


األمير وولي العهد وأعضاء البنك الصناعي واملشاركون في املشروعات الصغيرة ●

ت ٢محليا
األربعاء ١٦ربيع األول ١٤٣٣هـ - ٨ فبراير ٢٠١٢ - السنة ٤٠ - العدد ١٣٨٩٨

 كونا - بعث سمو أمير البالد ببرقية تهنئة الى كارليل ارنولد غيليان حاكم عام غرينادا عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى كارليل ارنولد غيليان حاكم عام غرينادا عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. 

  سموه استقبل الشمالي وأعضاء البنك الصناعي 

األمير للقائمني على املشاريع الصغيرة:
تسخير الشباب لطاقاتهم يخدم مستقبل الكويت

 الكويت تهنىء غرينادا 
بالعيد الوطني 

ولي العهد يستمع الى شرح من أحد املشاركني ● األمير في حوار مع عدد من أصحاب املشاريع الصغيرة ●

األمير وولي العهد خالل جولة في املعرض ●

األمير يتفقد أحد االجنحة املشاركة ●

سموه يستمع الى شرح أحدى املشاركات في املشاريع ●

األمير مستقبال املرشد والعسعوسي بحضور املليفي ●

الــبــالد بقصر بيان  امــيــر  - استقبل سمو  كــونــا 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد.

كــمــا اســتــقــبــل ســمــوه امـــس ســمــو الــشــيــخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس 
املرشد  فيصل  املستشار  للقضاء  االعــلــى  املجلس 

والـــنـــائـــب الـــعـــام ضـــــرار الــعــســعــوســي حــيــث اديـــا 
اليمني الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينهما 

بمنصبيهما الجديدين.
حـــضـــر املـــقـــابـــلـــة نـــائـــب وزيــــــر شــــــؤون الــــديــــوان 
االمــيــري الشيخ علي الــجــراح ووزيـــر الــعــدل وزيــر 

التربية وزير التعليم العالي احمد املليفي.

 كــــونــــا - اســـتـــقـــبـــل ســـمـــو أمــــيــــر الــــبــــالد،  استقباالت األمير 
نــواف  الشيخ  العهد  ولــي  وبحضور سمو 
األحـــمـــد بــقــصــر بـــيـــان أمـــــس، وزيـــــر املــالــيــة 
الشمالي، ورئيس  الصحة مصطفى  وزيــر 
الــصــنــاعــي  الــــكــــويــــت  بـــنـــك  إدارة  مـــجـــلـــس 
والــعــضــو املــنــتــدب عــبــداملــحــســن الــحــنــيــف، 
واألعضاء والعارضني الكويتيني أصحاب 
تمويل  محفظة  عمالء  الصغيرة  املشاريع 
الـــنـــشـــاط الـــحـــرفـــي واملـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة، 
حــيــث قـــّدمـــوا لــســمــوه شــرحــا عـــن عـــدد من 

املشاريع الصغيرة التي يدعمها البنك.
وقد أشاد سموه رعاه اهللا بالقائمني على 
هـــذه املــشــاريــع، مــنــوهــا بـــاألهـــداف النبيلة 
الـــتـــي يــســعــون لــتــحــقــيــقــهــا، والـــتـــي تــرتــكــز 
عــلــى تــحــفــيــز الــشــبــاب لــلــمــشــاركــة بــصــورة 
فاعلة في تحقيق الرؤى الطموحة بارتقاء 
العملية التنموية وتعزيز روافد االقتصاد 
وإيجاد فرص عمل لدعم الشباب الكويتي 
فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مـــن خــــالل تسخير 
وإمكاناتهم  املــتــجــددة  لطاقاتهم  الــشــبــاب 

املتنوعة لخدمة مستقبل الكويت.
كــمــا حــثــهــم ســمــوه عــلــى االســـتـــمـــرار في 
تقديم ما فيه الخير للوطن الغالي ورفعة 
التوفيق  دوام  لــهــم  ســمــوه  متمنيا  شــأنــه، 

والنجاح.
مـــــن جـــانـــبـــهـــم، أعــــــــرب املـــــشـــــاركـــــون عــن 
التي  الكريمة  بــالــرعــايــة  الكبير  اعــتــزازهــم 
يــولــيــهــا ســـمـــوه لــكــل أبـــنـــائـــه فـــي مختلف 
القطاعات، مؤكدين أن توجيهاته السامية 
الـــذي يستنيرون بــه لخدمة  الــنــبــراس  هــي 

الوطن الغالي.
هذا وأهدوا سموه هدايا تذكارية بهذه 

املناسبة.
وثــــّمــــن عـــــدد مــــن أصــــحــــاب املـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة حـــرص ســمــو أمــيــر الـــبـــالد على 
دعـــــــم وتـــشـــجـــيـــع الــــشــــبــــاب مـــــن أصــــحــــاب 
القطاع الخاص  العمل في  املــبــادرات، على 
مــن خـــالل امــتــالك مــشــروعــات صــغــيــرة في 
مختلف املجاالت بهدف دفع عجلة التنمية 

في البالد.
وأشـــــــــاد هـــــــــؤالء، وهــــــم عــــمــــالء مــحــفــظــة 
تــــمــــويــــل الــــنــــشــــاط الــــحــــرفــــي واملــــشــــاريــــع 
في  الصناعي،  الكويت  بنك  فــي  الصغيرة 
لقائهم  عقب  «كونا»  لـ متفرقة  تصريحات 
فـــي قــصــر بــيــان الـــيـــوم ســمــو أمــيــر الــبــالد، 
الــذي تقدمه لهم  املـــادي واملــعــنــوي  بالدعم 
الكويت  مــن خــالل بنك  السياسية  الــقــيــادة 

الصناعي.
وقــــالــــوا إن الــبــنــك الــصــنــاعــي أخــــذ بيد 
الشباب والشابات من أصحاب املشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة فـــــي بـــــدايـــــة طـــريـــقـــهـــم، ومــــــّول 
مشروعاتهم من خالل قروض ميسرة بعد 

الــجــدوى االقتصادية، حتى تحقق  دراســة 
حلمهم، واصبح األمر واقعا بعد أن تمكنوا 
مــن افــتــتــاح عـــدد مــن هـــذه املــشــروعــات في 

مجاالت عدة.
مـــن جــهــتــهــا، نـــوهـــت غـــــادة خـــلـــف، وهــي 
صــاحــبــة مـــشـــروع صــغــيــر مــتــخــصــص في 
الــحــلــويــات واملــعــجــنــات، بــحــرص واهــتــمــام 
ســمــو أمــيــر الــبــالد بــالــشــبــاب مــن أصــحــاب 
املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة ودعـــمـــهـــم واألخــــذ 
بـــيـــدهـــم، وتـــذلـــيـــل كــــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يـــواجـــهـــونـــهـــا مــــن أجــــــل اســــتــــمــــرارهــــم فــي 
أعمالهم وتشجيع الشباب على العمل في 

القطاع الخاص.
وقـــالـــت خــلــف إن الـــدعـــم املــعــنــوي الـــذي 
ــــــبــــــالد الصــــحــــاب  يــــقــــدمــــه ســــمــــو امـــــيـــــر ال
املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة «مـــهـــم جــــــدا»، النــه 
يبرز اهتمام القيادة السياسية بطموحات 
االعــتــمــاد على  عــلــى  الــشــبــاب وتشجيعهم 
انفسهم واقتحام العمل في القطاع الخاص 
فـــي مـــشـــروعـــات يـــعـــزف عــنــهــا الــكــويــتــيــون 

عادة.
البنك الصناعي  الــذي قدمه  الدعم  وعــن 
ملــشــروعــهــا أوضـــحـــت أن الــبــنــك ســاعــدهــا 
الحرفي  النشاط  من خالل محفظة تمويل 
واملـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة عــلــى تــحــقــيــق حلم 
مـــشـــروعـــهـــا، عــــن طـــريـــق تـــمـــويـــل املـــشـــروع 
موافقته  بعد  وذلـــك  قليلة،  بفائدة  بــقــرض 
عـــلـــى الـــــجـــــدوى االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــشـــروع 

ومتابعة تنفيذه.
مــن جــانــبــه، قــال عــبــداهللا عيسى عباس، 
وهـــو صــاحــب مــشــروع صغير متخصص 
فــــي مــــجــــال إنــــتــــاج الــــصــــابــــون، إنــــــه لــيــس 
بغريب على سمو امير البالد دعم الشباب 
مــن املــبــادريــن للعمل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
مضيفا أن حرص سمو األمير على االلتقاء 
بــهــم وتــخــصــيــص جــــزء مـــن وقـــتـــه الــثــمــني 
دفعة  «سيعطينا  أعــمــالــهــم  عــلــى  لــالطــالع 
الى االمام، ويشجعنا على السعي لتحقيق 

طموحاتنا». 

املشاركون:
توجيهات سموه 
نبراس في عملنا
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ـــذي عــاشــتــه الــكــويــت، أكــثــر ما   املــشــهــد االنــتــخــابــي ال
أرادوا  الــذيــن  الــخــاطــبــني،  مــن  بمجموعة  تشبيه  يمكن 
لديهم من حسنات،  االقتران بعروسة، فقدموا كل ما 
تقبل  العروس  لعّل  وانجازاتهم  ورّوجــوا ألخالقياتهم 
بــهــم. ولـــو صــح هـــذا الــتــشــبــيــه، فــهــذا يعني أن الشعب 
الكويتي هم أهل هذه العروس، وهم من له الحق في أن 
يقرر من له األهلية واألحقية بأن يقترن اسمه باسمها.
ومــــن هــــذا املــنــطــلــق، كــــان مـــن حــقــنــا أال نــقــبــل بــأي 
خاطب، بل نفكر في أمرين: األول، أن نسأل جيدًا عن 
هذا الخاطب (املرشح)، خصوصًا الذي تقدم ألول مرة، 
فنبحث في تاريخه وأمانته وصالحه وطبيعة تفكيره، 
له يد في  أو أخالقية، وهــل  له سوابق اجتماعية  وهــل 
بــذلــك سنطمئن حــني نسلمه  ألنــنــا  فـــســـاد..؟!  قضية 
ويعطيها  عليها،  فيحافظ  يديه  فــي  أمــانــة  «عــروســنــا» 
قدرها، وال يأخذ منها فلسًا واحدًا من دون وجه حق، 
بــل يعمل هــو على تحسني أوضــاعــهــا، وادخــالــهــا في 

مشاريع تنمية تحقق لها االزدهار.
ربما ان مجلس األمة الجديد، هو من أكثر املجالس 
التي مرت على الكويت حساسية، ومن أكثرها تعقيدًا، 
فــهــنــاك نــــواب دخــلــوا املــجــلــس فــجــأة وغـــيـــروا مــوازيــن 
أن  قــدامــى، سبق  وهــنــاك  االنتخابية،  الــدوائــر  توقعات 
كانوا هم السبب في التأزيم.. وهناك نواب يعتبرون من 

املخضرمني، اذًا، باملعنى الذي بدأت فيه مقالي، فهناك 
ـــــواع مـــن «الــخــطــاطــيــب»، وهـــو مـــا يفترض  أشـــكـــال وأن
املستويات،  مختلف  يضم  املجلس  أن  االول:  أمــريــن، 
مــن حق  التنويعة، أصبح  بهذه  أنــه  هــو:  الثاني  واألمـــر 
الكويت أن تتدلل، ولو حصل غير ذلك فسيفقد املواطن 
هذه املرة ثقته ليس فقط باملجلس، وانما بنفسه، لكونه 

اخطأ االختيار.
بــعــد الــتــحــريــر مــبــاشــرة، لـــم تــكــن الــنــزعــات القبلية 
والعائلية والطائفية موجودة كما هي عليه اآلن، لذلك، 
كان ينجح أصحاب الفكر في خطب ود الكويت كلها. 
وعلينا أن ندرك أن الكويت ابنتنا الوحيدة واملدللة، فهل 

اخترنا لها إال عريسًا يليق بها؟!
ال نريد أن نستبق أي تقييم للمجلس، سواء سلبًا أو 
ايجابًا، ولكن نود االشادة بعدد من الجيل الشاب، الذي 
التحق بركب املجلس، وهــؤالء، كما يمكن القول عنهم 
الذين كانوا  «فــرش» وعقولهم ناصعة، وهــم من  إنهم 
يقفون معنا على الضفة األخرى من الحقيقة، وبالتالي 
نحن نطلب منهم الكثير، ربما أكثر حتى من القدامى..

عبدالعزيز التويجري
 azaltowaijri@yahoo.com

الــقــراءة تمكن مــن معرفة نفسه وعــاملــه ودوره   عندما عــرف اإلنــســان 
في  أفضل»،  «غــدًا  ليصنع  الكون  الحياة، ونجح في تسخير ظواهر  في 
الذين كانوا يحرثون  القدماء  النضال األزلي بدأت بأجدادنا  مسيرة من 
األرض بالعصا، انتهاء إلى إنساننا الحالي الذي صارت رفاهية حياته 

ومستقبله رهينة للقراءة ونتيجة لها!
هذا - برغم أهميته - ليس جديدًا، وهو معروف «بالضرورة» للجميع. 
البديهية،  الحقيقة  بيننا كثيرون ال يؤمنون بهذه  أن يظل  الجديد  ولكن 
املجتمع،  أوســـاط  بــني  لها  الترويج  ويتجاهلون  ألهميتها،  يكترثون  وال 
إذ  املستقبل،  إلــى  كويتنا  سيقودون  الــذيــن  الصغار  أبناءنا  خصوصًا 
من  الــقــراءة  قيمة  يتعلموا  أن  املستقبل»  إلــى  «املسافرين  لهؤالء  ينبغي 
آبائهم أوًال، ثم من مدارسهم ثانيًا، ثم من جميع مؤسسات املجتمع املدني 
والرسمي ثالثًا وأخيرًا، ألن القراءة «أم الفضائل»، ومصدر العلم، ومنبع 

كل اإلنجازات التي حققها اإلنسان على هذه األرض!
فإذا كانت هذه هي القيمة الحقيقية التي يتعني أن نغرسها في قلوب 
مجتمعنا  أعــده  عما  الــتــســاؤل  لنا  يحق  فهل  وشبابنا،  أطفالنا  وعــقــول 
املدني «من مسجد وحسينية ومسرح وسينما ومجمعات تجارية، بل 
والكافيتريات»، حتى يجعل من القراءة عادة سلوكية لدى أطفالنا؟ بل هل 
يجوز لنا أن ندير دفة السؤال إلى اإلعالم، بصحافته وتلفزته وإذاعته؟ 
لناشئتنا؟ وهل  أمرًا محببًا وجاذبًا  القراءة وجعلها  لترويج  ماذا صنع 
نسأل - بالتوازي مع ذلك - ماذا تصنع الحكومة والبرملان، ليجعال عصب 
القراءة وعمود خيمتها، وهو الكتاب، شيئًا سهل املنال قريب االستجابة؟ 
وكيف  املــدرســيــة؟  املكتبات  على  التربية  وزارة  مــن  اإلنــفــاق  ومــا حجم 

تدعم الحكومة املكتبات العامة في املناطق واألحياء، على صعيدي زيادة 
عددها، وتوسيع محتواها في وقت معًا؟ 

ولــكــن هــذه األســئــلــة وغــيــرهــا الــتــي نطرحها فــي كــل اتــجــاه ينبغي أال 
تشغلنا عن مواجهة أنفسنا بالسؤال املوازي: ماذا صنعنا نحن - اآلباء 
واألمهات - كي ندفع أبناءنا إلى مصادقة الكتاب، واعتياد التحاور معه 
لناشئتنا،  قــرائــيــة»  «نــمــاذج  أنفسنا  جعلنا  وهــل  بمجالسته؟  والتمتع 
الثرية، بدًال من أن يقلدونا في نزعاتنا  بحيث يقلدوننا في هذه املهارة 
االستهالكية، أو بعثرتنا ألوقاتنا؟! وهل حرصنا على تعزيز استجابتهم 

للقراءة بمكافأتهم بما يحبون، حتى يتعودوا هذه الفضيلة؟!
إننا جميعًا مسؤولون عن أجيالنا القادمة، وحسنًا فعلت الدولة عندما 
أنشأت صندوقًا ماليًا لحماية مستقبلهم من األزمات االقتصادية وشح 
لتأمني  ومؤسساته  جهاته  بكل  املجتمع  ليعمل  األوان  آن  فهل  املـــوارد. 
والتابعية  الحضاري»  و«النضوب  املعرفي،  الفقر  ضد  القادمة  أجيالنا 
وهم  أبــنــاءنــا،  وأن  يكفي،  ال  وحـــده  املـــال  أن  نعلم جميعًا  ألسنا  للغير؟! 
والعقل  بالعلم  يتسلحوا  أن  يجب  املستقبل،  نحو  للرحيل  يستعدون 
واإليمان، وهي كلها أدوات ال تتحقق إال بالقراءة ثم القراءة؟ ففي عصر 
االنفجار املعرفي لن ُيكتب البقاء لألكثر ثراء، أو األوفر موارد، بل لألعمق 
وعيًا، واألوســع علمًا، واألبعد نظرًا. وألن القراءة هي «أم» هذه الفضائل 
ـــ هي  ـــ عــنــدنــا ـ ــعــار، أن تــظــل الـــقـــراءة ـ جميعًا، يــغــدو مــن الــعــيــب، بــل مــن ال

«الفضيلة» الغائبة!

                 أ. د. معصومة أحمد إبراهيم
 Dr.masoumah@gmail.com

نطرح  الكويتي  االمـــة  ملجلس  تشريعية  انتخابات  كــل   عقب 
سؤاال عن الفترة الزمنية، التي سوف يعيشها املجلس. واليوم 
الــوقــت تظنون ان املجلس  الــســؤال نفسه: كــم مــن  اطــرح عليكم 

الحالي سيبقى؟!
اعتقادي الشخصي ان هذا املجلس لن يدوم اكثر من شهرين.. 
االمة  اطياف  ان يكون ممثال لشتى  الــذي يجب  االمــة  فمجلس 
التي كانت  املــرأة، تلك الحلقة  قد خال من نصف املجتمع، وهو 
تحافظ على توازن اطراف املعادلة.. املرأة التي كنا نطالع جلسات 
املجلس من اجلها.. فجميع الوجوه عابسة، لكن حني تقع عيناك 
على اسيل العوضي او سلوى او غيرهما تتهلل أساريرك وتهدأ 

بعض الشيء.
ربما حني تسمع عن فوز كاسح لالسالميني.. يدب في قلبك 
الخوف والقلق، وتعتقد انه مجلس االزمات والكبوات والزالزل. 
وربما يخيب الظن ويكون العكس. وربما نجد مجلس امة يخلو 
من القبيضة، مجلس امة من دون منتفعني ومنافقني وكاذبني، 
وربما يحدث التوافق ويكون املجلس الحالي هو نقطة انطالقة 

لعصر جديد ونهضة شاملة.
لكن شكل املجلس حقيقة هذه املرة مختلف.. فنرى مجلس 
الذي ارتبطت صورته في  امة من دون السيد جاسم الخرافي، 

وهدوئه..  وبحكمته وحنكته  االمــة  بمجلس  الديرة  ابناء  اذهــان 
وكــذلــك نـــرى مجلس امـــة مــن دون نــســاء - الــجــنــس الــلــطــيــف - 
امــة يكثر فيه االســالمــيــون ويــقــل غيرهم، كل  وكــذلــك، مجلس 
مــا يجعلنا  غــيــره.  املجلس هــذا دون  هــذه اختالفات يمتاز بها 
على  قامت  كغيرها  التشريعية  االنتخابات  ان  هــو  متشككني 
والقبلية  العصبية  ولعبت  نفسها..  الديموقراطية  غير  االســس 
البطولة! وكــأن كل ما كتب من قبل وكل املجهودات  فيها دور 
التي قامت بها وزارة االعالم والصحافة مرت من دون ان تترك 
اقل االثر في نفوس ابناء الديرة، وكأنهم لم يعلموا ولم يتعلموا! 
وكأنهم لم يسمعوا عن الديموقراطية وال عن الحريات وال عن 
املمارسات الهادفة الى البناء والى االرتقاء بكيان دولة ورفعة امة.
املجالس  - كغيره من  الحالي  املجلس  ان  هذا يجعلنا نعتقد 
- لن يدوم كثيرا، بل ان املجلس الحالي تنقصه بعض املقومات 
التي كانت موجودة في املجالس السابقة. وطاملا ان النهج الذي 
اتبع هو النهج القبلي نفسه، فهذا يوصلنا الى انه مجلس باطل. 

