي يـمـتــد تـصــويــره 15
ساعة درامية.

●

{الطوفان}
رغم انشغالك بتصوير المسلسل
فإنك حرصت على السفر الستالم
تكريمك عن مسلسل {الطوفان} في
مهرجان {مكناس} في المغرب.
ّ
س ـع ــدت بــال ـن ـجــاح ال ـ ــذي حــقـقــه
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل عـ ـ ـن ـ ــد عـ ـ ــرضـ ـ ــه ع ـل ــى
ال ـ ـشـ ــاشـ ــات ،وب ـت ـف ــاع ــل ال ـج ـم ـهــور
الـعــربــي كـلــه مـعــه ولـيــس المصري
ف ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب .ح ـ ـ ــرص ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى عـ ـ ــدم
ت ـع ـط ـيــل ت ـص ــوي ــر {أرض ال ـن ـف ــاق}
واستغليت إجازة قصيرة من أجل
ً
اسـتــام تكريمي عــن دوري تقديرا
ً
ل ـل ـم ـه ــرج ــان ،وعـ ـ ــدت س ــري ـع ــا إل ــى
ً
ِّ
ال ـب ــات ــوه ،خ ـصــوصــا أن ـنــا نـصــور
بشكل مكثف.
ّ
لـ ـك ــن ك ـث ـي ــري ــن اعـ ـتـ ـب ــروا ن ـهــايــة
{الطوفان} صادمة؟
ً
أنــا أيـضــا أرى أن النهاية كانت
ً
ّ
صادمة جدا .لكن ثمة تفاصيل أدت
إليها ،مرتبطة باألحداث التي مهدت
لهذه الخطوة .وال أنكر أن نقاشات
دارت خالل التصوير وفي الكواليس
ع ـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـنـ ـه ــاي ــة وإم ـ ـكـ ــان
تعديلها أو تخفيف صدمتها .لكن
الشركة المنتجة رأت أنها األفضل
وت ـت ـفــق م ــع ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي يــرغــب
العمل في تقديمها.

نصيبي
ً
ت ـش ــارك ـي ــن أيـ ـض ــا ف ــي مـسـلـســل
{نصيبي وقسمتك} بجزئه الثاني.

هنا شيحة
ً
جذبتني فكرة العمل ،خصوصا
أن ـنــا نفتقد إل ــى ه ــذه الـنــوعـيــة من
ال ـح ـكــايــات ال ـتــي ت ـقــدم فــي حلقات
ق ـص ـي ــرة وم ـك ـث ـف ــة .ل ـ ــذا لـ ــم أت ـ ــردد
ب ــالـ ـم ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
المسلسل عندما ُعرض علي .كذلك
ُسعدت ألنني تعاونت في الحكاية
ال ـتــي ق ـمــت بـبـطــولـتـهــا م ــع زمـيـلــي
أح ـمــد فـلــوكــس ال ــذي تجمعني به
ص ــداق ــة طــوي ـلــة إال أن ـن ــا ل ــم نعمل
ً
ً
سويا سابقا.
هل شعرت بكيمياء بينكما في
الكواليس؟
بــال ـت ــأك ـي ــد .ال ـت ـف ــاه ــم ال ـمــوج ــود
بـيـنـنــا عـلــى الـمـسـتــوى الشخصي
بـحـكــم عــاق ـت ـنــا ال ـم ـم ـتــدة انـعـكــس
عـلــى الـتـصــويــر ،وع ـلــى التفاصيل
فــي األح ــداث والـصــراع والـمــرواغــة.
وكــانــت كــوال ـيــس الـتـصــويــر جـيــدة

وممتعة بالوقت نفسه ،وأترقب رد
فعل الجمهور على المسلسل عند
عــرضــه عـلــى الـشــاشــات المفتوحة
ً
قريبا.
لشخصية رحمة جانب كوميدي،
كيف تعاملت معها؟
كـ ــانـ ــت تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات {ن ـص ـي ـب ــي
وقسمتك} أســرع مــن أي عمل قمت
به .وصلني السيناريو قبل موعد
ال ـت ـصــويــر ب ــوق ــت ق ـص ـيــر ،ولـكـنــي
واف ـقــت رغ ــم ذل ــك بسبب االن ـجــذاب
ال ــذي شـعــرت بــه تـجــاه الشخصية
مـنــذ ق ــرأت الـسـيـنــاريــو والمعالجة
الدرامية التي كتبها عمرو محمود
ياسين.
هـ ــل اع ـت ــرض ـت ـك ــم م ـش ـك ــات فــي
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر بـ ـسـ ـب ــب ض ـ ـيـ ــق وقـ ــت
التحضيرات؟

مهرجان أسوان لسينما المرأة

ً
ً
إطـ ــاقـ ــا .كـ ــان ال ـت ـص ــوي ــر س ـهــا
ً
وم ـم ـت ـع ــا ،وم ـ ـ ّـر ب ـش ـكــل س ــري ــع لــم
أشعر به.

جديد وسفيرة
حــدث ـي ـنــا ع ــن اخ ـت ـي ــارك سـفـيــرة
لحملة {عينك في عنيا}.
س ـعــدت بــاخ ـت ـيــاري سـفـيــرة من
القيمين على الحملة ا لـتــي تهدف
إلى عالج األسباب التي تؤدي إلى
ال ـع ـمــى ،وت ـش ـجــع ع ـلــى اكـتـشــافـهــا
ً
م ـب ـك ــرا وم ـعــال ـج ـت ـهــا .ت ـش ـهــد هــذه
ً
ً
الحملة نشاطا مكثفا خالل الفترة
المقبلة ب ـجــوالت فــي المحافظات
المصرية ،من فريق العمل للتوعية
بضرورة الكشف المبكر ،والخطورة
التي تنتج عن تأخر عالج األمراض
البسيطة في بدايتها.
مـ ــاذا ع ــن ج ــدي ــدك خ ــال الـفـتــرة
المقبلة؟
أنشغل بتصوير {أرض النفاق}
ً
ِّ
وأرك ــز فيه بشكل كبير ،خصوصا
أن ال ــوق ــت الـمـتـبـقــي ع ـلــى رم ـضــان
ً
ً
والحقا ِّ
أحدد مشروعي
ليس كبيرا،
المقبل.

ً
شــاركــت هنا شيحة أخ ـيــرا فــي فعاليات مـهــرجــان أســوان
لسينما ال ـم ــرأة .تـقــول ح ــول ه ــذه الـتـجــربــة{ :كــانــت مشاركة
إيجابية ،وسعدت باألجواء التي أقيم فيها المهرجان .فمن
المهم أن يكون لدينا مهرجان مصري متخصص في سينما
المرأة ،وفكرة تنظيمه في أسوان أكثر من رائعة لما تتمتع به
المنطقة من موقع جغرافي وطقس جميل .وعندما تتاح لي
ً
الفرصة للمشاركة في أي مهرجان سينمائي ال أتاخر إطالقا}.

القاهرة  -محمد قدري

ش ـهــدت األيـ ــام الـمــاضـيــة وج ــود الـفـنــان مـحـمــد رمـضــان
وطاقم عمل مسلسله الجديد "نسر الصعيد" بمحافظة قنا
في جنوب مصر لتصوير مجموعة من المشاهد هناك تمتد
عشرة أيام.
ومنذ اللحظات األولى التف أهالي المحافظة حول رمضان،
وخاصة أن أصوله تمتد إليها ،وأحاطوا به ليلتقطوا معه
الصور التذكارية باعتباره بطال شعبيا بالنسبة إليهم ،كما
حضروا يوميا مع كل مشاهد رمضان ،وخاصة أن معظمها
خارجية ،ولــم يفوتوا مشهدا واح ــدا إال وص ــوروه ورفعوه
على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي.
ونـ ـش ــرت م ـش ــاه ــد ك ــام ـل ــة ب ــداي ــة م ــن ت ـح ـض ـيــرهــا حـتــى
تصويرها إضافة إلى كواليس نجوم المسلسل في العمل،
مما أزع ــج إدارة الـشــركــة المنتجة للعمل مــن ذل ــك ،إذ عبر
المنتج جـمــال الـعــدل عــن غضبه لطاقم اإلن ـتــاج ،وطالبهم
بضرورة الحد من هذه الظاهرة ،ألن معظم األحداث أصبحت
محروقة ومنشورة على صفحات الفيسبوك ،وهو ما لم يكن
يضعه في الحسبان.
أمـ ــا رم ـض ــان فـيـحـضــر بـصـحـبــة األه ــال ــي وي ـس ـمــح لهم
بالتصوير المستمر ،وخاصة أثناء تصوير مشاهده ،ودائما
ما ينشر له مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحاته
الرسمية على مواقع التواصل معتزا بقربه من الجمهور.
وينتظر طــاقــم الـعـمــل تـصــاريــح وزارة الـصـحــة مــن أجــل
التصوير بمستشفى قنا العام وخاصة مشاهدهم في ثالجة
الموتى ،إذ تشير اللوائح إلى ضرورة قبول الوزارة لذلك أوال،
وهو ما دفع مدير المستشفى لرفض التصوير إطالقا حتى
يحصلوا على التصريح.
وي ـتــوجــه رم ـض ــان وط ــاق ــم عـمـلــه إل ــى مـحــافـظــة األق ـصــر
الستكمال التصوير هناك قبل العودة للقاهرة خالل أسبوع
الستكمال المشاهد المتبقية.

إليسا تعلق على األجواء االنتخابية
في لبنان

«مهرجانات بيت الدين الدولية» في صيف لبنان ...2018
● حفلتان لزياد الرحباني وكارال بروني في أمسية غنائية وعروض راقصة

أعلنت لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية بلبنان برئاسة نورا جنبالط برنامج صيف هذا
العام الذي يمتد بين  12يوليو المقبل و 11أغسطس ،ويشهد عودة الفنان زياد الرحباني
ً
إلى الساحة الفنية فضال عن استضافة كارال بروني ،زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكوال
ألبومها الخامس ،والفنان كاظم الساهر الذي باتت
ساركوزي ،التي ستقدم أغنيات ًمن ً
مشاركته في المهرجانات حدثا سنويا ينتظره محبو فنه.
بيروت -ةديرجلا

•

أفردت
مهرجانات بيت
الدين حصة
للرقص من خالل
عرض مسرحية
{عرس الدم}

{إطــالــة زيــاد الرحباني في
بيت الــديــن حــدث استثنائي}،
ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة وص ـف ــت ن ــورا
جنبالط ،الفنان اللبناني الذي
يعود إلى الساحة الفنية بعد
غياب سنتين ،ويقدم حفلتين
فــي  12و 13يــولـيــو ،وذل ــك في
خــال مؤتمر صحافي عقدته
فـ ـ ــي حـ ـ ـض ـ ــور وزي ـ ـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة
غطاس خوري ،معتبرة أنه أحد
رم ــوز ال ـفــن الـلـبـنــانــي األصـيــل
ويمثل حقبة نضالية من تاريخ
لبنان المعاصر}.
كـشـفــت أن ــه اخ ـت ــار بنفسه
ً
ع ـن ــوان ــا لـحـفـلـتـيــه {ع ـل ــى بيت
الـ ـ ــديـ ـ ــن} ،وسـ ـيـ ـق ــدم خــال ـه ـمــا
ً
أ عـمــاال حفظها جمهوره على
مـ ـ ــدى  45سـ ـن ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
أغ ـن ـيــات ج ــدي ــدة يـحـضــر لـهــا،
وأخرى لم تسجل شهرة ،أو لم
ً
يتم تسجيلها أ ص ــا  ،مشيرة
إلى أنه ،كعادته ،سيأخذ على
عــاتـقــه اخ ـت ـيــار أغـنـيــاتــه الـتــي
يقدمها ،وسترافقه أوركسترا
خ ـ ــاص ـ ــة ،ت ـ ـضـ ـ ّـم مــوس ـي ـق ـي ـيــن
ً
لـ ـبـ ـن ــانـ ـيـ ـي ــن وعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــا (مـ ـص ــر
وس ــوري ــة) وأجــانــب (أرمـيـنـيــا،
وهـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــدا) ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
جوقة ،ويتولى الغناء المنفرد
الفنانان منال سمعان (سورية)
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازم ش ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــن (م ـ ـ ـصـ ـ ــر)،
ً
بمشاركة زياد الرحباني عازفا
على البيانو.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ز يـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـبـ ــق أن

إليسا
ً
تعليقا على األجواء االنتخابية السائدة في لبنان هذه
األيــام غـ ّـردت إليسا على حسابها على{تويتر}{ :األجــواء
اللبنانية تدور حول االنتخابات وهذا شيء عظيم ألننا
لم نعش مثل هذه التجربة منذ عام .»2009
ً
ً
تابعت« :في خالل  19يوما ،يجب علينا جميعا أن نرفع
ّ
ونصوت للدولة التي نريدها».
أصواتنا

شـ ـ ــارك فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ــات بـيــت
ال ــدي ــن بــرف ـقــة ال ـس ـي ــدة ف ـيــروز
في الحفالت التي أحيتها في
القصر التاريخي.

وليد توفيق ونصيحة
ّ
للتخلص من التوتر

كارال بروني وكاظم الساهر
ح ــول مـشــاركــة ك ــارال بــرونــي،
زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
الـســابــق نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،في
المهرجانات أوضحت جنبالط
أنها ستقدم حفلة في  30يوليو
تطبعها بــ{لمسة فرنسية} عنوان
ألبومها الخامس.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال وزي ــر
الثقافة الدكتور غطاس خوري إن
الرئيس الفرنسي السابق نيكوال
ســاركــوزي أعــرب له خــال عشاء
خاص عن حماسته للمجيء إلى
لبنان بهذه المناسبة.
أم ـ ــا الـ ـفـ ـن ــان ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر،
فأكدت جنبالط أنه سيعود هذا
ً
ال ـعــام أي ـضــا إل ــى الـمـســرح الــذي
ً
بــات استقباله فيه تقليديا مع
كــل مــوســم ،فــي حفلتين فــي 27
و 28يوليو.

مسرح وسيرك
ألن م ـهــرجــانــات بـيــت الــديــن
ت ـل ـب ــي األذواق ك ـ ــا ف ـ ــة ،أ ف ـ ـ ــردت
حصة للرقص من خــال عرض
مسرحية {عرس الدم} ألنطونيو
غ ـ ـ ــا ي ـ ـ ــدس (  19و  20يـ ــو ل ـ ـيـ ــو)

نورا جنبالط خالل المؤتمر الصحافي
وه ــي م ـس ـتــوحــاة م ــن مسرحية
فيديريكو غارسيا لوركا ،كذلك
تستضيف في  25يوليو ،الفنانة
ً
أوتيه لمبر التي ستقدم عرضا
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن مـكــالـمــة هاتفية
م ــدت ـه ــا ث ـ ـ ــاث سـ ــاعـ ــات بـيـنـهــا
وب ـيــن مــارلـيــن ديـتــريــش حدثت
عام .1988
أوضحت نــورا جنبالط حول
ً
ه ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث{ :قـ ـب ــل  30ع ــام ــا،
وب ـع ــد الـ ـف ــوز ب ـج ــائ ــزة مــولـيـيــر
( )Moliére Awardعــن أدائ ـهــا

في {كاباريه} في باريس ،أرسلت
أوت ـي ــه بـطــاقــة بــريــديــة لـمــارلـيــن
ال ـتــي كــانــت تـعـيــش ف ــي ال ـجــادة
 12في مونتان منذ العام 1979
م ـع ـتــذرة ع ــن الـجـلـبــة اإلعــامـيــة
الـتــي أحــدثـتـهــا ،وع ــن مقارنتها
بمارلين ديتريش .وكانت أوتيه
في بداياتها المهنية بالمقارنة
ً
مـ ــع م ــارلـ ـي ــن ال ـم ـت ــأل ـق ــة ع ــرض ــا
ً
وم ـ ـس ـ ــرح ـ ــا .ونـ ـسـ ـم ــع م ــارلـ ـي ــن
ت ـت ـح ــدث ع ــن ح ـيــات ـهــا وعـمـلـهــا
وأسـلــوبـهــا وعــاقـتـهــا المعقدة

تحية إلى بيار صادق

ً
ً
ً
تـنـظــم لجنة مـهــرجــانــات بـيــت الــديــن مـعــرضــا فـنـيــا مــرافـقــا
للحفالت والـعــروض سيكون تحية من بيت الدين إلى الفنان
بيار صــادق الــذي ترك ثــروة فنية في النقد السياسي تستحق
إعادة اكتشاف .إشارة إلى أن المهرجانات منذ انطالقتها تحرص
على إقامة معارض فنية بهدف تحقيق حضور للريشة واللون
والصورة الفوتوغرافية إلى جانب الفن.

مع ألمانيا ومآسيها وشغفها.
وتـخـبــرنــا أوت ـيــه قـصــة مــارلـيــن،
وتؤدي أجمل أغانيها ،وفصول
حياتها منذ {كاباريه برلين} إلى
تعاونها مع بورت باكاراه}.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـفـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة (9
و 10و 11أغ ـس ـط ــس) ،فــأشــارت
جـنـبــاط إل ــى أن ـهــا سـتـكــون مع
{سيركوبوليس} حيث نشاهد
{سـيــرك إلــويــز ال ــذي يجمع بين
ال ـ ـف ـ ـنـ ــون وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح والـ ــرقـ ــص
وع ــال ــم م ــدن ــي مـنـمــق بـمـشــاركــة
ً
 12بهلوانيا ،وتصميم مسرحي
م ـب ـت ـك ــر وم ــوسـ ـيـ ـق ــى وعـ ـ ــروض
فيديو تنقلنا إلى عالم يتحدى
فيه الخيال الحقيقة.
يذكر أن {سـيــرك إلــويــز} ّ
يقدم
ً
عروضا ترفيهية بــارزة منذ 25
ً
عــامــا ،وأصـبــح عــامــة فــارقــة في
ً
اإلبداع الفني الحركي ،متصدرا
عالم السيرك المعاصر.

وليد توفيق
عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام» ،نشر الفنان
وليد توفيق صورة جمعته مع أحد أصدقائه في ألمانيا،
وعلق عليها« :مع أخي الغالي بودي في ألمانيا ،ونصيحة
كل ما كنتوا معصبين كلو آيس كريم بتروقوا».
يذكر أن وليد توفيق احتفل بعيد ميالده بداية أبريل
الجاري ،وشارك جمهوره بمقاطع فيديو عبر «إنستغرام».
في سياق آخر ،نفى توفيق ما تردد الفترة الماضية حول
إعادة توزيع أغنيته «انزل يا جميل في الساحة».
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المخرج إيهاب لمعي :مشغول بالتعبير عن هموم المواطنين
عاد المخرج ايهاب لمعي إلى السينما المصرية من خالل فيلمه الجديد «قسطي بيوجعني» الذي استقبلته دور العرض السينمائية خالل موسم أعياد الربيع.
في حواره مع «الجريدة»ّ ،
يتحدث لمعي عن الفيلم وردود الفعل عليه ،باإلضافة إلى كواليس اختيار األبطال.
القاهرة – هيثم عسران

ردود الفعل حول
«قسطي بيوجعني»
أسعدتني

كيف و جــدت ردود الفعل على
فيلمك «قسطي بيوجعني»؟
س ـم ـعــت ردود ف ـعــل إ ي ـجــا ب ـيــة
أسعدتني مع بداية إطالق الفيلم.
كــذ لــك تابعت خــال يــوم العرض
ا لـ ـ ـخ ـ ــاص رأي ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ف ــي
اإليفيهات والمواقف التي تجمع
ً
األب ـ ـطـ ــال وك ـ ــان إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،وه ــو
انطباع أولي بالتأكيد وأتمنى أن
يتضاعف اإل قـبــال على مشاهدة
الفيلم خالل الفترة المقبلة.
ماذا عن اإليرادات؟
ث ـ ـمـ ــة مـ ــاح ـ ـظـ ــة مـ ـهـ ـم ــة ي ـجــب
أخذها في االعتبار في ما يتعلق
ب ـم ـســألــة اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،وهـ ــي ع ــدد
نسخ الفيلم ،كذلك أننا واجهنا
مشاكل في النسخ التي تسلمتها
ً
دور ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،خ ـ ـصـ ــو صـ ــا فــي
مدينة اإل سـكـنــدر يــة ،فلم ُيعرض
الفيلم في صاالت عدة كنا أعلنا
عن و جــوده فيها .ولكن الموسم
مستمر ،ورغم أن الفترة المقبلة
س ـت ـش ـه ــد بـ ــدايـ ــة االمـ ـتـ ـح ــان ــات،
ف ــإنـ ـن ــي مـ ـتـ ـف ــائ ــل ،وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن
يتواصل ازد ه ــار السينما خالل
ً
ا ل ـ ـعـ ــام وال ي ـب ـق ــى ق ـ ــا ص ـ ــرا ع ـلــى
األعياد.

األبطال
ح ــدث ـن ــا ع ــن اخـ ـتـ ـي ــارك بـطـلــي

الفيلم هاني رمزي ومايا نصري.
أع ـم ــل ب ــأس ـل ــوب م ـخ ـت ـلــف فــي
ما يتعلق بــاأل فــام التي أكتبها.
ِّ
ب ـعــد االن ـت ـهــاء م ــن ال ـك ـتــابــة أفــكــر
ف ـ ــي األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ول ـ ـيـ ــس الـ ـعـ ـك ــس،
ك ــي ال أك ــون أس ـيــر ف ـنــان مـحــدد.
عـ ـن ــدم ــا أن ـ ـجـ ــزت نـ ــص «ق ـس ـط ــي
بـيــوجـعـنــي» تــوجـهــت إل ــى هــانــي
رمزي ،ألنه الممثل الوحيد الذي
ي ـم ـك ـن ــه ت ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ــدور وع ـن ــدم ــا
ً
قـ ــرأه ت ـنــاق ـش ـنــا س ــوي ــا ف ــي أم ــور
ع ـ ــدة وأبـ ـ ـ ــدى ت ـح ـم ـس ــه .وب ــدأن ــا
ف ــي ال ـب ـح ــث ع ــن ال ـب ـط ـل ــة ،ف ـطــرح
اس ـ ــم م ــاي ــا نـ ـص ــري ل ـك ـن ــي ك ـنــت
أ عــرف أن لديها رغبة في التفرغ
لـعــائـلـتـهــا ،وأخ ـبــرتــه بــذلــك لكنه
تـمـســك بــا لـمـحــاو لــة مـعـهــا بحكم
الصداقة العائلية التي تجمعنا.
وعـ ـن ــدم ــا تـ ـح ــدث إلـ ـيـ ـه ــا ،أبـ ــدت
ً
ً
تخوفا وترحيبا في أن ،ووعدها
رمزي بأن نساعدها على أال يؤثر
الفيلم في رعايتها عائلتها.
م ـ ـ ــاذا عـ ــن اخـ ـتـ ـي ــار م ـص ـط ـفــى
أب ـ ـ ــو سـ ــريـ ــع واإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـع ـتــز
الدمرداش؟
م ـص ـط ـف ــى أب ـ ــو سـ ــريـ ــع ف ـن ــان
مــوهــوب ومـمـثــل مـحـتــرف ،وقـ ّـدم
مجموعة مــن المشاهد المؤثرة
فــي ا لـفـيـلــم .سـعــدت بالعمل معه
وأتوقع أن يكون له مستقبل كبير
في التمثيل خالل الفترة المقبلة.

أما معتز الدمرداش فشاهدته
في إحدى حلقات برنامج «أخطر
ِّ
رجل في العالم» ،وهو ُيقلد والده
الراحل نور الدمرداش ،ورأيت أنه
الشخص الذي كنت أتخيله خالل
ك ـتــابــة ال ـس ـي ـنــاريــو .ل ــذا عــرضــت
عليه المشاركة في الفيلم ،وهو
مـمـثــل لــد يــه مــو هـبــة لــم يخرجها
بـعــد إزاء ال ـكــام ـيــرا ،ووج ــه قــادر
ع ـلــى ت ـقــديــم ان ـف ـع ــاالت مـخـتـلـفــة
تـعـبــر عــن ا لـحــا لــة ا لـتــي تعيشها
الشخصية.

صعوبة وعودة
ما هو أصعب مشهد في الفيلم
بالنسبة إليك؟
المشاهد كافة في الفيلم تكمل
ً
بـعـضـهــا ب ـع ـضــا وك ـل ـهــا صـعـبــة.
ثمة لقطات ربما يراها المشاهد
س ـه ـل ــة ف ـي ـم ــا ت ـك ـم ــن ص ـعــوب ـت ـهــا
فــي التنفيذ ،و ثـمــة مشاهد كنت
ً
ح ــري ـص ــا ع ـلــى أن ت ـخ ــرج بـشـكــل
محدد.
لـمــاذا تــأخــرت فــي الـعــودة إلى
السينما؟
لم أتاخر .ثمة مراحل متعددة
لـصـنــاعــة الـفـيـلــم يـجــب أن تــأخــذ
حقها ووقتها ،كذلك ال يجب أن
يتأثر العمل الذي أقدمه بالرغبة
ً
ف ـ ــي طـ ــرحـ ــه سـ ــري ـ ـعـ ــا .اس ـت ـغ ــرق

ً
«ق ـس ـط ــي ب ـيــوج ـع ـنــي» وقـ ـت ــا فــي
ال ـك ـتــابــة ،ث ــم بـ ــدأت بــالـبـحــث عــن
األبطال والتمويل وغيرهما من
ت ـفــاص ـيــل ف ـن ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أن ـن ــا تــوق ـف ـنــا ف ـت ــرة ل ـل ـب ـحــث عــن
دي ـكــور الـمـسـتـشـفــى ال ــذي يشكل
ً
ً
مكانا مهما في األحداث .وعندما
وجــدنــاه ك ــان بـطــل الـعـمــل هــانــي
رمزي انشغل بتصوير برنامجه
ً
ا لــر مـضــا نــي .لــذا استغرقنا وقتا
ً
أكثر نسبيا مقارنة بغيرنا حتى
ان ـت ـه ـي ـن ــا مـ ــن ال ـت ـص ــوي ــر بـشـكــل
كامل.

مشكلة وقضية

ي ـعــوق قــدرت ـهــم ع ـلــى س ــداد هــذه
اال لـتــزا مــات ويدخلهم فــي دوا مــة
ال ـت ـع ـصــر ،ه ــي اخـ ـت ــراع أم ـيــركــي
ب ــاألس ــاس وظ ـه ــرت مـشــاكـلــه في
أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم .اخ ـت ــرت أن أق ــدم
القصة في حارة شعبية مصرية
ألن ـن ــي م ـص ــري ،وأع ـ ــرف طـبـيـعــة
ال ـح ــارة بـشـكــل ج ـيــد ،فــالـمـشـكـلــة
ليست وليدة اللحظة أو سنوات
م ـ ـحـ ــدودة ول ـك ـن ـه ــا ت ــأت ــي ضـمــن
نـ ـ ـظ ـ ــام اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ومـ ـنـ ـظ ــوم ــة
عالمية قائمة عليها بشكل كامل.
واخترت هذه القضية النشغالي
بـهـمــوم الـمــواطـنـيــن ورغـبـتــي في
التعبير عنها.

لكن تــردد أن مشكلة إنتاجية
كانت السبب في تأخركم؟
ه ــذا ال ـك ــام ع ــار م ــن الـصـحــة.
ً
اسـتـغــرقـنــا وق ـتــا فــي الـبـحــث عن
ال ــدي ـك ــور الـ ــذي نــرغــب بـتـصــويــر
مـشــا هــد المستشفى فـيــه ،وكنت
ً
حـ ــري ـ ـصـ ــا عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـك ــان
يناسب طبيعة األحداث ،ال سيما
ً
ً
ِّ
أن المستشفى تشكل جزء ا مهما
في ّ
تحو ل ظروف البطل ونظرته
إلى الحياة.
ه ــل ت ــأث ــرت ف ــي ك ـتــابــة الـفـيـلــم
باألوضاع االقتصادية األخيرة؟
فـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــط وت ـح ـم ـي ــل
المواطنين أعباء مالية أكبر بما

محمد عادل

المخرج ايهاب لمعي

فيلم سينمائي
حول مشروعه السينمائي المقبل يقول إيهاب لمعي « :بدأت
ً
التحضير لفيلم سينمائي جديد أخيرا ،لكن لن أعلن تفاصيله
إلى حين االنتهاء من التعاقد مع شركة اإلنتاج ،باإلضافة إلى
ترشيح األبطال».

كريم فهمي :زوجتي اختارت آيتن عامر لـ{علي بابا»
عاد كريم فهمي إلى السينما بفيلمه الجديد «علي بابا» الذي ّ
تصدر شباك التذاكر
ً
خالل موسم أعياد الربيع ،متفوقا على بقية األفالم.
في دردشته مع «الجريدة» ّ
يتحدث الفنان المصري عن الفيلم ودوره وكواليس
التصوير وأسباب التأخير.
القاهرة – هيثم عسران

حدثنا عن مرحلة كتابة الفيلم.
بـ ــدأت كـتــابــة الـفـيـلــم م ــع زمـيـلــي ف ــادي
أبــو الـسـعــود ،ثــم فضلت أن أتــابــع العمل
ب ـم ـفــردي ،إذ شـعــرت ب ــأن خـيــوط القصة
وتفاصيلها فــي ي ــدي .وك ــان ُيـفـتــرض أن
يتولى اإلنتاج محمد السبكي ،لكن الفيلم
ل ــم يـكـتـمــل م ـعــه ألسـ ــاب خ ــاص ــة .م ــن ثــم،
اتجهت بعد ذلك إلى المنتج أحمد السبكي
ّ
تحمس للعمل فخرج إلى النور بعد
الذي
مناقشة التفاصيل.
ه ــل أث ـ ــرت ال ـت ــأج ـي ــات ال ـم ـت ـك ــررة في
ً
الفيلم سلبا؟
ل ـ ــم تـ ــؤثـ ــر الـ ـت ــأجـ ـي ــات ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــورة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـت ـ ّـي خ ـ ــرج ب ـه ــا ال ـع ـم ــل إل ــى
الجمهور ،إذ وفر المنتج أحمد السبكي
اإلمـكــانــات الــازمــة ،ولــم يبخل بــأي أمــر.
ً
عموما ،المنتج الذي ُيدرك طبيعة السوق
السينمائي ينفذ ما يحتاج إليه الفيلم
من دون تردد.
ماذا عن اختيار آيتن عامر؟
ايتن ممثلة موهوبة من وجهة نظري،
ً
وأض ــاف ــت ك ـث ـي ــرا إلـ ــى الـشـخـصـيــة الـتــي
جسدتها وكان لها دور كبير في نجاحها،
والـجـمـهــور تـفــاعــل مـعـهــا .والـحـقـيـقــة أن
زوجتي هي التي رشحتها بعدما قرأت
القصة ،وكانت وجهة نظرها صائبة.

كريم فهمي

كانت الكواليس جميلة وفريق العمل كان
ً
متعاونا ولديه رغبة في تقديم عمل جيد،
ً
وكنت تعاونت مع الغالبية سابقا سواء
آيـتــن عــامــر أو أحـمــد فـتـحــي ،واستمتعنا
ً
بالعمل سويا وستبقى هذه التجربة في
ذاكرتنا كلنا.

اإلنترنت مفتوحة لكل الناس وبإمكانهم متابعة
ً
مــا يــريــدون مــن خاللها .ولـمــا كنا نـقـ ِّـدم فيلما
طبيعته كوميدية ،فأعتبر إصــرار الرقابة على
ً
ً
ً
ذلك أمرا غريبا ،رغم قناعتي بأن لديها منهجا
في العمل تتبعه مع األعمال كافة .يبقى أنني
أهدف في مشاريعي إلى مخاطبة أفراد العائلة
كلهم وليس مرحلة عمرية محددة ،و{علي بابا»
ً
ً
تحديدا عائلي وليس فيلما للكبار فقط.

حدثنا عن كواليس العمل.

تأليف وتصنيف

عرض وإيرادات

ّ
تكرر في الفيلم تجربة التأليف لنفسك.
كيف يختلف ذلك عن اختيارك ألدوار من
تأليف آخرين؟

أال تــرى أن توقيت عــرض الفيلم يظلمه من
ناحية اإليرادات؟

ً
عندما أكتب عمال أتخيل نفسي في الدور
وأدرك الـتـفــاصـيــل الـخــاصــة بالشخصية
وال ـش ـخ ـص ـيــات األخـ ـ ــرى ،وال أح ـت ــاج إلــى
تحضير له .وال أنكر أن ثمة حالة خاصة
من المتعة في ذلك .والحقيقة أن المؤلف من
الصعب أن يقتنع بكتابة غيره ،لذا أتأني
ً
كثيرا في نوعية األعمال التي ّ
أقدمها.

ع ـن ــدم ــا ت ـش ــاه ــد ال ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـص ــاالت
الـسـيـنـمــائـيــة ت ـع ــرف رد ف ـعــل ال ـج ـم ـهــور،
وان ـط ـبــاعــاتــه وال ـم ــواق ــف ال ـت ــي أضـحـكـتــه
واإليـفـيـهــات الـتــي تـفــاعــل معها واآلخ ــرى
ً
التي لم تلق قبوال .والحقيقة أن االنطباعات
ً
كانت في غاية اإليجابية وأسعدتني جدا.

ل ـكــل م ــوس ــم س ـي ـن ـمــائــي م ـم ـيــزاتــه وع ـيــوبــه
ً
أي ـض ــا ،وف ــي الـنـهــايــة تــوقـيــت ال ـع ــرض مـســألــة
باإلنتاج والتوزيع وال عالقة لها بي
مرتبطة ّ
كممثل .حقق الفيلم إيرادات جيدة مع أول أيام
طــرحــه ،والــربـيــع رغــم ضيقه وخـضــوع الطالب
لالمتحانات فيه ،كذلك البداية المبكرة لشهر
ً
ً
رمضان ،فإنه يبقى موسما سينمائيا يستقطب
الجمهور.

كيف وجــدت تصنيف الفيلم ضمن فئة
ً
 18عاما وما فوق؟
استغربت تصنيف الرقابة الفيلم 18+
رغم حذف مشهد محوري من وجهة نظري
في األحداث ،اضطررنا إلى أن نستبدل به
ً
مشهدا آخر لنحافظ على السياق الدرامي.
وأجهل سبب التمسك بحذفه مع أنــه كان
سيضيف إلى األحداث ،وال ننسى أن شبكة

مــا سـبــب حــرصــك عـلــى زي ــارة الـصــاالت
خالل عرض الفيلم؟

أهدف في مشاريعي
إلى مخاطبة أفراد
العائلة كلهم

تعافيت من إصابتي

ً
كان كريم فهمي ّ
تعرض إلصابة أخيرا خالل تصوير أحد المشاهد .يقول في
واستأنفت إنجاز دوري في ِّمسلسل «أمر
لله،
الحمد
منها
هذا السياق« :تعافيت
ُ
ً
واقــع» .كنت أصـ ِّـور إحــدى لقطات الحركة عندما أصبت .وراهـنــا أكثف مشاهدي
ً
للحاق بالعرض الرمضاني الذي أحضر فيه أيضا بقصة مسلسل «سك على بناتك»
لعلي ربيع».

التوزيع السينمائي ...شبح يواجه أفالم عيد الفطر المصرية
أعلن صانعون مصريون مشاركة أفالمهم في سباق عيد
ومنهم من يتابع العمل حتى ً
الفطر المقبل ،منهم من انتهى من التصوير والعمليات الالحقةً ،
ً
اآلن .وتكمن المشكلة في األعمال الكثيرة المقرر طرحها وفقا لرؤية الشركات اإلنتاجية ،في حين تقف شركات التوزيع معوقا إزاء استكمال الخطة نظرا
إلى أن للموسم طاقة استيعابية ال تحتمل العدد المنتظر ،ولكل جهة توزيع حصة من األفالم ال تستطيع تجاوزها ،وبعضها ليس لديه ظهير قوي
يحميه من الشركات األخرى.
القاهرة -محمد قدري

من المتوقع أن
يخرج « 3شهور»
ألحمد السقا
من السباق

ت ــدخ ــل «دوالر ف ـي ـل ــم» سـ ـب ــاق عـيــد
الفطر المقبل بفيلم « ســوق الجمعة»
مــن بطولة عـمــرو عبد الجليل ودالل
عـبــد الـعــزيــز ونـســريــن أم ـيــن ،وإن ـتــاج
«فيلم أوف إيجيبت» .واستقرت الشركة
الـ ـم ــوزع ــة ع ـلــى إطـ ــاقـ ــه ،ف ـي ـمــا ق ــررت
تأجيل «تراب الماس» من بطولة آسر
ياسين ومنة شلبي لطرحه بين الفطر
واألضحى ،ال سيما أنه ليس من األفالم
التي تصلح لجمهور العيد ألنه «دسم».
وتــدخــل «الشركة العربية للتوزيع»
الـمــوســم المقبل بــأفــام المنتج أحمد
الـسـبـكــي :األول «ق ـلــب أم ــه» مــن بطولة
شيكو وهشام ماجد ،ويتبقى أسبوعان
على االنتهاء منه ،فيما خرج «الديزل»
لمحمد رمضان من السباق لعدم القدرة
على إنجازه قبل العيد بسبب انشغال
بطله بمسلسله الجديد.
أمـ ــا ال ـف ـي ـلــم ال ـث ــان ــي الـ ـ ــذي ي ـخــوض
فـيــه الـسـبـكــي ال ـس ـبــاق فـهــو «والد أبــو
إسـمــاعـيــل» مــن بـطــولــة سـعــد الصغير
وبوسي ،فيما يقف فيلمه الثالث على
أم ــل بــال ـعــرض وه ــو «ب ـي ـك ـيــا» لمحمد
ً
رجب ،علما بأن آماله باتت ضعيفة ألن
من الصعب أن ينافس المنتج بثالثة
أفالم دفعة واحدة ،إذ يظلم أحدها.
ِّ
وتـ ــوزع شــركــة «األخـ ــوة المتحدين»
ل ــإن ـت ــاج والـ ـت ــوزي ــع فـيـلـمـهــا ال ـجــديــد
«ال ـك ـنــز  »2م ــن بـطــولــة مـحـمــد رمـضــان
ومحمد سعد بنفسها في قاعات ودور

عــرض عــدة .كذلك ربما يتولى المنتج
ولـيــد مـنـصــور ع ــرض «ال ـبــدلــة» للنجم
تــامــر حـسـنــي وأكـ ــرم حـسـنــي ،ذل ــك من
خالل الشركة نفسها ،وستتضح معالم
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ذل ــك م ــن عــدم ـهــا خــال
األيام المقبلة.

تهديد
وح ـج ــزت األف ـ ــام ال ـســاب ـقــة مـكــانـهــا
ً
رسميا خالل عيد الفطر بالتنسيق مع
شركات التوزيع الثالث والمتحكمين
في سوق التوزيع السينمائي المصري.
لكن على الجانب اآلخــر ،ثمة مجموعة
أعمال لم تتعاقد شركات إنتاجها مع
جهات توزيع ،ما يهددها بالخروج من
الموسم أو العرض على شاشات قليلة،
من ثم حصولها على إيرادات ضعيفة.
ويقف المنتج تامر مرسي في موقف
ح ـ ــرج ،إذ أن ـت ــج ح ـتــى اآلن «ل ـي ـلــة هنا
وسرور» لمحمد إمام وياسمين صبري
و{ب ـن ــي آدم» لـيــوســف ال ـشــريــف وديـنــا
الشربيني ،ذلك من خالل شركة اإلنتاج
الـجــديــدة «سينرجي فيلمز» فــي أولــى
سنواتها اإلنتاجية ،فيما أنه ليس لديه
ظهير توزيعي بعد ،لــذا ربما يتعاقد
مع «األخوة المتحدين» التي ستوزع له
ً
ً
عمال واحدا وتجبره على إرجاء اآلخر.
وتتجه الـمــؤشــرات إلــى فيلم إمــام ألنه
كوميدي ويناسب جمهور الفطر.

ويوزع المنتج وائل عبد الله فيلمه
«أبلة طم طم» من بطولة ياسمين عبد
العزيز وبيومي فؤاد من خالل شركته
وشــركــة محمد رم ــزي ،ولـكــن المشكلة
تكمن فــي ع ــدم ملكيته قــاعــات عــرض،
ل ــذا سيتجه إل ــى الـتـعــاقــد مــع القيمين
على بعض الـقــاعــات مــن «دوالر فيلم»
و{األخوة المتحدين» ،وسيواجه المنتج
أحمد السبكي الفيلم من خالل «الشركة
ً
ال ـعــرب ـيــة» ألن ــه يـسـيـطــر عـلـيـهــا راه ـن ــا
بأفالمه.
ويتواصل المنتج محمد السبكي في
إطــار ودي مع شركات العرض إلطالق
فـيـلـمــه ال ـجــديــد «ح ــرب ك ــرم ــوز» ،ولـكــن
لــم يتفق مــع شركة بعينها بعد ،وهو
يـ ــدرس ال ـح ـضــور ف ــي ق ــاع ــات شــركــات
ً
ال ـتــوزيــع ال ـثــاث ،خـصــوصــا أن فيلمه
الــذي يقوم ببطولته أمير كــرارة تكلف
مــوازنــة مالية ضخمة اقـتــربــت مــن 45
مليون جنيه.
وأع ـلــن الـمـخــرج خــالــد يــوســف طــرح
فيلمه الجديد «كــارمــا» خــال الموسم
الجديد ،ومع «الشركة العربية للتوزيع»
ً
الــذي كــان يتعاون معها سابقا ،ولكن
تــواجـهــه مشكلة وج ــود أف ــام المنتج
أحمد السبكي ،ما يقلل حظوظ عرض
عمله فــي ص ــاالت ع ــدة ،لــذا ربـمــا يلجأ
إلى تأجليه.
وانـ ـتـ ـه ــى ط ــاق ــم « »122مـ ــن ب ـطــولــة
ط ــارق لطفي مــن التصوير ومــا بعده،

ً
وأصـ ـ ـب ـ ــح ال ـف ـي ـل ــم ج ـ ــاه ـ ــزا ل ـل ـع ــرض،
وتتعاون الشركة المنتجة مع «دوالر
فـيـلــم» لـلـتــوزيــع ولـكــن تـقــف الخريطة
ال ـت ــوزي ـع ـي ــة إزاء ال ـف ـي ـلــم خ ـ ــال عـيــد
الـفـطــر الـمـقـبــل ،مــا قــد يـجـبــر الـشــركــة
على تأجيله إلــى مــا بعد عيد الفطر،
أو البحث عن متنفس من خالل شركة
توزيع أخرى.
ك ــذل ــك م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـخ ــرج «3
شـ ـه ــور» ألحـ ـم ــد ال ـس ـق ــا م ــن ال ـس ـبــاق
بسبب المشكالت التي واجهت الفيلم
في سفر طاقمه إلى الواليات المتحدة
األميركية ،وإخفاقه باللحاق بالعيد،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم ت ـعــاقــد ال ـشــركــة
المنتجة مع شركة موزعة بعد.

مدير توزيع
ق ـ ـ ــال أح ـ ـ ــد م ـ ــدي ـ ــري الـ ـت ــوزي ــع
ب ــواح ــدة م ــن أك ـب ــر ال ـش ــرك ــات في
مصر ،رفض اإلفصاح عن هويته،
ً
إن موسم عيد الفطر سيكون قويا
ً
ً
ن ـظ ــرا إل ــى ط ــرح ن ـحــو  12فيلما
خ ــال ــه ،لـكـنــه أوضـ ــح أن «قــاعــات
العرض المصرية ال تتحمل أكثر
من ستة أفالم ،ما سيجبر البعض
على التأجيل والبعض اآلخر على
الحضور في دور أقل».

ملصق فيلم {البدلة}
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fitness

ّ
األلم ...مسكنات تهزمه بال آثار جانبية!

ً
هل ينجح الباحثون قريبا في هزم األلم من
دون اآلثار الجانبية المريعة لألدوية األفيونية؟
جيمس زادينا أحد الباحثين الذين يحاولون كل ما
باستطاعتهم لتحقيق ذلك .كلما نشر مقالة جديدة
في هذا المجال ّ
يتكرر الوضع نفسه :يبدأ هاتف
مختبره في «نيو أورليانز» في الواليات المتحدة
األميركية بالرنين ،وتتدفق الرسائل إلى بريده
اإللكتروني ،ويتلقى رسائل نصية من الناس حول
العالم إلخباره بحجم ألمهم.
في آخر  20سنة كان زادينا ،وهو احث في كلية
الخاص
{تولين} الطبية وفي نظام الرعاية الصحية ً
بالمحاربين القدامى في جنوب شرق لويزيانا ،رائدا في
المعركة الرامية إلى هزم خصم قديم ًلإلنسان :األلم
الجسدي .لكن اتخذ عمله ً
منحى جديدا في الفترة
األخيرة.
مع وصول معدل الوفيات المرتبط باألدوية األفيونية
وإدمانها عليها في الواليات المتحدة إلى مستويات
زادينا تصميم نوع جديد من مسكنات
وبائية ،يحاول ً
ألم ال تعطي آثارا جانبية مريعة كتلك التي تسببها
األدوية الطبية الشائعة مثل األوكسيكونتين.
تبدو ّ
مهمته صعبة ألن اآلليات ًالتي تسمح لتلك
األدوية بتخفيف األلم تؤدي غالبا إلى إدمان مريع
لألدوية وإساءة استعمالها.

آدم بيور

 %8من المرضى
الذين يتناولون
المسكنات
يدمنونها وفق
المعهد الوطني
لإلدمان على
األدوية

األدوية
األفيونية
ً
أصبحت خيارا
ً
تلقائيا رغم
وجود بدائل
أفضل منها

الباحثون
يكتشفون اليوم
ّ
أدلة مفادها أن
معظم األلم يشتق
من عنصر ثالث:
خلل في الدماغ

يـ ــدمـ ــن الـ ـبـ ـع ــض عـ ـل ــى األدوي ـ ـ ــة
األفـيــونـيــة الـطـبـيــة كـمــا يـحـصــل مع
الـنـسـخــة الـكـيـمــاويــة مــن الـهـيــرويــن.
ديفيد توماس ،مدير {المعهد الوطني
حول سوء استعمال األدوية} وعضو
م ــؤس ــس فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد األل ـ ـ ــم ال ـت ــاب ــع
لـلـمـعــاهــد الــوطـنـيــة لـلـصـحــة ،يـقــول
في هذا المجال إن الباحثين حاولوا
طوال عقود {فصل خصائص اإلدمان
الـتــي تحملها الـمــواد األفيونية عن
منافع تخفيف األلــم ألن الظاهرتين
ً
متالزمتان عموما}.
ّ
لكن يظن الباحث جيمس زادينا
أنــه يـقـتــرب مــن الـفـصــل بينهما .في
ال ـش ـت ــاء ال ـم ــاض ــي ،ن ـشــر م ــع فــريـقــه
دراسـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي م ـج ـل ــة {ع ـ ـلـ ــم األدويـ ـ ـ ــة
ال ـع ـص ـب ـي ــة} ،اعـ ـتـ ـب ــروا ف ـي ـه ــا أن ـهــم
عــالـجــوا األل ــم لــدى الـفـئــران مــن دون
ّ
التسبب بخمسة آثار جانبية شائعة
ترتبط بالمواد األفيونية ،من بينها
االعتياد على الدواء واختالل الحركة
والـتــدهــور التنفسي ،مــا ي ــؤدي إلــى
م ـع ـظ ــم ح ـ ـ ــاالت ال ـ ــوف ـ ــاة ال ـمــرت ـب ـطــة
بالمواد األفيونية .تقضي الخطوة
الالحقة باختبار العالج على البشر.
إن ـ ــه ج ـ ــزء مـ ــن الـ ـجـ ـه ــود ال ــرام ـي ــة
إلــى إنهاء األض ــرار التي تظهر على
المدى الطويل نتيجة إلراحة الناس
من المعاناة .حتى %8مــن المرضى
الذين يأخذون المسكنات لمعالجة
األل ــم ال ـمــزمــن يــدم ـنــون عـلـيـهــا وفــق
{ال ـم ـع ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ــإدم ـ ــان عـلــى
ً
األدوي ــة} .لــذا كــان يصعب نسبيا أن
يحصل المرضى على أدوية أفيونية
مثل الكودين لمعالجة األلم .لكن بدأ
ّ
يتغير خــال التسعينيات.
الــوضــع
ظـهــرت أدوي ــة أفـيــونـيــة جــديــدة مثل
األوك ـس ـي ـكــون ـت ـيــن (وم ـع ـه ــا حـمــات
تسويقية جــد يــدة أطلقتها شركات
األدوي ـ ـ ــة) ل ـت ـل ـب ـيــة م ـط ــال ــب األطـ ـب ــاء
والمدافعين عن المرضى ،فقد اعتبر
ً
ً
هــؤالء أن عــددا كبيرا من المصابين
ب ــأل ــم م ــزم ــن (م ــاي ـي ــن الـ ـن ــاس حــول
ً
سدى.
العالم) يعاني
لكن من الواضح اليوم أن األدوية
ً
ً
األفيونية أصبحت خيارا تلقائيا رغم
وجود بدائل أفضل منها .يقول دان
كلو ،مدير {مركز بحوث األلم المزمن
والـتـعــب} فــي جامعة ميشيغان ،إن
ً
ً
عــددا كبيرا من األطباء اليوم يخبر
ّ
ُ
المرضى بما يلي{ :تعلمت أن األدوية
األف ـي ــون ـي ــة ت ـن ـجــح ف ــي تـخـفـيــف أي
ً
نوع من األلم .وإذا كان األخير سيئا
ً
بما يكفي و كـنـ َـت يائسا بما يكفي،
ّ
سأجرب معك هذه الفئة من األدوية
ُ ً
حتى لو كنت قلقا من مخاطر اإلدمان
عليها}.
كــانــت ال ـعــواقــب مــري ـعــة .ف ــي عــام
 ،2014ب ـل ــغ عـ ــدد ال ــوفـ ـي ــات بـسـبــب
جرعات زائــدة من األدويــة األفيونية
في الواليات المتحدة  18ألف حالة
ً
(بمعدل  50حالة يوميا) ،أي أكثر من
ّ
المسجل في عام  2001بثالثة
الرقم
أضعاف.
ي ـص ـعــب أن ي ـحـ ّـســن ال ـع ـل ـمــاء أي
ن ــوع مــن الـمـسـكـنــات ألن األل ــم يتبع
م ـس ــارات مـعـقــدة ف ــي أج ـســام ـنــا .قد
ت ـش ـتــق اإلش ـ ـ ـ ــارات ال ـت ــي ت ـص ــل إل ــى
ُ
ال ــدم ــاغ وت ـع ـت ـبــر مــرت ـب ـطــة بـشـعــور
األل ــم مــن مشكلة فــي أط ــراف الجسم
أو عـلــى سـطـحــه ،كـمــا يـحـصــل حين
نجرح نفسنا .في حاالت أخرى ،يكون
ً
مصدر إشــارات األلم أكثر عمقا مثل
تضرر األعصاب نتيجة لجرح حاد
أو إصابة في الظهر .بــدأ الباحثون
من أمثال كلو يكتشفون اليوم أدلة
ّ
م ـفــادهــا أن مـعـظــم األلـ ــم يـشـتــق من
عنصر ثالث :خلل في الدماغ.
لكن يعني وجــود آلـيــات مختلفة
لأللم إمكان استعمال طرائق مختلفة
لحل مشكلة األدوية األفيونية .فيما
يحاول زادينا وعلماء آخرون حذف
الـخـصــائــص الـخـطـيــرة م ــن األدوي ــة
األفيونية ،قــد تستهدف المسكنات
ال ـج ــدي ــدة آل ـي ــات مـخـتـلـفــة بــالـكــامــل
داخل الجسم.

ّ
لـلـتـخــلــص م ــن األلـ ـ ــم ،ت ـق ـضــي طــري ـقــة أس ــاس ـي ــة بتقليص
اإلشارات التي يرسلها الجسم إلى الدماغ بكل بساطة.
ً
ِّ
{مسببة لأللم} ،وهي
يحمل معظم أنسجة الجسم أطرافا عصبية
عبارة عن ألياف ضئيلة مسؤولة عن جمع المعلومات وإعادتها إلى
ً
الجهاز العصبي المركزي وصــوال إلــى الدماغ كي يحللها .وهذه
األل ـيــاف بمثابة أجـهــزة استشعار لــألــم .يتفاعل بعض األط ــراف
العصبية مع الضغط ،ما يدفعها إلى إرسال نبضات كهربائية إلى
الحبل الشوكي كي نشعر باأللم .تتجاوب أنواع أخرى من األطراف
ُ
ّ
طلق إشارات األلم حين ترتفع الحرارة
العصبية مع تغير الحرارة ،فت ِ
ّ
أو تتراجع .وعندما نتعرض إلصــابــة ،تنشط الخاليا االلتهابية
لتحديد مواقع  12مادة كيماوية مختلفة على األقل وإطالقها كي
تستهدف خاليا أخرى وتطلب دعمها لمحاربة مسببات المرض
وتنظيف الــرواســب والـبــدء بــإعــادة البناء .لكن تدفع هــذه الخاليا
االلتهابية األطراف العصبية في موقع اإلصابة إلى إطالق إشارات
ألــم إضافية .في هــذا النوع من اإلصــابــات الموضعية ،مثل التواء
الكاحل أو الركبة ،قد تكون كمادات الثلج أو مضادات االلتهاب ،مثل
اإليبوبروفين ،كافية لكبح إشارات األلم.
لكن قــد تشهد األل ـيــاف العصبية أو الـخــايــا الـتــي تشتق

أوقفوا األلم بأي طريقة
ً
ً
ّ
التعرض إلصابة
منها تغيرات جسدية أحيانا ،تحديدا بعد
ّ
تضرر عصبي بسبب
حــادة أو بتر أحد األطــراف أو حصول
ً
ّ
السكري مـثــا  .ويمكن أن ينشط بعض الجينات أو يتعطل
في الداخل ،ما يؤدي إلى تغيير عدد أو نوع اآلالت الخلوية
النشطة المعروفة بقنوات الصوديوم (بروتينات تخرج من
ّ
الخاليا وتنظم قدرتها على إنتاج نبضات كهربائية) .تتواصل
الخاليا العصبية في ما بينها عبر تلك النبضات ويمكن أن
يدفع النشاط المفاجئ لقنوات الصوديوم اإلضافية بالعصب
إلــى إطــاق نبضات تشبه الــرصــاص{ .تحصل هــذه العملية
بطريقة عفوية ،رغم غياب أي محفزات خطيرة} بحسب ستيفن
واكسمان ،أستاذ في علم األعصاب في جامعة {يــال} ومدير
{مركز علم األعصاب وبحوث التجديد} في مستشفى شؤون
المحاربين القدامى في {كونيتيكيت} .تسبب تلك النبضات
ّ
ً
ً
ألما شديدا ويتعلق أحد األسباب الشائعة بالعالج الكيماوي.
ً
ً
يوضح واكسمان{ :يكون ذ ّلــك األلــم مريعا أحيانا لدرجة أن
ّ
يتحملونه أو يفضلون الـمــوت مــن السرطان على
الـنــاس ال
ّ
تحمل األلم المرتبط بالعالج}.
يمكن إيجاد تسعة أنواع من قنوات الصوديوم .يعطي دواء

كبسة زر
توصلنا األعصاب المحيطية التي نرصد
ً
فيها إشارات األلم إلى العمود الفقري مجددا
ّ
حيث تتصل بخاليا عصبية تحمل رسائل
مـ ّ
ـوجـ ـه ــة إل ـ ــى الـ ـجـ ـه ــاز ال ـع ـص ـبــي ال ـم ــرك ــزي
والخاليا العصبية في الدماغ .نشعر في هذه
المرحلة باأللم.
ً
تعطي األدويـ ــة األفـيــونـيــة كلها ،ب ــدء ا من
ً
األوك ـس ـي ـك ــون ـت ـي ــن وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـه ـيــرويــن
والمورفين ،مفعولها السحري في هذه الحالة
ً
{ميو} في
تحديدا عبر االتصال بمستقبالت ً
نقاط التقاء الخاليا العصبية .نتيجة لذلك،
تتراجع قدرة تلك الخاليا على التفاعل بكبسة
زر! حين ترسل األلياف العصبية على أطراف
الجسم إشارات ألم إلى الدماغ كي يحللها ،ال
تتفاعل الخاليا العصبية التي تشعرنا في
العادة بذلك األلم.
ي ـق ــول ل ــوي ــس ن ـي ـل ـس ــون ،أسـ ـت ــاذ ف ــي طــب
ال ـطــوارئ فــي كلية الطب بجامعة نيويورك
ً
(شارك حديثا في اجتماع أوصى بتوجيهات
ح ـ ــول األدويـ ـ ـ ــة األف ـي ــون ـي ــة ل ـص ــال ــح {م ــراك ــز
السيطرة على األمــراض}){ :ال تلمس األدوية
األف ـيــون ـيــة م ـصــدر األلـ ــم ب ــل تـكـتـفــي بتغيير
انطباع األلم في الدماغُ .ت ّ
حول جرعة صغيرة
من تلك األدوية االنزعاج الشديد إلى شعور
يمكن أن يتجاهله المريض}.
ال تكتفي مستقبالت {ميو} بالتجاوب مع
ً
مسكنات األلــم بل تتفاعل أيضا مع األدويــة
األف ـيــون ـيــة {بــاط ـن ـيــة ال ـن ـم ــو} ،أي اإلشـ ـ ــارات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ـج ـهــا أج ـس ــام ـن ــا مـثــل
األندورفين الذي يطلقه الجسم خالل الرياضة.

لكن يبدو أن الجسم ال يتجاوب مع أدوية مثل
ا لـهـيــرو يــن واألوكسيكونتين كما يفعل مع
العناصر باطنية النمو.
َ ِّعلى عكس األدوية األفيونية باطنية النمو،
ُ
تنشط مسكنات األلــم خاليا متخصصة في
الـجـهــاز العصبي الـمــركــزي اسـمـهــا الخاليا
ّ
الــدبـقـيــة .تـنــظــف الـخــايــا الــدبـقـيــة الــرواســب
الخلوية في الجسم وتساهم في تنظيم الرد
على اإلصابات في الجهاز العصبي المركزي.
لكن عند تنشيطها ،ستنتج عناصر التهابية
تدفع الجسم إلى تسجيل إشارات ألم إضافية.
ّ
يظن عدد كبير من الباحثين أن هذا النشاط
الـمـتــزايــد للخاليا الــدبـقـيــة قــد يــزيــد اعتياد
الجسم على األدوية األفيونية ،ما يجعلها أقل
فاعلية مع مرور الوقت ،لذا يحتاج المريض
بـعــد ف ـتــرة إل ــى جــرعــات إضــاف ـيــة كــي يشعر
بأثرها .في النهاية قد تــؤدي تلك الجرعات
المرتفعة إلى ّمشاكل تنفسية قاتلة.
ي ـم ـك ــن ت ـج ــن ــب ه ـ ــذه ال ـم ـش ــاك ــل ك ـل ـه ــا إذا
ً
ّ
تمكن زادينا أخيرا من تطوير دواء أفيوني
ً
اصطناعي يشبه العناصر الموجودة طبيعيا
في الجسم ،بمعنى أن يستهدف مستقبالت
{م ـي ــو} م ــن دون تـنـشـيــط ال ـخــايــا الــدبـقـيــة.
خ ــال الـتـسـعـيـنـيــات ،ع ــزل زاديـ ـن ــا وزمـ ــاؤه
م ــادة كـيـمــاويــة عصبية فــي ال ــدم ــاغ لــم يكن
ً
اكتشفها أحــد ســابـقــا وكــانــت ع ـبــارة عن
قــد ُ َ
م ــادة تــخـ ّـدر الــدمــاغ اسمها {أنــدومــورفـيــن}.
يحاول زادينا منذ ذلك الحين تحسين النسخ
االصطناعية منها.
اختبر زادينا واحــدة من تلك النسخ على

التخدير الذي يحصل عليه المريض في عيادة طبيب األسنان
ً
مفعوله عبر كبحها كلها موضعيا .لن ينجح هذا الخيار بقدر
مسكنات األلم الشائعة ألن بعض القنوات موجود في الدماغ
ً
ّ
وفي الجهاز العصبي المركزي .لكن يشكل واكسمان جزءا من
فريق بحثي يسعى إلى إيجاد طرائق تستهدف قناة صوديوم
أساسية واحدة .اكتشف واكسمان أهميتها حين درس حاالت
الناس الذين يحملون طفرة جينية تمنعهم من تصنيع هذه
ً
القناة تحديدا .ال يمكن إيجاد تلك القناة في جميع مناطق
ّ
الجسم البشري ،لكنها ال تشعر بأي ألم على مر الحياة .في
المقابل ،يشعر الناس الذين يولدون مع نسخة نشطة منها
بوجود {حمم بركانية داخل أجسامهم} ،كما يقول واكسمان.
ً
بناء على اكتشافات واكسمانّ ،
ً
دواء
طورت شركة {فايزر}
تـ ّـم اختباره على خمسة مرضى ويجري العمل على تطوير
ً
ّ
مسكنات مشابهة .لن تعطي هذه الخيارات آثارا جانبية حادة،
ً
نظريا على األقل .هذا ما يعيدنا إلى مشكلة األدوية األفيونية.

ُ
الفئران في دراسةٍ نشرت في الشتاء الماضي
في مجلة {علم األدوية العصبية} .مثل عدد من
ً
ّ
المركبات التي ابتكرها سابقا ،بدت النسخة
جـيــدة أو أفـضــل مــن المورفين لتخفيف ألم
الحيوانات مــن دون التسبب بــآثــار جانبية
س ـي ـئــة .ي ـت ـف ــاوض زاديـ ـن ــا اآلن م ــع عـ ــدد من
الباحثين و شــر كــات التكنولوجيا الحيوية
ّ
المهتمة بتحويل اختراعه إلى حبوب مناسبة
للبشر .حين يجمع مع مساعديه المال الالزم
لتأسيس شركته الخاصة أو يعقد صفقة مع
شريك مناسب إلعطائه رخصة بالمشروع،
يـنــوي الـبــاحـثــون أخــذ اإلذن إلج ــراء تجارب
ً
أولية على البشر ألن أحدا لن يعرف النتيجة
من دون اختبار العالج على اإلنسان بحسب
قوله.
سـيـتـمـكــن دواء زاديـ ـن ــا ع ـلــى األرجـ ـ ــح من
ت ـن ـش ـي ــط الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ــدم ــاغـ ـي ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
ً
ً
بالمكافأة وقد ينتج ميال خفيفا إلى اإلدمان
على الدواء في بعض الحاالت .لكن ال مجال
ً
لــاعـتـيــاد ســري ـعــا عـلــى ال ـ ــدواء كـمــا يحصل
مــع ال ـم ــواد األفـيــونـيــة ول ــن تـظـهــر األع ــراض
الجسدية الـتــي تــرافــق االنـقـطــاع عــن ال ــدواء.
يقول زادينا{ :أريــد أن أعالج المعضلة التي
ً
ي ــواج ـه ـه ــا الـ ـم ــرض ــى واألطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ـع ــا حـيــن
ي ـت ـســاء لــون{ :ه ــل أع ــال ــج ه ــذا األلـ ــم بالشكل
المناسب وأجازف بحصول إدمان على الدواء
أم أعــالــج األل ــم بـشـكـ ٍـل غـيــر مـنــاســب لتجنب
استعمال األدوي ــة األفـيــونـيــة؟} .هــذا الوضع
ّ
يحركني}.
الشائك هو ما
ل ـكــن ح ـتــى ل ــو ن ـجــح ال ـ ـ ــدواء ال ـج ــدي ــد ،من

ّ
المستبعد أن يتمكن هذا العالج أو مسكنات
األلم الجديدة بقنوات الصوديوم من معالجة
نوع األلم الذي لم نعرف بوجوده حتى الفترة
األخيرة ،أي األلم الذي ال يتجاوب مع األدوية
األفيونية كافة.
كان دان كلو من جامعة ميشيغان يدرس
ً
هذا النوع من األلم في آخر  20سنة .استنادا
إل ــى دراسـ ــات تـصــويــر ال ــدم ــاغ ،استنتج أنــه
يشتق مــن خلل دمــاغــي وال يرتبط بمشكلة
في مصدر األلم .يعتبر كلو أنه السبب األكثر
ً
ً
شـ ـي ــوع ــا ألوج ـ ـ ــاع الـ ـم ــرض ــى األص ـ ـغـ ــر س ـنــا
ّ
الذين يعانون حاالت لطالما حيرت األطباء
مثل الفيبروميالغيا وبعض أنــواع الصداع
وم ـتــازمــة ال ـقــولــون الـعـصـبــي .أي عــاجــات
يجب أن يتلقاها هؤالء المرضى بدل األدوية
األفيونية الشائعة؟ يعتبر كلو أن شريحة
واس ـعــة مــن الـمــرضــى يـجــب أن تــأخــذ أدوي ــة
تستطيع كـبــح ذل ــك الـخـلــل عـبــر تـعــزيــز دور
الناقالت العصبية .يقوم بعض األدوية التي
تطورت في األصل على شكل مضادات اكتئاب
ّ
المهمة.
بهذه
ّ
يعتبر توماس أن بحث كلو يثبت المبالغة
ف ــي وصـ ــف األدوي ـ ـ ــة األف ـي ــون ـي ــة الـ ـي ــوم{ :إذا
َ
تعر َ
ّ
أصبت خالل معركة،
ضت لحادث سير ،أو
أو تـمــزقــت ذراعـ ــك أو أي عـضــو آخ ــر بسبب
َ
وشعرت بألم شديد ،ستتخلص تلك
انفجار
ُ
ً
َ
األدوية من األلم الحاد سريعا .لكنها تستعمل
ال ـي ــوم ف ــي الـ ـح ــاالت األخ ـ ــرى كــافــة وال تفيد
المرضى على المدى الطويل}.
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

السماوي.
 -7بجلنا – أحطم.
 -8ملك الغابة.

 ( -9ع ـبــاد  )....مــن الــزهــور
(م) – يخرج التراب.
 -١٠أسفا – ثابرت في ثبات.