فما ُبني على باطل فهو باطل.. واهللا يصلحكم!

غسان سليمان العتيبي
 gotaibi@yahoo.com

 املرأة ضحية الصراع املذهبي 
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اجتماعية تكّونت،  أول خلية  ـ هي  األم  إلــى  ـ نسبة  األمية     األســرة 
أن بطن  آبائهم، بحكم  أمهاتهم من دون  إلــى  ُينسبون  األبناء  وكــان 
األم هو الوعاء الذي نبتوا فيه، وتلقوا عطفها وحنانها، ومازالت هذه 
الحضانة  الحديثة، كما هو في حق  القوانني  في  أثرها  تجد  الفكرة 
لألم، وقد قامت حضارات ملكاتها نساء خّلدهن التاريخ. لقد حدث 
في اليونان قبل آالف السنني، أن أفاق الناس فوجدوا شجرة زيتون 
نبع غزير  تدفق  نبتت بني عشية وضحاها، وبجوارها  قد  ضخمة 
سلسبيل، فذهبوا إلى عرافة املدينة يسألونها تفسيرا لذلك، فقالت 
لهم، إن شجرة الزيتون تمثل اإللهة أثينا ربة الخصب، وإن النبع يمثل 
اإلله بوسيدون، إله املياه، وعليكم أن تختاروا اسم أحدهما ملدينتكم، 
أثينا  النتيجة أن فــازت اإللهة  فاجتمعوا وصــّوتــوا على ذلــك، فكانت 
باسم املدينة، وذلك ألن أصوات النساء كانت أكثر من أصوات الرجال، 
فدّمر  املالحة،  باملياه  املدينة  أرض  فأغرق  بوسيدون،  اإللــه  فغضب 
األرض الزراعية، وإرضاء لإلله بوسيدون قرر الرجال إصدار قانون 
جاء فيه، أوال: حرمان املرأة من التصويت، ثانيا: نسبة األبناء آلبائهم، 
على  مقصورة  لتصبح  النساء،  عن  األثينية  الجنسية  حجب  ثالثا: 

الرجال.
أن يصيبها  الكويت قد خشيت على نفسها  املــرأة في  أن  ويبدو 
ما أصاب نساء أثينا، فراحت تقّدم والء الطاعة للرجل، وتنازلت عن 

حقها في أن يكون لها من يمثلها في مجلس األمة من النساء، رغم 
أنها تشكل أغلبية الناخبني. لقد صّوتت املرأة الكويتية في االنتخابات 
بما  تــأثــرت  لقد  فــكــري.  بتخلف  بــدافــع عاطفي مصحوب  األخــيــرة 
يحيط بها من صراع مذهبي وقبلي، ونسيت نفسها في خضم ذلك. 
فجاءت النتيجة ملصلحة غلبة التيار املتزمت، وهو لن يرحمها، ولن 
يشفع لها تضحيتها هذه. بل ستكون أغلبية في مجلس األمة لوضع 
قوانني أكثر تزمتا، وربما تصل إلى وضع قانون يعيد حرمانها من 
التصويت في االنتخابات املقبلة، كما حدث في أثينا. املؤسف حقا 
املذهبية  التفرقة  إلــى  الداعي  الصهيوني  باإلعالم  كثيرا  تأثرنا  أننا 
لخدمة  العاطفية  برواسبنا  فأصبحنا مسوقني  والقبلية.  والطائفية 
العربية،  املنطقة  لشعوب  تطاحن  مــن  الغربي  االستعمار  يــريــده  مــا 
خدمة لألمن اإلسرائيلي، وليتسيد هو على الشرق األوسط الجديد 
إذكــاء  على  يعملون  هــم  هــا  االستعماري.  «فـــّرق تسد»  بمبدأ  عمال 
ذلك،  على  املليارات  وينفقون  العربية،  البلدان  جميع  في  الصراعات 
لتبقى املنطقة مشتعلة، مستغلني جهلنا وغلبة عاطفتنا على عقلنا، 

وانصرافنا عن املصلحة الوطنية والقومية.

مصطفى الصراف 

ة الجدد   كلمة لنّواب األمَّ
 في البداية، نبارك لإلخوة األفاضل الذين فازوا 
بعضوية مجلس األمة الجديد، ونالوا ثقة الشعب 
ة نــزيــهــة، وبــإشــراف  الــكــويــتــي فــي انــتــخــابــات حـــرَّ
قـــضـــائـــي كــــامــــل، وفـــــي ظــــل مـــراقـــبـــة مــؤســســات 
املجتمع املدني ومراقبني دوليني من خارج الكويت، 

بالتنسيق مع «جمعية الشفافية الكويتية».
 هذا املجلس يجيء في مرحلة تاريخية حرجة، 
وعــلــيــه أعــبــاء كــبــيــرة، بــعــد أن وصــلــت األمــــور في 
املجلس السابق إلى طريق مسدود، حيث اتهمت 
«شـــل الـــبـــلـــد» مـــن خــالل  املـــعـــارضـــة الــحــكــومــة بــــ
تــجــمــيــد مــشــاريــع الــتــنــمــيــة واســـتـــشـــراء الــفــســاد، 
في  بــاإلمــعــان  املــعــارضــة،  الحكومة  اتهمت  بينما 
«تأزيم األوضاع»، والسعي إلى شّل حركة السلطة 
التنفيذية، عبر كثرة االستجوابات التي استهدفت 

في األساس اإلطاحة برأس الحكومة.
 تفاقم التجاذب الحاد بني السلطتني التشريعية 
ثــلــج،  الــــخــــالف يــكــبــر كـــكـــرة  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وراح 
تدحرجت «أو ثّمة من دحرجها»! من املؤسسات 
إلى الشارع، فتأزمت أوضاع البلد، وصارت أخبار 
ر نـــشـــرات الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة  الــكــويــت تــتــصــدَّ
واألجنبية. وإزاء هذا االستعصاء املستحكم، كان 
ال بد من قول فصل يحسم الخالف، ويعيد األمور 
إلى نصابها، وهنا تدخل سمو أمير البالد، حفظه 
اهللا ورعــاه، فحّل الحكومة، ثم حــّل مجلس األمــة، 
وطــلــب مــن أبــنــائــه الــكــويــتــيــني «أعــيــنــونــي بحسن 

االختيار».
 نـــواب هــذا املجلس تــلــّمــســوا، خــالل حمالتهم 
نبض  كاملني،  استمرت شهرين  التي  االنتخابية 
الـــنـــاس، فأغلبية  الـــشـــارع ورصــــــدوا احــتــيــاجــات 
التنمية  ومـــع  والـــصـــراخ،  الــتــأزيــم  الكويتيني ضــد 
واإلصــالح. الناس «تريد العنب ال رأس الناطور»، 
الفساد، كإقرار  تريد تشريعات تحدُّ من ظاهرة 
واالنتهاء  املصالح،  وتضارب  املالية  الذمة  كشف 
مــن قــضــيــة «الـــبـــدون» وإغــــالق ملفها إلـــى األبـــد، 
السوق،  حاجة  وفــق  ومخرجاته  التعليم  وتطوير 
بالبيئة  واالعــتــنــاء  الصحية،  بالرعاية  واالهــتــمــام 
الكويتية، أي أن حجم العمل كبير، ووقت املجلس 
عه باستجوابات باهتة  محدود وقصير، فال نضيِّ
أبدًا  السكوت  الكالم ال يعني  وشخصانية، وهــذا 
عــن الــفــســاد، أيــًا كــان موقعه وأيـــًا كــان مــن يقف 

وراءه، فهل أنتم فاعلون؟

علي غازي العدواني
 Aladwani21@yahoo.com

ل املنطقة إلى كوسوفو آخر؟   الفيتو الروسي األخير.. هل يحوِّ
 تــتــشــارك روســـيـــا مـــع املــنــطــقــة الــعــربــيــة املــتــواصــلــة 
بعدة مصالح جيوسياسية  الجنوبية  بحدودها  معها 
االستراتيجية  تحالفاتها  عبر  وعسكرية،  واقتصادية 
مع بعض األنظمة العربية، والتي عاشت أجيالها عقودًا 
رائدة وحامية  الشيوعية كدولة  ايديولوجيتها  معتنقة 
لها، محدثة بهذه التحالفات بعض التوازنات في منطقة 
الشرق األوسط، ومبعدة الهيمنة األميركية ودول الغرب 
عنها، لكن بعد سقوط العراق بنظامه االشتراكي ومن 
بعده سقوط تونس ومصر وليبيا إثر ثــورات تحولت 
اليديولوجيتها،  بطبيعتها  الرافضة  انظمتها  ألسلمة 
ملليارات  وخسارتها  روســيــا  ع لى  خــطــرًا  يشكل  مما 
نفطية  باستثمارات  واالســتــفــادة  ليبيا،  في  الـــدوالرات 
بعد  والــصــني  لها  أوروبـــيـــة،  ـ  أميركية  بخدعة  داخــلــهــا 
األمــر جعلها تتشبث بكل قوتها من  موافقتهما، هذا 
خسارة نفوذها داخل منطقتها باالخص في سوريا 
الوسطى  تــركــيــا بمنطقة آســيــا  تــحــول  وايـــــران، وبــعــد 
ومساندتها  االميركية  املــصــالــح  لحماية  لها  الحيوية 
بنشرها للرادار االميركي على اراضيها، والذي يعتبره 
«بوتني» موجها ضد بالده وليس ضد النووي االيراني، 
ليدفعه اكثر لتكرار استخدامه للفيتو مع الصني، ملنع 
الــتــدخــل الــعــســكــري فــي ســوريــا الــتــي يعني سقوطها 

ـــروســـي االســتــراتــيــجــي فـــي املــنــطــقــة،  ـــــدور ال ســقــوط ال
الــدوالرات  بمليارات  معها  عسكرية  لعقود  وخسارته 
عدا فقدانه لقاعدته العسكرية في طرطوس، ومصالح 
اقتصادية مهمة واستثمارات مختلفة امليادين، وأهمها 
ـــلـــدول الــعــظــمــى، فهي  قــــوة روســـيـــا الــعــســكــريــة كــنــد ل
الــوحــيــدة ـ إلــى الــجــانــب األمــيــركــي ـ الــتــي تمتلك املثلث 
ألــف حساب عند  لها  الــنــووي، مما يجعلهم يحسبون 
ايران  شن أي هجوم إسرائيلي أحــادي على حليفتها 
الــحــدوديــة،  الجهات  كــل  مــن  ومحاصرتها  إلضعافها 
وبالتالي إسقاط حلفائها السوريني وحزب اهللا اللبناني 

وحماس في فلسطني.
اال ان وجهة نظر الشعوب العربية مخالفة لحسابات 
لهم  تعمل  لم  والتي  املنطقة،  في  االستراتيجية  روسيا 
اي حساب، رغم اتصال قادة املعارضة السورية معها 
بل  لــعــقــود،  بايديولوجيتها  اليــمــانــهــم  والئــهــم  وتــقــديــم 
ثابرت على دعم استبداد النظام والتغاضي عن تقارير 
ــتــي تــظــهــر الــعــنــف الـــدمـــوي اتــجــاهــهــم،  اســتــخــبــاراتــهــا ال
العربية،  للمبادرة  وإسقاطها  لها  الغرب  دول  ومناشدة 
وبــالــعــكــس تبنت تــقــاريــر الــنــظــام الــســوري فــي مجلس 
األمــــن، مــمــا ألـــب ضــدهــا معظم الــشــعــوب الــعــربــيــة التي 
آمنت بمصداقيتها على مر السنني، خاصة في الصراع 

استخدام  بامكانها  كــان  اذا  اإلسرائيلي،  ـ  الفلسطيني 
نــفــوذ عــالقــاتــهــا مـــع اســرائــيــل بــوقــف الــعــنــف فـــي غــزة 

وتختطف دور الراعي للسالم في املنطقة من أميركا.
الــعــربــيــة مشرئبة لصيغة  االجــيــال  ـــت رؤوس  زال مــا 
روسية جديدة تصل الى سوريا خالل ايام لتوقف العنف 
ضدها بفرضها االصالحات على النظام وحقنها لدماء 
الشعوب، وتتحول الى محقق للسالم على ان تتخذ الدور 
العسكري املساند لالنظمة مما يحول تطلعات الشعوب 
العامة لالمم املتحدة تحت  لنيل حقوقها نحو الجمعية 
شعار «االتــحــاد من اجــل الــســالم»، الــذي يتجاوز نقض 
املنطقة مــحــوًال  فــي  الــعــســكــري  الــتــدخــل  الفيتو ويــجــيــز 
اياها لبلقان آخر، وبالتأكيد مهما طالت الحرب سيكون 
الخاسر االكبر بها روسيا اكثر من البلدان االخرى، ملا 
يربطها بالشعوب العربية من تاريخ عريق وليس مجرد 

مصالح اقتصادية ونفطية بحتة!

آمال عربيد
amal.arbeed@gmail.com
www.amaluna.org
 amaluna@live.com

 سكون العاصفة
بـــعـــد أن هـــــدأ الــــرمــــي وســكــنــت 
ـــتـــي حــلــت  الـــعـــاصـــفـــة الـــهـــوجـــاء ال
بــالــديــرة قــبــيــل االنــتــخــابــات وفــي 
أتـــــونـــــهـــــا، ونــــجــــح مـــــن نــــجــــح مــن 
ولم  املجلس،  بعضوية  املرشحني 
يــحــالــف الــحــظ اآلخــــريــــن، فلست 
مواساتهم  أو  مباركتهم  بــصــدد 
بـــقـــدر اســـتـــرجـــاع األحــــــــداث، ومــا 
أثير من غبار وروائح نتنة أزكمت 
أفــئــدتــنــا قــبــل أنــوفــنــا بـــداء الفرقة 
ــتــخــنــدق الــضــاللــي،  والـــتـــحـــزب وال
الحق  الباطل ضد  في معسكرات 
مرشحي  بعض  بسبب  الــوطــنــي، 
األمــــــة الــــذيــــن بــــاعــــوا ضــمــائــرهــم 
زادت  قضايا  وأثــــاروا  للشيطان، 
مــــــن هــــــــوة الــــــخــــــالف بــــــني فـــئـــات 
املــجــتــمــع الــكــويــتــي، مــمــا أدى إلــى 
حـــــدوث أعـــمـــال عــنــف لـــم يــألــفــهــا 
ــــديــــرة، فـــي ظـــاهـــرة تعتبر  ال أهــــل 
ـــى مــن نــوعــهــا، وكـــان األجــدر  األول
اســـتـــثـــمـــار جــــو االنـــتـــخـــابـــات فــي 
أهل  بني  والتكاتف  الترابط  زيــادة 
التناحر ودق إسفني  بــدل  الــديــرة، 
الفرصة  وضياع  بينهم،  الخالف 
عـــلـــى األعــــــــــداء املـــتـــربـــصـــني بـــنـــا، 
والـــذيـــن يــســعــدهــم تــمــزق أوصـــال 
منا،  الــبــعــض  وبــأيــدي  مجتمعنا، 
بــســبــب الـــتـــخـــنـــدق الـــفـــئـــوي الــنــنت 
لضعف الــوعــي والــحــس الــوطــنــي، 
أفئدتنا  عــلــى  الــعــاطــفــة  وســيــطــرة 
العليلة بدائها، مما يعطي مؤشرًا 
وانطباعًا خطيرًا، بأن األيام املقبلة 
حــبــلــى بــمــشــكــالت وصــــعــــاب، ال 
الديرة  على  مدى خطورتها  يعلم 
الــجــو  ـــتـــوافـــر  ل اهللا،  إال  وأهــــلــــهــــا، 
التأزيمي، بسبب غيومها السوداء 

التي تغطي سماء الديرة الغالية.

الــلــهــم احـــفـــظ الـــكـــويـــت وأهــلــهــا 
وقادتها من كل مكروه.