ماالبو

10
 -4سائغا (م) – أرفض (م).
 -5يقتربون – نصف (فنان).
 -6المدار يسبح فيه الجرم

ً
ً
مهنيا :تجني أرباحا بعد طول انتظار وتحلحل
المصاعب.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ــدعـ ــوك ال ـح ـب ـي ــب ل ـح ـض ــور م ـنــاس ـبــة
اجتماعية سعيدة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أض ـبــط ان ـف ـعــاالتــك ف ــي ال ـظ ــروف كــافــة
فأنت الرابح.
رقم الحظ.15 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا  :ال تعتقد أن ّ
ّ
يهتم بمشاكلك أكثر
ثمة مــن
من نفسك.
ً
عاطفيا :تتجاوب مع مستجدات يطرحها الحبيب
عليك.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتـحــقــق مــن أم ــر ك ــان يـ ــراودك التباس
في شأنه.
رقم الحظ.8 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ّ
تهتم بشؤون كثيرة فيما المطلوب
مهنيا:
تنسيق أولوياتها.
ً
عاطفيا :تستعيد هدوءك وتتفاهم مع الحبيب
حول نقاط مهمة.
ً
اجتماعيا :تعمل على تغيير أثاث المنزل أو
االنتقال إلى منزل جديد.
رقم الحظ.14 :
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 -1حيوان مائي.
 ( -2ال  )...الحين – غليان
(م).
 -3الــوقــت الـحــالــي – هالت
التراب (م).

الحلول

sudoku

ً
عموديا:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

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

2 1 7
9 8 3
4 5 6
1 7 9
3 4 2
8 6 5
7 3 1
5 9 8
6 2 4

 -1المجموعة االقتصادية
لدول غرب إفريقيا.
 -2منافع – أنعم.
 -3ريحان (مبعثرة) – بالغ.
 -4تجدها في (الـنــورس) –
سأمن (م).
 -5سالم – حروف متشابهة.
 -6أداة نفي ونصب.
 -7فيلم لفاروق الفيشاوي
وإلهام شاهين (م).
 -8مهرب (مبعثرة) – مهارة
– ثلثا (رحم).
 .......... ( -9دا لـ ـ ـ ــي) ف ـنــان
سيريالي إسباني (م) – آلة
نفخ (م).
 -١٠م ـق ــر م ــؤس ـس ــة ال ـن ـقــد
األوروبي.

ً
ً
مهنيا  :أتكل على نفسك أوال وال تطلب المعونة
من أحد.
ً
عــاطـفـيــا :يــرتــاح قلبك فــي هــذه الـفـتــرة وتستعيد
أستقرارك السابق.
ً
اجتماعيا :تصطدم مع أحد افراد العائلة وتلومه
على تغيير موقفه.
رقم الحظ.2 :
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كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل
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فلك

sudoku

من  6أحرف و هي اسم عاصمة غينيا االستوائية.
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ّ
تتغير األوضــاع
مهنيا :الصبر مفتاح الفرج وقــد
نحو األفضل.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـتـفــانــى الـشــريــك ف ــي إرض ــائ ــك وجعلك
ً
سعيدا.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن متحفظا ج ــدا وال تـفــش بــأســرارك
أمام الجميع.
رقم الحظ.19 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :المواجهة مع الزمالء ال تفيد ّ
فجرب الحوار
والتفاهم.
ً
عاطفيا :اهتمام الحبيب بك ينتشلك من ظروفك
المرهقة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـن ـشــاط يـحـمـلــك ع ـلــى ال ـق ـيــام
بمبادرات عدة.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
تصدق الوعود بأن المشاريع ستأتيك
مهنيا :ال
بأرباح خيالية.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـجــذبــك شـخــص م ــن ال ـط ــرف اآلخ ــر
وتتمنى لقاءه.
ً
اجتماعيا  :يكذب عليك البعض إليقاعك في
ً
مشكلة فكن حذرا.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :تــأت ـيــك تـطـمـيـنــات م ــن إدارة عـمـلــك وقــد
ّ
يتعدل راتبك.
ً
عاطفيا :تـمــارس جاذبية على الجنس اآلخــر ما
يجعلك محط األنظار.
ً
اجتماعياّ :
يتم تقارب مع أصدقاء كنت قد ابتعدت
عنهم.
رقم الحظ.6 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـضـ ّـيــع وق ـتــك ف ــي أمـ ــور تــاف ـهــة ورت ــب
جدول أعمالك.
ّ
ً
عــاط ـف ـيـ ّـا :ت ـط ــل عــاق ـتــك م ــع الـحـبـيــب ع ـلــى فـتــرة
جديدة مبشرة.
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :يـطـلــب الـفـلــك إل ـيــك الـ ـت ـ ّ
ـروي إذا كنت
ّ
تحضر للسفر.
رقم الحظ.17 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تقبل على تنفيذ مشروع ســوف تستفيد
ً
كثيرا من نجاحه.
ً
عــا طـفـيــا  :تشعر بغبطة عندما تعلم أن الحبيب
ناجح في ما يفعله.
ً
اجتماعيا :ابتعد عن األضــواء هذه الفترة كي ال
ّ
تتعرض لالنتقادات.
رقم الحظ.10 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـنــاجــح ف ــي عـمـلــه يـتـخــذ الـ ـق ــرار بـســرعــة
ّ
ويغير ببطء.
ً
عاطفيا :تعالج سوء التفاهم بينكما وتعود المياه
إلى مجاريها.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :تستعيد عــافـيـتــك وت ـك ــف األفـ ــاك عن
الوقوف في طريقك.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا :تجد حلوال لمشاكل سابقة أختلفت عليها
مع اإلدارة.
ً
عــاطـفـيــا :كلما تعرفت أكـثــر إلــى الحبيب تتحمس
لالرتباط به.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ـحـ ّـرك الـفـلــك األوضـ ــاع ال ــراك ــدة ويـبــرز
مواهبك.
رقم الحظ.13 :
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الكنيسة األرثوذكسية استقبلت مهنئيها بعيد القيامة
استقبلت الكنيسة األرثوذكسية في الكويت
ً
عددا من مهنئيها بعيد القيامة ،بحضور
نائبة السفير المصري ،نازلي الفيومي ،و
في مقدمتهم وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي الجراح ،ومحافظ العاصمة
السابق الشيخ علي الجابر ،ومحافظ
األحمدي السابق الشيخ د .إبراهيم الدعيج،
ورئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر
د .هالل الساير ،ووزير اإلعالم األسبق محمد
السنعوسي ،ووزير التربية األسبق رشيد
الحمد ،والنائب السابق عبدالله النيباري،
والعم فهد المعجل ،واألمين العام لمنظمة
الدول العربية المصدرة للبترول «أوابك»
ً
عباس النقي ،فضال عن حشد من الحضور.
النائب السابق عبدالله النيباري

الساير والسنعوسي والحمد يهنئون

ً
عباس النقي مهنئا

لقطة جماعية

رابطة الكليات التطبيقية تقيم حفلها الختامي
برعاية وحضور المدير العام للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .علي المضف،
أقامت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات
التطبيقية حفلها الختامي ألنشطة الرابطة على
مسرح ابن الهيثم بالعديلية ،بحضور رئيسها
الفخري فهد المعجل ،والنائب خليل أبل ،ورئيس
الهيئة اإلدارية للرابطة م .وائل المطوع.
ورحب المعجل بالضيوف المكرمين ،وأكد اعتزازه
بالرئاسة الفخرية للرابطة ،مشيدا بجهود الهيئة
اإلدارية في خدمة زمالئهم ،متمنيا استمرار تلك
الجهود ،سواء في خدمة أعضاء هيئة التدريب أو
في المشاركة المجتمعية.
وكرمت الرابطة عددا من الشخصيات ،من
داخل الهيئة وخارجها ،ممن أسهموا في نجاح
أنشطتها.
تكريم الشيخ حمد الخالد

 ...و فهد المعجل

 ...و فاطمة العازمي

تكريم محمد المال

«النجاة» النموذجية
ّكرمت طالبها الفائقين
في إطار سعيها إلى تحقيق أعلى معدالت
التحصيل الدراسي بين طالبهاّ ،
كرمت
مدرسة النجاة النموذجية المتوسطة
للبنين ،ممثلة في مديرها عبدالله الحقان،
والمديرين المساعدين فالح العجمي
وأحمدعبدالحليم ،والمشرف التربوي عماد
محمود ،طالبها الفائقين الحاصلين على
نسبة  90في المئة ،بحضور أولياء أمورهم.

تالوة آيات من الذكر الحكيم

طالب «النجاة» النموذجية

مدير المدرسة عبدالله الحقان

كلمة الحفل يلقيها أحد الفائقين

الطالب الفائقون مع معلميهم

فقرة وطنية للطالب

مجتمع
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ناصر بوعوض يبدع في ليلة التراث الكويتي بـ «اليرموك الثقافي»
غنى الصوت الخيالي والعربي والشامي وفن اللعبوني والسامري
فادي عبدالله

خصصت دار اآلثار اإلسالمية
ليلة غنائية للتراث الكويتي،
ضمن موسمها الثقافي ،أمس
األول ،في "اليرموك الثقافي".

بوعوض أدى
زهيرية «الكويت دار
الصباح من الولي
مكتوب»

أح ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب نـ ــاصـ ــر ب ــوع ــوض
وفــرق ـتــه الـمــوسـيـقـيــة أم ـس ـيــة غـنــائـيــة
أب ــدع فـيـهــا بـتــأديــة أع ـمــال مــن ال ـتــراث
الشعبي الكويتي ،لـمــدة ســاعــة ،أمس
األول ،ف ــي م ــرك ــز ال ـي ــرم ــوك ال ـث ـقــافــي،
وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي
ال ـ  23لــدار اآلثــار اإلسالمية ،بحضور
مدير إدارة البرامج اإلعالمية والتقنية
والـعــاقــات الـعــامــة ب ــدار اآلث ــار أسامة
البلهان ،وعضو ديــوانـيــة الموسيقى
صباح الريس ،وجمهور عاشق للتراث
الكويتي.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ق ـ ــال الـ ــريـ ــس" :نـشـكــر
ال ـف ـنــان نــاصــر ب ــوع ــوض ،ع ـلــى تلبية
دعوتنا ،إلحياء هذه األمسية الغنائية
الكويتية .باعتقادي انها المرة األولى
الـتــي يصعد فيها هــذا الـفـنــان خشبة
المسرح".
من جهته ،أكد بوعوض أنه "لشرف
كبير أن أحيي هذه األمسية ،التي أقدم
من خاللها عددا من األصوات الشعبية،
مـ ـث ــل :الـ ـع ــرب ــي وال ـ ـشـ ــامـ ــي ،وال ـف ـن ــون
ال ـش ـع ـب ـيــة األخ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا :ال ـخ ـيــالــي،
والـ ـم ــروب ــع ،وال ـل ـع ـب ــون ــي ،وال ــرومـ ـب ــا.
أتمنى أن تحوز هذه االختيارات رضا
الجمهور".

برنامج األمسية
استهل بوعوض برنامج األمسية،
وهو يعزف على العود ،بزهيرية وطنية
"الكويت دار الصباح من الولي مكتوب/
من دور آدم واهي لشيوخنا مكتوب"،

ناصر بوعوض وفرقته الموسيقية في األمسية
كـتـبـهــا ال ــراح ــل ح ـمــد ب ــن ح ـس ـيــن ،ثم
اتبعها بصوت عربي من ألحان عبدالله
الفرج "إذا المرء ال يرعاك تكلفا /فدعه
وال تكثر عليه التأسفا" ،وصاحب فن
الصوت رقصة الزفان.
واتبعها بصوت شامي "يا ليل دانة"،
والكلمات ألحد الشعراء البحرينيين،
من ألحان عبدالعزيز الرباح ،واختتمها
ب ـت ــوش ـي ـح ــة "يـ ـ ــا أم عـ ـم ــر ج ـ ـ ــزاك ال ـل ــه

مكرمة /ردي علي فؤادي أينما كانا /ال
تأخذين فؤادي تلعبين به /فكيف يلعب
باإلنسان إنسانا".
ً
ثم غنى من فن الصوت "همت شوقا"،
من ألحان الفنان محمد الرويشد ،تقول
كلماتها" :همت شوقا فارحموني /همت
وجـ ــدا ف ــاع ــذرون ــي /فــارح ـمــونــي لست
أسلى واصلوني واصلوني /زاد شوقي
وشجوني بالنبي ال تهجروني /طال

شوقي في هواكم هام قلبي في لقاكم".

اللعبوني والسامري
وان ـت ـق ــل ب ــوع ــوض م ــن ف ــن ال ـصــوت
إل ــى الـفــن الـلـعـبــونــي ،مــن خ ــال أغنية
"البارحة عيني جزت يا سعود /والبال
دا يــم عند مضنونه" ،ليتحول بعدها
إلى فن السامري مع "غاب نور القمر"،

والـ ـس ــام ــري ال ـن ـق ــازي "ك ــري ــم ي ــا ب ــارق
سرى".
وعــاد بوعوض إلــى فن الصوت مع
صوت خيالي مروبع بأغنية "يا سعود
ّ
فــات من الشهر  25ما شفت خلي" من
ألحان عبدالله فضالة ،ليتبعها بأغنية
"تــاج حسنك" ونــوع إيقاعها "رومـبــا"،
واختتم فقرات برنامجه مع "أصل الفن
بالكويت /وأنا لي قلب هاويها".
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ح ـق ــق ف ـي ـل ــم "حـ ــاتـ ــم صــديــق
ج ــاس ــم" ،لـلـفـنــان أح ـمــد إيـ ــراج،
جــائــزة أف ـضــل فـيـلــم بمهرجان
ال ـق ـم ــرة ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ــدول ــي،
الذي أقيمت فعالياته في مدينة
البصرة ،وشهد مشاركة أكثر من
 70فيلما من دول عربية عدة.
وأعـ ـ ــرب إيـ ـ ــراج ف ــي تـصــريــح
لــ"الـجــريــدة" ،عن سعادته بهذه
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة ،الس ـي ـم ــا أن "ح ــات ــم
صديق جاسم" تجربته األولى
فــي اإلخـ ــراج السينمائي ،ومــن
تأليفه ،ويشاركه بطولة العمل
أحمد حمدي ورانيا شهاب.
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ــدى إي ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـجـ ــائـ ــزة
للكويت ،متوجها بالشكر إلى
ك ــل م ــن دعـ ـم ــه وسـ ــانـ ــده خ ــال
الفترة الماضية.
وكـ ـ ــان ف ـي ـلــم "ح ــات ــم صــديــق
جــاســم" ُع ــرض ضـمــن مسابقة
األفـ ــام الـقـصـيــرة فــي مهرجان
اإلسماعيلية لألفالم التسجيلية
والقصيرة بدورته العشرين.
وأعلن إيراج أن الفيلم سيكون
مطروحا بدور العرض الكويتية
ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل ،بـعــدمــا

ً
محتفال بجائزته
إيراج
أبـ ـ ــرم ات ـف ــاق ــا م ــع م ــدي ــر شــركــة
السينما الكويتية هشام الغانم،
ليعرض العمل بالصاالت ضمن
مجموعة أفالم قصيرة بتذكرة
واح ــدة ،مشيرا إلــى أن التذكرة
ستشمل "حاتم صديق جاسم"،

إض ــاف ــة إل ـ ــى م ــا ب ـي ــن  4إل ـ ــى 7
أفالم أخرى بنفس الحفلة ،وهي
ً
الخطوة التي يعتبرها تشجيعا
ُ
لصناع األفالم القصيرة ،لتصل
أعمالهم إلى الجمهور.

أعلن المخرج عبدالباري أبوالخير انتهاء المرحلة
األولى من تصوير مسلسل "هارون الرشيد" ،التي جرت
في قصر السراب في إمارة أبو ظبي ،ليتم االنتقال إلى
جزيرة السمالية الستكمال مرحلة جديدة من العمل
التاريخي.
وأنهى المخرج تصوير ما يقرب من نصف مشاهد
العمل التلفزيوني ،على أن يصور مشاهد مهمة في
ً
جزيرة السمالية ،مدة ثالثين يوما ،يعود بعدها فريق
العمل إلى قصر السراب بمواقع جديدة الستكمال ما
تبقى من مشاهد فنية.
وقع اختيار المخرج على جزيرة السمالية لتوافر
أماكن تصوير فيها تساعد على محاكاة أسواق البيئة
العباسية التي ذاع فيها صيت الخليفة العباسي األشهر
هارون الرشيد.
وانضم للعمل نجوم من كل الوطن العربي يتقدمهم
عابد فهد ومعه كاريس بشار وكندا حنا ،ومن األردن
ياسر المصري وأميرة سمير ونادرة عمران ،ومن سورية
نضال نجم وديما بياعة وديمة الجندي وديما الحايك
وطالل مارديني وأدهم مرشد واسماعيل مداح وماهر
مزوق ،ومن السعودية عبدالحسن النمر والنجمة أسيل
عمران وأحمد البايض.
وكشف عابد فهد عن أدائــه شخصية الهادي "أمير
المؤمنين" شقيق الخليفة هــارون الرشيد ،ووصفها
بالشخصية المحورية والمؤثرة في سير األحداث.
في حين تجسد كاريس بشار شخصية زبيدة زوجة
الخليفة هارون الرشيد ،المرأة القوية التي ورد اسمها
كثيرا في محطات مهمة من حياة الخليفة.
في حين تؤدي الفنانة كندا حنا دور العباسة شقيقة
الرشيد ،التي تقع في عالقة حب مع البرمكي مستشار

كندا حنا

«أماني» ...مسرحية غنائية استعراضية تربوية في قالب كوميدي
مجموعة السالم قدمت عرضها على «الدسمة» ضمن فعاليات المهرجان العربي لمسرح الطفل
قدم المخرج عبدالله المسلم
مجموعة مميزة من الممثلين
في مسرحية «أماني» ضمن
فعاليات المهرجان العربي
لمسرح الطفل.
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وغرس حبه في نفوس األبناء بعمر مبكر.
بينما شـكــل عنصر التمثيل أ حــد أ هــم
نقاط القوة في العمل ،وبدا مدى اشتغال
المخرج على هذا الجانب ،وتمثل ذلك في
تـنــا غــم أداء الممثلين ،خـصــو صــا بطولة
ال ـع ـم ــل ش ـي ـخــة ال ـم ـط ـي ــري الـ ـت ــي ج ـســدت
شخصية "أماني" كذلك عبدالله الرميان في
شخصية الجني الذي ملك أدواته ،وكانت
تحركاته واعية ،وكذلك شمالن المجيبل.

عرضت مجموعة السالم مسرحية أماني،
ضمن فعاليات المهرجان العربي لمسرح
الطفل ،وذلك مساء أمس األول أمام حضور
جماهيري كبير توافد على مسرح الدسمة
ّ
يمني نفسه بمشاهدة عمل مميز ،السيما أن
المسرحية تحت لواء واحدة من أقدم الكيانات
المسرحية وأبــرزهــا ،وتحقق للحضور ما
توقعوا ،عندما ّقدم لهم مخرج العمل الفنان
الشاب عبدالله المسلم فرجة مسرحية قوامها
عمل غنائي استعراضي يحمل مجموعة من
ُ
القيم في قالب كوميدي لم يخل من المتعة،
وشارك في بطولة المسرحية مجموعة مميزة
من الممثلين الشباب ،منهم عبدالله الرميان
ومحمد الكاظمي وشمالن المجيبل وآخرون،
في حين كتب القصة نصار النصار.

فريق العمل

ثورة تقنية

العمل تميز بسرعة
اإليقاع ...والمخرج
اشتغل على الصورة
وأعلى من قيمة
التراث

ال يختلف اثنان على أن مسرح الطفل في
الكويت يعيش أحــد أزهــى عصوره في ظل
توظيف الثورة التقنية الكبيرة واالعتماد
على الــدي ـكــورات الـبــاهــرة واالشـتـغــال على
ت ـضــافــر ع ـنــاصــر الـ ـع ــرض ال ـم ـســرحــي من
سـيـنــوغــرافـيــا وتـمـثـيــل ،غـيــر أن المحتوى
الـ ـ ــذي ي ـق ــدم لـلـطـفــل م ـ ـ ــازال يـ ـ ــدور ف ــي فلك
القصص العالمية حتى وإن كان أغلب هذه
العروض مؤلفا ،فإنها ال تخرج من عباءة
القصص التي تعلق بها األطـفــال ومازالت
تثير فضولهم.
ولعل "أمــانــي" ،وإن حمل توقيع النصار
كمؤلف وإعداد المسلم ،غير أنه جاء ّ
مطعما
بــأجــزاء مــن روايـ ــات عالمية ،مثل مصباح
عــاء الــديــن وذات ال ــرداء األحـمــر ،مــن خالل

مشهد من مسرحية «أماني»
حدوتة الطفلة أماني التي تبحث عن إثبات
وجــودهــا ،وتتمنى أن تصبح بطلة إحــدى
المسرحيات ،ولكنها تقف عاجزة أمام تهكم
أصدقائها ،فيقودها الحظ إلــى المصباح
السحري ،ليدفع بها الجني نحو قصة ذات
الرداء األحمر ،لتصبح هي بطلة تلك الرواية،
وتتوالى األحداث.
وال ـســؤال ال ــذي يبحث عــن إجــابــة ،لماذا
ي ـل ـجــأ ال ـم ــؤل ـف ــون إل ـ ــى ب ـع ــض ال ـن ـصــوص
العالمية الستلهام مشهد أو اثنين أو فكرة
طالما لديهم أرضية خصبة ،كما هي الحال
في "أماني"؟

وعلى مستوى المضمون سعى المؤلف
إ لــى تعزيز بعض السلوكيات اإليجابية
لـ ــدى ال ـط ـف ــل ،م ـثــل االج ـت ـه ــاد وال ـم ـثــابــرة
ومطاردة الحلم ،حتى يتحقق على أرض
الــواقــع بالصبر واالجـتـهــاد ،وكــان مفتاح
العمل جملة جاءت على لسان أحد أبطاله
"مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة".

رؤية المخرج
ق ــدم ال ـم ـخــرج الـم ـسـلــم رؤي ـت ــه مــرتـكــزا
ع ـلــى أدوات ـ ـ ــه ال ـت ــي وظ ـف ـهــا ب ــذك ــاء ،ب ــدءا

مــن الـسـيـنــوغــرافـيــا مــن دي ـك ــورات وأزي ــاء
ُ
أســرت لــب األطـفــال ،في حين اشتغل على
الموسيقى والمؤثرات ودمج بين الحوار
التقليدي والمغنى ،فاتسم إ يـقــاع العمل
ب ــال ـس ــرع ــة ،ف ـض ــا ع ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام بـعــض
الـمــؤثــرات وتــوظـيــف الـشــاشــة الـتــي كانت
تـحــت مـســاحــة فــي عـمــق الـمـســرح لعرض
مشاهد كارتونية كانت جزءا من الحدث،
ول ـع ــل اخ ـت ـيــار الـمـسـلــم أن ي ـب ــدأ ال ـعــرض
ب ـم ـق ـطــع م ــن أغ ـن ـي ــة "أال ي ــا أهـ ــل ال ـه ــوى"
للمطرب الراحل عبدالله الفضالة لتأكيد
هوية المسرحية ،ويعزز من أهمية التراث

تريلر « »The Megيعزز
فرص نجاح الفيلم

حقق التريلر الخاص
بفيلم األكشن والمغامرات
والخيال العلمي ()The Meg
نجاحا كبيرا خالل أيام من
عرضه ،وهو ما جعل النقاد
يتوقعون أن الفيلم سيالقي
نفس النجاح عند عرضه في
أغسطس المقبل.
فيلم  The Megمن بطولة:
روبي روز ،جيسون ستاثام،
رين ويلسون ،روبرت تايلور،
كليف كورتيس ،جيسيكا
ماكنامي .وهو مقتبس
عن رواية ستيف ألتن،
وسيناريو بال أفيري ،وهو
من إخراج جون تورتلتوب.
وتدور أحداث الفيلم حول
جوناس تايلور ،الذي
يستطيع النجاة بنفسه من
مواجهة مع سمكة قرش
ضخمة طولها  70قدما كان
مفترضا أنها انقرضت منذ
 200مليون سنة ،ويقرر
جوناس ،التغلب على
مخاوفه ،والعودة إلنقاذ
األشخاص المحاصرين
في المركب.

َ
محمد صبحي يختار بطلتي
مسرحية «خيبتنا»

أحمد إيراج« :حاتم صديق جاسم» أفضل كندا حنا بدأت تصوير المرحلة الثانية
فيلم في مهرجان القمرة السينمائي
من «هارون الرشيد»
هارون تسبب بعض الحرج للخليفة.
وقالت حنا ،في تصريح خاص ،إنها سعيدة
ً
بالمشاركة في العمل الــذي يجمع وجوها من
عــدة جنسيات عربية ،متوقعة نجاحا كبيرا
لهذا المشروع.
أمــا منتجة العمل دي ــاال األحـمــر فأكدت
أهمية العمل وإنتاجه في هذا التوقيت،
لما فيه ًمن إعــادة للدراما التاريخية،
متوجهة بالشكر إلى مريم المهيري
الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة
ال ـح ــرة اإلعــام ـيــة "ت ــو ف ــور فيفتي
فور" ،لتوفيرها كل وسائل النجاح
ودعـ ـمـ ـه ــا ألي م ـ ـشـ ــروع يـ ـق ــام في
أبوظبي ،وآخرها مسلسل هارون
الرشيد ،وإلــى كافة ك ــوادر الهيئة
والقائمين عليها ،وحكومة أبوظبي
لما قدمته من تسهيالت إلنجاز
هذا العمل وتسخير كل اإلمكانات
واألدوات في سبيل النجاح.
وهارون الرشيد مسلسل تاريخي
يرصد مرحلتين من حياة الخليفة
العباسي ه ــارون الرشيد :مرحلة
ما قبل وصوله للسلطة ،ومرحلة
ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى الـ ــوفـ ــاة ،ويـجـســد
شخصيته قصي خولي ،وهو من
تأليف عثمان جحا وإنتاج شركة
غولدن الين دياال األحمر ونايف
األحمر ،واإلنتاج الفني لحمادة
جمال الدين.

خبريات

مسرحية أماني بطولة عبدالله الرميان
وم ـح ـم ــد ال ـك ــاظ ـم ــي وش ـ ـمـ ــان الـمـجـيـبــل
وسعد العوض وهجرس اليحيوح ونواف
الـشـحـيـتــاوي وجــاســم التميمي وشيخة
المطيري وفاطمة ورنــدا حجاج وشمالن
العميري وكريم المهندس وأحمد السهلي
وعبدالله التميمي ،وهو من تأليف نصار
النصار ،ومساعدا المخرج شيماء عماد
ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ،ومـ ـ ــؤثـ ـ ــرات صــوت ـيــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـق ــدي ــري ،وألـ ـح ــان وت ــوزي ــع
مشاري الجمعان ،وتصميم بوستر سعد
ال ـعــوض وتـصـمـيــم الـمـكـيــاج عبدالعزيز
الجريب وتصميم اإلضــاء ة علي الفضلي
وت ـن ـف ـي ــذ اإلض ـ ـ ـ ـ ــاءة م ـح ـم ــد ال ـت ــوي ـج ــري
وتصميم األزياء روزان البلوشي وتصميم
ال ــديـ ـك ــور ك ــات ــري ــن وت ـص ـم ـيــم ال ـش ــاش ــات
شيماء عماد وتصميم االستعراض خالد
العبيد وفرقة مسرح السالم والمدير الفني
عبدالله الرميان ومدير اإلنتاج عبدالوهاب
ال ـل ـن ـقــاوي وم ــن إع ـ ــداد وإخـ ـ ــراج عـبــدالـلــه
عبدالعزيز المسلم.

اختار الفنان محمد صبحي
الفنانتين سماح السعيد
وندى ماهر ،لمشاركته
بطولة مسرحيته المقبلة
(خيبتنا) ،التي سيعرضها
عقب شهر رمضان،
وسيجري بروفاتها عقب
انتهاء الموسم الثالث من
مسرحيته (غزل البنات)،
على أن يعرض "خيبتنا"،
ثم يستأنف "غزل البنات"
بالتوازي معها لمدة ثالثة
أيام في األسبوع.
وندى ماهر تشارك النجم
محمد صبحي بطولة
مسرحيته األخيرة (غزل
البنات) ،وستكون معه في
العمل الجديد أيضا .أما
الفنانة سماح السعيد،
فشاركت معه كممثلة بعدة
أعمال سابقة ،منها برنامجه
األخير (مفيش مشكلة
خالص).
مسرحية "خيبتنا" كتبها
الفنان محمد صبحي عام
 2004عن فكرة من كتاب
للفيلسوف األميركي
فرانسيس فوكوياما ،وكتابه
(نهاية التاريخ واإلنسان
األخير) ،ومن قراءاته أيضا
لبرنارد لويس ،صاحب أول
مخطط مكتوب لتقسيم
المنطقة العربية وتفتيتها.

طائرة خاصة وتشويق
وإثارة في برومو «رحيم»

طرحت شركة مجموعة
"فنون مصر" ،المنتجة
لمسلسل "رحيم" ،البرومو
الدعائي األول للعمل ،وظهر
فيه بطل الحلقات ياسر
جالل يهبط من طائرة
خاصة ،ومعه "سيجار"،
ويتوعد كل من ألحق به
أذى ،قائال" :رحيم راجع"،
بما يدل على مدى التشويق
واإلثارة ،ونال البرومو
إعجاب رواد السوشيال
ميديا ،وحصل على إشادات
كثيرة.
وكان ياسر جالل ومحمد
رياض انتهيا من تصوير
عدد من مشاهد األكشن التي
تتضمنها أحداث مسلسل
"رحيم" ،والمقرر أن يخوض
به جالل ثاني بطوالته في
عالم الدراما التلفزيونية،
وهو من إنتاج ريمون مقار
ومحمد محمود عبدالعزيز،
وتأليف محمد إسماعيل
أمين ،وإخراج محمد سالمة.
ومن المقرر عرض المسلسل
في رمضان،

ةديرجلا
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دوليات
بغداد تضرب داخل سورية بعد هجوم مباغت لـ «داعش»
● األسد يمهل التنظيم إلخالء اليرموك ● موسكو تتخوف من خطة لحكم ذاتي في درعا

في خضم التحذيرات األميركية
من عودته إلى أراضي خالفته
المنتهية ،باغت تنظيم
"داعش" مدينة الميادين
بمحافظة دير الزور بهجوم
واسع أسفر عن مقتل العشرات
من قوات الرئيس بشار األسد،
ّ
واستدعى تدخل سالح الجوي
العراقي لوقف تقدمه بضربات
عدة داخل األراضي السورية.

بعد أسـبــوع مــن تعهد رئيس
الوزراء حيدر العبادي ّبالدفاع عن
بغداد عبر الحدود ،نفذ الجيش
العراقي أمس ضربات جوية عدة
داخــل األراض ــي السورية ،تزامنا
مــع ه ـجــوم مـفــاجــئ شـنــه تنظيم
«داعـ ـ ــش» ع ـلــى مــدي ـنــة الـمـيــاديــن
الـحــدوديــة ،أسفر عــن مقتل نحو
 25عنصرا من قوات الرئيس بشار
األسد وحلفائها.
ووفق بيان للحكومة العراقية،
فإنه «بناء على أوامر القائد العام
للقوات المسلحة حيدر العبادي
نـ ـف ــذت ق ــوات ـن ــا ال ـج ــوي ــة الـبـطـلــة
ضربات جوية مميتة ضد مواقع
ع ـصــابــات داعـ ــش اإلره ــاب ـي ــة في
سورية من جهة حدود العراق».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الجيش ،العميد يحيى رسول ،أن
الضربات الجوية المركزة ،التي
تــزامـنــت مــع وج ــود وزي ــر الــدفــاع
اإليراني العميد أمير حاتمي في
ب ـغ ــداد لـبـحــث ال ـه ـج ــوم الـثــاثــي
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا
وفرنسا على دمشق في  14أبريل،
ن ـفــذت بــواس ـطــة م ـقــاتــات «»F16
بالتنسيق مع حكومة األسد.
وفي وقت سابق ،شن «داعش»
هـجــومــا مـفــاجـئــا عـلــى الـمـيــاديــن
بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور ت ـم ـكــن
بموجبه من الوصول إلى أطراف
الـمــديـنــة وق ـتــل نـحــو  25عنصرا
م ـ ــن قـ ـ ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وح ـل ـف ــائ ـه ــا
المنتشرين في المنطقة.

عمليات ومهلة
وشـ ـ ـه ـ ــدت دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور الـ ـع ــام
ا لـمــا ضــي عمليتين منفصلتين،
األولــى قادها النظام بدعم جوي
روس ـ ـ ــي وت ـم ـك ــن ب ـم ــوج ـب ـه ــا مــن
استعادة كامل مدينة ديــر الــزور
وال ـض ـفــة الـغــربـيــة لـنـهــر ال ـف ــرات،
وال ـثــان ـيــة شـنـتـهــا قـ ــوات س ــوري
الديمقراطية (قسد) بدعم أميركي
وطـ ـ ـ ــردت خ ــال ـه ــا ال ـت ـن ـظ ـي ــم مــن
م ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة ع ـن ــد الـضـفــة
الشرقية.
وف ـ ــي جـ ـن ــوب دم ـ ـشـ ــق ،أف ـ ــادت
صـحـيـفــة «ال ــوط ــن» ال ـمــوال ـيــة عن
إم ـه ــال ال ـن ـظــام مـقــاتـلــي «داع ــش»
 48ساعة للموافقة على الخروج
مـ ــن م ـخ ـي ــم ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك لــاج ـئ ـيــن

الفلسطينيين و مـنـطـقــة الحجر
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــد ثـ ـم ــانـ ـي ــة
كيلومترات من وســط العاصمة،
محذرة من أنه «في حال رفضهم
فـ ــإن ال ـج ـي ــش وال ـ ـقـ ــوات ال ــردي ـف ــة
جــا هــزة لشن العملية العسكرية
وإنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء وج ـ ـ ـ ــود الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم فــي
ال ـم ـن ـط ـقــة واسـ ـتـ ـع ــادة الـسـيـطــرة
عليها».

قطر تشتري منظومة
دفاع جوي أميركية

حكم ذاتي
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،نـقـلــت وكــالــة
ن ـ ــوف ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ش ـب ــه
ال ــرس ـم ـي ــة ،ع ــن م ـص ــدر عـسـكــري
دبلوماسي لم تذكر هويته أمس
قوله إن «جبهة النصرة» و«الجيش
الحر» يحاوالن توسيع األراضي
ال ــواق ـع ــة ت ـحــت سـيـطــرتـهـمــا فــي
جنوب سورية ،إلنشاء حكم ذاتي
بالمنطقة تحت رعــايــة الــواليــات
الـمـتـحــدة ،مـشـيــرا إل ــى أن الخطة
تشمل هجوما منسقا على القوات
الحكومية في محافظات السويداء
ودرعا والقنيطرة بحجة انتهاكها
وقف تصعيد العنف واستخدامها
السالح الكيماوي.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،ل ــوك ــال ــة
«نوفوستي» ،أن الجانب الروسي
أب ـلــغ ممثلي ال ــوالي ــات المتحدة
واألردن العاملين في إطــار مركز
المتابعة المشترك بعمان بوقائع
هـجـمــات الـفـصــائــل عـلــى وح ــدات
النظام في هذه المناطق ،وأيضا

وزير الدفاع اإليراني ينتقد أنقرة ويلتقي قادة «الحشد»
التقى وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي مع مستشار األمن الوطني
الـعــراقــي فــالــح الفياض أمــس ،على هــامــش انعقاد أول لجنة مشتركة
للتعاون الدفاعي بين البلدين في بغداد.
وذكــرت وكــاالت األنباء اإليرانية ،أن حاتمي عبر عن «اعتقاد إيــران
ً
الراسخ بأنه يجب أال يكون العراق مكانا لتصفية الحسابات اإلقليمية،
لهذا فإن طهران لم ترحب بالعمليات العسكرية التركية في شمال العراق
ً
وتعتقد بأنه يجب احترام سيادة كل الدول وخصوصا العراق».
ورأى أن «تشكيل اللجنة الرباعية المشتركة بين إي ــران ،والـعــراق،
ً
ً
ً
وروسيا وسورية يعد نموذجا مناسبا وناجحا في مكافحة اإلرهاب
ً
في المنطقة» ،مضيفا« :مع إنهاء الوجود اإلرهابي ،يمكن لهذا التواصل
ً
أن يشكل أساسا للتعاون المتصاعد في المنطقة» .وشدد على أن «إيران

مستعدة إلى جانب التعاون العسكري أن تساعد في إعادة إعمار دولة
العراق» .وتطرق حاتمي إلى الضربة الثالثية األخيرة على سورية ،قائال،
إن «التصرفات غير المسؤولة التي قامت بها أميركا وبريطانيا وفرنسا
عبر شنها هجمات صاروخية على سورية مثال على استمرار التدخل
األجنبي لتحديد مصير دول المنطقة».
ب ــدوره ،أكــد مستشار األم ــن الــوطـنــي الـعــراقــي حسب وســائــل إعــام
ايــران ـيــة ،أن «ال ـع ــراق لــن يـسـمــح ألي بـلــد أو ق ــوة أجـنـبـيــة فــي أن تضر
ً
بالعالقات األخــويــة واالستراتيجية بين الـعــراق وإي ــران» ،قــائــا« :هذه
العالقات لن تخضع ألي تأثير وتدخل شيطاني» .كما زار حاتمي ،نائب
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الفار من الكويت بسبب
أحكام ضده باإلرهاب وقادة آخرين في «الحشد».

ب ــوادي نهر الـيــرمــوك ،مـحــذرا من
ع ــدم ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـهــادفــة
الستقرار الــوضــع والقضاء على
اإلرهاب.

هذه المنطقة بانتظام عبر الحدود
األردن ـ ـيـ ــة ت ـحــت رق ــاب ــة ال ــوالي ــات
المتحدة ال غـيــر ،وال أحــد يعرف
ما فيها.

العاصمة درعا

هجوم وتحقيق

وقال المصدر« :في بداية أبريل
وجهت األركــان المشتركة لجبهة
النصرة دعوة إلى قيادة الجماعات
األخ ـ ــرى ال ـعــام ـلــة ف ــي مـحــافـظــات
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ودرع ـ ـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة
لتنسيق أعمالهم لشن هجوم على
الـقــوات الحكومية فــي آن واحــد»،
مبينا أن المسلحين يخططون
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى م ــدي ـن ـت ــي درعـ ــا
والبعث والمناطق المجاورة لهما،
وهدفهم النهائي هو «إنشاء حكم
ذاتــي مستقل عن دمشق ،برعاية
الواليات المتحدة ،وعاصمته في
درعا ،على غرار المناطق الكردية
شمال شرق سورية».
وأكـ ــد أن ع ــدد الـمـسـلـحـيــن في
ا لـجـمــا عــات المتضامنة يتجاوز
حاليا  12ألفا ،ولديهم عدة مئات
من المعدات العسكرية وعشرات
مــن راج ـمــات الـصــواريــخ حصلوا
عليها عـبــر ال ـم ـمــرات الـمــوجــودة
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
واألردنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى ق ــواف ــل
«المساعدات اإلنسانية» تصل إلى

وبينما بحث الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـي ـن م ــع األع ـض ــاء
الدائمين بمجلس األمن الروسي
الوضع فيسورية بعد الهجوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــي عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ــد م ـص ــدر
ع ـس ـكــري سـ ـ ــوري ،ل ــوك ــال ــة أن ـبــاء
«ت ـ ــاس» ،أن ال ـن ـظــام سـلــم ال ــروس
صــاروخـيــن سليمين لــم ينفجرا
وفــي حــالــة جـيــدة ،خــال الضربة
األميركية الفرنسية البريطانية
عـلــى مــواقــع فــي دمـشــق ردا على
ال ـه ـج ــوم ال ـك ـي ـم ــاوي ال ـم ـف ـتــرض
على مدينة دومــا فــي  7الـجــاري،
م ــوضـ ـح ــا أنـ ـ ــه تـ ــم ن ـق ـل ـه ـم ــا إل ــى
موسكو جوا يوم الثالثاء.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت أش ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـبـ ـع ــوث
«الـكــرمـلـيــن» إل ــى ال ـشــرق األوس ــط
وشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا م ـي ـخ ــائ ـي ــل
بــوغــدانــوف اسـتـمــرار التحضير
لـلـقــاء «أس ـتــانــة  ،»9أوض ــح وزيــر
الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،أن اللقاء الجديد سيعقد
في  14و 15مايو المقبل.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،أع ـل ـن ــت ال ـم ـت ـحــدثــة

باسم «الخارجية» الروسية ماريا
زاخ ــاروف ــا أن ال ـقــوات الحكومية
ال ـس ــوري ــة ع ـث ــرت ع ـلــى ح ــاوي ــات
ك ـي ـمــاويــة وق ـنــابــل غ ــاز أوروب ـي ــة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــع فـ ـ ــي دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ،م ــوض ـح ــة
أن ال ـ ـحـ ــاويـ ــات ت ـ ـحـ ــوي ال ـك ـل ــور
ومـ ـص ــدره ــاأل ـم ــان ـي ـ ا وال ـق ـن ــاب ــل
مـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ــال ـ ـ ــزب ـ ـ ــوري
البريطانية.
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرض م ـ ـه ـ ـمـ ــة
اسـتـطــاعـيــة تــاب ـعــة ل ـهــا إلط ــاق
نــار ،أعلنت إدارة األمــم المتحدة
لـلـســامــة واألم ـ ــن ع ــن م ـش ــاورات
يجريها خـبــراؤهــا مــع السلطات
ال ـس ــوري ــة وال ـش ــرط ــة الـعـسـكــريــة
ال ــروس ـي ــة لـلـسـمــاح بـنـشــر فــريــق
منظمة حظر األسلحة الكيماوية
بدوما.
وأوضـحــت اإلدارة األممية أنه
يفترض أن يسمح لبعثة تقصي
الـحـقــائــق بــاالنـتـشــار فــي «مــواقــع
م ـح ــددة ف ــي أقـ ــرب وق ــت مـمـكــن»،
موضحة أنه خالل الزيارة السابقة
واج ــه فــريـقـهــا األم ـن ــي والـشــرطــة
الروسية المرافقة له «أوال تظاهرة
سلمية كـبـيــرة» ،وفــي مــوقــع آخــر
«وقـ ـ ــع ان ـف ـج ــار وإط ـ ـ ــاق نـ ــار مــن
أسلحة صـغـيــرة» ،فـغــادر الموقع
«ت ـح ــت غ ـط ــاء وح ـم ــاي ــة روس ـي ــة،
وعاد سالما الى دمشق».
(عواصم  -وكاالت)

يقاطع زيارة الحريري للبقاع
جنبالط
لبنان:
ً
●

بيروت  -ريان شربل

تستعد منطقة البقاع الستقبال
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء اللبناني
ً
سعد الحريري غدا وبعد غد ،حيث
من المتوقع أن يجول في العديد
من مدن المنطقة وبلداتها ،إذ تقام
له استقباالت شعبية وجماهيرية،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ل ـ ـقـ ــاءات م ــع قـ ـي ــادات
وفعاليات روحية وزمنية وأهلية.
وأكدت مصادر متابعة ،أن «زيارة
الـحــريــري للبقاع الـغــربــي رســالــة
اس ـت ـفــزازيــة أخـ ــرى لـلـنــائــب ولـيــد
جنبالط ،الذي لم يبلع بعد مشهد
التعاون بين النائب طالل ارسالن
والحريري في زيارة األخير لقرى
حاصبيا والعرقوب».
وتوقعت المصادر أن «يقاطع
عضو اللقاء الديمقراطي النائب

وائـ ــل أب ــوف ــاع ــور (م ــرش ــح الـحــزب
«الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي» عــن دائــرة
البقاع الغربي-راشيا) معظم زيارة
ً
الحريري للبقاع ،مستثنيا قضاء
راشـ ـي ــا ،ح ـيــث ال ـث ـقــل االنـتـخــابــي
الدرزي ،ومسقط رأس أبوفاعور».
وك ــان ال ـحــريــري تــوجــه ،أمــس،
إلى إقليم الخروب في إطار جولة
في الشوف ،وقال من بلدة مزبود
«س ـن ـك ـمــل ال ـم ـس ـيــرة م ــع بعضنا
ال ـب ـعــض ،وف ــي  6مــايــو سـنــريـهــم
مـ ــن هـ ــو تـ ـي ــار ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وم ــن
ً
هــو اإلق ـل ـي ــم» .وك ــان الف ـتــا غياب
«التقدمي» عن استقبال الحريري
فــي اإلق ـل ـيــم ،إذ س ــرت مـعـلــومــات،
أمس األول ،عن نية تيمور جنبالط
استقبال رئيس الحكومة ،إال أن
مفوضية اإلعالم في «االشتراكي»
نفت الخبر ،وأكدت في بيان أمس،

باسيل خلف الحريري الذي يستمع إلى بعض الوزراء على هامش جلسة الحكومة أمس (داالتي ونهرا)
«لم أسمعهما» ،أما باسيل ّ
فرد على
ً
خليل قائال« :بركي سمعو خفيف».
في موازاة ذلك ،وصل البطريرك
الماروني الكاردينال مــار بشارة
بطرس الراعي إلى مطار الدوحة،
أمس ،حيث أعرب عن شكره لقطر
ً
لتقديمها أرضا لبناء كنيسة مار
شربل عليها.

ً
وقــال« :لكون قطر قدمت أرضــا
ل ـب ـن ــاء ك ـن ـي ـســة ل ـل ـق ــدي ــس شــربــل
ع ـل ـي ـهــا ،ف ـه ــذا أمـ ــر ي ـش ــدد ال ـعــرى
وأواص ـ ـ ــر ال ـع ــاق ــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن،
فالقديسون يجمعون الـنــاس مع
بعضهم».
ووج ــه تحية شكر إلــى األمـيــر،
ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـصـ ــص األرض ل ـب ـن ــاء

أعلنت وزارة الدفاع القطرية
توقيعها اتفاقية عسكرية جديدة
مع الواليات املتحدة األميركية،
أمس األول ،تشتري بموجبها
القوات املسلحة القطرية منظومة
دفاع جوي من شركة "رايثيون"
األميركية .ووقع االتفاقية قائد
الدفاع الجوي القطري اللواء
الركن حمد بن مبارك الدواي
ورئيس مجلس إدارة "رايثيون"
توم كينيدي ،في مقر امللحقية
العسكرية القطرية في واشنطن.

رجل دين إيراني يدعو
إلى دولة مستقلة في قم

اقترح رجل الدين اإليراني
أحمد زادهوش ،رئيس جامعة
"املرتضى" الدينية ،تحويل مدينة
قم إلى "دولة مستقلة تمثل كافة
الشيعة في العالم" ،كما هو الحال
مع دولة الفاتيكان التي تمثل
مركزًا للكنيسة الكاثوليكية في
العالم .وقال زادهوش ،إن "إنشاء
وحدات اقتصادية مثل معامل
التكرير أو البتروكيماويات
في قم سيوفر جزءًا كبيرًا من
ميزانيتها املالية" ،معتبرًا ،أن
"الوقت حان لكي تصبح قم دولة
ذات سيادة وحدود جغرافية
مميزة ،ويصبح لها علم ودستور
خاص وتتقبل دخول سفراء
دوليني من الدول األخرى".

فصائل فلسطينية تقاطع
«المجلس الوطني»

● الراعي يشكر قطر لتقديمها أرضا لبناء كنيسة
●«زكزكة» بين باسيل وخليل في مجلس الوزراء
ً
أن «جنبالط ليس مشاركا في هذا
الـمـهــرجــان أو غـيــره مــن األنشطة
الـ ـت ــي تـ ـق ــام خـ ـ ــال هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــار،
لمناسبة زيارة الرئيس الحريري
لإلقليم».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـق ــدت ف ــي ال ـس ــراي
الحكومي ،أمــس ،جلسة لمجلس
ال ـ ــوزراء بــرئــاســة ال ـحــريــري ،على
ً
ج ــدول أعـمــالـهــا  65ب ـن ــدا .وقبيل
الجلسة ،قال وزير التربية مروان
حـ ـ ـم ـ ــاده ،إن «ه ـ ـن ـ ــاك اسـ ـتـ ـغ ــال
نـفــوذ فــي كــل مــراحــل االنتخابات
النيابية» ،وهل اطمأنوا بعد كالم
وزيري الخارجية جبران باسيل،
وال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد ال ـم ـش ـنــوق عن
اقتراع المغتربين ،قال« :كل القصة
مركبة».
بــدوره ،أجــاب وزيــر المال علي
حسن خليل عــن الـســؤال بالقول:

أحكام بالسجن وإسقاط
الجنسية عن  24بحرينيًا

أصدرت محكمة بحرينية أحكامًا
بالسجن وإسقاط الجنسية عن
 24مواطنًا ،بعد إدانتهم بتشكيل
"جماعة إرهابية" والتدرب في
العراق وإيران ومحاولة قتل
عناصر في الشرطة.
وقال مصدر قضائي بحريني
أمس ،إن املحكمة الكبرى الجنائية
قضت بالسجن املؤبد على 10
من املتهمني ،والسجن  10سنوات
على  10آخرين ،إضافة الى السجن
خمس سنوات لـ  3متهمني آخرين،
وعلى متهم واحد بالسجن
ثالث سنوات .كما أمرت املحكمة
بإسقاط الجنسية عن املدانني
جميعًا.
وأحالت السلطات البحرينية
أيضًا سبعة مواطنني بحرينيني
إلى املحاكمة بتهمة "تفجير أنبوب
نفط يربط البحرين والسعودية"
في نوفمبر املاضي .وستبدأ أولى
جلسات املحاكمة في مايو املقبل.

دروز في القسم الذي تحتله إسرائيل من الجوالن يحتفلون بعيد
الجالء قبل أيام (رويترز)
ووفــق مدير المرصد السوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن،
فــإن الهجوم هــو األكـبــر للتنظيم
مـنــذ ط ــرده مــن الـمـيــاديــن فــي 14
أكتوبر الماضي ،مؤكدا خسارته
 13عنصرا.
وإذ نـفــى م ـصــدر عـسـكــري في
ديـ ــر ال ـ ـ ــزور «وق ـ ـ ــوع أي هـجـمــات
على امتداد الضفة الغربية لنهر
ال ـف ــرات» ،ال ــذي يقسم المحافظة
إلى قسمين ،أشار إلى أن «مواقع
الجيش تتعرض لقصف متقطع
من الضفة الشرقية ،حيث يتمركز
ً
داعش ،ما يستدعي ردا باألسلحة
المناسبة».

سلة أخبار

ً
ال ـك ـن ـي ـســة ق ــائ ــا« :إن ـ ــه ي ـع ــرف أن
مار شربل يشدد روابــط الصداقة
الكبيرة بين قطر ولبنان ،وعلينا
كلبنانيين أن نوطد هذه الصداقة،
ســواء في قطر أو في لبنان» ،كما
ً
حيا الجالية اللبنانية ،مضيفا :
«نـحــن نفتخر بـهــا أيـنـمــا وجــدت،
كما نشكر قطر الستقبالها أبناء

جاليتنا الموجودين هنا ،كأنهم
ً
ف ــي وط ـن ـه ــم .ل ـك ـث ـيــرا م ــا سمعنا
أن اللبنانيين يـعـمـلــون فــي قطر
بـجـهــد كـبـيــر لـتــأ مـيــن معيشتهم
َ
ولـكــن أي ـضــا ،لــديـهــم والء للدولة
ويساهمون بشكل كبير في نموها
وازدهارها».

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني" ثاني أكبر فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية،
أمس ،أنها قررت مقاطعة دورة
اجتماعات املجلس الوطني
للمنظمة املقررة في  30الجاري.
وتنضم "الجبهة" اليسارية بذلك
إلى حركتي حماس والجهاد
اإلسالميتني في مقاطعة املشاركة
في أول اجتماع للمجلس الوطني
منذ عام .2009
ودعت حماس ،أمس ،إلى أوسع
مقاطعة لهذه الدورة ،ألنها
"غير متوافق عليها" وحثت
على "استشعار املآالت الخطيرة
لعقدها دون توافق وأهمها تأبيد
االنقسام" الداخلي املستمر منذ
.2007
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ترامب يلتزم الحذر مع كوريا ويواجه صعوبة بتعيين بومبيو
• سيول :بيونغ يانغ قد تتخلى عن «النووي» مقابل ضمانات أمنية • هيلي :عالقتي بالرئيس «مثالية»

ً ً
بدا الرئيس األميركي واثقا جدا
من بدء حوار مع كوريا الشمالية،
لكنه حذر من أنه لن يتردد في
التخلي عن اللقاء المنتظر وغير
المسبوق مع الزعيم ًكيم جونغ
أون إذا لم يكن "مثمرا" .في
وقت يواجه مايك بومبيو مدير
وكالة االستخبارات المركزية
( )CIAالذي اختاره ترامب
ليشغل منصب وزير الخارجية
صعوبات في الحصول على
موافقة مجلس الشيوخ الالزمة
لتعيينه.

التحقيق
في التدخل
الروسي
باالنتخابات
«أمر سيئ
ً
جدا» للواليات
المتحدة

ترامب

ق ــال الــرئـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،إنـ ـ ــه سـ ـيـ ـغ ــادر اج ـت ـمــاعــه
المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية
ً
كيم جونغ أون "ما لم يكن مثمرا".
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
مشترك مع رئيس الــوزراء الياباني
شينزو آبي في "منتجع ترامب" في
مار آالو بفلوريدا ،أضاف ترامب أنه
"حتى قبل االجتماع ،إذا رأت الواليات
ً
المتحدة أن اللقاء لن يكون ناجحا،
فلن نعقده".
وذكـ ـ ــر أن الـ ـع ــاق ــات م ــع كــوريــا
ً
ً
الـشـمــالـيــة "قـطـعــت شــوطــا طــويــا"
بمساعدة دول أخرى السيما الصين.
ً
وقال" :لم نكن أبدا في موقف مثل هذا
مع هذا النظام سواء كان مع األب أو
الجد أو االبــن" ،في إشارة إلى زعيم
كوريا الشمالية ووالده وجده.
وب ـي ـن ـم ــا أفـ ـ ـ ـ ــادت ق ـ ـنـ ــاة ""NBC
األم ـيــرك ـيــة ب ــأن ال ـل ـقــاء بـيــن تــرامــب
والزعيم الكوري الشمالي يمكن أن
يجري في سويسرا ،نقلت صحيفة
"ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز" عـ ــن الـمـحـلـلــة
السابقة في ( )CIAالخبيرة في الشأن
الكوري ســوي مي تيري ،إن طائرة
كيم تحصر اللقاء في قائمة محدودة
من الوجهات القريبة من بيونغ يانغ.
وقالت إن "طائرة كيم قديمة .ال أحد
يعرف ما إذا كانت تعمل".
من ناحية أخــرى ،اعتبر ترامب،
أن التحقيق فــي الـتــدخــل الــروســي
باالنتخابات الرئاسية األميركية
ً
"أمر سيئ" للواليات المتحدة ،قائال،
إن ــه ح ــان الــوقــت إلن ـهــاء التحقيق.
أضاف أن التحقيقات التي يقودها
المحامي الخاص روبرت مولر هي
"خدعة" اختلقها الديمقراطيون إلى
حد كبير لمساعدتهم على تخفيف
أوجاع خسارتهم في االنتخابات.
وف ــي س ـيــول ،ذك ــر رئـيــس كوريا
الجنوبية مــون جــاي إن ،أم ــس ،إن
كوريا الشمالية ليست مصممة على
أي مطالب في محادثاتها المقبلة
م ــع ت ــرام ــب م ــن ش ــأن ـه ــا أن تفشل
الـمـفــاوضــات .أض ــاف" :مــا يريدونه
هــو وضــع حــد للعالقات العدائية،
ً
يليها ضمانات أمنية" .وأكد مجددا
ً
أيضا أن "كوريا الشمالية أشارت إلى

مناصرون لترامب يحملون شعارات مناهضة لجيمس كومي أمام دار «بارنز ونوبل» للنشر في نيويورك أمس االول بالتزامن مع بدء نشر كتابه (رويترز)
رغبتها في النزع الكامل لألسلحة
النووية".

بومبيو
ف ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،تـ ـب ــدو لجنة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي مجلس
الـشـيــوخ عـلــى وش ــك رف ــض تعيين
مــديــر " ،"CIAليشغل منصب وزيــر
الخارجية ،رغــم ال ــدور ال ــذي يلعبه
بــوم ـب ـيــو ف ــي الـ ـتـ ـق ــارب م ــع كــوريــا
الشمالية ،الــذي عاد للتو من مهمة
سرية قام بها في بيونغ يانغ لإلعداد
لقمة تاريخية بين ترامب والزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال زعيم كتلة الديمقراطيين في
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
الشيوخ ،السناتور روبرت مينينديز،
ً
إنه سيعارض هذا التعيين ،منتقدا
إدارة ترامب وبومبيو الفتقارهما
ل ــرؤي ــة اسـتــراتـيـجـيــة ف ــي م ـجــاالت
ً
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ع ـمــومــا .كما

ً
انتقد بومبيو أيضا لعدم كشفه عن
رحلته األخيرة لكوريا الشمالية في
اجتماعاته مع المشرعين.
وف ـ ــي ك ـل ـم ــة ألـ ـق ــاه ــا فـ ــي م ــرك ــز
الدراسات الدولية واالستراتيجية،
ق ـ ــال م ـي ـن ـي ـنــديــز" :أع ـت ـق ــد أن أك ـبــر
دبلوماسي ألمتنا ينبغي أن يكون
ً
صــري ـحــا واألكـ ـث ــر أهـمـيــة أن آراءه
الـســابـقــة ال تـعـكــس قـيــم أمـتـنــا وال
تعتبر مقبولة من أكبر دبلوماسي
ألمتنا ( )...الشعب األميركي يستحق
من هو أفضل من ذلك" .أضاف" :هذا
هو السبب ...في أني سأصوت بـ ال
لمدير ( )CIAبومبيو كي يصبح وزير
خارجيتنا".
ومع ذلك ،يمكن لبومبيو ،أن ينال
موافقة مجلس الشيوخ بكامله على
ترشيحه للمنصب مــن دون تأييد
الـلـجـنــة .لكنه سـيـكــون أول مرشح
لـلـخــارجـيــة ال يـحـصــل عـلــى تأييد
لجنة الشؤون الخارجية على األقل
ً
مـنــذ أصـبــح ه ــذا الـتـصــويــت علنيا

وبمقتضى االتفاق الجديد ،سيكون لـ"أميركان ميديا" الحق في
الحصول على ما يصل إلى  75ألف دوالر من أي أرباح مستقبلية من
تسويق تفاصيل العالقة المزعومة ،التي جمعت العارضة بترامب
بين عامي  2006و.2007
ً
وكانت ماكدوغال ( 47عاما) ،رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس
تطالب فيها بإبطال اتفاق يمنعها من التحدث عن عالقة جمعت
بينهما ،لتصبح بذلك ثاني ممثلة إباحية تلجأ إلى القضاء إلطالق
الحرية لها في سرد تفاصيل عالقتها السابقة بترامب.

عام  .1925وأمام هذه العقبات ،التي
لم تكن متوقعة ،شن البيت األبيض
ً
ً
هجوما مضادا.
وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـسـنــاتــور
الجمهوري بوب كوركر ،إنه ال يتوقع
أن يؤثر اجتماع بومبيو مع زعيم
كوريا الشمالية على تأييد المجلس
لتعيينه .أضاف" :منذ سنوات ونحن
نحتفظ بـقـنــوات ســريــة مــع كــوريــا
الشمالية من خالل االستخبارات".
وعبر كــوركــر عــن سعادته بعقد
بومبيو لهذا االجـتـمــاع ،وق ــال ،إنه
ي ــأم ــل أن ت ـك ــون ه ـن ــاك اجـتـمــاعــات
أخرى قبل أي قمة بين كيم وترامب
كي يتسنى للرئيس الحصول على
أف ـضــل نصيحة ممكنة م ــن رج ــال
"أذكياء" قبيل الجلسة.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـس ـن ــات ــور
الجمهوري توم كوتون" "مهما حدث
في اللجنة ،سيصدر تأكيد مجلس
الشيوخ (لتعيين بومبيو) األسبوع
المقبل".

لذلك ،سيكون على بومبيو انتظار
تصويت في جلسة عامة في مجلس
ً
الشيوخ للموافقة على تعيينه وزيرا
للخارجية .وهذا اإلجراء في التعيين
ً
من دون موافقة اللجنة نادر جدا.
وحذر كوتون من "اإلشارة السيئة
ً
ً
جدا" إلى الدول األخرى وخصوصا
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،الـتــي سيشكلها
رفض تعيين بومبيو.
وتشير أرقام غير رسمية إلى أن
بومبيو مرفوض من عشرة أعضاء
مقابل تسعة بعدما اختار السناتور
الجمهوري ران ــد بــول ال ـخــروج عن
التضامن الحزبي.
ً
وتدخل ترامب شخصيا للدفاع
ً
عن قراره تعيين بومبيو ( 54عاما)
ً
خلفا لريكس تيلرسون.
وهو يرى أن بومبيو "استثنائي"
ً
ً
ورجل "لبق" سيكون "وزيرا عظيما
للخارجية" .وقــال ترامب في منزله
الفخم في مارا الغو "هذا ما سأقوله
ً
إلى راند بول ولم يخذلني يوما".

ول ـكــن حـتــى ف ــي إطـ ــار تصويت
لمجلس الشيوخ فــي جلسة عامة،
ً
يبدو الوضع حساسا للجمهوريين
الذين يتمتعون بغالبية ضئيلة تبلغ
ً
 51مقعدا مقابل  .49وإذا لم يغير بول
موقفه ،فقد يحتاج بومبيو ألصوات
الديمقراطيين إلق ــرار تعيينه ،ولم
يعلن أي منهم حتى اآلن أنه سيعطيه
صوته.
على صعيد آخــر ،قالت السفيرة
األميركية في األمــم المتحدة نيكي
هيلي إن عالقتها بالرئيس دونالد
ترامب "مثالية" وسط خالف بينها
وبين البيت األبيض.
وك ــان ــت هـيـلــي ذكـ ــرت األح ـ ــد ،أن
واشنطن تعد عقوبات جديدة على
روسـ ـي ــا ب ـس ـبــب دع ـم ـه ــا لـلــرئـيــس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ـ ـ ــد .بـ ـي ــد أن
ً
مسؤوال رفيع المستوى في اإلدارة،
قال إن ترامب أرجــأ فرض مزيد من
العقوبات.
(عواصم  -وكاالت)

كيم يمنح زوجته لقب «السيدة األولى»
مـنــح الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي كـيــم جــونــغ أون
زوجته الشابة واألنيقة ري ســول جو لقب "سيدة
أولى" فيما يرى المحللون أنه تقدم كبير في وضعها
الرسمي قبل قمتين مرتقبتين مع كوريا الجنوبية
والواليات المتحدة.
ت ــراف ــق ري س ــول ج ــو ع ـلــى الـ ـ ــدوام زوج ـه ــا في
الـمـنــاسـبــات الــرسـمـيــة ،لـكــن أول ظـهــور علني لها
بمفردها كان نهاية األسبوع الماضي ،خالل عرض

فرقة صينية لرقص الباليه .وأشارت وسائل اإلعالم
الرسمية إلــى تلك المناسبة واصفة زوجــة الزعيم
الكوري الشمالي بأنها "السيدة األولى المحترمة"
لتستخدم بذلك هذا التعبير للمرة األولى منذ أكثر
ً
من  40عاما ،مضيفة إليه الصفة التي تمنح عادة
لقادة البالد .وأعلنت النبأ المذيعة الكورية الشمالية
الشهيرة ري شون هي التي عادة ما تزف اإلعالنات
المهمة الصادرة عن البالد.

قوات بقيادة طارق صالح تبدأ القتال ضد الحوثيين

تونس بال مدارس لليوم الثالث
تستمر أزمة التعليم في تونس مع تعليق الدراسة
في المدارس اإلعدادية والمعاهد الثانوية لليوم الثالث
على التوالي.
وتكشف األزمــة عن حجم الخالف المتصاعد بين
الحكومة واالت ـحــاد الـعــام التونسي للشغل ،النقابة
ذات التمثيل األكبر في البالد وذات النفوذ القوي في
الشارع.
وتـحــولــت األزم ــة إل ــى لــي ذراع واخ ـت ـبــار ق ــوة بين
الحكومة واالتـحــاد ،الــذي يضم في صفوفه أكثر من
 800ألف منخرط من العمال.
أساسا برفع أجورهم ،وتصنيف
ويطالب المعلمون
ً
مـهـنــة الـتـعـلـيــم كـمـهـنــة ش ــاق ــة ،األمـ ــر الـ ــذي يمنحهم
التخفيض في سن التقاعد.
وت ــدع ــو ن ـقــابــة الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي إل ــى إصــاحــات

محكمة برازيلية ترفض
التماسًا من لوال إلطالقه

رفضت محكمة استئناف
برازيلية التماسًا جديدًا
قدمه الرئيس السابق لويس
ايناسيو لوال دا سيلفا ،الذي
بدأ مطلع أبريل الجاري
تنفيذ عقوبة بالسجن مدة 12
عاما ،بعد إدانته بتهم فساد،
في حكم يقلل من احتماالت
خوضه االنتخابات الرئاسية
املقبلة التي يعتبر االوفر حظا
للفوز بها .وهذا االلتماس هو
الثالث واألخير الذي قدمه لوال
( 72عاما) أمام محكمة الدرجة
الثانية هذه ،مما يعني أنه
بات عليه أن يطرق باب قضاء
الدرجة الثالثة.

تفاصيل فضيحة جنسية جديدة بانتظار ترامب
توصلت العارضة في مجلة "بالي بوي" اإلباحية كارين ماكدوغال
إلــى اتفاق مع شركة "أميركان ميديا" (آمــي) اإلعالمية التي تملك
مطبوعة "ناشونال إنكوايرر" ،يتيح لها اإلفصاح عن تفاصيل عالقة
حميمة تزعم أنها جمعتها مع الرئيس دونالد ترامب.
ورفعت ماكدوغول دعوى قضائية في كاليفورنيا الشهر الماضي
من أجل إعفائها من تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع "أميركان ميديا"
ً
عام  ،2016منح األخيرة حقوقا حصرية لنشر "قصتها" مع الرئيس
مقابل  150ألف دوالر.