أمني معرفي
 Amin-1951@hotmail.com

 سبقت االنتخابات األخيرة تصرفات وتصريحات 
دلت  التصرفات  تلك  مؤيديهم،  ومــن  مرشحني  مــن 
عــلــى أن الـــوعـــي الــســيــاســي فـــي الــبــلــد ال يــدعــو إلــى 
الــتــفــاؤل، وأن الــشــعــور بــاملــســؤولــيــة مــن قــبــل أغلب 

املرشحني والناخبني في تراجع مستمر.
الشــك فــي أنــهــا مــفــاجــأة ســـارة ملــن فــاز مرشحه، 
ومفاجأة حزينة ملن فشل، ولكنها بالتأكيد مفاجأة 
مفجعة لفشل نواب كانوا مثاًال للنزاهة واالستقامة 
والوطنية، ولسمعة طيبة لم تشبها شائبة، اكتسبوا 
ما  أكــثــر  مــعــارضــوهــم.  فيهم  بمن  الجميع،  احــتــرام 
أخــافــنــا وأزعــجــنــا هــو طــريــقــة فـــوز أحـــد املــرشــحــني، 
ففي مشهد تهريجي مــؤســف وقــف شــاب يصرخ 
بصوت عــال ومــزعــج، وهــو ينخي الحضور مناديًا 
وإنجاحه  له  التصويت  طالبًا  قبائلهم،  بأسماء  لهم 
أن  يمكن  ال  غــريــب،  بمشهد  وإذا  االنــتــخــابــات،  فــي 
نتخيل يومًا أن يحدث في الكويت البلد الديموقراطي 
قبيلته برفع عقاله  قــام كل من ذكــرت  العريق، فقد 
املــرشــح يفوز  بــهــذا  لــه، وإذا  داللـــة على استجابتهم 
باملركز الثامن في دائرته، في حملة لم تستغرق أكثر 
من الـ 45 ثانية، هي طول لقطات اليوتيوب. ما قام به 

املرشح شطارة منه على الحضور، ونحن متأكدون 
أن املتشاطرين سيتكاثرون مستقبًال، وأن الجموع 
فمردهما  وخوفنا،  انزعاجنا  أمــا  بينهم.  ستحتار 
إلــى أن هــذا املرشح الــذي فــاز وأصبح نائبًا، هل هو 
أهل ألن يشرع لنا؟ وهل سيدخل املجلس ممثًال لكل 
النائب  هــذا  فأنجحوه؟ هل  أم ملن نخاهم  الكويتيني 
الذي استجدى نجاحه بطريقة مهينة ومعيبة قادر 
انــه أحد  بــرأيــه؟ وأن يفي بقسمه؟  على االســتــقــالل 

األمثلة ألحد النواب.
ال نــريــد أن نــبــدو وكــأنــنــا نــعــتــرض عــلــى مــن فــاز، 
أنــه ال يحق ألحد،  فالحقيقة  انتخب،  انتقاد من  وال 
النتيجة  يــتــذمــر أو يــشــكــو مـــن  كــائــنــًا مـــن كــــان، أن 
بالنيابة  فالفائزون  االقتراع،  أفرزتها صناديق  التي 
الــذي نضح بما فيه، ولكننا،  يمثلون اإلنــاء الكويتي 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، نــفــتــقــد األيـــــام الــتــي كـــان فيها 
الكويتيون على قلب واحد، التي ينجح فيها مرشح 
مــن حــولــي فــي الــجــهــراء، وعــلــى نــائــب شيعي ينجح 
بــــأصــــوات الـــســـنـــة، ونـــائـــب ســنــي يــنــجــح بـــأصـــوات 
الشيعة، ونائب قبلي ينجح بأصوات الحضر، ونائب 
يكون  أن  نأسف  القبائل،  بــأصــوات  ينجح  حضري 

اإلسفاف في الطرح، والتهجم على الرموز، والتطاول 
على القبائل، والحط من العوائل، والفزعات الجاهلية 
واالصطفافات الطائفية، هي أضمن الوسائل للفوز 

بعضوية مجلس األمة.
نتائج انتخابات مجلس األمة األخيرة كشفت عن 
ارتباط مصير مرشحني بأصوات مرشحني آخرين، 
وعكست حالة شاذة مر بها املجتمع الكويتي خالل 
األشهر القليلة املاضية، بعضها كان تجاوبًا مع ما 
سمي بالربيع العربي، في مصر تحديدًا، وبعضها 
أفــعــال عــلــى تــصــرفــات وأقــــوال مست  بسبب ردود 
بــأن نــجــاح هذا  الــوطــنــيــة، ولكننا على يقني  الــوحــدة 
املجلس من عدمه يقع على عاتق النواب والحكومة، 
فهذه املــرة لن تسلم الجرة، فقد أعطى سمو األمير 
عن  للتعبير  فــرصــة  أخـــذ  والــكــل  للجميع،  الــفــرصــة 
ولــم يعد هناك مــن عــذر ملن  رأيــه بحرية وشفافية، 

سيضيع علينا هذه الفرصة.

طالل عبدالكريم العرب
 talalalarab@yahoo.com

  العني الثاقبة 

 في الصميم

  رأي 

 ضربة مباشرة   سوالف الديرة 
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إعداد عبد الله عيسىبحر و صيد
info@alqabas.com.kw

صرخة من قلب كويتي إلى وزارة المالية: النخوة يا الربع

منع الصيد سنتني.. قانون يحتاج إلى فزعة وطنية

   صناعة نماذج السفن.. إلى أين؟ 
 تــــزدان مـــداخـــل الـــدواويـــن واملــؤســســات 
والــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة واملـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــعـــامـــة الـــكـــبـــرى والــــســــفــــارات الــكــويــتــيــة 
فـــي الــــخــــارج بـــنـــمـــاذج كــبــيــرة مـــن الــســفــن 
الـــشـــراعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، اعـــــتـــــزازًا بــتــراثــنــا 
الـــبـــحـــري الـــعـــريـــق، كـــمـــا تـــهـــدى الـــنـــمـــاذج 
الــصــغــيــرة فــي مــنــاســبــات الــتــكــريــم وتــقــدم 
كــهــدايــا تـــذكـــاريـــة لـــلـــزوار والــشــخــصــيــات 

األجنبية.
فــقــد أصــبــحــت صــنــاعــة الــنــمــاذج تعطي 
السفن،  صناعة  لحرفة  ورمــزيــة  انطباعًا 
وأضحت بديًال عنها بعد توقف نشاطها 

للمقارنة  وجــه  ال  وإن  ســنــوات،  منذ  كليًا 
وبــني صناعة  السفن  نــمــاذج  بــني صناعة 
الطبيعية  بــأحــجــامــهــا  الــخــشــبــيــة  الــســفــن 
وأنــــواعــــهــــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــــن حـــيـــث مــشــقــة 
املـــســـتـــخـــدمـــة  واملـــــــــواد  واألدوات  الـــعـــمـــل 

. فيهما
وأدعـــــــــو مـــخـــلـــصـــًا كـــــل كــــويــــتــــي يــجــيــد 
عـــلـــى أن  يــــحــــرص  أن  الــــنــــمــــاذج  صـــنـــاعـــة 
فيها،  للراغبني  صحيح  وبشكل  يعلمها 
حــتــى نــحــافــظ عــلــى االســتــمــراريــة فــي هــذا 
على  مقبلني  لجيلني  كبير  بــزخــم  املــجــال، 
أقـــــل تـــقـــديـــر، ومـــــن األهـــمـــيـــة الـــبـــالـــغـــة أن 

تــصــنــع جــمــيــع أنــــــواع الـــســـفـــن الــخــشــبــيــة 
التي استخدمت في الكويت، وأال تقتصر 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــبــــوم الـــســـفـــار فـــقـــط، كــمــا 
هـــي الـــحـــال الـــيـــوم، مـــع الــعــنــايــة بــمــعــرفــة 
مع  السفينة،  أجـــزاء  وتفاصيل  مسميات 
عـــدم اإلغـــفـــال عــن االســتــعــانــة بــالــتــقــنــيــات 
والــــبــــرمــــجــــيــــات الــــحــــديــــثــــة فـــــي تــصــمــيــم 

املقبلة. لألجيال  وحفظها  النماذج 
ويا حبذا أن تكون املبادرة من املجلس 
أو  واآلداب  والـــفـــنـــون  لــلــثــقــافــة  الـــوطـــنـــي 
الــجــهــة الــرســمــيــة الــتــي تـــرى أنــهــا املعنية 
بــرعــايــة هــذه الــفــئــة، وتــنــدرج مــن ضمنها 

اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا بـــحـــصـــر أســـــمـــــاء هـــــواة 
ومن  الــكــويــت،  فــي  السفن  نــمــاذج  صناعة 
ثــــم دعـــوتـــهـــم فــــــردًا فــــــردًا إلـــــى االســـتـــمـــاع 
لتلبيتها  والــســعــي  وتطلعاتهم،  آلرائــهــم 
مــن أجــل اإلبــقــاء على هــذه األنــامــل الفنية 
لــتــواصــل عملها مــن دون  نــشــطــة  املــبــدعــة 

توقف.
إقــامــة مراكز  إلــى ذلــك، تشجيع  إضــافــة 
بـــيـــع بــشــكــل دائــــــم، وأخــــــرى بــاملــنــاســبــات 
الوطنية تقام في األماكن العامة، تسهيًال 
على محبي هذا التراث على اقتناء نماذج 
السفن بأسعار في متناول الجميع، حتى 

ال تــطــغــى الــنــمــاذج املــســتــوردة مــن الـــدول 
اآلســيــويــة املــنــتــشــرة بــمــحــال بــيــع التحف 

املصنعة محليًا. النماذج  على  والهدايا 
وإن أهــمــلــت تــلــك املــقــتــرحــات الــواقــعــيــة 
الــــتــــي بــــاإلمــــكــــان تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــــلــــى أرض 
السفن  نماذج  صناعة  هواية  فإن  الواقع، 
سنوات  بعد  التدريجي  للتدهور  عرضة 

قليلة.

جابر عبداهللا
باحث في التراث البحري الكويتي 

لها حل في االستيراد، وهم تكوين شركات صيد 
في عمان، وهم هذه لها حلول، يزيد السمك في 

السوق وهم يزيد في بحرنا.
بــالــطــبــع يــا جــاســم هـــذا مــشــروع أهــنــيــك علية 
لــكــن الزم يــصــاحــبــه اســتــنــفــار وقــــوة فـــي مــراقــبــة 
البحر وشــدة قوية، ويصاحبه قانون صــارم في 
مــحــاســبــة املــخــالــف، وتــكــثــيــف املــراقــبــة الــشــديــدة 
والــــجــــديــــة ومـــــن دون هــــاالمــــر مــــا ســـويـــت شـــي، 
الحني يــا جاسم اصحى شــوي على املــاليــني من 
املـــيـــاديـــر واملـــشـــابـــك، الـــيـــوم رحــــت عــلــى مسنتني 
تــكــون مقالتي صــادقــة، لقيت 32 طـــرادا  عــلــشــان 
في مسنة وحــدة، كل واحــد عنده على االقــل 600 
مـــيـــدار، يــعــنــي 19200 مـــيـــدار، واملــســنــة الــثــانــيــة 
كمتوسط  الــعــدد،  نفس  معاهن  طـــرادا   47 شفت 
يعني 28200 ميدار، االجمالي في يوم واحد من 
مسنتني حــوالــي نــص مليون مــيــدار، لــو حطينا 
كل املسنات والشاليهات بيصير عندنا 300000 
مــيــدار فــي الــيــوم الـــواحـــد، لــو قــلــنــا 20 يــومــا في 
كم  مــيــدار،  مليار  الشهر 100  فــي  الشهر بيصير 
واحد يضيع، ال تميت اسولف معاهم فرندلي كل 
واحد يقول انقطع عندي نص مشبك، وذاك يقول 
ضاع مشبك، وواحد يقول ما قدرت أطلعه، يعني 
انتحار للثروة خالل الخمس شهور اللي فاتوا، 
والــحــراس  والــخــدام  والشباب  اليهال  ان  املشكلة 
الــكــل يــرمــي مــشــابــك ويـــن الــحــداقــة يــســتــانــســون، 
املــنــع مــا يشمل الــحــداقــة ابــــدا، النــهــم مــا يــأثــرون 
عـــلـــى الـــــثـــــروة، نـــبـــي زيـــــــادة حـــركـــة وإخـــــــالص يــا 
جاسم، ومن صوبنا نناشد وزيــر الدولة ووزير 
املـــالـــيـــة الــــتــــعــــاون، فـــهـــذه نــهــضــة وفــــزعــــة يــبــيــهــا 
جاسم، خلونا نكون معاه، ومن صوبك يا جاسم 
صلح الداخل وطلع الرياييل مو نواخذة ام احمد 
تــرى بحرنا سالمتك قضي  العملية، وال  لضبط 
عليه، اهمس في اذنك اساسرك عن شي عجيب، 
خل هالشباب اللي كسروا الطراريد يقعدون على 
املسنات يراقبون املشابك ويفتشون ويصادرون 
ومعهم كم شرطي، هذا على االقل حل يبرد على 
الـــجـــرح، وانــــت كــيــفــك مــع دكـــتـــورك، ادري بتهتم 

ورينا املراجل يا بومحمد.

د. جاسم املضف
 hamoorrr@gmail.com

حتى الشقيقة ُعمان عندها برنامج رائع في منع 
الصيد، قال لي كتبنا وكتبنا وسوينا وسوينا، 
بس احنا ننصدم بقوانني وروتني وطرق طويلة 
وظــلــمــة، يــقــول وزيــــر املــالــيــة لــه دور فــي تسريع 
الحالي شرقاوي  الوزير  ان  واعــرف  هاملوضوع، 
ويــعــرف هــالــســوالــف، وقــبــل ال تتغير الــــوزارة يا 
ريـــت تــكــون بصمته عــلــى اهـــل الــكــويــت الــتــحــرك 
الشخصي وبسرعة، اكيد الصيادين وديوانيتهم 
بــيــعــتــرضــون، لــكــن هـــذه عــنــد جــاســم حــل ورائـــع، 
بــالــكــويــت، وهـــذه هم  السمك  بيرتفع سعر  اكــيــد 

من  اكثر  فيها  الشمالن  نقعة  الحني تشوف  الــى 
45 لــنــج، شــلــون يــــات الـــرخـــص طــبــعــا مــمــنــوعــة، 
وبعد  السمكية،  الثروة  زرعــوا ووزعتها  الظاهر 
حــدة وجــدل مع جاسم البدر حسيت انــه مقهور 
وفـــاجـــأنـــي بـــمـــشـــروع الـــصـــراحـــة رائــــــع لــلــكــويــت 
والصراحة  البحر،  ومستقبل  الكويت  ومستقبل 
اوقــف له تحية لهذا الفكرة، وان تمت فهو بطل، 
الفكرة تدور حول منع الصيد تماما ملدة سنتني 
(ما عدا الحداق)، ممنوع كل انواع الصيد، وترك 
عامليا،  فيه  وهــذا معمول  ويزيد،  يتكاثر  السمك 

 طراد الثروة السمكية في الطني ! ●

وكمل  وتوجع،  محرقة  سوالف  لكنها  السوالف، 
كــــالمــــه: عـــمـــي الن مــــاكــــو مـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الــلــي 
يــخــرب الــطــراد، كلهم خــربــوا طــراريــدهــم علشان 
اقــولــك على  مــا يطلعون، كلهم خــربــوا مكاينهم، 
شي يوقف شعر الراس، في مسابقات وتقحيص 
الطراريد بالطني، واحد منهم دش داخل بالطني 
وانــــقــــلــــب طــــــــــراده، تــــعــــال عـــمـــي بــــوخــــالــــد شـــوف 
الصورة وورانــي الصورة، شوف شلون منقلب، 
الن ماكو بحر، والريال مو هامه دايــس بالطني، 
وانقلب، شوف الصورة اللي بالصفحة وبروحك 
تــحــكــم، شـــوف عــمــق الــبــحــر تــحــت الـــطـــراد، عمى 
صـــارت الــقــرعــة تــرعــى، ال ودز الــصــورة لــي وهي 
هاالستهتار  شــلــون  الــعــاقــل،  تبكي  الحقيقة  فــي 
فــي هــذا الــطــراد يــروح فــي املــيــاه الضحلة ليلعب 
فــــي مــمــتــلــكــات الــــدولــــة ويـــتـــبـــارى مــــع ربـــعـــه مــن 
بالطني  الحكومة  طـــراد  يــدخــل  الــلــي  هاملستهتر 
يــعــنــي وصـــل االســتــهــتــار بــالــتــقــحــص فـــي الــطــني 
وبــالــطــراريــد، قــول عــاد اللي حاطينة على قطاع 
البحر تحرك ضميره، اخذ اجراء للمحافظة على 
املــال الــعــام، وغــرم هالنوخذة قيمة الــطــراد، النه 
نوخذة  معقول  وقــاصــد،  ومتعمد  فاشل  نوخذة 
ما يعرف االماكن الضحلة ان كان صح، مصيبة 
الكاملة  املالحه  اكبر، ولــو ما عــرف عنده اجهزة 
كالعادة  طبعا  شحاطة،  لكنها  تعلمة،  والكافية 
ولــعــت الــحــرارة عــنــدي ورحـــت عند مــديــر الــثــروة 
جـــاســـم الــــبــــدر، وكـــالـــعـــادة رشـــــاش مـــن الــغــضــب 
والـــكـــالم، لــقــيــت الـــريـــال، مــقــهــور مــثــلــي مــن قطاع 
السمكية، مهتم بالحيل، ودخلنا في نقاش كبير 
وطــويــل عــن البحر والــثــروة الــبــحــريــة، ومــا دري 
الحديث عــن همومه في  شلون قــص علي، ولــف 
البحر اللي نسته حتى محاسبة هالعمل ليكون 
عبرة لغيرة، وحسيت الريال وايد متألم من وضع 
البحر، وماكو احد يساعده، لدرجة ان عرف ان كل 
موظفي القطاع عارفني بضعف االدارة، ومن يوم 
مــا انشئ القطاع مــا تــم محاسبة أي خطأ فــادح 
مثل هذا الخطأ، الحني ما ندري الطراد رجعوه، 
وال راح ناس ثانني وخذوه، وال تركوه في مكانه، 
الــصــورة مــره ثانية مــا تنقهر،  بــاهللا عليك طالع 
لو بيدي وديت هالنوخذة نيابة األمــوال العامة 

وسجنته.
بــعــد نــقــاش طــويــل عـــن قــــرار حــكــومــي بــشــراء 
لــنــجــات الــربــيــان، ويــبــقــى عــددهــن بــس 15 لنج، 

 سوالف بالديوانية عن شعوم السنة بالسوق 
بـــشـــكـــل مـــوطـــبـــيـــعـــي، ســــئــــلــــت؟ ويـــــــــن؟ عـــطـــونـــي 
إحــــداثــــيــــات، نـــزلـــت الــــطــــراد بــالــهــاصــقــوعــة، بــرد 
ســـمـــام، مـــا خــلــيــت مـــن خـــبـــرة فــــوق 50 ســنــة إال 
ورحت، الدفان والركسه وعوهة وبوجزة، بس ما 
صت اللي يقولون عنه ورجعت باملسنة ما صت 
شي، ناشفة، معقول هالحداق يرجع حتى ايدام 
ماكو، واشوف الطراريد الثانية باملسنة صايدة 
وايــد شعوم وانقهرت، ليش ماني حــداق، كبرت 
املـــحـــادق، مــا ستحيت ســئــلــت واحــد  وال مــا ادل 
يــا الــخــو ويــن صــايــديــن هــالــشــعــوم، ســـؤال مثلي 
الدنيا بو  ما يسأله، صــرت واحــد غشيم، اهللا يا 
خـــلـــود يـــســـأل ويــــن صـــايـــديـــن، مـــو عــيــب وصــلــت 
هاملواصيل، لكن فشلني قالي بو خالد انت تسأل 
وين صايدين، عرفني وشاف اني حيل انحرجت 
ودي تنشق االرض وتبلعني، وقال ما لومك تعال 
شوف، صعقت، صايد صيد يخرع، لفتت عيني 
شفت مشابك بالطراد وال ثالث مشابك على 300 
ميدار الواحد، وصاح على صاحبة خل الدكتور 
يـــشـــوف، واال الــثــانــي هـــم مــثــلــه، قــلــت: والـــثـــروة؟ 
مكسرة  وطــراريــدهــم  نايمني  يرحمهم،  اهللا  قالوا 
ومكاينهم خربانة، والعالم كلهم مشابك، شوف 
بالركسة كم طراد اربعني خمسني، كلهم مشابك، 
وهــم الــلــي بــالــدفــان وعــوهــة كلهم مــشــابــك، يقول 
شـــوف عــمــي بــوخــالــد كـــان اســمــهــم ثـــروه سمكية 
لـــكـــم، الـــحـــني صـــــــاروا هــــــذول الــــثــــروه الــفــنــدقــيــة، 
بــحــريــتــهــم ونـــواخـــذهـــم بـــزمـــات وريـــــوق ومحمر 
ومــطــبــق، ومـــا يــطــلــعــون وال يـــروحـــون، وذكــرنــي 
في بوبكلة، ال تزعل ترى صارت سيرة وانتهت، 
وحتى لو يطلعون الثروة ملو؟ والعــت جبدهم، 
نفس املدير ونفس التقرير ونفس الروتني ونفس 
الضعف ونفس كل شي، شوف بوخالد التطوير، 
انسى، تبي اخبرك عن شي عجيب، بطلت عيوني 
مــنــدهــش، مـــن قــلــة الــشــغــل يــتــســابــقــون بــطــراريــد 
يــقــدر يخلي مكاينة  الــطــني، والــلــي  الحكومة فــي 
الفايز، شــوف عمي  اكثر هو  تطلع وتطشر طني 
بوخالد يصير طراد 30 قدما يدش بعمق 2 قدم، 
الــلــي يصير اسمع  هـــذا  قـــال  صــرخــت مستحيل، 
ان  االعجب بوخالد، وانــا مذهول ماني مصدق، 
بالطني  مسابقات  تصير  املشكبك  متابعة  بــدل 
الطراريد واملكاين، وماكو شغل،  علشان تتكسر 
وقـــعـــده ولــعــب كـــوت بــوســتــه وال هـــانـــد، احــلــوت 

مــــــــشــــــــروع  رائـــــــع 
ومستقبل  لــلــكــويــت 
ومستقبل  الــكــويــت 
الـــبـــحـــر، والـــصـــراحـــة 
أقــــف لـــه تــحــيــة لــهــذه 
تــمــت   وان  ــــفــــكــــرة،  ال
ـــتـــي تــــدور  الـــفـــكـــرة ال
حــــــول مـــنـــع الــصــيــد 
تـــمـــامـــا ملـــــدة ســنــتــني 
(مـــــا عـــــدا الــــحــــداق)، 
مــــمــــنــــوع كـــــل انـــــــواع 
ــــــــــرك  ــــــــصــــــــيــــــــد، وت ال
الــــــســــــمــــــك يــــتــــكــــاثــــر 
ويزيد، وهذا معمول 
بالتاكيد  عامليا،  فيه 
ســـيـــكـــون مــشــروعــًا 
وطنيًا  وبحاجة الى 
نتمنى  وطنية  فزعة 
لها النجاح وان تقوم 
الـــــــثـــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة 

بتفعيله قريبا.