سلة أخبار

في القطاع تشمل مناهج الــدراســة ،والبنية التحتية
المتداعية في عدة مناطق داخلية.
وبـسـبــب األزم ـ ــة ،امـتـنــع الـمـعـلـمــون عــن التصريح
بــإعــداد اخـتـبــارات النصف األول مــن الـعــام الــدراســي
لإلدارة ،بينما لم يتبق إال أسابيع قليلة على اختبارات
النصف الثاني من العام.
ودعـ ـ ــت ال ـن ـق ــاب ــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم وق ـف ــات
احتجاجية أ م ــام المندوبيات الجهوية للتعليم مع
استمرار تعليق الدروس.
وترفض الحكومة الجلوس إلى طاولة المفاوضات،
قبل أن تتراجع النقابة عن حجب إعداد االختبارات.
ووص ــف وزي ــر الـتــربـيــة حــاتــم ب ــن ســالــم الـمـطــالــب
المالية لنقابة التعليم بـ"التعجيزية".
(تونس  -د ب أ)

بـ ــدأت قـ ــوات يـمـنـيــة ب ـق ـيــادة الـعـمـيــد ط ــارق
صــالــح ،نـجــل شقيق الــرئـيــس اليمني السابق
علي صالح ،أمس ،عملية عسكرية ضد مسلحي
جـمــاعــة "أن ـصــار ال ـلــه" الـحــوثـيــة ،جـنــوب غربي
البالد.
وأفــاد مصدر عسكري يمني لوكالة األنباء
األلمانية (د.ب.أ) ،بــأن قــوات أطلق عليها اسم
"المقاومة الوطنية" بقيادة العميد طارق محمد
عبدالله صــالــح ،ب ــدأت بالتحرك على مشارف
مدينة المخا جنوب غربي البالد.
وأض ــاف أن" ه ــذه ال ـقــوات سـتـحــرر الـمــواقــع
التي مازالت تحت قبضة الحوثيين ،في مشارف
مديرية المخا التابعة إداريا لمحافظة تعز ،ومن
ثم االنتقال إلى مناطق تابعة إداريا لمحافظة

الحديدة" .وأوضح أن" هذه القوات مسلحة بعتاد
عسكري كبير ،وهو ما يجعلها تحسم المعركة
لمصلحتها بشكل سريع".
وذكر المصدر أن" هذه القوات دعمت بشكل
كبير من قبل اإلمارات العربية المتحدة (الدولة
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ت ـق ــوده
السعودية)".
ويعتبر هذا هو أول تحرك عسكري يقوم به
طارق صالح ،منذ مقتل عمه على يد الحوثيين،
في مواجهات بين الطرفين بالعاصمة صنعاء
في مطلع ديسمبر من العام الماضي.
وك ـ ــان ط ـ ــارق ص ــال ــح ي ـق ــوم ب ـم ـهــامــه كـقــائــد
الحماية الخاصة بالرئيس السابق علي صالح،
وشارك في القتال ضد الحوثيين في العاصمة

ص ـن ـعــاء ،ومـ ـع ــروف ب ـقــربــه م ــن اإلمـ ـ ـ ــارات ،ولــم
تتضح بعد عالقته بسلطات الرئيس المعترف
به عبدربه منصور هادي.
وقبل أيام ،كان اآلالف قد تظاهروا في مدينة
تعز اليمنيةّ ،
معبرين عــن رفضهم ألي وجــود
عـسـكــري ل ـطــارق صــالــح فــي الـمـحــافـظــة األكـثــر
سكانا في البالد.
فــي س ـيــاق آخ ــر ،أص ــدر وزي ــر الــداخ ـل ـيــة في
الحكومة اليمنية المعترف بها دو لـيــا ،أحمد
الميسري ،أمرا بتوقيف ضابط برتبة عقيد كان
يدير مركزا للمهاجرين األفارقة في عدن ،بعدما
اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش مسؤولين
بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال في المركز.
(صنعاء ـ د ب أ)

إليزابيث الثانية تفتتح
قمة الكومنولث

افتتحت ،أمس ،امللكة إليزابيث
الثانية ،ملكة بريطانيا،
قمة دول الكومنولث التي
بريطانيا وتعقد كل
تترأسها
ّ
عامني ،حيث حضت بريطانيا
الدول الـ 53األعضاء على
مناقشة اتخاذ إجراء للحد من
التلوث الناجم عن النفايات
البالستيكية.
وقالت امللكة لـ 53رئيس
حكومة ،منهم رئيسة وزراء
بريطانيا تيريزا ماي ورئيس
الوزراء الهندي ناريندرا
مودي« :نحن من أكبر القوى
املنعقدة ،ونزداد قوة عاما
بعد عام».

أرمينيا :استمرار التظاهرات
لليوم السابع واعتقال العشرات

اعتقل عشرات املتظاهرين،
أمس ،في يريفان ،عاصمة
ارمينيا ،حيث استمرت
لليوم السابع على التوالي
االحتجاجات على الرئيس
السابق سيرج سركيسيان،
الذي اصبح رئيسا للوزراء مع
صالحيات معززة.
وحاول مئات املتظاهرين
الذين نزلوا صباحا الى
الشارع بدعوة من النائب
وزعيم املعارضة نيكول
باشينيان ،إغالق مدخل مقر
الحكومة في وسط املدينة.
وتسبب هذا التحرك في
تدخل قوات شرطة مكافحة
الشغب التي اوقفت عشرات
االشخاص.

األوروبيون يتجهون لـ «معاقبة إيران» ومقايضة واشنطن بـ «النووي»

ً
• حفل راقص لـ «متقاعدي الحرس» يوقف مسؤوال بـ «اإلرشاد» • زلزال يضرب قرب بوشهر ...وإضراب كردستان يتوسع
●

طهران  -فرزاد قاسمي

يـتـجــه األوروب ـ ـيـ ــون إل ــى تـبـنــي ف ـكــرة فــرض
عقوبات جديدة على إيران بسبب تدخالتها في
الشرق األوس ــط ،وبرنامج تسلحها البالستي
لتفويت الفرصة على الــواليــات المتحدة التي
تهدد باالنسحاب من االتفاق النووي مع طهران
في حال لم يتم تشديده.
وذك ــر دبـلــومــاسـيــون أن ح ـكــومــات االت ـحــاد
ً
األوروب ـ ـ ـ ــي ت ـب ــدي م ــزي ــدا م ــن ال ـتــأي ـيــد ل ـفــرض
عقوبات جــديــدة اقترحتها بريطانيا وفرنسا
وألمانيا كوسيلة ،إلثناء الرئيس دونالد ترامب
عــن االن ـس ـحــاب مــن االت ـف ــاق الـمـبــرم ع ــام 2015
بين طهران والقوى العالمية الست بريطانيا،
والصين ،وفرنسا ،وألمانيا ،وروسيا ،والواليات
المتحدة.
ً
ووف ـقــا لمقترح الـعـقــوبــات ،ال ــذي أرس ــل إلى
عواصم الــدول األعضاء باالتحاد ،فــإن باريس
وبــرل ـيــن ول ـن ــدن قـلـقــة م ــن بــرنــامــج ال ـصــواريــخ
البالستية اإليراني وتتهم طهران بـ"نقل صواريخ
وتكنولوجيا صواريخ إيرانية" إلى سورية وإلى
حلفاء إيران في اليمن ولبنان.
وقال أحد الدبلوماسيين" :إن االتفاق لم يتم
بعد لكن بعض ا ل ــدول تخلت عــن مقاومتها"،
ً
مشيرا إلى انضمام إسبانيا والنمسا والسويد
مؤخرا إلى أغلبية مؤيدة للعقوبات.

وأفاد دبلوماسيون بأنه بعد اجتماعات في
واشـنـطــن ولــوكـسـمـبــورج وبــروكـســل األسـبــوع
الـمــاضــي ،اتفقت بريطانيا وفــرنـســا وألمانيا
ً
على اتخاذ نهج أكثر توافقا للفوز بتأييد الدول
األخــرى ال ــ 25باالتحاد ،التي ينبغي أن توافق
جميعها على اإلجراءات.

تأكيدات ومفاوضات
ويبدو أن أعضاء آخرين باالتحاد ينضمون
ً
حــالـيــا لمسار الـعـقــوبــات فــي ظــل تــأكـيــدات من
مسؤولين بالحكومة األميركية بــأن مثل هذه
العقوبات قد تؤثر في قرار ترامب.
وتمثل عقوبات االتحاد األوروبــي الجديدة
ً
جـ ـ ـ ــزءا مـ ــن ن ـه ــج م ـت ـع ــدد االت ـ ـجـ ــاهـ ــات ي ـجــري
التفاوض عليه مع مسؤولين كبار بالحكومة
األم ـيــرك ـيــة ،إلق ـن ــاع ت ــرام ــب ب ــأن إل ـغ ــاء االت ـفــاق
ال ـن ــووي م ــع ان ـت ـهــاء الـمـهـلــة ال ـتــي ح ــدده ــا في
 12مايو المقبل قد يعود بنتائج مدمرة على
الشرق األوسط.
لكن إيطاليا ،التي وقعت في يناير الماضي
على اتفاقية استثمارية مع إيران بقيمة خمسة
مـلـيــارات ي ــورو ( 6مـلـيــارات دوالر) ،تخشى أن
ت ـضــر ال ـع ـق ــوب ــات ب ـج ـهــود إعـ ـ ــادة ب ـن ــاء عــاقــة
استثمارية مع طهران .ويتوقع دبلوماسيون أن
تبلغ حكومة تصريف األعمال الحالية في روما

شركاءها في االتحاد بأنها لن تستطيع تأييد
العقوبات الجديدة.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،أك ــد ال ـم ـســاعــد األم ـنــي
والـسـيــاســي لمدعي عــام مدينة مشهد قاضي
ح ـي ــدري اع ـت ـق ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ــوزارة
اإلرشـ ـ ــاد ف ــي مـحــافـظــة خ ــراس ــان رئ ـيــس إدارة
وزارة اإلرشـ ـ ــاد لـمــديـنــة م ـش ـهــد ،مـحـمــد كــاظــم
دب ـي ــري ،بـتـهـمــة مـنــح رخ ـصــة لـ ــ"إج ــراء مــراســم
جــرحــت مـشــاعــر الـمــؤمـنـيــن" .وكــانــت مجموعة
تجارية باسم "مجموعة سلمان" أقامت احتفاال
بمناسبة "أعياد النوروز" ،رأس السنة اإليرانية،
حضره ما يزيد على العشرين ألف شخص منذ
أسبوعين ،ووزعت الهدايا بالقرعة على الزبائن
الذين اشتروا بضائع خالل عطلة النوروز ،حيث
تخلل االحتفال قيام عدد من الشبان والشابات
بالرقص على أنغام الموسيقى.
وبعد انتشار مقاطع مصورة للحفل تجمع
محتجون أم ــام مديرية وزارة اإلرش ــاد وإدارة
ال ـم ـحــاكــم ل ـمــدي ـنــة م ـش ـهــد ،وط ــال ـب ــوا الـسـلـطــة
القضائية بمحاكمة منظمي الحفل.
وتقدم رئيس إدارة اإلرشاد بدعوة قضائية
ضــد أص ـحــاب ومــديــري المجموعة الـتـجــاريــة،
الـ ـت ــي تـ ـع ــود م ـل ـك ـي ـت ـهــا إل ـ ــى م ــؤس ـس ــة تــاب ـعــة
للضباط المتقاعدين بـ"الحرس الثوري" ،ليرفع
المسؤولية عن نفسه على اعتبار أنهم تخطوا
ً
حدود الرخصة .لكن المدعي العام أصدر قرارا

باعتقال رئيس إدارة اإلرشاد بتهمة "التقاعس
عن أداء واجباته".

إضراب تجاري
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ان ـضــم أم ــس جـمـيــع تـجــار
محافظة كردستان اإليرانية إلى تجار مدن غرب
المحافظة المضربين عن العمل لليوم الخامس
على التوالي ،أغلقوا محالتهم.
وكــان تـجــار مــدن بــانــه ومــريــوان وجــوانــرود
وسقز ،الحدودية المتاخمة للحدود العراقية،
ً
بــدأوا إضرابا عن العمل منذ حوالي األسبوع،
الستمرار السلطات في منع الحمالين للبضائع
ب ـن ـقــل ال ـب ـض ــائ ــع م ــن ك ــردسـ ـت ــان ال ـ ـعـ ــراق إل ــى
كردستان إيران ،وسرعان ما امتدت االضرابات
إل ــى بــاقــي ال ـمــدن ال ـح ــدودي ــة ،مــع ال ـع ــراق ،ذات
الكثافة الكردية ،حيث يعمل ما يزيد على 90
فــي الـمـئــة مــن سكانها فــي جـلــب الـبـضــائــع من
كردستان العراق على ظهورهم.

تهديدات إيرانية
إل ــى ذلـ ــك ،أط ـلــق كـبـيــر م ـس ـت ـشــاري الـجـيــش
اإلي ــران ــي الـعـمـيــد رض ــا خ ــرم طــوســي تـهــديــدا
جــديــدا بحق الـسـعــوديــة ،وقــال فــي تصريحات
بــال ـتــزامــن م ــع اح ـت ـفــال ب ــاده بــال ـيــوم الــوطـنــي

مهاجرون أفغان يفترشون األرض قرب معبر بري بين إيران وتركيا باتجاه أوروبا (رويترز)
لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،أم ــس األول ،إن المملكة ال
تستطيع الـصـمــود م ــدة  48ســاعــة أم ــام الـقــوة
العسكرية اإليرانية.
وأضاف أن طهران "أقوى من أي وقت مضى
ً
للتصدي لعدوها األول أميركا" ،مشيرا إلى أن

"استراتيجية إيران هي مواجهة أميركا ال دول
المنطقة" .من جانب آخر ،ضرب زلزال قوته 5.9
درجات منطقة بوشهر جنوب إيران ،والتي تضم
مفاعل الطاقة النووي الوحيد في البالد ،إال أنه
لم يتسبب في ضحايا أو أضرار.

ةديرجلا

•
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دوليات

أخبار مصر

إثيوبيا والسودان يتجاهالن دعوة إلى «اجتماع النهضة»
• شكري يرفض «المماطلة» :مصر لن تقبل فرض أمر واقع • الخرطوم تجدد المطالبة بحاليب
القاهرة ــ حسن حافظ

ّ
خيم التوتر على العالقات
بين مصر من جهة وإثيوبيا
والسودان من جهة أخرى،
أمس ،بعد سلسلة من تبادل
االتهامات حول المسؤول عن
تعثر مفاوضات سد النهضة،
في وقت عادت الخرطوم
إلى المطالبة بمثلث حاليب
وشالتين المصري ،مما دفع وزير
الخارجية المصري إلى استخدام
لغة أكثر حدة للدفاع عن حقوق
مصر في مياه النيل.

بــدأت مصر ،أمــس ،تصعيد لهجتها
فــي مـلــف ســد النهضة اإلث ـيــوبــي ،بعد
تـ ـعـ ـث ــر ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات م ـ ــع ال ـج ــان ـب ـي ــن
اإلثيوبي والسوداني ،وتضاؤل فرص
الــوصــول إلــى حــل وســط يحفظ حقوق
القاهرة التاريخية في مياه نهر النيل،
إذ استخدم وزيــر الخارجية المصرية
س ــام ــح ش ـك ــري ل ـه ـجــة ج ــدي ــدة تعكس
الـضـيــق الـمـصــري مــن أس ـلــوب التعنت
وال ـم ـمــاط ـلــة الـ ــذي تـتـبـعــه أديـ ــس أبــابــا
لفرض سياسة األمر الواقع.
شكري قال ،في تصريحات إعالمية،
إن بـ ـ ـ ــاده تـ ــرفـ ــض اتـ ـه ــامـ ـه ــا ب ـعــرق ـلــة
مباحثات سد النهضة ،مضيفا أن "أي
مقولة فيما يتعلق بعرقلة مصر للتقدم
غير صحيحة".
وشدد على أن القاهرة تتعامل خالل
المفاوضات بمنتهى المرونة ،وأن من
يدعي غير ذلك يريد تغيير حقيقة من
يعوق المسار التفاوضي ،الفتا إلى أن
الدبلوماسية المصرية بذلت كل جهد
ممكن خالل جولة مباحثات الخرطوم،
وتـ ـف ــاوض ــت ب ـح ـســن ن ـي ــة م ــع ال ـت ـقــديــر
الكامل لمصالح الشركاء ،ولم تطرح أي
رؤية أحادية.
وأكد أن مصر أعلنت موافقتها على
التقرير االستهاللي للمكتب االستشاري
الفرنسي ال ــذي اخـتــارتــه ال ــدول الثالث
مــن أجــل تقييم آث ــار الـســد على دولتي
المصب ،ووافقت على أن يواصل المكتب
االستشاري دراساته لكي يتم التأكد من
أن مصر لن تتحمل أضرارا لن تستطيع
استيعابها عند بدء ملء بحيرة السد،
لكن الـجــانــب اإلثـيــوبــي هــو مــن يرفض
اعتماد هذه الدراسة ،مما أدى إلى توقف
مسار التفاوض وتجميده.

تحذير ودفاع

أديس أبابا
تضغط على
القاهرة التي
ستجد نفسها
أمام خيار وحيد
وهو التلويح
بالحرب
نادر نور الدين

وحذر شكري من أن مصر لن تقبل أن
يفرض عليها وضع قائم من خالل فرض
إرادة ط ــرف ع ـلــى بـقـيــة األط ـ ـ ــراف ،وأن
الحكومة المصرية مستمرة في الدفاع
عن مصالح شعبها في مياه النيل بكل
الوسائل التي تملكها.
وكـشــف وزي ــر الـخــارجـيــة عــن مصير
الدعوة التي قدمها إلى نظيريه اإلثيوبي
والسوداني لعقد جولة مباحثات جديدة
في القاهرة ،قائال إنه "لألسف لم نتلق
أي رد من إثيوبيا أو السودان على هذه
ال ــدع ــوة ،مـمــا يـعـنــي أن ـنــا نـفـقــد فــرصــة
أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة
الدول الثالث بحل المسائل العالقة".
وأشـ ــار إل ــى أن مــا ي ـحــدث هــو مزيد
مــن فـقــد الــوقــت ،فالمهلة الـتــي أطلقها
الزعماء الثالثة خــال قمة أديــس أبابا
نـهــايــة يـنــايــر الـمــاضــي ،اقـتـصــرت على
شهر واحــد فقط ،وبــدأت المهلة مطلع
أبريل الـجــاري ،أي أن المتبقي منها ال
يتجاوز  15يوما لحل المشاكل العالقة.
وفـ ـ ـشـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة م ــن
الـمـبــاحـثــات بـيــن الـ ــدول ال ـثــاث والـتــي

أج ـ ــري ـ ــت ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة
ال ـخــرطــوم 5 ،أبــريــل ال ـج ــاري ،وحملت
إثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـش ـ ــل ج ــول ــة
ال ـم ـبــاح ـثــات ال ـت ــي ش ـ ــارك فـيـهــا وزراء
الخارجية وال ــري ورؤس ــاء المخابرات
فــي ال ــدول الـثــاث ،بسبب تمسك مصر
ب ـضــرورة االع ـت ــراف بحقها التاريخي
فــي مـيــاه النهر الـمـقــدرة ب ـ  55.5مليار
متر مكعب ،و فـقــا التفاقية موقعة مع
ال ـســودان عــام  ،1959إال أن إثيوبيا ال
تعترف بها.
ّ
في غضون ذلك ،أطل التوتر من جديد
على ملف العالقات المصرية السودانية،
ب ـس ـب ــب ت ـع ـث ــر مـ ـل ــف م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ســد
النهضة من ناحية ،ثم عودة الخرطوم
إلثـ ــارة مـلــف الـمـطــالـبــة بــالـسـيــادة على
مثلث حاليب وشالتين المصري ،وصرح
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــودان ــي ،إبــراهـيــم
غندور ،أمام برلمان بالده ،أمس األول،
بـ ــأن ه ـن ــاك خ ـي ــاري ــن ف ـقــط ل ـحــل قضية
حاليب ال ثالث لهما هما التفاوض أو
التحكيم الدولي.
وك ـشــف أن "اإلج ـ ـ ــراء ات التصعيدية
ل ـل ـجــارة مـصــر وم ــا شـهــدتــه ال ـف ـتــرة من
ديسمبر  2017وحتى مارس  2018بشأن
الـمـثـلــث مــن طـمــس لـلـهــويــة الـســودانـيــة
وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض
سياسة األمر الواقع وإجراء االنتخابات
الــرئــاس ـيــة وغ ـيــرهــا ،دفـعـنــا السـتــدعــاء
سفيرنا وتقدمنا بثالث شكاوى لمجلس
األمن".
وأك ـ ـ ـ ــد أن "مـ ـثـ ـل ــث حـ ــايـ ــب ج ـ ـ ــزء ال
يتجزأ من السودان" ،وهاجم ما وصفه
بالتصعيد المصري ،مشيرا إلى رفض
الـ ـ ـس ـ ــودان أي اس ـت ـف ـت ــاء وأي تـمـصـيــر
لحاليب ،وأي حديث عن إدارة مشتركة
للمثلث الحدودي.
في المقابل ،أكد مصدر مصري رفيع
المستوى ،أن القاهرة تملك كل الوثائق
واألدل ــة الـتــي تثبت صحة موقفها في
مـلــف ح ــاي ــب ،وأن الـ ـس ــودان ال ح ــق له
في المطالبة بالمثلث ،مشددا على أن
التصريحات السودانية الغرض منها
"االستهالك المحلي ليس إال ،لكن الغريب
هــو التوقيت ال ــذي يــأتــي بــالـتــوازي مع
تعثر مفاوضات سد النهضة".

وبعد زيارة وزير الخارجية المصري
سامح شكري إلى بوروندي ،إحدى دول
حوض النيل ،منذ يومين ،غادر مساعد
رئيس الجمهورية للمشروعات القومية
واالستراتيجية ،إبراهيم محلب ،القاهرة
أمس ،باتجاه تنزانيا في زيارة رسمية
بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي،
إذ يسلم محلب رسالة من السيسي إلى
نظيره التنزاني جون بومبيهماغوفولي،
ت ـت ـن ــاول تــأك ـيــد أه ـم ـيــة دعـ ــم ال ـعــاقــات

إقرار اتفاق للتعاون
العلمي مع «األوروبي»

أصدر الرئيس عبدالفتاح
ً
ً
السيسي قرارا جمهوريا
أمس ،ونشر في الجريدة
الرسمية ،بالموافقة على اتفاق
التعاون العلمي والتقني بين
مصر واالتحاد األوروبي،
يبين األحكام والشروط
الخاصة بمشاركة القاهرة
في اتفاقية "مشاركة من أجل
البحوث واالبتكار في منطقة
البحر المتوسط" ،والموقع
في بروكسل في  27أكتوبر
الماضي.

مصري داخل محل لبيع «فانوس رمضان»
في القاهرة االثنين الماضي (إي بي أيه)
الثنائية بين البلدين ،بما يحقق المنفعة
المتبادلة ،وتعد تنزانيا من دول حوض
النيل الحليفة لمصر.
م ــن جـهـتــه ،حـلــل الـخـبـيــر ف ــي الـشــأن
اإلف ــري ـق ــي وم ـل ــف ن ـهــر ال ـن ـي ــل ،د .ن ــادر
نورالدين ،الموقف الملتبس في منطقة
حوض النيل الشرقي ،قائال ،لـ"الجريدة"،
إن "إثـيــوبـيــا تـعـمــل كــل مــا فــي وسعها

مصر تعترض
على خريطة مسيئة

لفرض سياسة األمر الواقع على مصر،
عبر المماطلة لكسب الوقت ،وإنهاء بناء
السد ،ثم العمل على تشغيله وبدء ملء
البحيرة دون تقديم أي الـتــزام بحقوق
مصر في مياه النهر ،وهي هنا تضغط
على القاهرة التي ستجد نفسها أ مــام
خيار وحيد وهو التلويح بالحرب".
وتـ ــابـ ــع نـ ـ ــور ال ـ ــدي ـ ــن" :الـ ـم ــؤس ــف أن

إثيوبيا تعتمد على الـســودان من أجل
جر مصر في صراعات جانبية إلشغالها
عن ملف سد النهضة ،فالخرطوم باتت
تدافع عن السد بأكثر مما تفعل أديس
أبابا ،وواضح جدا أن إثارة ملف حاليب
اآلن وبهذه الصورة التصعيدية الغرض
منه إضعاف موقف مصر في مفاوضات
المياه".

ً
 46متهما باغتيال بركات على «قوائم اإلرهاب» الحكومة :ال بيع لشركات قطاع األعمال
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــض
المصرية ،أمس ،إدراج  46متهما
فــي قضية اغتيال النائب العام
ال ـم ـص ــري ال ـس ــاب ــق ال ـم ـس ـت ـشــار
هـ ـ ـ ـش ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي "ق ـ ـ ــوائ ـ ـ ــم
اإلرهابيين".
ورف ـ ـ ـضـ ـ ــت م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـق ــض
برئاسة نائب رئيس المحكمة،
الـمـسـتـشــار عـبــدالــرحـمــن هيكل،
طعونا مــن المتهمين المدرجة
أسماؤهم على القوائم بموجب
ح ـك ــم أدنـ ـ ــى درجـ ـ ــة م ــن مـحـكـمــة
جنايات القاهرة.
ويـ ـت ــرت ــب ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ــذي
ً
أص ـ ـبـ ــح ب ـ ــات ـ ــا ب ـم ـق ـت ـض ــى ح ـكــم
مـحـكـمــة ال ـن ـقــض ال ـت ـح ـفــظ على
أمـ ـ ـ ــوال الـ ـم ــدرجـ ـي ــن فـ ــي "ق ــوائ ــم

اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن" وإل ـ ـغـ ــاء جـ ـ ــوازات
الـسـفــر الـخــاصــة بـهــم ووضعهم
عـ ـل ــى قـ ـ ــوائـ ـ ــم ت ـ ــرق ـ ــب ال ـ ــوص ـ ــول
وتجميد أموالهم.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة جـ ـن ــاي ــات
القاهرة أصدرت قرارا بإدراج 56
مـتـهـمــا ف ــي الـقـضـيــة ف ــي "قــوائــم
اإلره ــاب ـي ـي ــن" ب ـن ــاء ع ـلــى مــذكــرة
للنيابة الـعــامــة بـهــذا الـشــأن في
حين طعن  46متهما على قــرار
اإلدراج أمام محكمة النقض.
وأشارت تحقيقات إلى محاولة
هؤالء اغتيال وزير الدفاع الفريق
أول صدقي صبحي بذات الطريقة
ال ـتــي ن ـفــذت بـهــا عـمـلـيــة اغـتـيــال
النائب العام الراحل "باستخدام
س ـ ـيـ ــارات م ـف ـخ ـخ ــة" ب ـع ــد رص ــد

م ــوكـ ـب ــه وخ ـ ـ ــط س ـ ـيـ ــره ون ـق ـط ــة
استهدافه.
وأص ـ ـ ــدرت ج ـن ــاي ــات ال ـقــاهــرة
أحكاما بحق  66متهما في قضية
اغتيال بركات في يوليو من العام
الماضي.
وقـضــت المحكمة بــإعــدام 28
متهما والسجن المؤبد لمدة 25
عــامــا بـحــق  15متهما والسجن
الـمـشــدد لـمــدة  15عــامــا بـحــث 8
متهمين.
كما عاقبت  15متهما بالسجن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــدد ل ـ ـ ـمـ ـ ــدة  10سـ ـ ـن ـ ــوات
وانقضاء الدعوى الجنائية بشأن
متهم وا حــد لوفاته قبل الفصل
في الدعوى.
وطعن المتهمون على األحكام

الـ ـ ـص ـ ــادرة ب ــإدانـ ـتـ ـه ــم ،ف ــي وق ــت
ينتظر أن يتم نظر الطعن المقدم
مـنـهــم أم ــام محكمة الـنـقــض في
مايو المقبل.
وتـشـمــل "ق ــوائ ــم اإلرهــاب ـي ـيــن"
ً
عددا من قيادات وكوادر جماعة
"اإل خـ ــوان المسلمين" المصنفة
"إرهابية" في مصر.
وتـعــود وقــائــع قضية النائب
العام الراحل إلى  29يونيو عام
 ،2015بعدما تعرض موكبه إلى
تفجير عن بعد باستخدام سيارة
م ـف ـخ ـخ ــة ،مـ ـم ــا أودى ب ـح ـيــا تــه
وإدى إلــى إصــابــة عــدد مــن أفــراد
حراسته وبعض الـمــارة ،إضافة
إل ــى تـخــريــب وإتـ ــاف ممتلكات
عامة وخاصة.

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تصدت الحكومة المصرية ،أمس ،إلى مجموعة
من الشائعات التي انتشرت في الشارع المصري
أخيرا ،إذ نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
بمجلس ال ــوزراء ،أمــس ،ما تم تــداولــه على موقع
التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،لبعض األخبار
المنسوبة إلــى وزيــر قطاع األعـمــال ،خالد بــدوي،
عن قرب بيع شركات قطاع األعمال العام.
وق ــال مــركــز الـمـعـلــومــات ،فــي بـيــان رسـمــي ،إنه
ت ــواص ــل م ــع وزارة ق ـط ــاع األعـ ـم ــال الـ ـع ــام ،الـتــي
أوضحت أن تلك األنباء غير دقيقة ،وأنه ال نية لدى
الحكومة لبيع شركات قطاع األعـمــال ،لكن األمر
يقتصر على التصرف في األصول غير المستغلة،
بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع األعمال،
وإع ــادة هيكلة الشركات المتعثرة ،وأش ــارت إلى
أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات ال
تمت للواقع بصلة.

وحذرت وزارة قطاع األعمال المواطنين من أي
صفحات على مواقع التواصل االجتماعي تحمل
اسم الوزير خالد بدوي أو صورته ،مشددة على
عدم وجود أي صفحة رسمية للوزير على مواقع
التواصل ،وأن الصفحات المنتشرة مزيفة ،سيتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضدها.
في األثناء ،قال مركز معلومات مجلس الوزراء،
إنه ال صحة لألنباء التي ترددت حول نية الحكومة
رفــع الــدعــم عــن مـشــروعــات اإلس ـكــان االجتماعي،
مؤكدا أن وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات
الـعـمــرانـيــة ،نـفــت ه ــذه األخ ـب ــار جملة وتفصيال،
وأنه تقرر عدم رفع الدعم عن مشروعات اإلسكان
االجتماعي فــي الـمــوازنــة العامة الـجــديــدة للعام
المالي  ،2019 /2018وأن الحكومة حريصة على
توفير وطرح الوحدات السكنية بأسعار وشروط
مناسبة لجميع المصريين بـمــا يحقق ا لـعــدا لــة
االجتماعية.

سكان الوراق قلقون مع بدء إجراءات تنمية الجزيرة
●

اش ـت ـب ــاك ــات ب ـيــن األم ـ ــن وب ـع ــض أهــالــي
جزيرة الوراق يوليو الماضي (الجريدة)

رحلتان جديدتان بين
الكويت وسوهاج

تبدأ شركة مصر للطيران
الحكومية تسيير رحلتين
من الكويت إلى سوهاج
ً
أسبوعيا ،بداية من اليوم
الجمعة ،في إطار خطة الشركة
تقديم المزيد من التسهيالت
واالمتيازات لعمالئها من
المصريين في الكويت.
وصرح المدير اإلقليمي
للشركة المصرية في
الكويت ،فتحي نزيه ،أمس،
بأن الرحلتين الجديدتين
ستكونان فجر يومي الجمعة
واألحد من كل أسبوع بشكل
مبدئي ،على أن تكون قابلة
ً
للزيادة مستقبال إذا استدعى
األمر.

مثلث حاليب

زيارة تنزانيا

سلة أخبار

القاهرة  -ةديرجلا

•

وسط حالة من الترقب بين األهالي،
وافــق مجلس ال ــوزراء المصري ،خالل
اجتماعه أمــس األول ،على استصدار
قـ ــرار ج ـم ـهــوري بـنـقــل تـبـعـيــة جــزيــرة
ا ل ــوراق بنهر النيل ،قبالة محافظتي
القاهرة والجيزة ،إلى هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة.
وتـمـهــد ال ـخ ـطــوة لـلـبــدء ف ــي تنفيذ
مخطط تنميتها ،بالتعاون بين الهيئة
ا لـهـنــد سـيــة لـلـقــوات المسلحة وهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة ،وهو
األمـ ــر الـ ــذي دق أج ـ ــراس ال ـخ ـطــر عند
أهالي الجزيرة خشية أن يكون التطوير
المزمع على حساب وجودهم.
مـ ـحـ ـم ــد صـ ــابـ ــر ش ـ ـ ــاب م ـ ــن أه ــال ــي
الجزيرة يغادرها عن طريق المعدية
إلى بر الجيزة ،للوصول إلى مقر عمله
كل يــوم ،نقل إلينا حالة الترقب التي

يعيشها األهالي قائال" :مــش عارفين
إيه اللي هيحصل لنا ،وخطة التطوير
الجديدة هتبقى إزاي وإيــه المطلوب
منا؟ كل يوم بنسمع كالم جديد ومش
عــارفـيــن إذا كــانــت الـحـكــومــة هتيجي
تطردنا وال أل".
وأكد ،لـ"الجريدة" ،أن مطلب األهالي
يـقـتـصــر ع ـلــى تـقـنـيــن أوض ــاع ـه ــم ،ألن
ً
ال ـب ـعــض يـمـتـلــك عـ ـق ــودا غ ـيــر مسجلة
بشكل رسمي.
قلق صابر له ما يبرره ،إذ سبق أن
وقـعــت مــواجـهــات دامـيــة بين األهــالــي
وقــوات الشرطة في يوليو  ،2017بعد
مـحــاولــة أجـهــزة األم ــن إزال ــة  700تعد
قالت إنها على أمالك الدولة بالجزيرة،
التي تعد األكبر في مجرى نهر النيل
ب ـم ـص ــر ،إال أن األهـ ــالـ ــي أك ـ ـ ــدوا أن ـهــم
يمتلكون هذه األراضي منذ عقود وأن
ن ـيــة ال ـح ـكــومــة تـقـتـصــر ع ـلــى طــردهــم
مــن الـجــزيــرة لــاسـتـفــادة مــن موقعها

الجغرافي المميز إلنشاء حي تجاري
عالمي ،وأسـفــرت االشـتـبــاكــات وقتها
على مقتل مــواطــن وإصــابــة العشرات
من األهالي والشرطة.
وبعد المواجهات ،أجبرت الحكومة
ع ـلــى تــأج ـيــل تـنـفـيــذ ق ـ ـ ــرارات اإلزالـ ـ ــة،
ث ــم أصـ ــدرت بـيــانــا نـفــت فـيــه م ــا ت ــردد
وق ـت ـهــا ب ـشــأن وجـ ــود مـخـطــط رسـمــي
لتطوير ال ــوراق ،يتضمن طــرد أهالي
الـجــزيــرة ،وأوضـحــت أن مــا تــم تداوله
من مخططات تتضمن إقامة ناطحات
سـ ـح ــاب ل ـت ـح ــوي ــل الـ ـج ــزي ــرة إلـ ـ ــى مــا
يشبه حي مانهاتن بمدينة نيويورك
األمـيــركـيــة غـيــر صـحـيــح ،وأن األم ــر ال
ي ـع ــدو أن ي ـك ــون أفـ ـك ــارا قــدي ـمــة ألحــد
المخططين مضى عليها أ كـثــر مــن 7
سنوات ولم تعتمد رسميا أبدا ،وأكدت
الحكومة أن خطتها تعتمد على تطوير
الجزيرة مع اإلبقاء على ساكنيها.

أعلن نائب وزير التربية
والتعليم المصري أحمد
الجيوشي ،اعتراض بالده
الرسمي على رفع خريطة
مسيئة لمصر في تصرف
غير مقبول قام به محاضر
من دولة جنوب إفريقيا
عندما عرض خريطة لمصر
وعليها علم إسرائيل خالل
الجلسة االفتتاحية للمنتدى
اإلفريقي الخاص بمهارات
الشباب والمشاريع في
العصر الرقمي بتونس أمس
األول .والحظ الجيوشي
خالل الجلسة االفتتاحية أن
المحاضر الجنوب إفريقي
استخدم خالل مداخلته
إحدى الخرائط لقارة إفريقيا
ً
واضعا في موقع مصر
ُ
عبارة "ستعلن إسرائيل
في عام  ،"2020ما دفعه إلى
تقديم اعتراض مكتوب شدد
اللهجة ،وهدد باالنسحاب
من المؤتمر إذا ما لم يتم
حذف الخريطة ،وتضامن
الحضور والجانب التونسي
مع الموقف المصري فتمت
إزالة الخريطة.

التعليم :تنفي التبرع
لـ «تحيا مصر»

نفت وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني ،أمس ،ما
تردد حول تحويل الوزارة
لمبلغ  209ماليين جنيه من
ميزانيتها لمصلحة "صندوق
تحيا" ،ورفض الوزارة توجيه
هذا المبلغ للهيئة العامة
لألبنية التعليمية لتتمكن من
استكمال خطة بناء الفصول.

ةديرجلا

•
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رياضة

دوري «ڤيڤا» :ال جديد ...اللقب من نصيب الكويت
القادسية بعيد عن المنافسة والسالمية يستحق الوصافة ...وهبوط التضامن طبيعي

العبو الكويت يحيون الجماهير

حازم ماهر

استحق الكويت لقب دوري
ڤيڤا للدرجة الممتازة للموسم
الثاني ً على التوالي ،ليغرد
وحيدا خارج السرب ،في حين
استحق السالمية الوصافةً ،
بعدما ابتعد القادسية مبكرا
عن المنافسة على اللقب ،أما
بالنسبة لكاظمة
فكان ختام
البطولة
ً
مسكا.

أس ــدل الـسـتــار على منافسات دوري
ڤيڤا الممتاز مـســاء أمــس األول بإقامة
الـجــولــة الـحــاديــة والـعـشــريــن للبطولة،
حيث فــاز الكويت باللقب بعد تصدره
بـ ـج ــدارة واس ـت ـح ـق ــاق ك ـب ـيــريــن ،وهـبــط
التضامن إلى دوري الدرجة األولى وهو
هبوط مستحق قياسا بمستوى ونتائج
الفريق في الدورين األول والثالث ،بينما
ي ـخ ــوض ال ـج ـه ــراء "الـ ـس ــاب ــع" ال ـم ـب ــاراة
الفاصلة مع الفحيحيل األحد المقبل.
البطولة شهدت انتصارات وانكسارات
للفرق ،وارتفعت مستوياتها في بعض
الـ ـج ــوالت وت ــراج ـع ــت ف ــي غ ـيــرهــا ،وفــي
ً
ً
وقت شهدت مستوى تحكيميا جيدا في
جــوالت قليلة ،جــاء ت مستويات قضاة
المالعب مثيرة للجدل في أغلب األحيان.
والــافــت فــي البطولة كــان تألق أكثر
من ناد في دور وتراجعه في آخر ،سواء
على المستوى الفني أو النتائج ،وهو

أمر يؤكد تذبذب المستوى العام بشكل
ملحوظ.

الكويت ...صدارة بجدارة
من دون شك يستحق الكويت تحقيق
ال ـل ـق ــب ع ــن ج ـ ـ ـ ــدارة ،وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن
األبيض نافس نفسه على البطولة ،ولم
يـكــن لــه مـنــافـســون بــالـمـعـنــى الحقيقي
للمنافسة ،فــالـفــريــق مـنــذ ص ـعــوده إلــى
القمة بقي قابضا عليها حتى النهاية،
بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ً
السالمية يتألق «أحيانا»

ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن هـ ــذا ال ـم ــوس ــم كــان
ً
جيدا للغاية بالنسبة للسالمية ،بقيادة
ال ـمــدرب عبدالعزيز ح ـمــادة ،خصوصا
أن ال ـمــركــز ال ـثــانــي ي ـعــد رائ ـع ــا ف ــي ظل

إم ـكــان ـيــات ال ـف ــري ــق ،ل ـكــن أك ـثــر م ــا عــاب
السماوي هو عدم وجود رغبة أو قدرة
حقيقية في منافسة الكويت على اللقب،
وقد يرجع األمر إلى تفاوت المستويات
واإلمكانيات بين الفريقين.

القادسية ...خارج المنافسة
أما القادسية ،صاحب المستوى غير
الثابت ،فلم يستطع استعادة اللقب أو
حتى الدخول في أجواء المنافسة بشكل
جدي على غرار كل عام ،ليخسر "الجلد
والسقط" واللقب للموسم الثاني على
التوالي.

كاظمة ...ختامها مسك
ي ـب ـقــى ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة لـ ـغ ــزا مـحـيــرا
طــول الـمــوســم ،فــالـبــدايــة كــانــت هزيلة

أبوزمع« :األبيض»
ال يرضى بالخسارة

أكــد رئيس اللجنة الفنية السابق ،المحلل الرياضي ،عبداللطيف
الرشدان ،أن بطولة دوري فيفا جاءت متوسطة المستوى ،مضيفا أنها
افتقدت بقوة عنصر المنافسة على اللقب عكس المواسم الماضية ،وذلك
بعد أن غرد الكويت وحيدا على القمة منذ البداية للنهاية.
وأشار الرشدان إلى أن الحماس طغى بشكل الفت للنظر على النواحي
الفنية ،مبينا أن هذا األمر يرجع في المقام األول إلى الهبوط المباشر
وخــوض مـبــاراة فاصلة مع وصيف دوري الــدرجــة األول ــى ،لكن هناك
مباريات شهدت مستويات عالية للغاية فنيا وتكتيكيا.
وشدد الرشدان على أنه باألرقام التي ال تكذب وال تتجمل ،فالكويت
استحق لقب الدوري دون نقاش ،واألمر يرجع في المقام األول إلى إدارة
النادي التي وفرت جميع اإلمكانات لتحقيق الهدف المأمول ،وهو ما
حدث بالفعل ،كما أن اإلدارة صاحبة قرار فهي تتدخل في الوقت الناسب
إلعادة األمور إلى نصابها السليم ،والدليل فسخ عد المدرب األردني
عبدالله أبوزمع ،وهو ما لم يتوافر في بقية األندية.

العصفور :مستوى أقل من المتوقع

صالح العصفور

قال مدرب المنتخب الوطني والسالمية السابق ،المحلل الرياضي
صالح العصفور ،إن المستوى العام لــدوري فيفا الممتاز جاء أقل
مــن المتوسط ،مضيفا أنــه توقع أن يكون المستوى أفضل كثيرا،
خصوصا أن المكافآت التي رصــدهــا اتـحــاد الـكــرة مجزية ،كما أن
دوري الدرجتين يشهد منافسة شرسة ،سواء على اللقب أو الهبوط
إلى دوري الدرجة األولى.
ولفت إلى أن الجميع منوا النفس ببطولة قوية ومنافسة شرسة،
لكن مع األسف الشديد مستويات الفرق المشاركة من دون استثناء
شهدت تذبذبا واضحا بال مبرر ،فلم يكن هناك فريق صاحب مستوى
مستقر لجولتين متتاليتين فقط.
وأوضح العصفور أنه يمكن القول إن الكويت هو األفضل من بين
الـفــرق الثمانية ،لذلك جــاء ف ــوزه باللقب منطقيا ولــم يكن مفاجأة،
حيث حسم الفريق اللقب مبكرا ،مبينا أن الفريق كــان متكامال مع
الـمــدرب األردن ــي عبدالله أبــوزمــع ال ــذي قــدم مستوى ال بــأس بــه في
بعض المباريات.

وم ــا يـنـطـبــق ع ـلــى كــاظ ـمــة ينطبق
تـ ـم ــام ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،حـ ـي ــث ش ـهــد
ً
ً
الـفــريــق تــذبــذبــا واض ـح ــا فــي النتائج
وال ـم ـس ـتــويــات م ــن دور آلخـ ــر ب ــل من
مباراة ألخرى ،وهو أمر محير للغاية.
بداية العربي تحت قيادة الجنرال

أم ـ ــا ال ـن ـص ــر ف ـي ـح ـتــاج إل ـ ــى وق ـفــة
جادة مع النفس ،فالفريق الذي صال
وج ــال فــي الـمــوســم الـمــاضــي وحقق
المركز الثالث في الدوري عن جدارة
واستحقاق شديدين عانى األمرين
حـتــى الـجــولــة األخ ـي ــرة لـلـهــروب من
الـ ـم ــرك ــز الـ ـس ــاب ــع تـ ـف ــادي ــا ل ـخ ــوض
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـفــاص ـلــة غ ـيــر ال ـمــأمــونــة
العواقب.

الجهراء لغز محير
يعد الجهراء لغزا محيرا في الموسم
الجاري ،وهناك أمور لم يتم كشفها للرأي
العام ،فخوض المباراة الفاصلة هو فشل
ذريع تحت قيادة المدرب الصربي بوريس
بونياك الذي يبدو أن عالقته ستنتهي مع
أبناء القصر األحمر على غير ما بدأت.

التضامن ...هبوط متوقع
اح ـتــل الـتـضــامــن ال ـمــركــز ال ـثــامــن في
دوري الموسم الماضي (الــدمــج) ،وهــذا
ً
المركز كــان مؤشرا إلــى أنــه صاحب أقل
الـفــرص بقاء فــي ال ــدوري الممتاز ،لذلك
ً
فهبوطه كان متوقعا ،وال يمثل مفاجأة
على اإلطالق.

تغيير مدربين فقط

• شهدت الجوالت الـ 21للبطولة إحراز 279
ً
هدفا ،بمعدل  13.2هدفا في الجولة الواحدة،
و 3.3أهداف في كل مباراة.
• حصد الكويت جميع األرقام اإليجابية
في البطولة ،فهو األكثر تهديفا برصيد 51
ً
هدفا ،واألقوى دفاعا ،حيث لم تهتز شباكه
ً
إال بـ 18هدفا فقط ،كما كان األكثر فوزا (15
مـبــاراة) ،واألقــل خسارة (مباراتين) ،ويأتي
الجهراء في المركز الثاني من حيث الفاعلية
ال ـه ـجــوم ـيــة ب ـ ـ ــ 38ه ــدف ــا ،وف ـ ــي الـ ــدفـ ــاع حــل
ً
القادسية في ثانيا ،حيث استقبلت شباكه
 25هدفا.
• التضامن كان االكثر في األرقام السلبية،
حـيــث لــم يـفــز إال فــي مـبــاراتـيــن ف ـقــط ،وكــان

األكثر خسارة ( 15مباراة) واألضعف دفاعا،
إذ اه ـت ــزت شـبــاكــه بـ ــ 68ه ــدف ــا ،أم ــا الـجــانــب
المضيء الوحيد فيتمثل في عــدد األهــداف
التي أحرزها والبالغة  33هدفا ،محتال المركز
الرابع في الفاعلية الهجومية!
• تربع مهاجم التضامن فيصل عجب على
قائمة الهدافين برصيد  15هدفا ،بينما جاء
مهاجم الكويت يعقوب الطراروة في المركز
الثاني ،وله  ،13وتبعهما مهاجم السالمية
الـســوري فــراس الخطيب في المركز الثالث
بـ 11هدفا ،ثم زميله فهد الرشيدي ومحترف
النصر البرازيلي توريس في المركز الرابع،
ولكل منهما  9أهداف.

شهدت منافسات الدوري الممتاز رحيل مدربين
فقط ،األول كان مدرب التضامن السابق ماهر الشمري
الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لتتعاقد
اإلدارة مع المدرب الصربي رادي.
أمــا الـمــدرب اآلخــر فهو األردن ــي عبدالله أبوزمع
الذي رحل عن نادي الكويت ،عقب الخسارة أمام نادي
القادسية فــي ال ــدوري الثاني بهدفين مقابل هدف
واحــد ،ومــن المؤكد أن ذلــك لم يكن السبب الوحيد،
وإنما تراجع المستوى والنتائج في الدوري الثاني
للبطولة ،واستعانت اإلدارة بالمدرب الوطني محمد
عبدالله الذي حصد اللقب مع األبيض.
ويعد المدربان الصربي بوريس بونياك (الجهراء)،
والكرواتي داليبور (القادسية) ،هما األكثر تعرضا
لشائعات الرحيل ،وذلك عقب كل كبوة ،لكن يبدو أن
إدراتي النادييين أصرتا على استمرارهما ألسباب
ً
لم تكن مقبولة جماهيريا!

المرزوق :األبيض  12سلندر

ً
«البطوالت ثمرة جهود  15عاما ...واالحترافية سر التميز»
●

عبداللطيف الرشدان

العربي بعيد في األول والثالث

النصر ...وقفة جادة مع النفس

أرقام

أكد مدرب فريق الكويت السابق لكرة القدم ،عبدالله أبوزمع،
والذي تمت دعوته لحضور تتويج الكويت ،أن "(األبيض) ال
يرضى بالخسارة ،حتى لو كان على القمة".
وقال أبوزمع إنه سعيد بالفترة التي عمل فيها مع الكويت ،مشيرا
إلى أنه لمس عن قرب الجهد المبذول داخل النادي للبقاء على القمة.
ووصف مدرب الكويت السابق الفترة التي عمل فيها مع "األبيض" ،بالتجربة
الناجحة ،مؤكدا أن "العودة إلى المالعب الكويتية أمر وارد في السنوات المقبلة".
وشــدد على أن "المالعب الكويتية تزخر بالمواهب ،إال أن مزاجية بعض
الالعبين قد تكون من أخطر العيوب".
َّ
وثمن أبوزمع ما قامت به إدارة الكويت في تتويج "األبـيــض" ،مشيرا إلى
أن "الجمع الــذي شهده يــوم تتويج (األبـيــض) باللقب الــرابــع عشر ،يفوق كل
تصوارته".

الرشدان :أداء متوسط والكويت صاحب قرار

و صــا حـبـتـهــا نـتــا ئــج ضعيفة ال تليق
بتاريخ البرتقالي وذلك على مستوى
الدورين األول والثاني ،لكن الحال تغير
تماما في الــدور الثالث حيث انتعش
الفريق وحقق نتائج جيدة للغاية.
وكان البرتقالي حصد  7نقاط فقط
ف ــي الـ ــدور األول وضـعـتــه ف ــي الـمــركــز
الـ ـس ــادس ،ث ــم ارت ـف ــع ع ــدد ال ـن ـقــاط في
الدور الثاني إلى  ،9قبل أن يحصد 13
نقطة كاملة في الدور الثالث.

جاءت صادمة لعشاق القلعة الخضراء،
فـلـيــس م ــن ال ـبــدي ـهــي أو الـمـنـطـقــي أن
يـتــواجــد األخـضــر فــي ال ــدور األول في
المركز السابع برصيد  6نقاط فقط ثم
يتصدر الفرق في عدد حصد النقاط في
الــدور الثاني ويتراجع بشكل مخيف
في آخر األدوار.

أحمد حامد

وصـ ــف رئ ـي ــس ن ـ ــادي ال ـكــويــت
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـ ـمـ ــرزوق احـتـفــالـيــة
األبيض بلقب الدوري الرابع عشر
بــال ـتــاري ـخ ـيــة ،لـكــونـهــا جـمـعــت 5
أجيال على أرض ملعب النادي في
كيفان ،في مشهد يؤكد ترابط أسرة
نادي الكويت ،وأنه منظومة تعمل
بكل احـتــرافـيــة ،لصعود منصات
التتويج في كل األلعاب.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــرزوق فـ ــي ت ـصــريــح
ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :ك ــان ــت رس ــال ــة ألـفــة
ومـ ـحـ ـب ــة ،أرادهـ ـ ـ ـ ــا م ـج ـل ــس إدارة
ن ــادي الـكــويــت ،عندما عقد العزم
على دعوة جميع منتسبيه سواء
م ــن ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ،أو الـمـحـلـيـيــن،
وال ـمــؤس ـس ـيــن ب ــداي ــة م ــن الــرعـيــل
األول ،حتى يومنا هذا".
وأضاف "المهمة لم تكن سهلة،
ل ـك ــن ال ـك ــوي ــت ك ـع ــادت ــه ال ي ـعــرف
ً
المستحيل ،فكما وعد قبل  15عاما
أنه قادم لمنصة التتويج حتى لو
استعان بماكينة  12سلندر ،وهو
ما نجح فيه عن ج ــدارة ،استطاع
أن يجمع كل منتسبيه على مدار
العصور".
واعترف رئيس نادي الكويت أن
الجهد المبذول في القلعة البيضاء،
على مــدار السنوات الماضية ،لم

المرزوق والغانم يكرمان الطرابلسي
يكن عاديا ،بل كان خارقا للعادة،
ً
مؤكدا أن هذا العمل سيتواصل من
ً
أجل البقاء على القمة ،مثمنا دعم
رجاالت النادي ،والرئيس الفخري
ً
مزروق الغانم ،ومشددا على ثقته
بكل المنتسبين لـنــادي الكويت،
وعملهم الدائم لخدمته.
وأشار المرزوق إلى أن الموسم
ً
الحالي لفريق الكرة لم يكن سهال،
في ظل اإلصرار على الحفاظ على
الرباعية التاريخية التي حققها

ال ـ ـنـ ــادي ف ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
ً
موضحا أن األبيض نجح في بداية
ال ـمــوســم بـحـصــد ك ــأس ال ـســوبــر،
ومضى في بطولة الدوري بكل قوة،
باستثناء بعض المباريات ،وهو
ً
ً
ما استدعى تدخال إداري ــا إلعــادة
األم ـ ــور إل ــى نـصــابـهــا الـصـحـيــح،
ليعود الفريق كما كــان على خط
االنتصارات.
وع ــن مـسـتـقـبــل ال ـج ـهــاز الـفـنــي
ب ـق ـيــادة ال ـم ــدرب مـحـمــد عـبــدالـلــه،

ً
...وزهير عبدالخالق مكرما
والـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ،ق ــال
ال ـ ـمـ ــرزوق "األب ـ ـيـ ــض ي ـت ـط ـلــع إل ــى
الحفاظ على أغلى البطوالت ،كأس
سمو أمير الـبــاد ،ومــن ثــم العمل
عـلــى تــرتـيــب أوضـ ــاع ال ـفــريــق في
الموسم المقبل".
وتابع "نهاية الموسم ستشهد
تقييما شامال ،والعمل على تجهيز
الفريق لمنافسات الموسم المقبل،
سواء الخارجية أو المحلية".
الدمج فاشل

وف ــي إش ــارة مـنــه عـمــا أثـيــر عن
دعــوة البعض للعودة إلــى دوري
الـ ــدمـ ــج ،شـ ــدد ال ـ ـمـ ــرزوق ع ـل ــى أن
ال ـع ــودة إل ــى دوري ال ــدم ــج تعني
الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـف ـش ــل ،الس ـي ـمــا أن
الموسم الحالي ،الذي شهد دوري
الدرجتين ،أثبت بما ال يدع مجاال
ً
للشك ،فشل تجربة الدمج ،مطالبا
األن ـ ــدي ـ ــة ب ــال ـع ـم ــل ،وال ـج ـم ـع ـيــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ب ـت ـف ـع ـيــل دورهـ ـ ـ ــا فــي
المحاسبة.
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السالمية والفحيحيل يقصان شريط «كأس اليد»

الكويت بطل كأس الشباب
لكرة اليد

الساحل والعربي يواجهان الشباب وكاظمة
محمد عبدالعزيز

تقام اليوم ثالث مباريات
في افتتاح منافسات بطولة
كأس االتحاد
لكرة اليد ،حيث
يلتقي السالمية
مع الفحيحيل
والساحل مع
الشباب والعربي مع كاظمة،
على صالة االتحاد بالدعية.

مــاركــوفـيــك نـيـكــوال ،مــدرب
كرة اليد بنادي الفحيحيل

تـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـن ــافـ ـس ــات
الـنـسـخــة ال ـ ــ 50م ــن بـطــولــة كــأس
االت ـحــاد لـكــرة الـيــد بــإقــامــة ثالث
مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ص ـ ــال ـ ــة م ــرك ــز
الـشـهـيــد فـهــد األح ـم ــد بــالــدعـيــة،
إذ يلتقي فــي الــرابـعــة والنصف
ً
عصرا السالمية مع الفحيحيل،
ويلي ذلك في الخامسة وخمسة
وارب ـع ـي ــن دق ـي ـقــة م ـس ــاء م ـب ــاراة
ال ـس ــاح ــل م ــع ال ـش ـب ــاب ،ع ـلــى أن
تختتم م ـبــاريــات ال ـيــوم باللقاء
الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـجـ ـم ــع ب ـ ـيـ ــن ك ــاظ ـم ــة
والـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وذلـ ـ ـ ــك ف ـ ــي اف ـت ـت ــاح
منافسات الدور االول للمسابقة.
وتقام البطولة بنظام خروج
ً
المغلوب من مباراة واحدة ،علما
بأن القرعة أعفت فريق الكويت،
حامل اللقب في المواسم االربعة
االخ ـ ـيـ ــرة ،م ــن خـ ــوض م ـبــاريــات
َّ
الدور التمهيدي وتأهل مباشرة
لدور الثمانية للبطولة.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة االولـ ــى ستكون
الفرصة سانحة امــام السالمية،
وص ـي ــف الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز ه ــذا
ال ـم ــوس ــم ،لـتـخـطــي ال ـ ــدور االول
وال ـص ـع ــود ل ــرب ــع ال ـن ـهــائــي عبر
ب ــواب ــة ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ال ـ ــذي اح ـتــل
المركز الــرابــع عشر قبل االخير
فـ ــي الـ ـت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـلـ ــدوري،
ً
نظرا للفارق الفني الواضح بين
مستوى الفريقين.

وس ـي ـحــاول مـ ــدرب الـسـمــاوي
ال ــوط ـن ــي خ ــال ــد ال ـم ــا اس ـت ـغــال
المباراة لتجربة بعض الالعبين
ال ـش ـب ــاب وت ـه ـيـئــة ب ــاق ــي العـبـيــه
ل ـخ ــوض مـ ـب ــاراة دور الـثـمــانـيــة
المنتظر ان يلتقي فيها مع الفائز
م ــن ال ـس ــاح ــل والـ ـشـ ـب ــاب ،بينما
يـطـمــع الـفـحـيـحـيــل ف ــي الـظـهــور
بـشـكــل ج ـيــد ف ــي خ ـتــام م ـشــواره
هذا الموسم.

الساحل والشباب
وفــي الـمـبــاراة الثانية يتطلع
الساحل الذي احتل المركز الثاني
عشر في الترتيب العام للدوري
ل ـت ـعــويــض خ ــروج ــه ال ـم ـب ـكــر من
دوري ال ــدرج ــة االول ـ ــي وال ـت ـقــدم
القـصــى مــدى فــي البطولة ،على
حـ ـس ــاب الـ ـشـ ـب ــاب ث ــال ــث دوري
الــدرجــة األول ــى والـســاعــي كذلك
لــاسـتـفــادة مــن عــروضــه القوية
والصعود لدور الثمانية.

كاظمة والعربي
وي ـن ـط ـب ــق الـ ـش ــيء ذاتـ ـ ــه عـلــى
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــالـ ـث ــة الـ ـت ــي ي ــأم ــل
ف ـي ـهــا الـ ـع ــرب ــي ،ث ــال ــث ال ـب ـطــولــة
الماضية ،تعويض تراجعه في
الـتــرتـيــب ال ـعــام ل ـل ــدوري ،بعدما

البشير يحرز لقب المرحلة االستعراضية
ببطولة قطر للراليات الصحراوية
أحـ ــرز ال ـســائــق عـبــدالـعــزيــز
ا لـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،أ م ـ ـ ــس األول ،ل ـقــب
المرحلة االستعراضية ضمن
منافسات الـجــولــة األول ــى من
منافسات بطولة مناطق (باها
ق ـطــر) ل ـلــرال ـيــات ال ـص ـحــراويــة
لموسم "."2019 -2018
وجــاء فوز البشير بصحبة
مـ ـ ــاحـ ـ ــه ومـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــه ف ـي ـص ــل
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــدان عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـت ـ ــن سـ ـ ـي ـ ــارة
"كـ ـ ـ ــان ـ آم م ــاف ــري ــك إكـ ـ ــس "3

ب ــال ـم ــرح ـل ــة االسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة،
إثــر احتالله المركز األول مع
نـهــايــة الـمــرحـلــة ،الـتــي أقيمت
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ح ـل ـب ــة لــوس ـيــل
ال ــدولـ ـي ــة ،وب ـل ـغ ــت مـســافـتـهــا
 4.84كيلومترات ،بزمن قدره
 4.41.40دقائق.
وتـ ـف ــوق ال ـس ــائ ــق الـكــويـتــي
بـفــارق  11.21ثانية عــن أقــرب
م ـنــاف ـس ـيــه؛ ال ـس ــائ ــق ال ـق ـطــري

محمد العطية ،بصحبة مالحه
ومواطنه زين العابدين ،على
مـتــن س ـي ــارة "كـ ــان آم مــافــريــك
َّ
إكـ ـ ــس  ،"3ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــل ث ــان ـي ــا،
بفارق  17.14ثانية عن السائق
القطري اآلخر عبدالله الربان،
ب ـص ـح ـب ــة مـ ــاحـ ــه وم ــواطـ ـن ــه
ديونيسلوس نيكيتوبولوس،
عـ ـل ــى مـ ـت ــن سـ ـ ـي ـ ــارة "ب ـ ــاه ـ ــا"،
صاحب المركز الثالث.
واح ـ ـتـ ــل الـ ـس ــائ ــق ال ـق ـط ــري
نايف النصر ،بصحبة مالحه

ومواطنه جاسم فالحي ،على
متن سيارة "كــان آم مافريك
إكس  ،"3المركز الرابع .فيما
ج ــاء الـقـطــري ع ــادل حسين،
بـصـحـبــة م ــاح ــه ومــواط ـنــه
ن ــاص ــر ال ـ ـكـ ــواري ،ع ـلــى متن
سـيــارة نيسان بــاتــرول ،في
المركز الخامس.
وتـ ـ ـق ـ ــام ال ـ ـجـ ــولـ ــة األول ـ ـ ــى
م ــن ال ـب ـط ــول ــة ،الـ ـت ــي تـشـهــد
مشاركة  19طاقما ،يمثلون
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت وق ـ ـ ـطـ ـ ــر وعـ ـ ـم ـ ــان
واألردن وروسيا والسعودية
واإلمــارات على هامش رالي
قطر الدولي الصحراوي رابع
ج ــوالت بـطــولــة الـعــالــم التي
اختتمت أمس.
ُيــذكــر أن الـجــولــة الثانية
م ــن ب ـط ــول ــة ال ـب ــاه ــا سـتـقــام
على هامش رالي قطر الدولي
الصحراوي األحد المقبل.
(كونا)

البشير خالل المرحلة االستعراضية

مبخوت وعموري مرشحان «لألفضل»
يتنافس  10العبين إماراتيين على جائزة الكرة
الذهبية ألفضل العب إماراتي هذا الموسم ،ضمن
جوائز دوري الخليج العربي ،التي تنظمها لجنة
دوري المحترفين ،والتي سيتم إعالن الفائزين بها
في العاشر من مايو المقبل.
تضم قائمة الالعبين المرشحين للفوز بالجائزة
كال من علي مبخوت (الجزيرة) ،وريان يسلم وعمر
عبدالرحمن "عموري" ،وإسماعيل أحمد ومهند سالم
(العين) ،وأحمد إبراهيم وخليفة مبارك ومحمود
خميس (الـنـصــر) ومحمد م ــرزوق (شـبــاب األهـلــي)
وسالم العزيزي (الوصل).
وطبقت اللجنة آلية محددة في اختيار الالعبين

الـمــرشـحـيــن لـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة ألفـضــل العــب
ً
إم ــارات ــي مــن بـيــن الــاعـبـيــن اإلمــارات ـي ـيــن ،اسـتـنــادا
إلى اإلحصائيات المقدمة من شركة سبورت رادار،
الشريك اإلحصائي للجنة دوري المحترفين.
وتخضع األسماء المرشحة للتصويت من جانب
الفنيين واإلعالم والجمهور بنسب متفاوتة ،إذ يتم
احتساب  50في المئة من جملة النقاط من خالل
تصويت المدرب وكابتن الفريق بواقع  25في المئة
لكل منهما ،و 25في المئة لوسائل اإلعالم المختلفة،
و 10في المئة للجمهور عبر التسجيل في الموقع
االل ـك ـتــرونــي ،فــي حـيــن تحتسب  15فــي الـمـئــة من
النقاط ً
(د ب أ)
بناء على اإلحصائيات.

اح ـت ــل ال ـم ــرك ــز ال ـ ـ ــ 11وال ـص ـعــود
لربع نهائي البطولة عبر بوابة
كاظمة ،ثالث الدوري الممتاز هذا
الموسم ،والساعي الستمرار
فــي البطولة والمنافسة
على أحد المراكز الثالثة
االولى.
وسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول م ـ ــدرب
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي
ماجيك اسـتـعــادة بريق
االخـ ـ ـض ـ ــر م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى،
وحـ ـ ـ ـ ـ ــث الع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــه عـ ـل ــى
ال ـ ـن ـ ـهـ ــوض م ـ ــن ال ـك ـب ــوة
الـ ـت ــى ي ـعــان ـي ـهــا ال ـفــريــق
ً
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،مـ ــرت ـ ـكـ ــزا ع ـلــى
عبدالله مصطفي وأحمد
حسين والحارس عبدالله
الحلوجي.
فــي المقابل ،سيعمل
مــدرب كاظمة الجزائري
راب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح غـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـعـ ـن ــوي ــات
العـبـيــه الـمــرتـفـعــة ،بعد
تـعــادلــه مــع الـكــويــت في
خ ـتــام ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
على أمــل المنافسة على
لقب البطولة ،وسيخوض
ً
اللقاء معتمدا على بخيت
جـ ـمـ ـي ــل وم ـ ـح ـ ـمـ ــد جـ ـ ــواد
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الظفيري.