    الحداق ما يطلع 
حتى إيدامه!

 الثروة السمكية نايمة 
بالعسل.. طراريد 

مكسرة ومكاين خربانة 

املشابك تارسة البحر.. 
وغالبية الطراريد 

تستخدمها

 البعض أصبح يتعمد 
تخريب طراده.. وعمله 
يكون نوم ولعب كوت!

 

هذه الصفحة تهتم بأمور البحر والصيد، واذا كان لديك عزيزي القارئ اي مشاركة او استفسار فيمكنك االتصال 
.«a»على هاتف 24812822 داخلي 288 - 231 أو ارسالها على فاكس 24813768 او على العنوان البريدي لـ

info@alqabas.com.kw :بريد الصفحة االلكتروني ●
دعوة

 سفن الصيد ●

بن  ● الكبير حجي عبداهللا علي  القالف  املرحوم 
غانم من أقدم وأفضل ُصناع النماذج في الكويت
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بالعافية
أطباق اليوم تقدمة 

من فندق سفير املارينا
ص  23

وصلت مشاعل.. 
وانطفأت {ليالي فبراير}

ص  25

فنون
انسخ تصرفات 

هامفري بوغارت
ص  26

ثقافة مجتمع
الحمود: على الكويتية 

عدم االستسالم
ص  22

متابعات صحية
على الرغم من ردود األفعال الجيدة التي وصلتها حول أحدث ألبوماتها «اسأل عليا»، فإن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش هذه األيام حالة من الغضب الشديد بعد 

تسريب األغاني على شبكة اإلنترنت.
شيرين فتحت قلبها لنا وتحدثت عن سر غيابها ملدة ثالث سنوات كاملة عن الساحة الغنائية، كما كشفت حقيقة خالفها مع شركة روتانا بسبب الدعاية، وعالقتها 

بأصدقائها في الوسط الفني، وخالفها مع تامر حسني، وغيرها من االعترافات الجريئة في حوارنا معها. 

«اتسرقت» وضاع  تعب ثالث سنوات
شيرين عبد الوهاب:

بعد تسريب  ما شعورك  نعرف  أن  نريد   • 
أغاني ألبومك الجديد على املواقع اإللكترونية؟

- ال يمكن ألحد أن يتخيل مدى حزني بعدما 
وجدت األغاني منتشرة على شبكة اإلنترنت، 
فهو شعور صعب للغاية عندما تجد مجهود 
ثـــــالث ســــنــــوات يــضــيــع أمــــامــــك وال تــســتــطــيــع 
حسبي  املهزلة.  تلك  توقف  لكي  بشيء  القيام 
الله ونعم الوكيل.. هذا هو التعليق األنسب ملا 

يحدث.
الــوقــت الحالي  ويــجــب أن أوجـــه الشكر فــي 
لــكــل شــخــص فــضــل شــــراء األلـــبـــوم بــالــرغــم من 
وجــــوده عــلــى املـــواقـــع، وأن اعــبــر عــن شــعــوري 
بـــالـــرضـــا والـــســـعـــادة مـــن ردود األفــــعــــال الــتــي 
وصلتني حتى اآلن حول األغاني التى قدمتها.

سر الغياب
ملدة  الغنائية  الساحة  عــن  غيابك  مــا ســر   •

ثالث سنوات؟
- أنـــا لـــم اغـــب عـــن الــســاحــة الــغــنــائــيــة، كنت 
مــوجــودة مــن خــالل الــحــفــالت الــتــي أشـــارك في 
إحيائها سواء في مصر أو في الدول العربية، 
كما انــه خــالل الــســنــوات الــثــالث املاضية كنت 
احضر لأللبوم، وقررت أن آخذ الفترة املناسبة 
الختيار األغاني رغبة مني في العودة بشكل 

قوي لجمهوري، يتناسب مع مشواري الفني.
• هل أثر غيابك على اختيارك لألغاني؟

عما  تماما  أنني مختلفة  اشعر  - بصراحة 
ثــالث ســنــوات، حيث أصبحت  كنت عليه قبل 
أكـــثـــر نــضــجــا فـــي اخــتــيــار أعــمــالــي الــغــنــائــيــة. 
فاختيار األغــنــيــة خضع فــي هــذا األلــبــوم إلى 
الـــعـــديـــد مـــن املــعــايــيــر مــنــهــا مــتــطــلــبــات ســوق 
الكاسيت سواء في مصر أو في الدول العربية، 
لفئة  أغني  فانا ال  فئة عمرية،  كــل  كذلك رغبة 
في  التنوع  على  حرصت  لذلك  واحـــدة  عمرية 

اختياراتي.

تعليق وليس هجوما
• ما تعليقك على االنتقادات التي وجهت 
إلـــيـــك أخـــيـــرا بــســبــب تــوقــيــت طــــرح األلـــبـــوم 
للثورة  السنوية  الــذكــرى  مــع  يــتــقــارب  الـــذي 

املصرية؟
انــــتــــقــــادات أو هـــجـــومـــا، لــكــنــهــا  لــــم تـــكـــن   -
تــعــلــيــقــات وصــلــتــنــي مـــن جــمــهــوري مـــن خــالل 
صــفــحــتــي الـــخـــاصـــة عـــلـــى الـــفـــيـــســـبـــوك، حــيــث 
عـــبـــروا عـــن قــلــقــهــم الــشــديــد مـــن تــوقــيــت طــرح 
األلــــبــــوم، وخــوفــهــم مـــن عــــدم تــحــقــيــق الــنــجــاح 
املتوقع له بسبب األحداث التي تشهدها مصر 
بمناسبة مرور عام كامل على الثورة املصرية. 
ا، وهو  إال إنني أريد أن أوضح لهم شيئا مهّمً
أن الـــفـــنـــان الـــنـــاجـــح هـــو الـــــذي بــإمــكــانــه طــرح 
األلبوم مهما كانت الظروف التي يعاني منها 

سوق الكاسيت.

تعب لم يضع
• مـــا ســـر تــعــاونــك مـــع أســـمـــاء جـــديـــدة من 

الشعراء وامللحنني من خالل هذا األلبوم؟
- ال اهتم بأسماء الشعراء وامللحنني الذين 
أتعاون معهم، ســواء كانوا وجوها جديدة أو 
أسماء معروفة، فاألهم بالنسبة لي هو العمل 
الــــذي يــعــرض عــلــّي وهـــل األغــنــيــة ستتناسب 

معي أم ال.
الكبير  العدد  أنــا سعيدة بتعاوني مع هــذا 
مــن الــشــعــراء واملــلــحــنــني، والــحــمــد لــلــه تعبهم 
وتعبي لم يضيعا، فنجاح األلبوم يزداد يوما 
الــتــي تصلني تشيد  يــوم وردود األفــعــال  بعد 

بجميع األغاني التي يتضمنها األلبوم.

قلق وغضب
• مـــا حــقــيــقــة غــضــبــك مـــن شـــركـــة روتـــانـــا 

بسبب الدعاية الخاصة باأللبوم؟
- هـــذا الــكــالم صــحــيــح والــدعــايــة الضعيفة 
لأللبوم أصابتني بالقلق والغضب، لكنني لم، 
ولــن، أتحدث مع شركة اإلنــتــاج في هــذا األمــر. 
كذلك طرح األغنية الدعائية التي تحمل عنوان 
«نفسي افــهــم» على محطة إذاعــيــة واحـــدة أمر 

يزعجني كثيرا، لكنه خارج عن إرادتي .
• هل ستجددين عقدك مع روتانا؟

- كل تركيزي خالل هذه الفترة حول األلبوم 
والنجاح الذي حققه واألغاني التي نالت إعجاب 
جمهوري، ولم أتحدث معهم حول تجديد العقد 

أو غير ذلك، فانا لم أتخذ القرار حتى اآلن.
• وما األغاني املقرر تصويرها على طريقة 

الفيديو كليب؟
لــكــنــنــي  اآلن،  حـــتـــى  قــــــــرار  اي  أتــــخــــذ  لـــــم   -
ســأصــور ثــالث أغــنــيــات ســأخــتــارهــا مــن خالل 
اســتــفــتــاء ســأطــرحــه عــلــى صــفــحــتــي الــخــاصــة 
على الفيسبوك، ألنني  قــررت ترك هذه املهمة 

لجمهوري، وأنا واثقة باختياراته الجيدة.

ال للهروب
• بعيدا عن األلبوم، ما حقيقة تفكيرك في 

ترك مصر واالستقرار في لبنان؟
- هذا الكالم غير صحيح وهي من االشاعات 
قيل  فترة حيث  منذ  تطاردني  التي  السخيفة 
إنــنــي خــائــفــة مـــن صــعــود الـــتـــيـــارات املــتــشــددة 
فــي مــصــر، وبــالــطــبــع هـــذا الــكــالم ال أســــاس له 
مــن الــصــحــة، فــانــا لــن اتـــرك بــلــدي مهما حــدث، 

وسأعيش وأموت في مصر.
الــتــي وجهت  االنــتــقــادات  • مــا تعليقك على 

إليك أخيرا بسبب مالبسك الجريئة؟
- تلقيت هـــذه االنـــتـــقـــادات أيــضــا مــن خــالل 
بعض التعليقات، لكنني أريد أن أوضح شيئا 
ا، وهــو ان ارتــدائــي لفستان قصير يرجع  مهّمً
إلـــى ســنــي فــانــا أرى انـــه يــتــنــاســب مـــع عــمــري 
ألنني ما زلت صغيرة. لكنني بالطبع تفهمت 
ارتـــداء مالبس  بــعــدم  التعليقات وأعــدهــم  تلك 
قصيرة مــرة أخـــرى. فــانــا أحــب االســتــمــاع إلى 
آراء جــمــهــوري فـــي كـــل شــــيء حــتــى لـــو كــانــت 

تحمل النقد.

إشاعة سخيفة
• هــل صحيح أن خــالفــك مــع تــامــر حسني 

اشتعل من جديد؟
- هذه إشاعات سخيفة لكنني اعتدت على 
هذا األمر من بعض الصحف ووسائل اإلعالم، 
اإليقاع بيني وبني زمالئي  فهناك من يحاول 
في الوسط الفني، لكنهم دائما يختارون اقرب 
الــنــاس لــي. فبعد أن فشلوا فــي نشر اشــاعــات 
تزعم بوجود خالف بيني وبني أصالة قرروا 
إطـــــالق هــــذه االشــــاعــــة، لــكــنــنــي أريـــــد أن أقـــول 
وقد  للغاية،  بتامر جيدة  عالقتي  إن  للجميع 

قابلته وتحدثنا كثيرا.
• ننتقل إلى حياتك الخاصة، كيف تقضني 

يومك بعيدا عن الفن؟
- اعــشــق الــبــقــاء فــي املــنــزل مــع ابــنــتــّي، فهما 
زهــرة حياتي. وأنــا اعشق الغناء لهما، أغاني 
األطــــفــــال مــثــل «مـــامـــا زمــنــهــا جـــايـــة» و«ذهــــب 

الليل»، وغيرهما من األغاني املمتعة.
• هل ستوافقني إذا طلبت منك إحدى ابنتيك 

أن تصبح مطربة؟
- بالطبع هــذا األمــر ســوف يسعدني كثيرا، 
فـــســـأوافـــق على  لــديــهــا  املـــوهـــبـــة  وإذا وجـــــدت 
الــــفــــور. وبـــصـــراحـــة وجـــــدت أن صــــوت ابــنــتــي 
الكبرى يشبه صوتي كثيرا وأنا صغيرة، وهذا 

األمر يسعدني بشكل ال يوصف. 

القاهرة - عمر محمد

 لم أهرب من مصر إلى لبنان 

 لهذه األسباب أشعر بالغضب من شركة روتانا

 خالفي مع  تامر حسني إشاعة

هناك من يحاول اإليقاع بيني وبني أقرب الناس 

 أكل األطفال بأصابعهم
قد يحميهم من الوزن الزائد 

 التدخني يؤثر سلبًا في أدمغة الرجال 

 باريس - أ. ف. ب - أظهرت دراسة نشرتها مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» 
الــطــبــيــة أن األطـــفـــال الــذيــن يــتــولــون بأنفسهم اخــتــيــار طــعــامــهــم مــن خـــالل األكــل 
بأصابعهم يميلون أكثر من غيرهم إلى تناول أطعمة صحية وهم يكبرون وإلى 

الحفاظ على وزن سليم.
أجريت هذه الدراسة الصغيرة على 155 طفال تراوحت أعمارهم بني عشرين 

شهرا وست سنوات ونصف السنة واستندت إلى استمارة مألها األهل.
الــتــي تقضي  الــذاتــي»  «الــفــطــام  قــد فطم باستعمال تقنية  أن 92 طفال  وتــبــني 
القابلة  لــوحــده قطعا صــغــيــرة مــن األغــذيــة الصلبة  يــأكــل  بـــأن  بــالــســمــاح للطفل 
لــلــذوبــان فــي الــفــم. أمـــا األطـــفـــال الــثــالثــة والــســتــون اآلخـــــرون فــفــطــمــوا بالطريقة 

التقليدية أي هرس الطعام وتقديمه إلى الطفل بواسطة امللعقة.
(بريطانيا)  نوتنغهام  جامعة  في  النفس  علم  كلية  في  الباحثون  أظهر  وقــد 
الذين  األطفال  لــدى  املفضلة  األطعمة  واملعكرونة هي  كالخبز  الكربوهيدرات  أن 
اكتشفوا األغذية باألكل بأصابعهم، فيما يفضل األطفال الذين فطموا بالطريقة 
التقليدية املنتجات التي تحتوي على السكر. ويعود السبب إلى أن هؤالء غالبا 
ما يقدم إليهم بامللعقة أطعمة مهروسة تحتوي على الكربوهيدرات مثل الفاكهة 

والخضار والبروتينات.
اكتشاف  على  الطفل  تساعد  قد  الصلبة  الكربوهيدرات  فــإن  الباحثني،  وبحسب 
الكربوهيدرات  فــإن  ذلــك،  إلــى  املهروسة.  الكربوهيدرات  األغــذيــة على عكس  تركيبة 
يسهل مضغها أكــثــر مــن أطــعــمــة صلبة أخـــرى مــثــل الــلــحــم. وقـــال الــبــاحــثــون «تبني 
دراستنا أن تقنية الفطام الذاتي تساهم في جعل األطفال يفضلون األغذية السليمة 
مثل الكربوهيدرات وتساعد على مكافحة البدانة املتزايدة في املجتمعات املعاصرة». 

 واشنطن - يو. بي. أي - يعرف التدخني بمضاره العديدة، لكن دراسة جديدة 
تراجعا  النساء، بحيث يسبب  الــرجــال وليس  أدمغة  يؤثر سلبًا في  انــه  أظهرت 

سريعا في ذاكرتهم وتفكيرهم وقدرتهم على تعلم األمور وفهمها.
وأفــاد موقع «هيلث دي نيوز» األميركي ان دراســة جديدة ترأستها سيفرين 
سابيا من جامعة معهد لندن، تشير إلى ان التدخني مضر للدماغ، والتدخني في 
منتصف العمر عامل خطر تأثيره يعادل 10 سنوات من الشيخوخة لجهة معدل 

تراجع القدرات العقلية.
النساء  أكثر مــن  الــرجــال  أدمــغــة  فــي  التدخني يؤثر سلبًا  ان  الباحثون  ووجــد 
بحيث ان وتيرة تراجع املهارات الدماغية تكون أسرع. ولم يجد الباحثون رابطًا 
بني التدخني وتراجع القدرات العقلية عند النساء، وأشاروا إلى انهم لم يتمكنوا 
للسجائر  الرجل  ان تدخني  لكنه رجحوا  الجنسني  الفارق بني  بعد من توضيح 

أكثر من املرأة قد يكون من بني األسباب. 
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ثقافة

 انسخ تصرفات هامفري بوغارت
لتصبح أصلب رجل في التاريخ..