رياضة

فريق الكويت المتوج بلقب كأس الشباب لكرة اليد

●

محمد عبدالعزيز

أحرز فريق الكويت للشباب
تـحــت  19سـنــة ل ـكــرة ال ـيــد لقب
بـطــولــة ك ــأس االتـ ـح ــاد ،بعدما
نجح في تحويل تأخره (الشوط
األول  )12-11لفوز على نظيره
السالمية بنتيجة  ،21-32في
المباراة النهائية التي جمعت
الفريقين أمس األول على صالة
م ــرك ــز ال ـش ـه ـي ــد فـ ـه ــد االحـ ـم ــد
ب ــال ــدع ـي ــة ،وأداره ـ ـ ـ ــا ال ـح ـك ـمــان
أحمد الجيماز ومحمد بويابس.
وج ـ ـ ـ ــاء فـ ــريـ ــق ال ـ ـعـ ــربـ ــي فــي
ال ـمــركــز ال ـثــالــث اث ــر ف ــوزه على
الفحيحيل بنتيجة  37-42في
الــوقــت االضــافــي ،بعد التعادل
ف ــي ال ــوق ــت االصـ ـل ــي بـنـتـيـجــة
.31-31

خالد المال

أكاديمية سعد العبدالله بطل دوري «التعليم العالي»
أحـ ــرز فــريــق أكــادي ـم ـيــة سعد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم األمـ ـنـ ـي ــة
ل ـقــب ال ـب ـطــولــة ال ــراب ـع ــة لـ ــدوري
مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي في
الكويت لكرة القدم ،التي أقيمت
ب ــرع ــاي ــة وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزيـ ــر
التعليم العالي د .حامد العازمي،
وذلــك إثــر فــوزه على فــريــق الكلية
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ب ـهــدف ـيــن لـ ـه ــدف فــي
ال ــوق ــت اإلض ــاف ــي ،ب ـعــدمــا ت ـعــادل
الفريقان في الوقت األصلي بهدف
لمثله فــي الـمـبــاراة النهائية التي
جمعتهما أمــس األول على ملعب
المجمع التكنولوجي بالشويخ،
وجاء فريق الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي في المركز الثالث.
وكانت "التطبيقي" ،ممثلة في
ع ـم ــادة شـ ــؤون الـطـلـبــة بــرئــاســة
د .حسين المكيمي ،أشــرفــت على
تنظيم البطولة التي استمرت من
بداية الفصل الدراسي الثاني حتى
أمس األول بمشاركة  10فرق مثلت
 10جامعات حكومية وخاصة في
الكويت.
وعـ ـق ــب الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة،
قام المدير العام لهيئة التعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي د .عـ ـل ــى ال ـم ـض ــف
ولـ ـ ـف ـ ـي ـ ــف مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
واألكاديمية بتوزيع الميداليات
التذكارية وتسليم كأس البطولة

تتويج اكاديمية سعد العبدالله
ل ـق ــائ ــد ف ــري ــق أك ــاديـ ـمـ ـي ــة سـعــد
العبدالله.
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــدم د .حـسـيــن
المكيمي الشكر إلى وزير التربية
والمدير العام للهيئة على رعاية
وحضور المباراة النهائية ،كما

تــوجــه بــالـشـكــر إل ــى الـجــامـعــات
الخاصة والمؤسسات التعليمية
الـمـشــاركــة فــي الـبـطــولــة ،ولبنك
بيت التمويل الكويتي لرعايته
ال ـب ـط ــول ــة ،ول ـج ـم ـيــع م ــن ســاهــم
وعـ ـم ــل عـ ـل ــى إنـ ـج ــاحـ ـه ــا .وأكـ ــد

لحق فريق الحزم بالوحدة إلى الدوري
السعودي لكرة القدم للمحترفين ،بعدما
أنهى الموسم فــي المركز الثاني بــدوري
األمـيــر محمد بــن سلمان (دوري الــدرجــة
ً
األولى سابقا) إثر فوزه الكبير  1 - 4على
الـمـجــزل أم ــس األول ،فــي الـمــرحـلــة ال ـ ـ 30
األخيرة من المسابقة.
ورفــع الـحــزم رصـيــده إلــى  53نقطة في
المركز الثاني بـفــارق خمس نـقــاط خلف
ال ــوح ــدة ،ال ــذي ضـمــن ال ـفــوز بلقب دوري
األمير محمد بن سلمان والصعود لدوري

المحترفين ،قبل مباريات هــذه المرحلة،
ال ـت ــي عـ ــزز خــال ـهــا رص ـي ــده ف ــي ص ــدارة
جدول المسابقة بالفوز على الخليج.
وي ـخ ــوض ال ـطــائــي وال ـكــوكــب الملحق
الفاصل على الصعود والهبوط إلى دوري
الـمـحـتــرفـيــن ،ب ـعــدمــا أن ـه ـيــا ال ـمــوســم في
المركزين الثالث والرابع برصيد  52نقطة
و 50نقطة على الترتيب.
ومــع ق ــرار اتـحــاد كــرة الـقــدم السعودي
زيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 16
ً
فريقا في الموسم المقبل ،تقرر أن يخوض

ً
ً
صاحبا المركزين األخيرين ملحقا فاصال
أم ــام صاحبي الـمــركــزيــن الـثــالــث والــرابــع
فــي دوري األمـيــر محمد بــن سلمان على
مقعدين في دوري المحترفين بالموسم
الـمـقـبــل فــي حـيــن يـصـعــد بـطــل ووصـيــف
البطل في دوري األمير محمد بن سلمان
إلى دوري المحترفين مباشرة.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،رافـ ـ ــق الـ ـمـ ـج ــزل فــري ـقــي
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وجـ ـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى م ـل ـح ــق ال ـه ـب ــوط
والصعود من وإلى دوري األمير محمد
بن سلمان إذ كان فريقا الوطني وجدة

•

كشف ا لـمــد يــر الفني لألهلي،
حسام البدري ،عن ترحيبه بفكرة
ع ــودة عـصــام الـحـضــري ،حــارس
مرمى نــادي التعاون السعودي
الحالي ومنتخب مصر األول لكرة
ال ـق ــدم ،إل ــى ص ـفــوف ال ـفــريــق في
الموسم الجديد ،واالعتزال داخل
"القلعة الحمراء" ،وإنهاء مسيرته
الـ ـطـ ــويـ ـلـ ــة الـ ـحـ ــافـ ـلـ ــة بـ ـعـ ـش ــرات
البطوالت المحلية والقارية.
وقــال الـبــدري ،في تصريحات
إعالمية ،إنه ضد من يتحدث عن
ضرورة منع الحضري من العودة
لألهلي واالعـتــزال بين صفوفه،
موضحا أن "الحارس المخضرم
عمل أشياء كثيرة ،سواء لألهلي
أو لمنتخب مصر ،ويجب تقديره
بالشكل الالزم".
وأضـ ـ ــاف ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي" :لــم
يفاتحني أحــد مــن إدارة النادي
أو لجنة الـكــرة فــي مسألة عــودة
ال ـح ـض ــري ،ل ـكــن أنـ ــا م ــن جهتي
ال أمانع ختام مسيرته الكروية
داخـ ــل األهـ ـل ــي ،ف ـهــو رم ــز كـبـيــر،
َّ
وقدم الكثير للكرة المصرية على
م ــدار س ـنــوات طــويـلــة أدى فيها
بإخالص".

●

عصام الحضري
ُي ــذك ــر أن ال ـح ـضــري ه ــرب من
األه ـ ـلـ ــي عـ ـ ــام  2008سـ ـ ــرا عـقــب
تتويج منتخب مصر بكأس األمم
اإلفريقية ،وقام بالتوقيع لنادي
سيون السويسري ،قبل أن يقرر
مجلس اإلدارة األسبق ،برئاسة

حسن حمدي ،منع دخوله النادي
مـ ــرة أخ ـ ــرى ،لـيـض ـطــر ال ـح ــارس
ال ــدول ــي وق ـت ـهــا إلـ ــى االن ـض ـمــام
لصفوف اإلسماعيلي ،ثم خاض
عــدة تـجــارب محلية وخــارجـيــة،
آخرها مع التعاون السعودي.

المكيمي أن عمادة شــؤون الطلبة
في "التطبيقي" ستستمر في تنظيم
ال ـع ــدي ــد م ــن األن ـش ـط ــة الــريــاض ـيــة
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ل ـل ـط ـل ـب ــة ،وال ـ ـتـ ــي مــن
شأنها أن تساهم في تنمية وإبراز
مهاراتهم في المجاالت المختلفة.

الحزم يلحق بالوحدة إلى دوري المحترفين السعودي

البدري يرحب باعتزال الحضري في «القلعة الحمراء»
المنافسة
يفقد
الزمالك
ً
●
على الوصافة رسميا
القاهرة  -ةديرجلا

وبــذلــك ي ـكــون الـكــويــت حقق
ثنائية (ال ــدوري والـكــأس) لفئة
الـ ـشـ ـب ــاب ت ـح ــت  19س ـن ــة ه ــذا
الموسم.
وعقب المباراة النهائية قام
رئ ـيــس ات ـحــاد ك ــرة ال ـيــد ناصر
ب ــوم ــرزوق وأم ـيــن ســر االتـحــاد
ب ـ ــال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة نـ ـصـ ـي ــب ال ـ ــرن ـ ــدي
وع ـضــوا مـجـلــس االدارة خــالــد
ع ـب ــدال ـق ــدوس وم ـح ـم ــد جـمـعــة
ون ــائ ــب م ــدي ــر ل ـع ـبــة كـ ــرة ال ـيــد
بـنــادي الكويت قايد العدواني
بتوزيع الميداليات التذكارية
على العبي الفرق الثالثة االوائل،
وتـسـلـيــم ك ــأس الـبـطــولــة لقائد
فريق الكويت.

القاهرة  -ةديرجلا

•

واصـ ـ ــل ال ـف ــري ــق ال ـ ـكـ ــروي ل ـن ــادي
الزمالك نزيف النقاط بعد التعادل
مــع نظيره المقاولون الـعــرب بــدون
أهداف في المباراة التي أقيمت بين
ال ـفــري ـق ـيــن م ـس ــاء أمـ ــس األول على
استاد بتروسبورت ضمن منافسات
الجولة  32للدوري المصري.
خ ـ ـ ــاض ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ت ـحــت
قيادة خالد جــال بعد إقالة إيهاب
جـ ــال ع ـقــب ال ـخ ـس ــارة ف ــي ال ـجــولــة
الـســابـقــة أم ــام االت ـح ــاد الـسـكـنــدري.
وضغط العبو الفريق األبيض منذ
ً
بداية الشوط األول بحثا عن هدف
استعادة الثقة ،وسط تراجع العبي
المقاولون للدفاع مع االعتماد على
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـم ــرت ــدة ،أمـ ـ ــام ط ــوف ــان
ال ـه ـج ــوم األبـ ـي ــض ،ال ـ ــذي ت ـف ـنــن في
إضــاعــة ال ـفــرص الـتـهــديـفـيــة بسبب
االستعجال لينتهي الشوط بالتعادل
السلبي.
ً
لم يختلف األداء كثيرا في الشوط
الـثــانــي ،إذ واص ــل الــزمــالــك الهجوم

المكثف من األطراف مع استمرار
مسلسل إهدار الفرص.
واح ـت ـس ــب ال ـح ـكــم  7دقــائــق
ً
ب ــدال م ــن ال ــوق ــت ال ـضــائــع مــرت
دون جديد.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،ف ـقــد
ً
الــزمــالــك رسـمـيــا المنافسة
على المركز الثاني بعدما
وصل رصيده إلى النقطة
 55ب ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز ا لـ ـ ـث ـ ــا ل ـ ــث،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ارت ـف ــع
رصـ ـ ـي ـ ــد اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي
إل ـ ــى ال ـن ـق ـط ــة  63بـعــد
فـ ـ ــوزه ع ـل ــى ال ـم ـقــاصــة
بـ ـه ــدفـ ـي ــن م ـ ـقـ ــابـ ــل فــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي أقـيـمــت
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا أ مـ ـ ـ ــس األول
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ض ـ ـمـ ــن الـ ـج ــول ــة
ذاتـهــا ،لتنحصر المنافسة
على مركز الوصيف بين الدراويش
والمصري فقط.

خالد جالل

احتال المركزين األخيرين فــي المسابقة
قـبــل م ـبــاريــات ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،ورافـقـهـمــا
المجزل بعدما تجمد رصيده اليوم عند 33
نقطة وتراجع للمركز الرابع عشر.
وب ـه ــذا ،يلتقي ن ـجــران مــع المزاحمية
والــوطـنــي مــع أبـهــا وج ــدة مــع الـتـقــدم في
ملحق الهبوط والصعود بين دوري األمير
محمد بن سلمان ودوري الدرجة
الثانية.
(د ب أ)
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خطف أتلتيك بلباو نقطة
من معقل ريال مدريد بعد أن
تعادل الفريقان  ،1-1أمس
األول في المرحلة الثالثة
والثالثين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.

اسـ ـتـ ـم ــر ت ـع ـث ــر فـ ـ ــرق ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة فــي
المرحلة  33من الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،فبعد تعادل برشلونة المتصدر
مع سلتا فيغو الثالثاء الماضي ،أفلت
ريــال مدريد الثالث من الخسارة أمام
ضيفه أتلتيك بلباو وتـعــادل معه 1-1
أم ــس األول ،فــي حـيــن خـســر فالنسيا
الرابع أمام خيتافي .2-1
وي ـ ــأم ـ ــل أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد ال ـث ــان ــي
االستفادة وتعزيز مركزه الثاني عندما
يحل على ريــال سوسييداد الخميس.
وي ـت ـصــدر بــرشـلــونــة ب ـف ــارق كـبـيــر عن
أتلتيكو مدريد يبلغ  12نقطة ،في حين
يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز
الثالث بفارق  3نقاط عن جاره اللدود
أتـلـتـيـكــو وبـ ــات يـتـقــدم عـلــى فالنسيا
بفارق  3نقاط.
ودفـ ــع ال ـفــرن ـســي زي ــن ال ــدي ــن زي ــدان
م ـ ـ ـ ـ ــدرب ري ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـنـ ـجـ ـم ــه الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
ً
كريستيانو رونــالــدو أساسيا بعد أن
فضل إراحته األحد ضد ملقا (.)1-2
ً
وكان فوز األحد المئة لزيدان مدربا
ل ــري ــال الـ ــذي خ ــاض األربـ ـع ــاء مـبــاراتــه
ال ـم ـح ـل ـيــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ق ـب ــل ال ـس ـف ــر إل ــى
ميونيخ من أجل مواجهة بايرن األربعاء
الـمـقـبــل ف ــي "ال ـي ــان ــز اريـ ـن ــا" ف ــي ذه ــاب
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ،ألن
مواجهته فــي مرحلة نهاية األ سـبــوع
الحالي ضد مضيفه إشبيلية قد أرجئت
إلـ ــى  9م ــاي ــو بـسـبــب ان ـش ـغ ــال ال ـن ــادي
األندلسي بنهائي الكأس ضد برشلونة.
عـلــى مـلـعــب "ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو"
وأمـ ــام  59أل ــف مـتـفــرج ،اسـتـهــل بلباو
الـمـبــاراة بعد أن خسر آخــر  12مباراة
ً
له في عقر دار ريال واستقبل  44هدفا.
ً
وكاد ريال يسجل مبكرا عبر رونالدو
لكن رأسية أفضل العب في العالم خمس
مرات ارتدت من العارضة ،بعد عرضية
من الظهير األيمن داني كارباخال (.)9

sports@aljarida●com

ً
لكن الرد كان قاسيا من بلباو عندما
سجل المهاجم إينياكي وليامس هدف
االف ـت ـت ــاح وال ـس ــاب ــع ل ــه هـ ــذا ال ـمــوســم،
بـكــرة ســاقـطــة ذكـيــة مــن ف ــوق الـحــارس
الكوستاريكي كيلور نافاس (.)14
ح ــاول الظهير الـبــرازيـلــي مارسيلو
الرد بتسديدة قوية من خارج المنطقة
( ،)19ثم رمى ريال بثقله وحصل على
ع ــدة م ـحــاوالت لــرونــالــدو وكــاربــاخــال
وأخطرها لماركو اسنسيو بتسديدة
قريبة مــن الـقــائــم األيـمــن ( ،)43فــي ظل
ص ـمــود ال ـح ــارس كـيـبــار اري ـس ـبــاالغــا،
الذي تردد أن ريال كان يرغب في ضمه
مطلع الموسم.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،حـصــل بلباو
ع ـلــى ف ــرص ــة نـ ـ ــادرة ل ـت ـعــزيــز الـنـتـيـجــة
وت ـس ــدي ــدة خ ـط ـيــرة ل ـ ـ ــراوول غــارس ـيــا
ارتدت من العارضة ( .)64لكن الكرواتي
لوكا مودريتش أنقذ فريقه بتسديدة
أرضـ ـي ــة م ــن خ ـ ــارج ال ـم ـن ـط ـقــة تــابـعـهــا
رونــالــدو بكعبه مــن مسافة قريبة في
الشباك ( .)87وهذا الهدف الـ 22لرونالدو
في  12مباراة.

رونالدو نجم ريال مدريد في محاولة أمام مرمى بلباو

تعثر جديد لفالنسيا
ومني فالنسيا الرابع بخسارة ثانية
على التوالي أمام ضيفه خيتافي الثامن
 .2-1وب ـع ــد س ـق ــوط ــه أمـ ـ ــام بــرش ـلــونــة
الـمـتـصــدر األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،تجمد
رصيد فالنسيا عند  65نقطة ،بفارق 3
نقاط عن ريال مدريد.
ويـتــأهــل أول أرب ـعــة أنــديــة مباشرة
إل ــى دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،مـمــا يعني
أن فالنسيا قد يرضى بمركزه الحالي،
في ظل الفارق الكبير مع ريال بيتيس
الخامس ( 13نقطة).
و ســا هــم الفرنسي المخضرم لويك
ريـ ـم ــي ،م ـه ــاج ــم ت ـش ـل ـســي اإلن ـك ـل ـيــزي

ال ـســابــق ،بـمـنــح خـيـتــافــي ن ـقــاط الـفــوز
ب ـت ـس ـج ـي ـلــه ا ل ـه ــد ف ـي ــن ( 16و ،)49فــي
ح ـيــن ب ـحــث فــالـنـسـيــا ع ــن الـ ـع ــودة في
الـشــوط الثاني عندما قلص لــه هدافه
رودري ـغــو مورينو النتيجة ( .)69بيد
أن الخفافيش عجزوا عن إدراك التعادل

للمباراة الثالثة على التوالي أمام ايبار
الحادي عشر والذي حقق فوزه األول في
سبع مباريات بهدف دافيد لومبان (.)33
وكان برشلونة المتصدر بفارق 12
نقطة تعثر ا لـثــا ثــاء على أرض سلتا
فـيـغــو ( ،)2-2وه ــو الــوح ـيــد لــم يخسر

وأكملوا الـمـبــاراة بعشرة العبين بعد
طرد دانيال باريخو (.)86
وأصـبــح خيتافي أول فــريــق يسقط
فالنسيا في أرضه في الدوري منذ 27
يناير الماضي.
وس ـق ــط إس ـبــان ـيــول الـ ـس ــادس عشر

بـعــد ه ــذا ال ـمــوســم ،لـيــرفــع ال ـف ــارق مع
وصيفه أتلتيكو مدريد إلى  12نقطة،
ً
علما أن فريق العاصمة يحل على ريال
سوسييداد الخميس.

زيدان :أنا المسؤول األول عن التعاقدات زيغاندا يشيد بأداء كيبا الرائع

زيدان

أكد الفرنسي زين الدين زيدان ،المدير
الفني لريال مدريد ،أنه لم يكن صاحب
القرار في عــدم إتمام التعاقد مع كيبا
أريزاباالجا ،الذي قدم أداء مبهرا ليقود
فريقه أثلتيك بلباو للتعادل ( )1-1أمام
الـمـيــريـنـغــي ع ـلــى مـلـعــب "ســانـتـيــاغــو
بــرنــابـيــو" ،ولـكـنــه يتحمل المسؤولية
كمدرب.
وأجـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي خ ــال
المؤتمر الصحافي عقب المباراة عما
إذا ما كان هو المسؤول عن عدم التعاقد
مع كيبا مقابل  20مليون يــورو خالل
فترة االنتقاالت الشتوية الماضية.
وق ـ ــال ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد "ال ـ ـقـ ــرار فــي
الـنـهــايــة مـشـتــرك بـيــن الـجـمـيــع ولكني
أنا المدرب".

اإلصابة تبعد إسباس  3أسابيع
سيبتعد المهاجم الدولي لسيلتا فيغو االسباني اياغو اسباس ثالثة
أسابيع عن المالعب ،بعد تعرضه الصابة عضلية بفخذه بحسب ما أكد
ناديه االربعاء.
وشعر اسباس بألم في قدمه اليمنى بعد تسجيله هدف التعادل في
الدقيقة  82ضد ضيفه برشلونة متصدر الدوري المحلي ( )2-2الثالثاء.
وخضع الالعب البالغ  30عاما لفحص بالموجات فوق الصوتية أظهر
اصابته بالعضلة الخلفية.
وسيغيب اسباس ،افضل مسجل اسباني في الدوري ( 20هدفا) ورابع
أفضل مسجل في الدوري بعد العبي برشلونة االرجنتيني ليونيل ميسي
واالوروغوياني لويس سواريز ومهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،عن مباريات فالنسيا وفياريال وديبورتيفو الكورونيا.

وأوضـ ـ ـ ــح زي ـ ـ ــزو "ل ـ ــم أفـ ـك ــر فـ ــي ه ــذا
األمر على اإلطالق ،إذا ما اتخذت قرارا
بعدم استقدام أي حارس في منتصف
الـمــوســم ،فـهــذا أمــر منته بالنسبة لي،
عادة ما أبدأ الموسم بثالثة حراس ،وإذا
لم يحدث أي شيء ،أكمل الموسم بهم".
وتابع مبررا "هذا ال يعني أي شيء
بــالـنـسـبــة لـتـفـكـيــري ف ــي حـ ــارس فــريــق
منافس ،وشــاب وجيد جــدا ،ولكنه في
الـنـهــايــة لـيــس الع ـبــا بـفــريـقــي ،ل ــم أكــن
بحاجة لحارس في منتصف الموسم".
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن األداء ال ـم ـب ـهــر
ل ـل ـحــارس ال ـش ــاب ،ف ــإن زيـ ــدان أبـ ــرز أن
الـتـنـظـيــم ال ــدف ــاع ــي لـلـفــريــق الـبــاسـكــي
أي ـضــا ح ــرم فــريـقــه م ــن ال ـف ــوز ،وانـتـقــد
نفسه على أداء الفريق في الليغا التي

فقد الفريق االهتمام بها ،بينما يركز
على دوري األبطال التي بلغ فيها نصف
النهائي حيث سيلتقي مع بايرن ميونخ
األلماني.
وأكــد أن "الليغا هــذا الموسم كانت
م ـش ـك ـلــة بــال ـن ـس ـبــة لـ ـن ــا ،الس ـي ـم ــا عـلــى
ملعبنا ،لقد قدمنا أداء جـيــدا ،ويجب
الـتـفـكـيــر بـشـكــل إي ـجــابــي ألن ـنــا ن ــؤدي
بشكل جيد مع نهاية الموسم وعلينا
التفكير في نصف النهائي .نصل إلى
هــذا الـفـتــرة بحالة جـيــدة بدنيا وعلى
مـسـتــوى ال ـل ـعــب ،ال ـفــريــق جـيــد ذهنيا
وتقديم مباراتين متوسطتين لن يغير
إيجابيتنا".
(إفي)

أقــر مــدرب أتلتيك بلباو ،خوسيه
أن ـخــل زي ـغ ــان ــدا ،ب ــأن فــريـقــه ل ــم يـقــدم
الموسم المنتظر منه ،لكنه أعرب عن
أمـلــه أن يساعد الـتـعــادل ال ــذي حققه
ف ــي مـعـقــل ريـ ــال م ــدري ــد ،ســانـتـيــاغــو
برنابيو ،بهدف لمثله ،على تحسين
الجانب الذهبي لفريق "أسود الباسك"
خالل ما تبقى من الموسم.
وصــرح زيغاندا عقب اللقاء الذي
كان بلباو متقدما فيه بهدف نظيف
إلنـ ـي ــاك ــي وي ـل ـي ــام ــز ح ـت ــى ال ــدق ــائ ــق
األخ ـ ـيـ ــرة ،ع ـن ــدم ــا أدرك ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو التعادل "نرحل
ون ـحــن س ـع ــداء ل ـ ــأداء الـ ــذي قــدمـنــاه
وللمباراة التي لعبنا فيها بمستوى
جيد".
وع ــن ال ـم ـب ــاراة ،ق ــال "قــدم ـنــا عمال
كـ ـبـ ـي ــرا .ع ـل ـي ــك أن تـ ـخ ــوض مـ ـب ــاراة

زيغاندا

رائعة للخروج بنقاط من هذا
الـ ـمـ ـلـ ـع ــب ،ت ــراج ـع ـن ــا
لـلـخـلــف بعد

ال ـ ـهـ ــدف األول ،ل ـك ـن ـنــا ن ـج ـح ـنــا فــي
الحفاظ عليه".
وتــابــع "فــي الـشــوط الثاني الريان
مـجـهــد بـشـكــل أك ـب ــر ،ول ــم تـكــن هـنــاك
فـ ــرص ك ـب ـي ــرة ،ومـ ــن ال ـم ــؤس ــف ع ــدم
التمكن من الفوز".
وعــن األداء الــرائــع لـلـحــارس كيبا
أري ــزاب ــاالج ــا ،ال ــذي ك ــان مـطـلــوبــا في
ريال مدريد ،قال "أراه يتدرب ويلعب
بشكل جيد .كما اعتدنا على ذلك ،قدم
مجهودا كبيرا ولكن علينا أن نهنئ
كل الالعبين على المجهود المبذول".
وأض ــاف "نـحــن س ـعــداء ألن لدينا
حارسا كبيرا ،وسنستمتع به للكثير
م ــن ال ـس ـن ــوات .إن ــه م ـثــال لـحــارس
المرمى وللشخص المميز".

مارسيلو :الريال ال يفكر فقط في «األبطال»
قال الظهير البرازيلي لريال مدريد،
مــارسـيـلــو ،إن فــريـقــه ال يفكر فـقــط في
التشامبيونز لـيــغ ه ــذا الـمــوســم ،بعد
ً
تعادله الصعب والمخيب مجددا على
أرضــه ،أمــس األول ،أمــام أتلتيك بلباو
ً
بهدف لمثله ،مؤكدا أنه سيبذل كل ما
لديه حتى نهاية الموسم.
وصرح مارسيلو" :لو فكرنا فقط في
التشامبيونز لما لعبنا في الليغا ،جئنا

إلى هنا لمحاولة تقديم مباراة جيدة
وإع ـطــاء كــل مــا لدينا كما سنفعل في
باقي المباريات لنهاية الموسم ،علينا
أن نلعب ونتدرب كمحترفين".
وعن السبب في إهدار الفريق الملكي
لنقاط عــد يــدة على ملعبه سانتياغو
برنابيو هذا الموسم ،ليتراجع للترتيب
ً
الثالث حتى اآلن ،قال" :ال أعلم تحديدا
ماذا يحدث ،نحاول فعل كل ممكن للفوز

بالنقاط هنا ،والحقيقة األمور صعبة
هذا الموسم في ملعبنا ،هذه هي كرة
القدم ،حاولنا الفوز بكل النقاط الممكنة
ولكننا لم نستطع".
وتابع "أفضل الفوز بكل األلقاب ،أن
نحاول الفوز بالثالثية ،ال ينبغي ترك
بـطــولــة والـتــركـيــز فــي أخ ــرى ،فــي ريــال
مدريد أن تحارب من أجل كل البطوالت".
وعـ ـ ــن م ـس ـت ــوى ال ـم ـه ــاج ـم ـي ــن كــريــم

بنزيمة وغاريث بيل،
قال" :لست أنا المسؤول
ل ـل ـحــديــث ع ــن زمـ ــائـ ــي ،أن ــا
أدعمهما ،العديد من الالعبين
تعرضوا لصافرات االستهجان
هـنــا ،مــا علينا فعله هــو العمل
بشكل جيد".
(إفي)

مانشستر يونايتد يستعيد توازنه على حساب بورنموث
اس ـت ـعــاد مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ت ــوازن ــه وتـغـلــب على
م ـض ـي ـفــه ب ــورنـ ـم ــوث -2صـ ـف ــر ع ـل ــى م ـل ـعــب فـيـتــالـيـتــي
استاديوم على الساحل الجنوبي في المرحلة الخامسة
والثالثين من بطولة انكلترا لكرة القدم االربعاء.
وعزز مانشستر يونايتد رصيده في المركز الثاني،

سمولينغ نجم مان يونايتد يحرز الهدف األول في مرمى بورنموث

ليحصد  74نقطة متقدما على ليفربول الثالث بفارق 4
نقاط وتوتنهام الرابع ب 6نقاط.
وأجرى مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه
مورينيو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت
المباراة االخيرة وخسرت على ملعب اولدترافورد امام

وست بروميتش البيون صاحب المركز االخير صفر1-
ليهدي اللقب الى جاره مانشستر سيتي.
وك ــان مــوريـنـيــو ي ـهــدف مــن وراء ه ــذه الـخـطــوة إلــى
اراحة بعض العبي الصف االول للمباراة المرتقبة ضد
ً
توتنهام في نصف نهائي كأس انكلترا غدا على ملعب
ويمبلي ،وبالتالي لم يشارك التشيلي الكسيس سانشيز
اســاسـيــا وال البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو أو الصربي
نيمانيا ماتيتش علما بــأن االخيرين د خــا منتصف
الشوط الثاني خالفا لالول.
وفي غياب رأس الحربة لوكاكو ،شغل الشاب ماركوس
راشفورد مركز المهاجم االساسي بمساعدة الفرنسي
انطوني مارسيال يسارا ولينغادر يمينا.
وكانت الكفة متكافئة بين الفريقين من دون خطورة
حقيقية على المرميين الى ان نجح قلب الدفاع كريس
سموليغ في استغالل لعبة مشتركة رائعة بين االسباني
اندير هيريرا وجيسي لينغارد ،ليتابع الكرة من مسافة
قريبة داخل الشباك (.)28
والهدف هو الثالث لسمولينغ في آخر ثالث مباريات
يخوضها فريقه خارج ملعبه وكان ابرزها هدف الفوز
على مانشستر سيتي على ملعب االتحاد  2-3قبل 10
ايام.
وحاول بورنموث تعديل النتيجة لكن العبيه افتقدوا
الــدقــة ام ــام الـمــرمــى ،فــي حين لــم يـجــرب ح ــارس مرمى
مانشستر يونايتد االسباني دافيد دي خيا كثيرا.
ورفــع مانشستر يونايتد ايقاعه في الشوط الثاني
وشكل خـطــورة كبيرة على مرمى الـحــارس البوسني
اسمير بيغوفيتش ،لكنه انتظر دخول لوكاكو ارضية
الملعب بدال من لينغارد ليضيف االول الهدف الثاني
مستغال تمريرة امامية من الفرنسي بول بوغبا ،ليرفع
الكرة من فوق الحارس المتقدم (.)70
ورفع لولكاكو رصيده الى  27هدفا هذا الموسم في
مختلف المسابقات ،كما ان الهدف هو السابع للمهاجم
البلجيكي ال ــدول ــي فــي ســت م ـبــاريــات ضــد بــورنـمــوث
من ضمنها عندما كان العبا في صفوف ايفرتون في
المواسم االخيرة.

مارسيلو

فينغر واثق من بقاء ويلشير
أكــد الفرنسي أرسين فينغر
مدرب أرسنال االنكليزي ،أمس،
أنـ ــه "واثـ ـ ـ ــق" م ــن ت ــوق ـي ــع الع ــب
الــوســط الــدولــي ج ــاك ويلشير
ع ـقــدا جــديــدا مــع الـفــريــق الــذي
ي ـح ـت ــل الـ ـم ــرك ــز الـ ـ ـس ـ ــادس فــي
تــرتـيــب ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز لكرة
القدم.
ويـنـتـهــي عـقــد ويـلـشـيــر (26
عـ ــامـ ــا) مـ ــع ف ــري ـق ــه فـ ــي ن ـهــايــة
الموسم الحالي ،وهو لم يوافق
بعد على شروط العقد الجديد
المقدم من النادي.
وق ـ ـ ــال ف ـي ـن ـغ ــر ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي ل ـم ـب ــاراة ض ــد وســت
هــام يونايتد مـقــررة االح ــد" :ال
يمكنني تـقــد يــم أي مـعـلــو مــات
لـكــم ،ال أع ــرف فـعــا م ــاذا يــدور
في ذهنه".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ــم ي ــوق ــع ب ـع ــد،
قــدم ـنــا ل ــه ع ــرض ــا ،ون ــري ــده أن
يبقى ،هــذا العقد طويل األجــل
وآمــل فــي مرحلة مــا أن يوقعه،
أنا واثق دائما".
ـاد تـ ــريـ ــد مــن
وت ـ ــاب ـ ــع" :كـ ـ ـن ـ ـ ٍ
الالعبين البقاء وتقاضي رواتب
جيدة ،وأعتقد ان الجميع يوافق
على اننا ندفع لالعبينا رواتب
جيدة".
وعـ ـ ـ ــاد الع ـ ــب أرس ـ ـن ـ ــال ال ــى
تشكيلة منتخب انكلترا الشهر
الماضي بعد ابتعاده عنها منذ
الخروج المخيب من الدور االول
لكأس أوروبا صيف .2016
مــن جهة أخ ــرى ،قلل فينغر
التكهنات بـشــأن مستقبله مع
أرسنال بعدما تردد في تقارير

أرسين فينغر

إع ــامـ ـي ــة اسـ ـ ــم العـ ـ ــب ال ـف ــري ــق
السابق الفرنسي باتريك فييرا
لتولي المهمة .ويـشــرف فييرا
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ف ــري ــق ن ـي ــوي ــورك
سيتي االميركي.
وأوضح فينغر ،الذي يشرف
ع ـلــى أرسـ ـن ــال م ـنــذ ع ــام 1996
وم ـ ــدد ع ـق ــده ف ــي ال ـم ــوس ــم ،ان
"وض ـع ــي الـشـخــص ال يقلقني
ك ـث ـيــرا ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ما
يـقـلـقـنــي ه ــو ت ـحــويــل الـمــوســم
الى نجاح".
وردا على سؤال عما اذا كان
سيغير رأيه ،قال فينغر "هذا ال
يهم حقا".
وأشــار المدرب إلــى إمكانية
ع ــودة الــاعــب األرم ـنــي هنريك
مخيتاريان لخوض ذهاب الدور
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي م ــن مـســابـقــة
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ"
ضد أتلتيكو مدريد اإلسباني
األسبوع المقبل.
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ّ
نابولي يقلص الفارق عن يوفنتوس
أهدر يوفنتوس نقطتين
ثمينتين في صراعه على لقب
الدوري اإليطالي لكرة القدم
هذا الموسم ،بعدما سقط في
فخ التعادل  1-1مع مضيفه
كروتوني ،أمس األول ،في
المرحلة الثالثة والثالثين
للبطولة.

ّ
قـ ــلـ ــص ن ــاب ــول ــي ال ـ ـف ـ ــارق عــن
يوفنتوس المتصدر إلى  4نقاط
بـفــوز األول على أوديـنـيــزي 2-4
وسقوط الثاني في فخ التعادل
 1-1مع كروتوني ،أحد فرق الذيل
فــي الـمــرحـلــة الـثــالـثــة والثالثين
من بطولة إيطاليا ،أمــس األول،
في حين استمرت المطاردة بين
طرفي العاصمة التسيو ورومــا
على المقعدين المتبقيين للتأهل
لـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا الـمــوســم
المقبل ،إذ يفصل بينهما فــارق
األهداف فقط في المركزين الثالث
والرابع.
وي ـم ـلــك يــوف ـن ـتــوس  85نقطة
مقابل  81لمنافسه ،علما بأنهما
س ـي ـل ـت ـق ـيــان األح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل فــي
تورينو في مباراة قمة.
ووض ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـظ ـ ـه ـ ـيـ ــر األيـ ـ ـس ـ ــر
البرازيلي اليكس ساندرو فريقه
فـ ــي ال ـم ـق ــدم ــة ،إث ـ ــر ك ـ ــرة رأس ـي ــة
بـعــد تـمــريــرة رائ ـعــة مــن مواطنه
دوغ ــاس كوستا ،فظن الجميع
أن فريق السيدة العجوز سيحسم
االمور في مصلحته بسهولة ،لكن
كــروتــونــي ،الــذي يكافح مــن أجل
البقاء ،تمكن مــن إدراك التعادل
بهدف وال أروع من سيمي بكرة
اك ــروب ــات ـي ــة ع ـجــز ع ــن ال ـت ـصــدي
ل ـه ــا حـ ـ ــارس م ــرم ــى يــوف ـن ـتــوس

ا لـبــو لـنــدي فويتشيك تشتشني
(.)65
وعلى ملعب ساو باولو ،عانى
نــابــولــي األم ــري ــن لتخطي عقبة
ضيفه اودينيزي الذي تقدم عليه
مرتين عبر ياكوب يانكتو ()41
والسويدي سفانتي اينغلسون
( ،)55لـكــن الـفــريــق الـجـنــوبــي رد
بواسطة لــورنــزو انسينيي بعد
لعبة ذكية ليخدع حارس المرمى
المنافس ( )45واالسباني راوول
البيول (.)64
وأضاف البولندي اركاديوش
مـيـلـيــك ال ـث ــال ــث م ــن كـ ــرة مــرتــدة
من الحارس ( ،)70قبل أن يسدد
لورنزو تونيللي من كرة رأسية
قوية الهدف الرابع لفريقه.

انتصار ثمين لالتسيو
وح ـف ـل ــت م ـ ـبـ ــاراة فـيــورنـتـيـنــا
وضـ ـيـ ـف ــه التـ ـسـ ـي ــو ب ــال ـت ـش ــوي ــق
واإلث ــارة ،وشـهــدت حالتي طــرد،
وانتهت بفوز األخير .3-4
وبـ ـع ــد م ـ ـ ــرور  7دقـ ــائـ ــق عـلــى
بـ ــدايـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،طـ ـ ــرد ال ـح ـكــم
حــارس مرمى فيورنتينا ماركو
سبورتييلو للمسه الكرة خارج
م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء ،ث ـ ــم لـ ـح ــق بــه
اليساندرو مورجيا من التسيو

ميليك نجم نابولي يحتفل بهدفه في مرمى أودينيزي
إلعــاقـتــه أح ــد العـبــي فيورنتينا
المنفرد بالمرمى في الدقيقة .14
وتـ ـق ــدم ف ـيــورن ـت ـي ـنــا بـهــدفـيــن
لـ ــاع ـ ـبـ ــه ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــوردان
فـ ـ ـي ـ ــر ت ـ ــو (  16و  31م ـ ـ ــن ر كـ ـل ــة

ليفربول يكشف عن زيه للموسم المقبل
كشف نادي ليفربول أمس عن زيه الجديد
للموسم المقبل ،الذي سيرتديه في المباريات
ال ـتــي سـتـقــام عـلــى أرضـ ــه ،ويـحـتـفــظ بالخط
التقليدي ألزياء النادي ،ويهيمن عليه اللون
األحمر.
ويبرز االخـتــاف الوحيد في ياقة العنق،
ً
حيث ستكون حمراء الموسم المقبل بدال من
البيضاء الحالية.
وسـيــرتــدي "الــريــدز" القميص الجديد في
المباراة األخيرة بالدوري اإلنكليزي الممتاز
أمام برايتون.
وقــد يرتديه النادي مــرة أخــرى قبل نهاية
الموسم في حال بلوغه نهائي دوري أبطال
أوروبا.
ورغم أن القرعة جعلت فريق المدرب يورغن
كلوب زائرا إذا ما بلغ نهائي دوري األبطال،
فمن الممكن أن يرتدي الزي األحمر إذا التقى
بريال مدريد الذي سيواجه بايرن في نصف
النهائي.

ق ــاد الـمـهــاجــم الــدولــي ال ـشــاب كيليان مبابي
بــاريــس ســان جــرمــان المتوج بلقب ال ــدوري إلى
نهائي مسابقة ك ــأس فرنسا لـكــرة ال ـقــدم للمرة
الرابعة تواليا ،بـفــوزه الصعب أمــس األول على
مضيفه كان  1-3في نصف النهائي.
وانتهى الشوط األول  1-1حيث تقدم مبابي
لـفــريــق س ــان ج ــرم ــان ف ــي الــدقـيـقــة  ،25وت ـعــادل
إسماعيل ديوماني لفريق كان في الدقيقة .43

يضع النجم ا لـمـصــري محمد صــاح نصب عينيه تحطيم الرقم
القياسي للويلزي إيان راش ،صاحب أكبر عدد من األهداف في موسم
واحد مع نادي ليفربول االنكليزي.
ونجح صالح حتى اآلن في تسجيل  40هدفا في مختلف المسابقات
هذا الموسم ،عندما هز شباك بورنموث السبت ،وأصبح على بعد 7
أهداف من معادلة رقم راش البالغ  47هدفا في موسم .1984-1983
وي ـب ـقــى ل ـصــاح م ــع ل ـي ـفــربــول أربـ ــع م ـب ــاري ــات ف ــي الـ ــدوري
االنكليزي لكرة القدم ،ومباراتان في نصف نهائي دوري ابطال
اوروبا ضد فريقه السابق روما االيطالي.
وق ــال صــاح لقناة رابـطــة ال ــدوري إن "هـنــاك فــرصــة كبيرة
لتحطيم الــرقــم ،أن أكــون الــرقــم واحــد فــي فــريــق مثل ليفربول
فهذا أمر رائع".
وأض ـ ــاف" :س ــأك ــون سـعـيــدا ج ــدا اذا حـطـمـتــه .أن ــا سعيد
باالهداف االربعين ،أريد مواصلة التسجيل ،أريد أن أكون
الــرقــم واحــد لتحطيم الــرقــم .مــن الــرائــع رؤيــة اسمك الى
جانب اساطير ناد مثل ليفربول".
وينافس صالح على لقب أفضل العب في الدوري،
لكنه يصر على تقديم لعب جماعي مع فريقه "سأحاول
كل جهدي لتحطيم الرقم ،لكن كما قلت من قبل نلعب
 11العبا ،وأنا ألعب من أجل الفريق".

سـيـغـيــب م ــارك ــوس أل ــون ـس ــو م ــداف ــع تـشـلـســي
ع ــن م ــواج ـه ــة س ــاوث ــام ـب ـت ــون ف ــي ال ـ ــدور قـبــل
النهائي من كــأس اال تـحــاد اإلنكليزي لكرة
القدم بعد غــد ،بعد إيقافه ثــاث مباريات
بسبب العنف.
وا ت ـ ـهـ ــم ا ل ــو نـ ـس ــو ( 27عـ ــا مـ ــا) بــا ل ـع ـنــف
بعد تدخل قــوي ضــد شين لونج مهاجم
ســاو ثــا مـبـتــون خــال فــوز تشلسي  2-3في
الدوري اإلنكليزي الممتاز ،باستاد سانت ماريز
السبت الماضي.
وقال االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ،في بيان:
"ن ـفــى ألــون ـســو االتـ ـه ــام ،وت ــم رف ــض طـعـنــه بعد
جلسة استماع األربعاء".
وغاب اإلسباني ألونسو ،الذي اختير األسبوع
المنصرم ضمن فريق العام ،عن مباراة تشلسي
ف ــي الـ ـ ــدوري خ ـ ــارج م ـل ـع ـبــه ض ــد ب ـيــرن ـلــي أم ــس،
إض ــاف ــة إلـ ــى مـ ـب ــاراة س ــاوث ــام ـب ـت ــون ،وأخـ ـ ــرى فــي
ال ــدوري أمــام ســوانــزي سيتي فــي وقــت الحــق هذا
الشهر.

مورينيو يدافع عن بوغبا في مواجهة انتقادات سكولز
داف ــع الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مــوريـنـيــو م ــدرب مانشستر يونايتد
اإلنكليزي عــن العبه الفرنسي بــول بوغبا ،اثــر انـتـقــادات وجهها
إليه نجم الفريق السابق بــول سكولز ،وصلت إلــى حد اتهامه بـ
"قلة االحترام".
وانتقد النجم السابق لخط وسط "الشياطين الحمر" أداء بوغبا
الذي كان أغلى العب في العالم لدى انضمامه إلى يونايتد في صيف
 2016من يوفنتوس اإليطالي مقابل  105ماليين يورو ،في المباراة
ضد وست بروميتش ألبيون األحد الماضي (صفر ،)1-والتي أدت
خسارة يونايتد فيها إلى حسم لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم لمصلحة غريمه مانشستر سيتي.
وقال سكولز الذي يعمل كمحلل لمصلحة قناة "بي تي سبورت"
الرياضية" ،اعتقد أن الطريقة التي لعب بها (ضد وست بروميتش)
ً
تنم عن قلة احترام بعض الشيء حيال الـمــدرب" ،مضيفا "أعتقد
ً
أنه أراد أن يقدم استعراضا ،وهو أمر جيد .هو ما تحتاج إليه ،إال
أنه قام بأمور غبية ال تؤدي إلى الفوز بالمباريات ،أمور مجنونة،
وتمريرات سيئة".

سان جرمان إلى نهائي كأس فرنسا
وفي الشوط الثاني ،أضاف مبابي الهدف الثاني
له وللفريق في الدقيقة الـ 81من المباراة ،ثم سجل
زميله كريستوفر نكونكو الهدف الثالث للفريق في
الوقت بدل الضائع للمباراة ،بعد طرد ديوماندي
لينهي كان المباراة بعشرة العبين فقط.
واسـتـهــل س ــان جــرمــان ال ـم ـبــاراة بـعــد ضمان
تتويجه الخامس في آخر ست سنوات في الدوري
بفارق  17نقطة عن اقرب منافسيه موناكو ،فيما

كانت لالتسيو الذي سجل هدفين
اضــاف ـي ـيــن ب ـت ـســديــدة ق ــوي ــة من
البرازيلي فيليبي اندرسون ()69
ولويس البرتو مجددا (.)73
وحـ ــافـ ــظ رومـ ـ ــا ع ـل ــى ال ـمــركــز

 3مباريات بسبب العنف

الزي الجديد لنادي ليفربول

أكد المنتخب األرجنتيني لكرة القدم امس االول أن حالة سرخيو
أغويرو ،مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي" ،تتحسن" بعد خضوعه
لعملية جراحية في الركبة الثالثاء.
وكتب الـ"ألبيسيليستي" عبر حسابه الشخصي على "تويتر"" :حالة
المهاجم األرجنتيني سرخيو أغويرو تتحسن بعد العملية الجراحية
وسيبدأ برنامجه التأهيلي فورا".
وتعرض أغويرو ( 29عاما) إلصابة في ركبته اليسرى يوم  11مارس
الماضي خالل إحدى تدريبات فريقه ،ولكنه شارك مع الفريق في بعض
المباريات بعدها ،آخرها عندما حل كبديل في "الدربي" أمام مانشستر
يونايتد والتي خسرها السيتي (.)3-2
كما تسببت اإلصابة في ابتعاد الالعب عن منتخب بالده في آخر
مباراتين وديتين أمام إيطاليا ( ،)0-2وإسبانيا التي شهدت هزيمة
قاسية للمنتخب الالتيني (.)1-6
وبهذا تصبح مشاركة أغويرو مع األرجنتين مهددة في كأس العالم
بروسيا الصيف المقبل ،والذي يتبقى على انطالقه نحو شهرين فقط.
وسيفتتح "راقصو التانغو" مشوار المونديال يوم  16يونيو أمام
آيسلندا ،ثم يلتقون بعدها بخمسة أيام مع كرواتيا ،قبل أن يختتموا
دور المجموعات بمواجهة نيجيريا يوم  26من نفس الشهر.

جـ ـ ـ ــزاء) ،ورد االسـ ـب ــان ــي لــويــس
الـبــرتــو واالوروغ ــوي ــان ــي مــارتــن
كايسيريس بمثلهما ( 39و.)45
وأض ــاف فيرتو الهاتريك في
الدقيقة  ،54لكن الكلمة األخيرة

الثالث بفوزه الصعب على جنوى
 .1-2وسجل التركي جنكيز اوندر
ه ــدف ال ـس ـبــق ل ـفــريــق الـعــاصـمــة
( ،)17وأضـ ـ ـ ــاف مـ ــدافـ ــع ج ـنــوى
ايــرفـيــن زوكــانــوفـيـتــش خـطــأ في

مرمى فريقه الهدف الثاني لروما
( ،)59ورد جنوى عبر جانلوكا
البادوال (.)61

إيقاف ماركوس ألونسو صالح يسعى لتحطيم رقم ايان راش

وقـ ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد لـ ـيـ ـف ــرب ــول غـ ـ ـ ــوردان
هندرسون في تصريحات لموقع
ال ـنــادي ،إنــه "سيكون مــن الرائع
رفـ ــع كـ ــأس أوروب ـ ـ ــا وأن ـ ــا قــائــد
لـلـفــريــق" ،ألنـهــا "أش ـيــاء أحلم
بها منذ الصغر".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــه ف ــي
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ،روم ـ ــا ال ــذي
أطـ ــاح بـبــرشـلــونــة ف ــي رب ــع ال ـن ـهــاي،
وصفه هندرسون بأنه "فريق رائع"،
و"سيكون اختبارا صعبا".
وأكـ ــد "ل ــن نـقـلــل م ـن ــه .ل ـقــد ف ــازوا
 0-3ع ـلــى رومـ ــا وه ــو فــريــق كـبـيــر.
مباراتا الذهاب واالياب ستكونان
صعبتين .لقد سنحت لنا الفرصة
ل ــرؤي ــة رومـ ــا ع ــدة مـ ــرات ولــديـهــم
العبون جيدون وفريق جيد".
(إفي)

األرجنتين تؤكد تحسن حالة أغويرو

أغويرو

رياضة

يقف كان على مقلب آخر في المركز الخامس عشر،
وقــد خسر مبارياته االربــع األخـيــرة في الــدوري.
وفــي المباراة الوحيدة بينهما هــذا الموسم في
الدوري ،خرج سان جرمان فائزا بالنتيجة عينها
في ديسمبر الماضي.
ويلتقي سان جرمان في النهائي مع ليزيربييه
المغمور من الدرجة الثالثة في  8مايو على "ستاد
دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

ّ
ورد بوغبا على هذه االنتقادات على أرض الملعب مساء أمس
األول ،بتقديمه أداء جيدا ،وساهم في فوز فريقه -2صفر على
مضيفه بورنموث ،ومرر كرة الهدف الثاني إلى زميله المهاجم
البلجيكي روميلو لوكاكو.
وب ـعــد ال ـم ـب ــاراة ،ق ــال مــوريـنـيــو ردا عـلــى س ــؤال حــول
انتقادات سكولز" :ال أتفق معه .أوافقه القول أن أداءه
(بوغبا) لم يكن جيدا (أمام وست بروميتش)،
بهذا الشأن أتفق معه".
وأجرى مورينيو أمام بورنموث سبعة
ت ـعــديــات عـلــى الـتـشـكـيـلــة ال ـتــي واجـهــت
وست بروميتش ألبيون ،فاستبعد عددا
من العبيه األساسيين وأراح آخرين
تحضيرا للقاء المنتظر أمام توتنهام
ً
غدا في نصف نهائي كأس انكلترا.

بوغبا

تألق جيمس يعيد لكليفالند توازنه
تألق ليبرون جيمس مجددا ،فاستعاد فريقه كليفالند كافالييرز
توازنه ،وتعادل مع إنديانا بيسرز  ،1-1فيما عزز هيوستن روكتس
تقدمه على حساب مينيسوتا تمبروولفز -2صفر في الدور األول من
األدوار النهائية (بالي أوف) لدوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة ،عـ ـ َّـوض جـيـمــس خـيـبــة ال ـخ ـســارة األولـ ــى،
بتسجيله  46نقطة قاد بها فريقه أمس األول إلى الفوز على إنديانا
بيسرز .97-100
وتعادل الفريقان  ،1-1بعدما سقط كليفالند ،بطل عام  2016ووصيف
 2015و ،2017أمام منافسه  98-80األحد في أولى مواجهات الفريقين.
وكانت تلك الخسارة األولــى لجيمس ،أفضل العــب في الــدوري أربع
مــرات ،في انطالق الــدور األول من الـ "بالي أوف" في مسيرته ،بعدما
فاز في  21مباراة على التوالي بهذا الدور.
وأنهى جيمس ،المتوج بلقب الدوري ثالث مرات في مسيرته 46 ،نقطة،
وأضاف إليها  12متابعة وخمس تمريرات حاسمة .وتمكن من تسجيل
 20من نقاطه في الربع األول ،ليمنح فريقه تقدما سريعا -13صفر و.1-16
وأخذ "الملك" األمور على عاتقه تقريبا في المباراة ،ألن أقرب زمالئه
إليه كان كيفن لوف ،الذي اكتفى بتسجيل  15نقطة فقط.

هيوستن يهزم مينيسوتا

فرحة العبي باريس سان جرمان بعد الفوز في المباراة

وفي المنطقة الغربية ،تقدم هيوستن روكتس على ضيفه مينيسوتا
-2صفر ،بعد فوزه في المباراة الثانية  .82-102وكان هيوستن حسم
المباراة األولى .101-104
وبعدما تألق نجم هيوستن جيمس هاردن في المباراة األولى ،بتسجيله
 44نقطة ،اكتفى في الثانية بتسجيل  12نقطة مع  4متابعات و 7تمريرات
حاسمة ،تاركا المجال أمام زميليه كريس بول وجيرالد غرين ،فنجح األول
في  27نقطة مع  8تمريرات حاسمة ،والثاني في  21نقطة مع  12متابعة.
وضمن المنطقة ذاتها ،تعادل يوتا جاز مع مضيفه أوكالهوما سيتي
ثاندر  ،1-1بفوزه في المباراة الثانية  ،95-102بعد أن خسر األولى .116-108

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
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وثيقة لها تاريخ

الشيخ مبارك يعترض
على كتابة اسم الكويت
باإلنكليزية على علم الكويت

سورية ...والحرب
المقبلة!
باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

الـ ـي ــوم ن ـخ ـتــم حــدي ـث ـنــا حـ ــول تـقــريــر
المقيم البريطاني في الخليج بيرسي
كوكس ،الذي كتبه بعد عدة لقاء ات مع
الشيخ مبارك الصباح عام 1906م.
ً
هــذا التقرير المهم تضمن ع ــددا من
ال ـمــوضــوعــات ،أشــرنــا إل ــى بعضها في
المقاالت الثالثة الماضية ،واليوم نشير
إل ــى مــواض ـيــع أخـ ــرى ل ــم نـتـطــرق إليها
ً
مسبقا.
ي ـقــول كــوكــس ف ــي الـصـفـحــة الـثــانـيــة
من تقريره المكتوب باللغة اإلنكليزية
إن ــه اسـتـقـبــل ال ـش ـيــخ م ـب ــارك ب ـتــاريــخ 7
ً
مارس  1906الساعة  4عصرا ،واستغرق
اج ـت ـمــاع ـه ـمــا س ــاع ــة ون ـص ــف ال ـس ــاع ــة،
أوضــح الشيخ مبارك خاللها أنــه تسلم
رســالــة وديــة مــن بــن رشيد حاكم حائل
ي ـط ـلــب م ـن ــه بـ ـن ــاء ج ـس ــر م ــن ال ـص ــداق ــة
والسالم بينهما ،وانه يعتقد أن بن رشيد
مخلص وصادق في دعوته.
وســأل كوكس عــن كيفية المصالحة
م ــع ب ــن رش ـي ــد ،ف ـقــال الـشـيــخ م ـب ــارك إن
ذلــك يمكن أن يتم بتبادل الرسائل بين
الطرفين ،على أن يلتزم بن رشيد بحدود
أراضـيــه ،وأن يمتنع عن مهاجمة أبناء
القبائل التابعين للكويت.
وأفاد الشيخ مبارك المقيم البريطاني
بــأن حــدود بــن رشيد هــي منطقة حايل
وكـ ــافـ ــا وي ـت ـب ـع ــه ب ـ ــدو ج ـب ــل شـ ـم ــر ،أم ــا
الكويت فتتبعها عنيزة ،وبريدة ،وسدير،
وال ــوش ــم ،وم ــن يـسـكــن فـيـهــا م ــن قبائل
وعائالت.
هذه كانت نظرة الشيخ مبارك لحدوده
مع جيرانه ،ولكنه لم يستطع في نهاية
األمر أن يحصل على ما يريد.
بعد ذلك استعرض كوكس مع الشيخ
م ـب ــارك ع ــدة مــواض ـيــع أخـ ــرى ارتـبـطــت
بــالـتـطــورات فــي الـعــاقــة مــع ابــن سعود
في نجد ،والسيد فيصل في مسقط ،وبن

ثاني في قطر ،وآل خليفة في البحرين،
وتـبــادال اآلراء حــول مستقبل المنطقة،
ومستقبل العالقات مع جميع األطراف.
أم ــا آخ ــر ال ـم ــواض ـي ــع ،ال ـت ــي نــوقـشــت
بين الطرفين ،فقد كــان مــوضــوع العلم
الكويتي الجديد ،الذي كانت بريطانيا
تسعى إلى إقناع الشيخ مبارك بقبوله
واستخدامه.
ً
وأحضر كوكس معه نموذجا من العلم
المقترح الذي وافق عليه الشيخ مبارك
ً
مسبقا ،مع إضافة كلمة الكويت باللغة
اإلنكليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأكد في تقريره أن الشيخ مبارك في
البداية تفحص العلم المقترح ،ووافــق
على شكله ومــا كتب عليه ،ووعــد بأنه
سيطلب من السفن الكويتية أن تستخدم
العلم الجديد.
أما فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة
عن كل سفينة ،فقد اعترض الشيخ مبارك
على كتابة اســم النوخذة في النموذج،
ألن ذلك لن يقبل به أهالي الكويت.
كما أوضح الشيخ مبارك أن المشاكل
ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا م ــن ق ـبــل الـسـلـطــات
ً
العثمانية ،خصوصا ما يتعلق بأمالكه
وأمالك أسرته في الفاو والبصرة ،بسبب
تــوط ـيــد عــاق ـتــه بـبــريـطــانـيــا وال ـت ـقــارب
البريطاني الكويتي.
وفي نهاية اللقاء أكد الشيخ مبارك أنه
سيلتزم بالعلم الجديد ،ولكنه يحتاج
إ لــى تعهد مكتوب لحماية الكويت في
حال تعرضها للهجوم من جراء استخدام
العلم الجديد ،بسبب إضافة اسم الكويت
باللغة اإلنكليزية.
وت ـ ـنـ ــاول ال ـت ـق ــري ــر م ــواضـ ـي ــع أخـ ــرى
ثــانــويــة ال داع ــي إلــى الـتـطــرق إليها في
مقاالتنا ،وإن شــاء الـلــه نتناول وثائق
أخـ ــرى تــاري ـخ ـيــة جـمـيـلــة ف ــي ال ـم ـقــاالت
المقبلة.

وفيات
رقية محسن حجيالن العازمي

أرملة محمد راشد الحجيالن
 75عــامــا ،شيعت ،رج ــال :صـبــاح السالم،
ق ،12ش األول ،ج ،5م ،9ن ـس ــاء :صـبــاح
ا لـ ـس ــا ل ــم ،ق  ،6ش األول ،ج  ،2م  ،34ت:
97300969 ،55277766

الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح

ً
 77ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،رجـ ــال دي ـ ــوان أسـ ــرة آل
الصباح ،بقصر بيان( ،العزاء أمس فقط)
نساء :الشامية ،ق ،10شارع ابن حزم ،م،21
(العزاء  3أيام) ،ت49066544 ،25398888 :

أمينة يوسف محمود حسين

أرملة عبدالله أحمد التركيت
 87عاما ،شيعت ،رجــال :الجابرية ،ق،10
ش ،1م ،39ن ـســاء :الـعـقـيـلــة ،ق ،2ش،221
م( ،6ف ـتــرة الـعـصــر فـقــط) ت،99611050 :
99561617

مريم محمد راشد الرباح

أرملة عبدالله عيسى بن ثاني
ً
 93عاما ،شيعت ،العديلية ،ق ،3ش ،38م،8
ت99717515 ،55088080 :

حصة عثمان سليمان الرقيب

أرملة حسين عبدالله الربيع
 84عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،رج ـ ـ ـ ــال :ال ـخ ــال ــدي ــة،

مواعيد الصالة
ق ،3ش ،35م ،6ن ـس ــاء :ال ــروض ــة ،ش ــارع
ا لـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،م  ،27ت،99666035 :
99686595

الفجر

03:54

الشروق

05:17

الظهر

11:47

العصر

03:22

المغرب

16:17

 59ع ــام ــا ،ش ـيــع ،رج ـ ــال :ك ـي ـفــان ،ق ،3ش
الخليل بــن أح ـمــد ،م ،3ن ـســاء :الـجــابــريــة،
ق ،10ش ،22م ،8ت25320740 ،94400215 :

العشاء

07:38

 86ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك ،ق،1
ش ،107م ،4ت94405533 ،50555125 :

الطقس والبحر

يوسف عبدالعزيز يوسف الجناعي

 63عاما ،شيع ،رجــال :الشويخ السكنية،
ديوان القناعات ،نساء :الدعية ،ق ،3ش،33
م ،1ت66999915 :

طارق سعيد اسبيته

ماطر محمد خلف المطيري
لطيفة خزام حسين

أرملة يوسف رجب الفيلكاوي
 79عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر،
رجال :مشرف ،ق ،6شارع األول ،م ،24نساء:
سلوى ،ق ،4ش ،4م ،A 39ت،97161146 :
99307772

حبيب حسن أحمد النجار

 85عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم،
رجــال :المنصورية ،حسينية آل ياسين،
ق ،2ت22518147 :

العظمى

32

الصغرى

19
ً
 03:10صب ــاحـ ـ ــا
 02:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

أعلى مد

ً
أدنى جزر  08:46صب ــاحـ ـ ــا
 09:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

َ
تصاعد الحديث في األيــام األخيرة عن احتمال انــدالع حرب
ِّ
طاحنة ،تنطلق شرارتها من سورية؛ البعض يقدر ويــرى أنها
ٍّ
ستكون بين األميركيين والــروس ،ومع كل من هاتين الدولتين
حلفاؤها ،والبعض يرجح أنها ستكون بين إسرائيل وإيــران،
وسيشارك فيها بالتأكيد نظام بشار األسد ،الذي ّ
حول هذا البلد
العربي إلى ساحة صراع دولي تحتشد فيها كل هذه الجيوش
المتعددة الغريبة.
ً
ً ّ
ويبدو ،وهذا بات واضحا ومعروفا ،أن إيران ال تسعى لحرب
فعلية مفتوحة على شتى االحتماالت مع إسرائيل ،بل الشتباكات
محدودة؛ لتبرر وجودها العسكري والسياسي في سورية ولبنان
ً
والعراق ...وأيضا في اليمن ،حيث باب المندب والبحر األحمر ،على
أساس أنها في مواجهة مع "دولة العدو الصهيوني" وأن وجودها
هذا كله من أجل تحرير فلسطين والقدس وهضبة الجوالن وبعض
المناطق التي يقال إنها ال تزال محتلة في الجنوب اللبناني.
يقول اإلسرائيليون إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل كل هذا
الوجود اإليراني ،العسكري وغير العسكري ،في أخطر منطقة على
ً
ُ
"حدودهم" الشمالية! والواضح أن األميركيين ،إن ه ْم أرادوا فعال
توجيه لكمة إلى أنف إيران ،سيستخدمون القبضة اإلسرائيلية،
ألن استخدام قبضتهم سيفتح المجال لدخول روسيا على الخط،
وبخاصة أن الرئيس فالديمير بوتين ينتظر مثل هذا التطور
المحتمل ليسدد حسابات مؤجلة مع الرئيس دونــالــد ترامب،
ً
وليرد على اإلهانة التي وجهت إليه "شخصيا" بالضربة الثالثية
المعروفة ضد أهداف في سورية ،أهمها أكبر المواقع "الكيماوية"!
والـحـقـيـقــة أن ــه ال يـمـكــن أن تـبـقــى ه ــذه األوض ـ ــاع المتأججة
في سورية اآلن على ما هي عليه ،فكل هــذا الحشد والتحشيد
العسكري قد ينفجر في حرب ،ال بل في حروب ،في أي لحظة يصل
فيها "التصعيد" ذروته ،فالمتناقضات أصبحت كثيرة ،وأصبح
ً
تسديد الضربة المؤجلة متوقعا ،في أي لحظة ،ولعل األخطر
ً
في هذا كله أن هناك من يتحدث ،جديا ،عن انفجار حرب عالمية
ُ
مستبعد أن تستخدم فيها ،إن هي انفجرت ،األسلحة
ثالثة غير
ٍ
النووية والكيماوية وكل شيء.
ّ
وهكذا ،ورغم هذا كله ،فإن الغريب والمستغرب أن بشار األسد
ال ي ــزال يتصرف وك ــأن ســوريــة لــم تصل إلــى كــل هــذه األوض ــاع
التي ال أخطر منها ،وإلــى ما هي عليه من حالة مأساوية ،في
ً
حين أنــه كــان عليه أن يضحي بنظامه البائس هــذا مبكرا ،من
ٍّ
أجل حل معقول يصح فيه ذلك المثل القائل" :ال يجوع الذئب وال
ً
ً
ّ
ّ
تفنى األغنام" .والمعروف أن قادة أهم كثيرا منه وأنظمتهم أكثر
ً
رسوخا من نظامه المتهاوي قد َّ
ضحوا بأنفسهم وبمواقعهم من
أجل حماية بلدانهم من الدمار والخراب ،ومن التمزق والتشظي،
ً
وهذا هو الذي يهدد سورية اآلن جديا ،سواء اندلعت مواجهة
ّ
مــدمــرة فــي هيئة حــرب عالمية ثالثة ،أو لــم تندلع إال مواجهة
إيرانية  -إسرائيلية.