  
 

في عام 1997 أعلنت مجلة انترتينمينت 
ويــيــكــلــي املــمــثــل هــامــفــري بـــوغـــارت كأكبر 
وبعد  اإلطــــالق،  على  سينمائية  أســطــورة 
األمــيــركــي  السينما  معهد  اخــتــاره  عــامــني 

كأكبر نجم سينمائي في كافة العصور.
وقـــد يــكــون األمــــر غــريــبــا، إال أنـــه يوجد 
لبوغارت حاليا صفحة خاصة على شبكة 
ال  وهــو  الفيسبوك.  على  وموقع  االنترنت 
يزال حّيا بشكل من األشكال، بالرغم من أنه 
وبالطريقة  السينما،  إلى  بالصدفة  وصل 
نفسها أيضا إلى النجومية. لكن ما ليس 
أبـــدا هــو كيف حصل على صوته،  صــدفــة 
الــذي مّيزه عن كثيرين من ذئــاب هوليود 

– وهو ما قتله في النهاية أيضا.
كيف حصل على ندبته؟

االبن غير املثالي
في  ثرية وتعيش  بوغارت  عائلة  كانت 
ألف  هــو طبيب يجني عشرين  نــيــويــورك. 
أكثر  رّســامــة وتجني  دوالر سنويا، وهــي 
منه بثالثة أضــعــاف، وهــو مــا كــان يعتبر 
املعايير. وعندما  تلك  وفــق  مبلغا ضخما 
أدركا بأن ابنهما هامفري يريد أن يصبح 
مـــمـــثـــال، لـــــم يـــخـــفـــيـــا غــضــبــهــمــا مـــــن ذلـــــك. 
التمثيل في ذاك الوقت كان أقل من مستوى 
الرجل املحترم «الجنتلمان» الذي كان من 
يبدو،  كما  لكن  إلــيــه.  يتحّول  أن  املفترض 

فان األهل لم ُيحسنا تربية االبن املثالي.
وكــان والـــدا بــوغــارت يتشاجران بشكل 
مـــســـتـــمـــر، حـــيـــث يـــتـــذكـــر ذلــــــك فـــــي إحـــــدى 
مـــقـــابـــالتـــه قــــائــــال: «لـــقـــد تـــرعـــرعـــُت بــشــكــل 
غير عاطفي أبـــدا. لــم يهتم والـــدي بــي وال 
بشقيقتي االثنتني اللتني كانتا أصغر سنا 

مني».
اليوم قد يكون بإمكاننا القول ان البيئة 
العائلية الفاترة والخالية من العواطف قد 
جعلت من بوغارت ثائرا فتيا. كان طالبا 
بـــــاردا ومــــن دون أي اهــتــمــامــات،  كـــســـوال، 
ولــذلــك اضــطــر األهــــل لسحبه مــن مــدرســة 
النخبة، ألنه كان يشرب ويدخن بشكل غير 
منضبط، ويهني األساتذة، كما رمى مدير 

املدرسة في البحيرة.
وألنــــه ثـــار قــلــيــال ضــد الــعــائــلــة، اكتسب 
الــقــيــم املــعــاكــســة: كــــان يـــكـــره إبـــــراز مــعــالــم 
الثراء واملظاهر، وانتفض ضد كافة أنواع 
السلطات الرعوية، وهو ما لعب ملصلحته 

على الشاشة.

انعطافة البحر
لكن ربــمــا مــن خــالل ذلــك أيــضــا منحته 
املستقبلية  ألدواره  جــيــدا  أســاســا  عائلته 
الـــقـــاســـي.  الــــرجــــل  لـــعـــب فـــيـــهـــا دور  الــــتــــي 
كـــان يتمتع بــأســالــيــب وتــصــرفــات الــرجــل 
وكــان يظهر بشكل  «الجنتلمان»،  اللطيف 
أرســـتـــقـــراطـــي وثـــقـــة كــبــيــرة بــالــنــفــس. كــان 
اختصار  على  الــقــادرة  الشخصيات  يحب 

كتاب في جملة واحدة فارغة. 
لــكــن قــبــل أن يــصــبــح األيــقــونــة الــخــالــدة 
ألمـــيـــركـــا، اضـــطـــر لــلــقــيــام بــانــعــطــافــة عبر 

الـــبـــحـــر. كـــــان ذلـــــك فــــي ربــــيــــع عـــــام 1918، 
وكانت أميركا في حرب وقد انضم هو إلى 
البحرية الحربية. كان ذلك من دون أخطار 
لكن برغم ذلك حدث شيء أثر بشكل جذري 
(على األقل وفق األسطورة) على مسيرته 
املــهــنــيــة. مـــجـــددا ال أحــــد يــعــرف مــــاذا كــان 
ذلـــك تــمــامــا. مــا هــو أكــيــد فــقــط هــو أن ذلــك 
األمر قد غّير شكله وصوته. وقد انتشرت 

بخصوص ذلك روايات كثيرة.
الرواية األولــى: خالل معركة بحرية ما 
(الـــتـــي لـــم تــحــدث أبــــدا بــالــطــبــع) تعرضت 
ســفــيــنــتــه لــقــنــبــلــة تــســبــبــت شــظــيــة مــنــهــا 
بجرحه في وجهه. الرواية الثانية: البّحار 
الــذي كــان بــوغــارت يرافقه، ضربه  املعتقل 
بــالــســالســل الـــحـــديـــديـــة، عــنــدمــا طــلــب من 
عـــّمـــه قـــبـــل ذلـــــك ســـيـــجـــارة وعـــمـــل األخـــيـــر 
الكبريت.  بالبحث عن  الوقت  على إضاعة 
البّحار  أيضا  فيها  يلعب  الثالثة:  الــروايــة 
املــعــتــقــل، لــكــن بــاقــي الــقــصــة حــدثــت أثــنــاء 

قيامه بفك السالسل الحديدية عن يديه. 

 الندبة املميزة
بجميع األحــوال فــإن الطبيب لم يخّيط 
الجرح بشكل جيد، وهو ما تسبب بزيادة 
حجم الندبة. منذ تلك الفترة كان بوغارت 
يحمل الندبة املتمّيزة على شفته، وهو ما 
منح القسم السفلي من وجهه ذلك التعبير 
الـــســـاخـــر الـــــبـــــارد، وســــاعــــدتــــه فــــي إظـــهـــار 
إلى  الــذي تحول  السيئ والخبيث،  تهّكمه 
لــه،  بالنسبة  الــتــجــاريــة  الــعــالمــة  مــا يشبه 
الندبة  دافــئــتــني.  أن عينيه كانتا  فــي حــني 
على شفته تسببت أيضا بخلل بسيط في 

طريقة كالمه التي مّيزته عن غيره.
ونـــضـــيـــف إلــــــى ذلــــــك أن اســـتـــديـــوهـــات 
األفــــــــالم عـــلـــى األرجــــــــح هــــي الــــتــــي رّوجـــــت 
لتلك الـــروايـــات، لــكــي يــبــدو بــوغــارت أكثر 

رومانسية. 
أمـــا ســبــب صــوتــه الــــذي يــشــبــه املــنــشــار 
كــان مدخنا  بــبــوغــارت نفسه، ألنــه  فتمثل 
كانت  للويسكي.  نهما  ومحتسيا  شــرهــا 
الحياة بالنسبة إليه سهرة انبساط وترف 
كبيرة. إال أن املنتجني واملخرجني لم يجدوا 

في ذلك الصوت أي خلل على ما يبدو.

على خشبة املسرح
كان يكفي القليل لكي ينتهي أكبر ممثل 
أمـــيـــركـــي عـــلـــى اإلطـــــــالق فــــي الــحــضــيــض. 
فـــــي الــــبــــدايــــة لـــعـــب فــــــوق خـــشـــبـــة املـــســـرح 
فــي نــيــويــورك، لــكــن عــنــدمــا أفــرغــت األزمـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة مـــقـــاعـــد املــــســــارح بـــعـــد عـــام 
1929، غادر مثل كثيرين إلى استديوهات 
هوليوود التي وبعكس كل شيء ازدهرت 

بسبب األزمة.
كـــــان يـــحـــب املــــســــرح الـــــــذي وصـــــل إلــيــه 
مـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد انــــتــــهــــائــــه مــــــن الــــخــــدمــــة 
العسكرية. فقد وجد نفسه فيه، وكان يحب 
الشعور املتمثل بكونه دائما محط انتباه 
اآلخرين. لكن املخرجني لم يكونوا قادرين 
أول  ان  يــوم  ذات  وقــيــل  عليه.  العثور  على 
يــابــانــي، وان أول  كـــان دور خــــادم  لــه  دور 
جملة قالها على املسرح كانت: «هل يرغب 

أحد بلعبة التنس؟». 

رياح التغيير
عندما جاء في عام 1930 إلى كاليفورنيا 
وّقع مع شركة فوكس على اتفاقية بقيمة 
750 دوالرا أسبوعيا. كان ذلك يعتبر راتبا 
جيدا، لكن مجرد دليل على كمية املاليني 
التي كانت تــدور في أروقــة هوليوود. ولم 
فــي نمو مسيرة مهنة  األمـــوال سببا  تكن 
التمثيل لبوغارت. على العكس تماما، فقد 
األمـــوال، حيث كان  لتلك  كــان بمنزلة عبد 
ُيلزم بلعب األدوار التي كانت ُتحّدد له من 
قبل األستوديو، وغالبا لم يكن يشارك أبدا 

في التصوير.
رياح التغيير هّبت في عام 1936، عندما 
أعــلــن املــمــثــل لــيــســلــي هـــــاورد أنـــه يــريــد أن 
يلعب بوغارت أمامه دور رجل العصابات 
لعبا معا  فقد  املــتــحــّجــرة.  الغابة  فيلم  فــي 
فـــي هــــذه املــســرحــيــة الـــتـــي تــحــولــت الحــقــا 
إلى فيلم على مسرح بــرودواي. لم ُيعجب 
األستديو بذلك، إال أن هاورد بعث ببرقية 
شهيرة كتب فيها: «أصر على بوغارت. إذا 
لم يكن هناك بــوغــارت، لن تكون هناك أي 

اتفاقية». 
ولقد ُأعجب املشاهدون بهذا الــدور، إال 
أن بوغارت بقي دائما ممثال من الدرجتني 
تؤمله  يــده  كانت  وبينما  والرابعة.  الثالثة 
فــي الــســابــق بــســبــب تــصــويــره األدوار مع 
مــضــرب الــتــنــس، فــانــهــا بـــدأت تــؤملــه الحقا 
ألنه  بــاملــســدس،  املستمر  تصويبه  بسبب 

كان يلعب دائما أدوار رجل العصابات. 

عاليا في الخيال
نقطة التحول جاءت بداية األربعينات. 
الــجــبــال» و«صقر  فــي  نشأ فيلمي «عــالــيــا 
مالطا» (مجددا أفالم بوليسية متوحشة)، 
لــكــن بــعــد ذلـــك جـــاء عـــام 1942 ومــعــه فيلم 
السينما.  في  له  كاسابالنكا.. وأشهر دور 
املــغــامــر األمــيــركــي ريـــك بــاليــن الـــذي خّلف 
ه، يــمــلــك مــطــعــمــا في  تـــجـــارب كــثــيــرة وراء
كاسابالنكا حيث يجب عليه أن يتأقلم مع 
واآلخــريــن  لفيشي  املناصرين  الفرنسيني 
األملــان.  مع  لكن حتى  لديغول،  املناصرين 
الغابرة،  األيــام  من  بحبيبته  يلتقي  فجأة 
وبــــرغــــم مـــظـــهـــره الـــقـــاســـي وكــــونــــه أنــانــيــا 
يــتــصــرف بشكل ســـام وبطريقة  وســـاخـــرا، 
مــــمــــيــــزة. وبـــســـبـــب نــــجــــاح الـــفـــيـــلـــم تــمــكــن 
بـــوغـــارت فـــي عــــام 1946 مـــن جــنــي نصف 
مـــلـــيـــون دوالر واصــــبــــح أغـــلـــى مــمــثــل فــي 

هوليوود.
ثــم قــام بتصوير مــزيــد مــن األفـــالم مثل 
األفريقية،  امللكة  مـــادري،  في سييرا  الكنز 
وغيرها. وأصبح شهيرا ونجما من الطراز 
بعيد  احتفاله  مــن  قليلة  أعـــوام  بعد  األول 
ميالده الـ40، وهو أمر ال يمكن تصوره في 

عصرنا الحالي.

العب الشطرنج
وثـــمـــة مــعــلــومــات طــريــفــة عـــن الــهــوايــة 
التي ال يمكن ألحد أن يتوقعها لدى نجم 
هوليوود: كان بوغارت العب شطرنج رائع 
وعاشق للعبة، وكاد حتى أن يحظى بلقب 

أستاذ.
لــكــن كـــانـــت لـــديـــه هـــوايـــة أخـــــرى أيــضــا. 
قـــنـــيـــنـــة الـــخـــمـــر مـــــع الــــســــيــــجــــارة. عــنــدمــا 
عــمــل عــلــى ســبــيــل املـــثـــال عــلــى فــيــلــم امللكة 
األفــريــقــيــة، قـــرر املــخــرج جـــون هيوستون 
تصويره في الكونغو حقا. تعرض جميع 
أعـــضـــاء فـــريـــق الــتــصــويــر لــلــمــرض بشكل 
مــســتــمــر، بــاســتــثــنــاء هــيــوســنت وبـــوغـــارت 
أي مشاكل،  مــن دون  الــلــذان بقيا كالسمك 
وذلــك ألنهما كانا يعيشان على املعلبات، 

الويسكي والسجائر.
لـــكـــن هـــــذا الــــــــدواء الــــخــــاص بـــبـــوغـــارت، 
والــذي خلق له صوتا خاصا جــدا، ساهم 
أيضا بقتله. لم يشأ أن يفصح عن مشاكله 
الـــتـــي كـــــان يـــعـــانـــي مــنــهــا والــــتــــي تــمــثــلــت 
الدائم.  بفقدانه للشهية باإلضافة لسعاله 
كان عن حق رجال قاسيا. لكن عندما قرر 
في نهاية األمر تسليم نفسه إلى األطباء، 
كــــان الـــوقـــت قـــد تـــأخـــر. فــقــد كــــان ســرطــان 
املريء قد أصبح في وضع متقدم جدا. كان 
ذلك في عام 1956. وعندما توفى بتاريخ 
14 يناير من عام 1957 كان عمره 57 عاما 
أيــــام، وكـــان وزنـــه 36 كيلوغراما  وبــضــعــة 

فقط.
ومــــنــــذ تــــلــــك الــــفــــتــــرة ُوضـــــعـــــت صـــــورة 
بـــوغـــارت عــلــى طــابــع بـــريـــدي خــــاص، وتــم 
إعالنه أفضل ممثل على اإلطالق وأيقونة 
أمـــيـــركـــيـــة، وســـّمـــيـــت بـــاســـمـــه ســــاحــــة فــي 
نـــيـــويـــورك. ومــــن بـــني مـــائـــة أشـــهـــر تعبير 
تعابير  مــن  اخــتــيــار خمسة  تــم  سينمائي 

خاصة به. 

هامفري بوغارت ●

حسن عزالدين

 منذ حرب تحرير الكويت في بداية التسعينات 
والــتــي غطتها محطة «الــســي إن إن» بينما كان 
الــوقــت فقيرا  اإلعـــالم العربي الحكومي فــي ذلــك 
جدا باملعلومة غائبا مهنيا عن حدث هو األقرب 
له جغرافيا على األقل، يحصل على املعلومة أو 
عــلــىجــزء مــنــهــا مــن اإلعــــالم الــغــربــي، وفـــي وقــت 
تــــوازى فــيــه ذلـــك مــع لــحــظــة تــشــبــه هـــذه اللحظة 
فيها  ويسقط  املواطن  يعيشها  التي  التاريخية 
املثقف مرة أخرى من حساباته، ظهر ما يسمى 

باملثقف اإلعالمي واإلعالمي املثقف أيضا.
وهـــنـــاك فـــــارق بـــني اإلثـــنـــني بــالــطــبــع، الــلــذيــن 
أتــاحــت لهما وســائــل املــيــديــا الــجــديــدة مساحة 
منهما  وجعلت  أيضا،  والتأثير  للظهور  كبيرة 
نـــجـــومـــا فـــــي وقــــــت كــــــان لــــــدى بـــعـــض املــثــقــفــني 
الــحــقــيــقــيــني مـــا يـــقـــولـــونـــه، ولـــكـــن لــعــبــة اإلعــــالم 
العربي الجديد وظفت أو استخدمت هذا النوع 
من املثقفني لتشكل من خاللهم رأيا عاما موجها، 

حتى وإن يكن لديهم محموال ثقافيا حقيقيا.
هذا  لتقبل  مستعدا  كــان  املــشــاهــد  او  املتلقي 
املــثــقــف الـــذي يــوفــر لــه املــعــلــومــة والتعليق على 
الــخــبــر وتحليل الــحــدث مــن وجــهــة نــظــره طبعا 

التابعة لوسيلة اإلعالم التي يظهر فيها. 
ولــهــذا عـــدة أســبــاب مــنــهــا أن املــثــقــف بوجهه 
القديم فقد أدوات االتصال مع الجمهور منذ أن 
تعامل مع الثقافة كمنتج للنخبة من ناحية، أو 

منذ أن أصبح مثقف سلطة من ناحية أخرى.
رآه فــي كــل أحــوالــه إمـــا تــابــعــا أو متعاليا أو 
الــوفــاض مــن أجــوبــة كانت استحقاقا في  خالي 
مرحلة مــا، فـــأدار وجــهــه صــوب اإلعـــالم العربي 
بعينه  رأى  الــذيــن  وإعالمييه  ومثقفيه  الحديث 
أن بعضهم يدفع حياته ثمن مصداقيته أو ثمن 

الحقيقة كما بدا له. 
اختلط األمر على املشاهد نوعا ما بني الخبر 
واإلعـــــــالم والــثــقــافــة عــنــدمــا كــــان يــعــانــي جــوعــا 

إعالميا وفقرا ثقافيا. 
هــزم اإلعــالم  املثقف وأجبره على أن ينافسه 
أدواتـــه  أن يستخدم  وعــلــى  أحــيــانــا  مقعده  على 
وجعله  املــشــاهــد،  ليستميل  نفسها  وضجيجه 
يخضع ملنطق سوق الثقافة الذي يوزع البضاعة 
على كبار التجار أو مّالك اإلعالم الكبير كل وفق 

زبائنه وتوجهاتهم.
املــشــكــلــة أن املـــواطـــن يــظــن أنــــه أصــبــح يــعــرف 
ويــفــهــم أكــثــر مــن خـــالل اإلعــــالم ومــثــقــفــيــه، ولكن 
الحقيقة أنــه دخــل فــي مصيدة مركبة هــذه املــرة 
كـــان الــطــعــم فــيــهــا هـــو الـــصـــورة اإلعــالمــيــة الــتــي 
هـــي أصــــال مـــثـــار جــــدل فـــي كــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا 
ومعالجتها وأخالقيات التعامل معها وتوظيف 
الــذي سحب املواطن  دالالتها. كانت هي الخيط 
اإلعــالمــي،  االستقطاب  نحو  الــدرامــيــة  بشحنته 
وكــانــت هــي اللغة األكــثــر بــالغــة فــي زمــن اليريد 
املــــواطــــن فـــيـــه أن يـــقـــرأ بــــل أن يـــشـــاهـــد ويــتــأكــد 
لــيــصــدق عــنــدمــا كــانــت الــكــلــمــة يــومــا مــا قــاصــرة 

واملعلومة غائبة. 
نجوم اإلعالم او مثقفوه هم استكمال لثقافة 
ولكسرها  وملصداقيتها  لها  ونتيجة  الــصــورة 
لحالة الثقافة النخبوية واإلعالم املوجه معا، مع 
مالحظة ان اإلعــالم مــازال موجها طبعا وإن لم 

يكن رسميا أو حكوميا.
فالصورة أدخلت الكثيرين إلى عالم االستقبال 
الثقافي أي بشكل ما جعلته شعبيا أكثر فتلقف 
اإلعـــــــالم ذلـــــك ودفــــــع بــإعــالمــيــيــه ومــثــقــفــيــه إلـــى 
اإلعــالمــي  الــصــورة ويستكمل  لتحكي  الــواجــهــة 
أو املثقف القصة والتحليل ويضيف التفاصيل 

الناقصة للصورة. 
الــتــي تبنى عليها القصة  ولــكــن هــل الــصــورة 

بريئة وحيادية فعال؟. 

ليالس سويدان

مسارات

 فخ الصورة 

 صباح 
القصيد 

ــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــردت لـــــــــــــــو أنــــــــــي    أن
أنـــــــــــا مــــــــا لــــجــــلــــجــــت فــــــــي أغــــنــــيــــتــــي 

رضـــــــــــــــيـــــــــــــــت الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــش أســـــــــــــــــرا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــرا ل

محمد مهدي الجواهري

املؤلفني ســوف يتسنى   نخبة مــن أشــهــر 
لــجــمــهــور مــعــرض أبــوظــبــي لــلــكــتــاب الــلــقــاء 
بـــهـــم، مـــن خــــالل مــــبــــادرة «تــــواقــــيــــع»، الــتــي 
أعلنت عنها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. 
املعرض الذي تعقد دورته الـ 22 في الـ 28 
من الشهر املقبل، ويستمر ستة أيــام، يقدم 
هــذه املــبــادرة باعتبارها األولــى من نوعها 

في معارض الكتب في املنطقة.
مـــن جــهــتــه، قــــال نـــائـــب مـــديـــر عــــام هيئة 
أبـــوظـــبـــي لــلــثــقــافــة والـــــتـــــراث لــــشــــؤون دار 
الــكــتــب الـــوطـــنـــيـــة، مـــديـــر مـــعـــرض أبــوظــبــي 
الدولي للكتاب، جمعة القبيسي، ان مبادرة 
«تواقيع» تهدف الى تشجيع القراءة ودعم 
الناشرين واملؤلفني، من خالل استضافتهم 
الفرصة  اتــاحــة  عــن  أعمالهم، فضال  وابـــراز 
املفضلني  بمؤلفيهم  لــاللــتــقــاء  الـــقـــراء  امــــام 

لتوقيع كتبهم.
وســــوف يــتــســنــى ألول 50 قـــارئـــا فــرصــة 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــوقــعــة مـــن املــؤلــف 

خالل حفل التوقيع.
وأكــــــد الــقــبــيــســي ان هـــــذه املـــــبـــــادرة تــعــد 
العربي،  النشر  لتعزيز سوق  كبيرة  فرصة 
خاصة مع وجود حوالي 300 مليون قارىء 
محتمل في منطقة الشرق األوســط وشمال 

أفريقيا وحدها.
يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
يــشــهــد نـــمـــوا كــبــيــرا مــنــذ انــطــالقــتــه، حيث 
شــارك فــي دورتـــه األولـــى عــام 1986 حوالي 
70 ناشرا، وارتفع هذا العدد ليصل الى 875 
ناشرا خالل العام املاضي، فيما وصل عدد 
عناوين الكتب الى حوالي 500 ألف عنوان، 

وبلغ عدد الدول املشاركة 58 دولة. 

 في معرض أبوظبي للكتاب.. نسختك بتوقيع املؤلف 
معرض

ابن العائلة الثرية 
يشرب ويدخن 

ويرمي مدير املدرسة 
في البحيرة

تفوق في لعب دور 
الرجل القاسي لكن 
بأسلوب «الجنتلمان»

جملته املأثورة «العبها 
مجددا يا سام» 
واحدة من أشهر 

التعابير السينمائية

 حرب كلمات بني باول اوستر وأردوغان 
 ماذا يحدث عندما يقع صدام بني رئيس حكومة وأديب؟

رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وصف القاص األميركي 
بــاول اوستر بأنه «شخص جاهل» في سياق معركة لم تضع أوزارهــا 

بعد، ويستخدم كل طرف فيها ماتيسر في حرب الكلمات.
وواقــع الحال أن املنازلة بــدأت عندما صرح اوستر صاحب «ثالثية 
بسبب  تركيا  زيــارة  يرفض  بأنه  التركية  حريات  لصحيفة  نيويورك» 

وجود سجناء ومعتقلني من الكتاب والصحافيني في هذا البلد.
واملشكلة بالنسبة ألردوغــان أن هذا القاص األميركي له شهرته في 
تركيا ويعرفه املثقفون األتراك الذين يتحدث بعضهم بإعجاب عن كتابه 
األخير «دفاتر الشتاء» كما أن انتقاداته بشأن وجود أكثر من 100 كاتب 
وصحافي تركي خلف القضبان تجد آذانــا صاغية ســواء داخــل تركيا 
الطبيعي أن يشعر رئيس الحكومة  كــان مــن  ثــم فقد  أو خارجها. ومــن 
الــتــركــيــة بــاالنــزعــاج عــنــدمــا يــقــول بــــاول اولــســتــر: «نــحــن فــي الــواليــات 
املتحدة تخلصنا من الرئيس السابق جورج بوش الصغير ومن نائبه 
كمتهمني  للمحاكمة  باحالتهما  يطالب  عندنا  والبعض  تشيني،  ديــك 

شعار املعرض ●أردوغان ●بارتكاب جرائم حرب فما الذي حدث ويحدث في تركيا؟».  باول اوستر ●

اخبار ثقافية

توفي رجل عصابات األفالم واملغامر ذو األفعال القاسية و«الجنتلمان» في الوقت نفسه قبل 
55 عاما، وال يزال يعتبر بالنسبة ألميركا أفضل ممثل على اإلطالق. كان يكفي القليل لكي 
يكون مصير هامفري بوغارت مختلفا بشكل كامل. لو كان بوغارت ينظر إلى عاملنا من أي 
مكان في األعلى، لم يكن ليأبه حتما بأن أفالمه تظهر حاليا ضمن سياق أفالم األرشيف فقط. 
وقد يكون األمر مفاجئا، لكنه ال يزال يعتبر في أميركا حتى يومنا هذا أفضل ممثل على 

اإلطالق. كل هذا التقدير لشخص لم يسطع نجمه الفعلي إال ملدة ستة عشر عاما فقط. ولو 
تشارلي  نيومان،  بــول  مــن  أكبر  هــو  بذلك حتما.  فشلتم  لكنتم  باسمه  التكّهن  عليكم  كــان 

تشابلن، جون واين أو غاري كووبر.
يكفي على املــرء أن يقول جملة واحــدة فقط: العبها مجددا يا ســام! لكي تتوضح األمور 

أمامه.



٢٧مجلة

 السليكون املتفّجر دخل السعودية 
ـــــــــــدواء  ــــنــــت هــــيــــئــــة الـــــــغـــــــذاء وال  أعــــل
السليكون  السعودية دخول حشوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة املـــعـــيـــبـــة، الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
إلى  بروثيس  إيمبالنت  بولي  شركة 

اململكة.
إحــــــــدى  «إن  الـــــهـــــيـــــئـــــة:  وقــــــــالــــــــت 

املـــؤســـســـات الــســعــوديــة الــعــامــلــة فــي 
مـــجـــال األجـــهـــزة واملــنــتــجــات الــطــبــيــة 
اســتــوردت هــذه الــحــشــوات مــن خالل 
بــعــض شــركــات نــقــل الــبــريــد الــســريــع 
خـــالل الــفــتــرة مـــن 2006 إلـــى نــهــايــة 
تــوزيــعــهــا عــلــى عــــدد مــن  تـــم   ،2009

املــســتــشــفــيــات واملــــراكــــز الــطــبــيــة فــي 
اململكة».

وأكـــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة أنـــــهـــــا حـــصـــرت 
تقوم  أن  على  االتــفــاق  وتــم  الكميات، 
املستشفيات  مع  بالتنسيق  الشركة 
واألطباء الذين قاموا بإجراء عمليات 

الزراعة الستبدالها مجانًا، ومن دون 
املتضررات.   تكلفة على  أي 

أمــبــالنــت  ـــي  بـــول يـــذكـــر أن شـــركـــة 
ـــفـــرنـــســـيـــة، الــــتــــي كـــانـــت  بــــروثــــيــــس ال
ثـــالـــث أكـــبـــر شـــركـــة تــصــنــع أنــســجــة 
متهمة  الــعــالــم،  فــي  الصناعية  الــثــدي 

بـــاســـتـــخـــدام الـــســـلـــيـــكـــون الــصــنــاعــي 
بعض  في  الطبي  السليكون  من  بدال 
األنــســجــة في  األنــســجــة. وبيعت هــذه 
عــدد مــن الـــدول فــي أوروبـــا وأمــيــركــا 
الحاالت  مئات  الالتينية، وقد سجلت 
الــتــي انــفــجــرت فــيــهــا الــحــشــوة داخــل 

ـــنـــســـاء الــــلــــواتــــي خــضــعــن  أجــــســــاد ال
لــزراعــتــهــا فــي صــدورهــن. ونصحت 
ـــف امـــرأة  الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 30 أل
امــــرأة فرنسية  وفـــاة  عــقــب  بــإزالــتــهــا 

املاضي. العام 
¶ د ب أ ¶ 

من هنا وهناك
 عاد من املوت.. فاعتقلته الشرطة 

 اعتقلت الشرطة في جنوب أفريقيا رجًال يزعم أنه املغني كوليكاتي كواكي كومالو، الذي كان توفي 
في ديسمبر عام 2009، و«عاد إلى عائلته» من املوت، بعد أن اشتبهت بارتكابه عملية احتيال وانتحال 
شخصية. وكانت حشود من محبي كومالو توافدت إلى بلدته في والية كوازولو ناتال في شرق البالد 

ليروا بأنفسهم مطربهم املفضل الذي عاد من املوت.
ويقول الرجل إن مخلوقات زومبي احتجزته في كهف لسنتني.

وصدق أفراد من عائلة كومالو، بينهم زوجته وجّده، أنه بالفعل املغني املشهور، ورفضا التعليق على 
إلــى حني ظهور نتائج فحص الحمض  قــررت توجيه تهمة االحتيال للرجل  خبر اعتقاله. لكن الشرطة 
النووي ونبش جثة املغني، بعد أن فشل في إعطاء تفاصيل محددة عن فترة اختفائه، كما أنه لم يظهر 

سنًا ذهبية كانت لدى املغني الراحل.

¶ رويترز ¶ 

 سرق ماليني والده.. وحرقها 
 اعترف رجل تايلندي بحرق مليون باهت (32 ألفا و300 دوالر) سرقها من والده، ألنه 

ساعد شقيقه ماليا ولم يساعده باملثل.
وقال ورابــان روجساتارات (30 عاما) في اعترافاته: إنه أخذ املبلغ من متجر الذهب 

الذي يمتلكه والده على مدار سنوات عدة وأحرقها.
وقالت الشرطة إنها لن توجه تهمًا لورابان بموجب القانون، الذي يحظر طمس أي 
صورة للملك التايلندي، ألنه لم يكن يقصد أي إهانة عندما أحرق األوراق النقدية فئة 
ألف باهت والتي تحمل صورة امللك. وأضافت ان البنك املركزي سيفحص األوراق النقدية 

املحترقة ليرى ما إذا كان يمكن تقديم بديل ألي منها.

¶ د ب أ ¶ 

{ شوف الشمبانزي.. واتعلم! }
البشر،  مثل  تمامًا  الشمبانزي،  قــردة  ان  العالم  فــي  األولـــى  للمرة  يابانيون  باحثون   اكتشف 
يساعد بعضها بعضا عند الحاجة. وفي دراستهم، وضع الباحثون قردي شمبانزي في مكانني 
مجاورين مفصولني عن بعضهما، مع تزويد أحدهما بعدد من األدوات، بينما وضع الثاني في 

جو ال يستطيع فيه شرب املاء إال باستخدام أدوات معينة.
وفي أحد السيناريوهات، ربط كوب عصير بحيث ال يتمكن الشمبانزي من شرب ما في داخله 
الــذي معه  القرد  أن  القردين شفافًا، فتبني  الفاصل بني  إال باستخدام مصاصة خاصة، وأصبح 
األدوات سرعان ما هرع وأحضر املصاصة وأعطاها لآلخر.  أما عندما كان الفاصل غير شفاف، 
فلم يسارع الشمبانزي إلعطاء املصاصة، وبــدًال من ذلك أعطى القرد اآلخــر خرطومًا، أو فرشاة 
عبر نافذة صغيرة. وحصل الباحثون على النتيجة نفسها عندما احتاج أحد القردين ملصاصة 

للوصول إلى كوب العصير.
¶ يو بي أي ¶ 

•  شابان أردنيان يتنزهان على ناقتيهما عند شاطئ البحر امليت                      (أ ب) 

 زراعة فك صنعته ناسخة ثالثية األبعاد 

 حرموه من ولديه.. فقتلهما وانتحر! 

ناسخة  فك صنعته  تثبيت  من  أطباء   استطاع 
ثالثية األبعاد في وجه امرأة ثمانينية في هولندا، 

في عملية قالوا إنها األولى من نوعها.
الطريق  العملية يفتح  إن نجاح  وقــال باحثون 
أمام استخدام مزيد من األجزاء الخاصة باملريض، 

عبر الناسخات الثالثية األبعاد.
الطب  أبحاث  نفذه معهد  الجراحة بحثًا  وتلت 
وصنع  البلجيكية،  هاسلت  جامعة  فــي  الــحــيــوي 

الفك من قبل شركة الير وايز في البلد نفسه.
يشمل العضو املــزروع أجــزاء معقدة، لكنه عند 

تصميمه يأخذ بضع ساعات فقط لنسخه.
التصميم  تلقينا  «لـــدى  إنــه  املــصــمــمــون  وقـــال 
اوتوماتيكيًا  يتشّعب  األبــعــاد،  الــثــالثــي  الــرقــمــي 
إلــــى طـــبـــقـــات ثــنــائــيــة األبــــعــــاد، وبـــعـــدهـــا نــرســل 
الــــطــــبــــقــــات إلـــــــى آلـــــــة الــــنــــســــخ، حــــيــــث تـــســـتـــخـــدم 
اشعاعات ليزر لصهرها معًا، وبناء ما مجموعه 

الحــقــًا 33 طــبــقــة لــكــل مــيــلــيــمــتــر واحــــد مـــن الــفــك، 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــفـــك بــحــاجــة آلالف الــطــبــقــات». 
وبــــعــــدهــــا يـــغـــطـــى الـــــجـــــزء املــــصــــنــــع بــــغــــطــــاء مــن 

الحيوي. السيراميك 
وتــمــكــنــت املـــــرأة بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن الــجــراحــة 

استخدام الفك والبلع بشكل طبيعي.

¶ بي بي سي ¶ 

 قتل رجل - كان يسعى إلى استرجاع الحضانة 
على ولديه بعد اختفاء زوجته في ظروف غامضة 
في  منزله  بتفجير  انتحر  ثــم  ولــديــه   -  2009 سنة 

واشنطن.
وكانت زوجة جوش باول قد اختفت خالل نزهة 
من  الشرطة  فاعتبرته  ثلجية  عاصفة  فــي  عائلية 
الحضانة على  فقدانه  إلــى  أدى  بهم، مما  املشتبه 

ولديه (5 و7 أعـــوام)، رغــم عــدم اعتقاله أو توجيه 
التهمة اليه.

وكــــــان بــــــاول يــســتــضــيــف ابـــنـــيـــه فــــي إطــــــار حــق 
الــنــار فــي منزله  الــزيــارة األسبوعية عندما أضــرم 
مراقبة  املكلفة  االجتماعية  املــســاعــدة  منع  بعدما 

الزيارة من الدخول.
غــاز منبعثة  رائــحــة  املــســاعــدة  وعندما اشتمت 

مـــن املـــنـــزل، اتــصــلــت بــعــمــال اإلنـــقـــاذ، لــكــن «املــنــزل 
انفجر» قبل وصولهم، على ما أوضحت املتحدثة.

وقـــد أوضـــحـــت الــســلــطــات املــحــلــيــة فـــي بــيــان أن 
املساعدة االجتماعية التي شهدت املأساة تخضع 

ضها لــ «صدمة نفسية». للعالج بسبب تعرُّ

¶ أ ف ب ¶ 

 3 سنوات لتنظيف 
الفيسبوك من الصور 

أن  فـــيـــســـبـــوك  مــــوقــــع  إدارة   كـــشـــفـــت 
الــقــديــم املــوجــود ضــمــن أنظمة  الــبــرنــامــج 
املــوقــع االجــتــمــاعــي الــشــهــيــر، واملــســؤول 
عـــــن تـــحـــمـــيـــل وتــــخــــزيــــن الـــــصـــــور عــلــى 
على  يعمل  يزال  ال  املشتركني،  حسابات 
قبل  بحذفها  أمــر  إعطاء  تم  إلغاء صــور 
ثالث سنوات. وقالت اإلدارة إنه وبالرغم 
مــن إلــغــاء الــصــور مــبــاشــرة عــن حساب 
املشترك، فإن تلك الصور ال تزال مخزنة 
عـــلـــى أنـــظـــمـــة فـــيـــســـبـــوك وتـــتـــطـــلـــب وقــتــًا 
كامل،  بشكل  النظام  عن  إللغائها  كبيرًا 
املـــشـــتـــركـــني رؤيــتــهــا  بـــإمـــكـــان  ومــــا زال 
مــن خــالل روابــط سريعة مــوجــودة على 

حساباتهم.
وجــــاء فــي الــبــيــان وصــــول الــعــديــد من 
حـــول  فـــيـــســـبـــوك،  إدارة  ــــى  إل الـــشـــكـــاوي 
عــمــلــيــات ابــتــزاز ومــضــايــقــات لــصــور تم 
املــشــتــركــني، واآلن يتم  قــبــل  حــذفــهــا مــن 
تــهــديــدهــم مـــن قــبــل أشـــخـــاص عــلــى علم 
بــكــيــفــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى هــــذه الـــصـــور. 
فــيــســبــوك  إلدارة  الـــرســـمـــي  ـــــرد  ال وكـــــان 
النظام،  تحديث  على  تعمل  تــزال  ال  أنها 
التعامل  فــي  وســرعــة  كــفــاءة  أكثر  لجعله 
الــهــائــل مــن طــلــبــات تحميل  الــضــغــط  مــع 

وإلغائها. الصور 

¶ سي ان ان ¶ 

 الدوري اإلنكليزي يهتف: 
«قطة.. قطة.. قطة»! 

دقائق  لثالث  الشهير  انفيلد  ملعب  اقتحمت  قطة   نالت 
ليفربول سلبا مع توتنهام في  مــبــاراة، تعادل فيها  خــالل 
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم االثنني، شهرة واسعة 

على االنترنت.
وتبارت عدة صفحات على موقع تويتر في نشر لقطات 
للقطة، وادعى صاحب كل صفحة أنه أول من أذاع الصور، 
نجم  بها  نافست  برشاقة،  امللعب  في  القطة  تهادت  بعدما 

كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي خالل الشوط االول.
واجـــتـــذبـــت صــفــحــة تــحــمــل اســــم «قـــطـــة انــفــيــلــد» 17368 
شــخــصــا فـــي الــســاعــات األولـــــى مـــن يـــوم أمــــس. وكــتــب أحــد 
معي».  بالتعاقد  مهتم  «ايفرتون  يقول  تعليقا  االشــخــاص 
كما استغل مشجعو ليفربول املعروف عنهم روح الدعابة 
املوقف بترديد هتافات تماثل الهتافات التقليدية لهم خالل 
املباريات، مستخدمني لفظ «القطة». فبدال من ترديد كلمة 
«هجوم.. هجوم.. هجوم» بدأوا في ترديد «قطة.. قطة.. قطة».

وشوهدت القطة آلخر مرة بني ذراعي أحد مشرفي استاد 
انفيلد.

¶ رويترز ¶ 

 أصدرت محكمة نيوزيلندية حكمًا بسجن رجل، كان يقود تحت تأثير الكحول إلى درجة أنه لم يكن يعرف أنه يقود السيارة.
وكانت الشرطة أوقفت كيري واين سوبر في سبتمبر املاضي، وظهر أن جسمه يحتوي 1098 ميكروغرام كحول لكل ليتر، أي حوالى 3 
أضعاف الحّد األقصى القانوني. ولكن ما أثار ذهول الشرطة هو قول سوبر لرجال األمن، إنه لم يكن يدري أنه يقود السيارة بنفسه. وقالت 

الشرطة إنها املرة الـ18 التي يلقى فيها القبض على الرجل، وهو يقود تحت تأثير الكحول، وقد حكم عليه بالسجن سنتني ونصف السنة.
¶ يو بي أي ¶ 

 قاد السيارة
من دون أن يدري! 
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١٩ فبراير - ٢٠ مارس

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة، ثالث العاب سوديكو من 
مستويات متعددة: عادي، وسط، متقدم.

ضع بكل بساطة االرقام من ١ الى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى 
يحتوي كل عمود وخط افقي وكل مربع صغير ٣*٣ على االعداد 
من ١ الى ٩ مرة واحدة فقط. يجب اال يظهر اي رقم مرتني في اي 

عمود، او خط افقي، او مربع صغير ٣*٣.

1357911 24681012

1 ــــ لست مستهترة.

2 ــــ كامل األوصاف.
3 ــــ أو ــــ هن ــــ أف ــــ يم.

4 ــــ سع ــــ وي ــــ آزر.
5 ــــ نلبي ــــ يسمو.

6 ــــ صنم ــــ أربح.
7 ــــ غيوم ــــ ألوي.

8 ــــ يكتب ــــ عشب ــــ أج.
9 ــــ ديار ــــ كئيب.

10 ــــ سال ــــ ما ــــ أل.
11 ــــ يقص ــــ دو.

12 ــــ مجاهدة ــــ ريب.
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متقدم

القوس

الجدي

الد لو

الحوت

العذراء

العقرب السرطان

 العمل: بإمكانك رفع مرتبك باقتراح مشاريع جديدة.
الصحة: فكر في تصحيح نظرك للتخلص من النظارات.
العائلة: عالقاتك بأفراد عائلتك الكبيرة متينة ووثيقة.

الحب: ستقلب مكالمة هاتفية كل موازينك العاطفية.
المال: المشروع القادم يتطلب التأني لدراسة كل المخاطر.

الحياة االجتماعية: عليك االبتعاد عن ضغط العمل.

العمل: استغل بعض العالقات المهنية في تحسين ظروفك.
الصحة: وازن بين العمل والراحة حتى تتجدد عزيمتك.

العائلة: تجنب إقحام نفسك في المشاكل العائلية.
الحب: عشاء خارج البيت ينقذ نفسيتك وترفع معنوياتك.
المال: دافع عن مصالحك من دون ان تنتظر ذلك من غيرك.

الحياة االجتماعية: سيدعمك احدهم لتحقيق أهدافك مهنيا.

العمل: يناسبك العمل الجديد كثيرا، اثبت نفسك.
الصحة: ابتعد عن المنبهات الن ذلك اثر في أعصابك.

 العائلة: أطفالك بحاجة إلى سفر ينسيهم تعب الدراسة.
الحب: ال تهرب من حبيبتك فتتركها من دون هوية.

المال: ادرس قراراتك الن المشروع المقبل مربح.
الحياة االجتماعية: ما يواجهك ليس مشاكل حقيقة على اإلطالق. 

العمل: اهتمامك بتحسين مستواك الدراسي مفيد مهنيا.
الصحة: خذ حماما دافئا ونم جيدا حتى ترتاح.

العائلة: ال تقلق بدون سبب، فتسيء معاملة أسرتك.
الحب: بهدوء اطلب من الحبيبة تعديل سلوكياتها.
المال: خذ بنصائح الشريكة حتى ال تخرب الشركة.

الحياة االجتماعية: ليس من حقك معاتبة اآلخرين على تصرفاتهم.

العمل: عليك أن تركز أكثر فأكثر على مستقبلك المهني.
الصحة: أكثر من تناول السلطة الخضراء والخضروات.

 العائلة: يكن لك أفراد العائلة كما الزمالء االحترام.
الحب: ال تفكر في خيباتك السابقة وانتبه إلى المستقبل.

المال: حضر نفسك واغتنم فرصة المشروع الجديد.
الحياة االجتماعية: التواضع أول أسس النجاح اجتماعيا.

العمل: التكوين في مجال عملك ضروري لتطوير مواهبك.
 الصحة: أرهق نفسك حتى تنام بسرعة وتتجاوز األرق.

العائلة: يجدر بك اآلن االهتمام بأسرتك والجلوس إليها أطول.
الحب: ال يمكن أن تشعر بالسعادة على حساب اآلخر.

المال: التوازن المالي ضروري خالل الفترة المقبلة.
الحياة االجتماعية: تتفاجأ بزيارة احد األصدقاء القدامى. 

العمل: نجاحك عمليا يلهب المنافسة داخل المؤسسة.
الصحة: ابتعد عن تناول األدوية، فأنت بصحة جيدة.

العائلة: كن صبورا وتحمل بعض الشيء ما تتعرض له.
 الحب: تعيش هذه األيام أروع أيام حياتك بفضل الحب. 

المال: سيجلب لك الحظ مزيدا من العائدات المالية.
الحياة االجتماعية: اغتنم فرصة سفر قريب لتجديد ذاتك.

العمل: عليك ان تطالب بتحسين ظروف العمل.
الصحة: عليك بزيارة طبيب مختص لمعرفة سبب معاناتك. 

العائلة: امسك أعصابك أثناء مواجهة مشاكلك العائلية.
الحب: ثقتك بالحبيبة تقوي العالقة بينكما يوما بعد يوم.

المال: ال مفر من الشراكة لحل مشاكلك المالية العالقة.
الحياة االجتماعية: سعيك لحل مشاكل اآلخر، يرضي الجميع.

العمل: ركز كل جهدك لتحقيق مشاريعك الكبرى.
الصحة: أنت بصحة جيدة الحترامك الحمية.

العائلة: حاول تمضية وقت كاف مع أفراد األسرة.
الحب: تقع إحداهن في غرامك ولم تكن تتصور ذلك.

المال: الوقت مناسب لتنفيذ طموحاتك السابقة.
الحياة االجتماعية: ال يجدر بك قطع العالقات مع محيطك.

العمل: أنت مقبل على تحديات كبيرة، فاستعد لها.
الصحة: قلة النوم تحتاج إلى بعض الراحة واالسترخاء.

العائلة: أوالدك بحاجة إليك، فخصص لهم وقتك.
الحب: ابحث عن أسباب فتور الحب بينكما.
المال: القيم ال تزول ولن يفسدها المال أبدا.

الحياة االجتماعية: جلسة عائلية تستعيد فيها الذكريات.

العمل: ال تهتم بالعمل على حساب عائلتك الصغيرة.
الصحة: توازنك الجسماني يتطلب ممارسة التمارين الرياضية.

العائلة: فكر في برنامج إجازة من اآلن حتى ال يفوت الوقت.
الحب: معنوياتك مرتفعة اليوم بعد المكالمة التي تلقيتها.

المال: ال تنس أن تدخر بعض المال ألنك ستحتاجه.
الحياة االجتماعية: لقاء بأحد األصدقاء يثير الكثير من المواجع.

العمل: تجاوز الروتين هو أفضل طريقة لتحضير العمليات المقبلة.
الصحة: احذر من األكل ما بين الوجبات حتى ال يزيد وزنك.

العائلة: ال تهتم بأي كالم قد يسيء إليك ويعكر الجو األسري.
الحب: تأمل في تحسين عالقتك مع الشريك وهذا مطلوب.
المال: كن حذرا أثناء اتخاذ قرارات تخص عمليات الشراء.

الحالة االجتماعية: رؤيتك للعالم الخارجي تثير انتباه من حولك.

الثور

األسد

1 ــــ مخرج سينمائي فرنسي.
2 ــــ مرض صدري ــــ سئم ــــ 

فروا.
3 ــــ في العود ــــ تالميذ.

4 ــــ ُحسن ــــ نعد.
5 ــــ نتقن ــــ للتأفف ــــ خلف.

6 ــــ ضمير متصل ــــ ميزان ــــ 

اثنان (باألجنبية).
7 ــــ مخدة ــــ سرب من الطيور.

8 ــــ ماركة سيارات ــــ والدته.
9 ــــ يرج ــــ يفقد.

10 ــــ مزق ــــ بيارق.
11 ــــ من الحبوب ــــ شاهدتهم.

12 ــــ برهان ــــ للنهي ــــ أترك.

1 ــــ مطرب لبناني ــــ قوام.
2 ــــ فصل في األمر ــــ سهل 

الكسر.
3 ــــ ملكة جمال لبنانية سابقة.

4 ــــ حبر ــــ ندر.
5 ــــ لالستفهام ــــ مرعبة 

(معكوسة).
6 ــــ سورة قرآنية ــــ فك.

7 ــــ شهر ميالدي.

8 ــــ طالء ــــ اعتزاز.
9 ــــ يكسبون ــــ ال فرق.

10 ــــ والد ــــ لف ــــ مفردها 
قارة.

11 ــــ حكايات ــــ تهدم.
12 ــــ سكون (معكوسة) ــــ 

حرف جر.

لي ٢٨تسا
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امليزانالجوزاء

الحمل

الحل السابق

بق
سا

ل ال
لح

ا كيف تلعب؟

أفقيًا:

عموديًا:

أفقيًا:

الكلمات املتقاطعة

طالعك اليوم

عموديًا:

SUDOKU

1 ــــ كأس ــــ صغير ــــ حم.
2 ــــ ال وعينيك.

3 ــــ سم ــــ موت ــــ ملا.
4 ــــ تلهون ــــ مبدأ.

5 ــــ مانيال ــــ يد.
6 ــــ سل ــــ بر ــــ عاشقة.

7 ــــ آت ــــ يباشر.
8 ــــ هواء ــــ حلب.

9 ــــ تصف ــــ كامي.
10 ــــ آر ــــ استياء.

11 ــــ مزيفة ــــ جياد.
ة ــــ بلو. 12 ــــ مروء
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اإلغالق نهاية الشهر

«الرقابة» تقتل «فيرجن ميغاستور» في الكويت
 خالد كبي

«بيئة العمل باتت صعبة تحت الضغوط التي نتعرض 
لها من قبل وزارة اإلعــالم في الكويت»، بهذا الكالم عللت 
املـــصـــادر الــعــامــلــة فـــي مــتــاجــر فــيــرجــن مــيــغــاســتــور سبب 
الكويت مع  توجه الشركة نحو إغــالق فرعها الوحيد في 

نهاية الشهر الجاري.
املتواجدة  املنتجات  املائة من  املــصــادر: «60 في  وقالت 
في  منعها  يتم  املنطقة  فــي  ميغاستور  فيرجن  أفـــرع  فــي 
الكويت، منها الكتب واألفالم وبرامج األلعاب وغيرها من 

التسجيالت الغنائية واملوسيقية».
وأضافت: «الشركات العاملية املوزعة تتجه إلى تصفية 
اء الضغوط التي تتعرض  أعمالها من السوق الكويتي جرَّ
لــهــا مــن قــبــل وزارة اإلعــــالم بحجة «الـــرقـــابـــة»، وكـــان آخــر 
الــشــركــات املــــوردة هــي شــركــة مــيــوزك مــاســتــر، احـــدى اكبر 
الشركات في املنطقة، التي أنهت أعمالها في الكويت قبل 

نهاية العام».
وتابعت: «كل ما يصنف بالـ «بست سلر»، أي ما يحقق 
اكبر نسبة من املبيعات، يتم منعه في الكويت، وبالنسبة 
ألشــهــر نــجــوم الــغــنــاء فــي الــعــالــم الــذيــن يحققون مبيعات 
باملاليني، يتم أيضًا منعنا من استضافتهم لحفل توقيع 
ألبوماتهم او حتى بيعها في متجرنا، ومن هذه األسماء 
كل من ليدي غاغا وبريتني سبيرز وامنيم، إلى درجة أنهم 

يمنعون بيع كل األغاني التي تصنف راب».
املــزوديــن بناء  املنتجات مــن  وأضــافــت: «نــحــن نشترى 
أن وزارة  اإلعــالم على منتجاتهم، بيد  على موافقة وزارة 
اإلعــالم ال تعطي موافقتها على أكثر من 60 في املائة من 
منتجاتهم، فــي الــوقــت الـــذي هــي متاحة فــي بــاقــي الــدول 
الــذيــن  املــواطــنــني واملــقــيــمــني  مــن  الخليجية، وهــنــاك كثير 
يلجأون إلى شراء ما يريدون من سوق دبي ويحضرونه 
إلـــى الـــكـــويـــت». وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن ضــغــوط وزارة 
اإلعــــالم لــم تــكــن بــهــذا الــشــكــل فــي الــســابــق مــع افــتــتــاح فــرع 
«فيرجن» في عام 2003، إلى أن تشدد رقابة وزارة اإلعالم 
بدأ مع مطلع عام 2007 لدرجة أن عناصر من وزارة اإلعالم 
كانوا يأتون إلى املتجر بصفة خفية للكشف عن املنتجات 

ومصادرتها.
أعلنت متاجر فيرجن ميغاستور عن  ذلــك،  وبناء على 
إغــــالق فــرعــهــا الــوحــيــد فــي الــكــويــت، والــكــائــن فــي مــاريــنــا 
مول، حيث سينهي أعماله مع نهاية شهر فبراير الجاري، 
ونوعية  مستوى  على  بالحفاظ  الشركة  الــتــزام  إطـــار  فــي 

مجموعة فروعها ومتاجرها.
وفــي إطــار ذلــك، قالت رئيسة «فيرجن ميغاستور» في 

منطقة الشرق األوسط نسرين شقير: «يؤسفنا االضطرار 
الـــى مـــغـــادرة ســـوق الــكــويــت، ونــــود أن نــعــبــر عـــن خــالــص 
شــكــرنــا لــزبــائــنــنــا املــخــلــصــني فـــي الـــكـــويـــت عــلــى دعــمــهــم 
قريبا  بكم  نلتقي  أن  املاضية، ونأمل  السنوات  مــدى  على 
الخليج وفي  فــي بقية دول  املنتشرة  األخـــرى  فــي فروعنا 
لكنه سيتيح  الــقــرار صعبا،  هــذا  كــان  لقد  واألردن.  مصر 
لنا تحسني إدارة املــوارد والتركيز على األســواق املزدهرة 

ودعم نموذج أعمال «فيرجني ميغاستور» بشكل أفضل».

املــديــر اإلقليمي للتسويق لدى  أعـــرب  أخـــرى،  مــن جهة 
الشركة طارق مصور لـ z عن التزام الشركة بمعاملة 
املوظفني املتضررين بكل إنصاف، حيث ستعرض عليهم 
فرص عمل في مجموعة ازاديا التي يملكها رجل األعمال 
اللبناني محمد ضاهر، وهي الشركة القابضة ذاتها التي 
تــمــلــك امــتــيــاز «فــيــرجــن مــيــغــاســتــور» فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا إلـــى جــانــب عـــدد مــن الــعــالمــات 
التجارية في الكويت. ويبلغ عدد املوظفني بعد تخفيض 

عددهم 28 موظفًا.
وقال: «يؤسفنا أن نخرج من السوق الكويتي، خصوصًا 
أنــنــا بنينا عــالقــة جــيــدة مــع زبــائــنــنــا، غير أن مــن يــزودنــا 
أعمالهم  بعضهم  أغــلــق  الــكــويــتــي  الــســوق  فــي  باملنتجات 
قبل نهاية العام املاضي، فيما يخطط آخرون إلى تصفية 
الــكــويــتــي فــي األيــــام القليلة املقبلة،  أعــمــالــهــم فــي الــســوق 
املنتجات مثل،  الحصول على  الصعب  بــات من  وبالتالي 
الــكــتــب واألفـــــالم والــتــســجــيــالت املــوســيــقــيــة وحــتــى بــرامــج 

األلعاب».
وأضـــــاف: «ســنــســتــمــر فـــي الــتــوســع بـــالـــدول الخليجية 
األخــرى وفــي بلدان جــديــدة، ال سيما أن هناك 7 متاجر لـ 
«فيرجن ميغاستور» في اإلمــارات، 6 منها في دبي وفرع 
واحــــد فــي ابــوظــبــي، ويــعــتــبــر الــســوق اإلمـــاراتـــي مــن اكبر 

األسواق لنا في املنطقة».
وتابع: «نحن متواجدون في املنطقة من خالل 14 فرعا 
في 6 دول، لكن بيئة العمل في الكويت باتت صعبة جدا 

مع مغادرة مزودينا من السوق الكويتي». 

 سباق مع الزمن 

 تمركز HSBC ولجنة التخصيص 
في مقر البورصة

محمد اإلتربي

تمركزت اللجنة التأسيسية املكلفة خصخصة سوق الكويت لالوراق 
الخصخصة في مقر سوق  بنك HSBC مستشار عملية  املالية ومعها 

الكويت لالوراق املالية.
وعلم ان اللجنة عقدت اجتماعًا امس في مقر البورصة الذي سيكون 

مــقــرًا مــؤقــتــا حــتــى انـــجـــاز املــهــمــة وذلـــك 
اخـــــتـــــصـــــارًا لــــلــــوقــــت واملـــــــراســـــــالت بــني 
مختلف الجهات املعنية األمر الذي يوفر 
الــوقــت والــجــهــد، ال سيما ان  الكثير مــن 
مسألة الوقت تمثل ازمة كبيرة بالنسبة 

لكل االطراف.
وافـــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة ان الــبــنــك 
املــــســــتــــشــــار حــــــــدد مــــنــــذ ايـــــــــام قـــائـــمـــة 
باملطلوبات كاملة، وعلى قدم وساق تتم 
املــال،  رأس  لتحديد  التقييم  عملية  انجا 
مشيرة الى انه بمجرد االنتهاء من هذه 
الــى مجلس  التقرير  الخطوة سيتم رفــع 
مــفــوضــي هيئة الــســوق العــتــمــاده ومــن 
اجـــراءات تأسيس  البدء مباشرة في  ثم 

شركة مساهمة عامة.
وقـــســـم فـــريـــق الــعــمــل جـــهـــوده ووزع 
ــــفــــرغ عـــــــدد مــن  بــــعــــض املـــــهـــــام حــــيــــث ت
االعـــضـــاء ملــقــابــلــة املــســتــشــاريــن وتلبية 
احتياجاتهم في اســرع وقت واتخاذ ما 

يلزم من قرارات بالتشاور السريع.
وعلمت h من مصادر مطلعة ان بنك HSBC املكلف بعملية تقييم 
اصـــول الــبــورصــة اخــتــار مكتب الــعــوضــي والــســيــف والــوقــيــان للمحاماة 
تخصيص  العــمــال  القانونية  االجــــراءات  لتولي  القانونية  واالســتــشــارات 

البورصة. 

 «املشتركة»: مناقصة بـ 3 ماليني دينار 
 قالت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت إن كتابًا وردها من لجنة 
املناقصات املركزية يحمل الرقم م م2371/60/14/ ينص على ترسية 
املناقصة رقم ق ص/ط/262 التي سبق اإلعالن عن تقديم الشركة أقل 
األسعار فيها على الشركة، وذلك بمبلغ 3 ماليني دينار وبمدة تنفيذ 

730 يومًا.
وأضافت الشركة أن املناقصة تتعلق بأعمال صيانة عامة للطرق 
بأي  الــســوق  إدارة  أنــهــا ســتــوافــي  الــكــويــت، موضحة  بــدولــة  السريعة 

مستجدات بهذا الخصوص في حينه. 

 إيمان عطية

ذكــــــرت وكــــالــــة فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي أن 
الــخــالفــات الجلية والــظــاهــرة الــتــي بـــرزت فــي أعــقــاب 
االنتخابات البرملانية األخيرة في الكويت بني مجلس 
األمــة املنتخب وحكومة معينة ســوف تستمر في أن 
تلقي بثقلها على جــدول أعمال االصــالحــات واعاقة 

الفعالية في البالد. 
أنــهــا وكما  االئــتــمــانــي  التصنيف  وكــالــة  وتضيف 
ســبــق أن أشــــــارت، فــــان فــعــالــيــة الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة 
مــتــدنــيــة نــســبــة الــــى نــظــيــراتــهــا فـــي الــتــصــنــيــف، وأن 
الــخــالفــات بـــني الــســلــطــتــني الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
يــمــكــن أن تــحــبــط التنمية االقــتــصــاديــة. وهـــو مــا من 
شأنه أن يشكل نقطة ضعف أساسية في التصنيف. 

وكانت االنتخابات البرملانية أجريت في 2 فبراير 
مــن االحتجاجات ضــد طريقة  الــجــاري، بعد أسابيع 
تعاطي الحكومة مع قضايا الفساد مما أدى الى حل 
مجلس األمة في ديسمبر املاضي واستقالة الحكومة. 
وأضــافــت «فــيــتــش»: ورغـــم عـــدم الــســمــاح بتشكيل 
وعلى  يعتبر،  الــكــويــت،فــانــه  فــي  السياسية  األحــــزاب 

نـــطـــاق واســــــــع،  أن حــــوالــــي ثـــلـــثـــي  أعــــضــــاء مــجــلــس 
ا من املعارضة  األمــة املنتخبني حديثا يشكلون جــزء
للحكومة السابقة. وقد ساعدت الحمالت االنتخابية 
التى سبقت االقتراع في توحيد املعارضة السياسية 
حــــول مـــوضـــوعـــات مــشــتــركــة مــثــل مــكــافــحــة الــفــســاد 

والحاجة الى اصالحات سياسية. 
الصعوبة  أن  فيتش  وكــالــة  تعتقد  لــذلــك،  ونتيجة 
في التوصل الى اتفاق على املستوى السياسي سوف 
يستمر فــي تــأثــيــره عــلــى االصـــالحـــات االقــتــصــاديــة، 
 %80 وقيمتها   ) التنمية  خــطــة  تنفيذ  ذلـــك  فــي  بــمــا 
الــنــاتــج املــحــلــي االجــمــالــي خـــالل 2011/2010 و  مـــن 
2014/2013)، والتى تهدف الى تعزيز البنية التحتية 
لــلــبــالد وتـــنـــويـــع مـــصـــادر الـــدخـــل بــعــيــدا عـــن الــنــفــط 

كمصدر وحيد. 
وتــصــنــف «فــيــتــش» الــكــويــت عــنــد AA مــع نــظــرة 
النفط  أسعار  تستمر  وسوف  مستقرة.   مستقبلية 
النفط  أسعار  تبلغ  أن  «فيتش»  تتوقع  اذ  املرتفعة، 
تحقيق  ضــمــان  فــي   ،2012 فــي  للبرميل  دوالر   100
رقــم مــن خــانــتــني فــي الــحــســاب الــجــاري والــفــوائــض 
املــالــيــة لــلــكــويــت والــتــى تــشــكــل مــصــدر دعــم رئيسي  

 . للتصنيف

 علي الخالدي

وقـــــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــدراســـة 
واملــبــادرات  التنموية  املــشــروعــات 
امـــــــــــس عــــــقــــــد تــــــقــــــديــــــم خــــــدمــــــات 
اســـــتـــــشـــــاريـــــة ملـــــــشـــــــروع تـــطـــويـــر 
قـــطـــاع الــبــريــد الـــعـــام مـــع ائــتــالف 
شــركــات بــقــيــادة «ارنــســت ويــونــغ 
بــقــيــمــة 805 آالف  لــالســتــشــارات» 
دينار على أال تتجاوز مدة تنفيذ 

العقد 13 شهرا.
وقـــــــال رئــــيــــس الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
عادل الرومي في مؤتمر صحفي، 
عـــلـــى هـــامـــش تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد، ان 
دراســة  بــاعــداد  املستشار سيقوم 
الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة بــاالضــافــة 
الـــى اعـــــداد كـــل مــســتــنــدات الــطــرح 
للمشروع حسب ماورد في احكام 

القانون رقم  2008/7
واضــــاف الــرومــي ان املــشــروع 
ادارة  تــــــحــــــويــــــل  الـــــــــــى  يـــــــهـــــــدف 
البالد  العام في  البريد  وتشغيل 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص املـــتـــخـــصـــص 
الـــــــذي ســـيـــقـــوم بــــــــدوره بــــاعــــادة 
الثقة باداء هذا القطاع وسيرفع 
املنفعة  ويحقق  االداء  ة  كفاء من 

للمستخدمني.
الـــبـــنـــى  تــــطــــويــــر  ان  واوضـــــــــــح 
الــتــحــتــيــة فـــي الـــــــوزارات كــافــة من 
باعتبارها  الجهاز  اولــويــات  اهــم 
شــرطــا ضــروريــا لــتــحــول الكويت 
الــى مركز مالي وتــجــاري، مشيدا 
بوزارة املواصالت في هذا الصدد 
الــتــي قـــام الــجــهــاز بـــاعـــداد اربــعــة 
مشروعات لها حتى اآلن. ووصلت 
هـــــــذه املـــــشـــــروعـــــات الـــــــى مــــراحــــل 
مــتــقــدمــة فــي االعـــــداد والـــدراســـات 
الثابت  والهاتف  املترو  فيها  بما 

وسكك الحديد ومشروع البريد.
مـــن  ايـــــــــا  ان  الــــــــرومــــــــي  واكــــــــــــد 
املــــشــــروعــــات الــــجــــاري دراســـتـــهـــا 
الشـــــــراك الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــيــهــا 

البريد) لن  (مــشــروع  مــن ضمنها 
تؤثر في العمالة الوطنية في هذا 
القطاع، متوقعا أال يتجاوز حجم 
البريد  الخاصة بخدمات  الشركة 
60 مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار، االمـــــــر الــــذي 
ال يـــدعـــو الــــى طــرحــهــا لــالكــتــتــاب 
الـــعـــام وانـــمـــا الــعــمــل وفــــق آلــيــات 
والتشغيل  الــبــنــاء  كــنــظــام  اخــــرى 

والتحويل «بي او تي».

من 9 % إلى %30
الــــخــــاص  الــــقــــطــــاع  دور  وعـــــــن 
املــــســــتــــقــــبــــلــــي بـــــعـــــد طــــــــــرح هـــــذه 
ان نسبة  الرومي  قــال  املشروعات 
مساهمة القطاع الخاص بالناتج 
املــــحــــلــــي االجـــــمـــــالـــــي فـــــي الــــوقــــت 

الحالي التتجاوز %9.
 %30 الــــــى  تـــصـــل  ان  مـــتـــوقـــعـــا 
املشاريع  كــل  وتشغيل  طــرح  بعد 
الـــتـــنـــمـــويـــة خـــــالل املــــــدة الــزمــنــيــة 

املحددة لها.

2012 العام األهم
 2012 عــــــــــــــام  ان  واضــــــــــــــــــــاف 
يــــعــــتــــبــــر مــــهــــمــــا جــــــــــدا لـــلـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي لـــلـــمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
واملــــــــبــــــــادرات مـــــن جــــهــــة ولـــخـــطـــة 
بسبب  اخـــرى  مــن جهة  التنموية 
الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن املـــشـــروعـــات 
الــحــيــويــة واالســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ســيــتــم طــرحــهــا خــاللــه بــمــا فيها 
الــشــمــالــيــة ومحطة  الــــزور  محطة 
تــــدويــــر  ومــــــشــــــروع  الــــهــــيــــمــــان  ام 
الــنــفــايــات الــصــلــبــة واملـــتـــرو الـــذي 

يعتبر االضخم.
اكــــــد وكــــيــــل وزارة  مــــن جـــهـــتـــه 
املزيدي  املحسن  عبد  املــواصــالت 
البريد  مــشــروع تطوير خــدمــة  ان 
فــــي الـــكـــويـــت ضــــــــروري لــتــطــويــر 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي الــــــــــوزارة ال 
ســيــمــا ان الــقــطــاع الـــخـــاص يــقــوم 
بــتــنــفــيــذ االعــــمــــال بـــكـــفـــاءة عــالــيــة 
ويـــرتـــقـــي بــالــخــدمــات ملــســتــويــات 
عاملية في هذا القطاع  بعيدا عن 
املستندية  والدورة  البيروقراطية 
االمر الذي سيعيد الثقة الى قطاع 
يعتبر  والــذي  الكويت  في  البريد 
من القطاعات الرئيسية في الدول 

املتقدمة.
مــــشــــروع  ان  املــــــزيــــــدي  وقــــــــال   
مــشــروعــات  اول  املـــتـــرو ســيــكــون 
ســيــتــم  الــــتــــي  املـــــواصـــــالت  وزارة 
طرحها للتنفيذ بعد ان اصبحت 
الــــــــــــدراســــــــــــات الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة لــــهــــذا 
املـــــشـــــروع لـــــدى مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــانــتــظــار املـــوافـــقـــات، مــشــيــرا الــى 
ان مشروعات الــوزارة كافة تسير 
وفــق الــجــدول الزمني املــعــد لهذه 

االغراض. 

قالت شركة االتصاالت املتنقلة «زيــن» إنه عطفا 
على اعالنها السابق بتاريخ 2012/01/03  الخاص 
بـــالـــدعـــوى املـــرفـــوعـــة مـــن وكـــيـــل  وزارة املـــواصـــالت 
بصفته ضد «زين»، وذلك بشأن ندب خبير لتحديد 
قيمة مبلغ التعويض املناسب للوزارة مقابل خدمة 
الدفع املسبق التي تقدمها الشركة، فإن وكيل وزارة 
املحكمة  حــكــم  باستئناف  قـــام  بصفته  املـــواصـــالت 
الكلية «أول درجة» الذي صدر بتاريخ 29 ديسمبر 
2011 ونص على رفض الدعوى  «ملصلحة الشركة»، 

موضحة أن املحكمة حددت جلسة 20 مارس املقبل 
للنظر باالستئناف.

وأفــــــــــادت «زيـــــــــن» أن الـــقـــضـــيـــة املــــــذكــــــورة اعـــــاله 
مرتبطة بها دعــوى اخــرى مرفوعة من  وكيل وزارة 
املــواصــالت بصفته بشأن نــدب خبير لتحديد عدد 
 26 لها جلسة  تــحــدد  املسبق،  وقد  الــدفــع  مشتركي 
مــــارس املــقــبــل لـــــورود الــتــقــريــر «املــحــكــمــة الــكــلــيــة»، 
أي  فــور ورود  الــســوق  إدارة  أنــهــا ستوافي  مضيفة 

مستجدات إليها.  

 عقد مع «ارنست اند يونغ»  فعالية الحكومة متدنية.. والمعارضة كبيرة 

 الوزارة تطلب تعويضًا مقابل خدمة الدفع المسبق 

«فيتش»: نتائج االنتخابات الكويتية
قد تحبط التنمية.. واإلصالح االقتصادي

بدء دراسة جدوى
خصخصة البريد

«زين»: النظر في استئناف «املواصالت» 
20 مارس املقبل

وزارة اإلعالم تمنع تسويق 
60% من املنتجات

املوردون يصّفون
أعمالهم وآخرهم

كان «ميوزيك ماستر» 

آالف املمنوعات تشمل 
الكتب واألفالم واأللعاب 
والتسجيالت املوسيقية

ممنوع استقدام مغنني 
لتوقيع ألبوماتهم..
مثل ليدي غاغا

خنق واضح لحرية
اقتناء منتجات أدبية

وفنية وترفيهية

الرومي: شركة 
رأسمالها 60 
مليون دينار.. 

والترسية بطريقة 
B.O.T

املزيدي: دراسات 
املترو لدى 

مجلس الوزراء.. 
وجاهزون للبدء 

بالتنفيذ

اختيار مكتب 
العوضي 
والسيف 
والوقيان 

لالستشارات 
القانونية

 تصفية 
   بدأت التصفيات النهائية في فيرجن ميغاستور بنسبة حسومات تتراوح بني 50 
وحتى 70 في املائة، على كل املنتجات، وتتراوح اسعار االسطوانات الغنائية بني نصف 
دينار إلى دينار، فيما تشمل املنتجات األخرى الحسومات التي تتعدى حدود 70 في 

املائة في معظمها. 

هل االغالق من {بركات} الخوف من مجلس االمة الجديد؟ ●
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   دبي - العربية نت - تعتزم الحكومة املصرية، ممثلة في وزارة املالية، االعتماد ألول 
مرة على آلية طرح سندات إسالمية «صكوك» بقيمة ملياري دوالر، على أن يتولى البنك 

األهلي املصري تسويق الطرح، الذي سيقتصر على السوق الخارجي. 

 مصر تعتزم ألول مرة
طرح صكوك بملياري دوالر  

ز على خدمات المعلومات واإلنترنت والحزم العريضة   الشركات تركِّ

أسواق االتصاالت الخليجية وصلت إلى حالة التشبع

ع األول 
ّ
 «نوكيا» ما زالت املصن

للهواتف املحمولة في العالم 
الــســوق شملت  لــدراســات   IDC لــدراســة أصدرتها مؤسسة  وفقًا 
الرابع من عام 2011، فإن نوكيا  الهواتف املحمولة للربع  شحنات 
ما زالت األولى عامليًا بحصة تبلغ 26.6 في املائة من السوق، حيث 
شحنت خالل العام ما مجموعه 417.1 مليون جهاز، وهو انخفاض 

بنسبة 7.9 في املائة عن العام الذي يسبقه.
وتــراجــع مبيعات نوكيا جــاء على حساب ارتــفــاع حصة كل من 
سامسونغ وآبل، فاألولى استحوذت على نسبة 22.8 في املائة من 
السوق، والثانية حصلت على 8.7 في املائة. سامسونغ شحنت أكثر 
من 90 مليون هاتف للمرة األولى في تاريخها، وآبل شهدت ارتفاعًا 

في حصتها من السوق بنسبة 128.4 باملائة عن عام 2010.
يذكر أن إحصائيات IDC تعنى بسوق الهواتف بشكل عام. أما 
لو نظرنا إلى سوق الهواتف الذكية تحديدًا، فسنرى أرقامًا مختلفة، 
آبل  فوفقًا لتقرير أخير أصدرته Strategy Analytics، فقد أصبحت 
الذكية بحصة من  للهواتف  األول  املصّنع  املاضي  العام  مع نهاية 
السوق تبلغ 23.9 في املائة، متفوقة بفارق بسيط على سامسونغ 
التي تحظى بنسبة 23.5 فــي املــائــة مــن الــســوق. أمــا نوكيا فتشهد 
سقوطًا كبيرًا إذا ما تحدثنا عن الهواتف الذكية بحصة من السوق 

تبلغ 12.6 في املائة فقط.
وبــحــســب IDC، فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن أن الــهــواتــف الــذكــيــة تنمو 
زالـــت تشكل  مــا   feature phones املنخفضة  الــهــواتــف  فــإن  بــســرعــة، 

أغلبية شحنات الهواتف النقالة في العالم. 

 مبيعات الهواتف الذكية تجاوزت 
أجهزة الكمبيوتر في 2011 

   أعــلــنــت شــركــة Canalys عــن نــتــائــج دراســــة إحــصــائــيــة أجــرتــهــا، 
الــهــواتــف الذكية فــي عــام 2011 تــفــوق عدد  بينت أن عــدد شحنات 
شحنات أجهزة الكمبيوتر. ووفقًا للتقرير، فقد تم شحن ما يقارب 
بـ 415 مليون جهاز  العام املاضي، مقارنة  488 مليون هاتف ذكي 

كمبيوتر.
الطلب على  أكبر في  ارتفاعًا  عــام 2001 شهد  إن  الشركة  وقالت 
أجهزة النيتبوك منه على أجهزة سطح املكتب أو أجهزة النوتبوك، 
كما شهد ارتفاعًا أكبر على الحواسب اللوحية، مما خلق املزيد من 
املنافسة ألجهزة الكمبيوتر الشخصي. لكن الحواسب اللوحية لم 

تترك أثرًا يذكر على مبيعات الهواتف الذكية.
الــســوق سيستمر  فــي  الذكية  الهواتف  أن حجم  التقرير  وتــوقــع 
املقبلة، حتى يتحول من مجال ضيق  السنوات  التوسع خــالل  في 
إلـــى مــجــال رئــيــســي ومــســيــطــر. فكلما انــخــفــضــت أســعــار الــهــواتــف 
إلى  باإلضافة  كبير،  بشكل  انتشارها  على  هــذا  سيساعد  الذكية، 
لـــدى املستهلكني الســتــخــدام  ذلـــك أصــبــحــت هــنــاك حــاجــة متنامية 

التطبيقات واستهالك اإلنترنت من هواتفهم املحمولة.
يــذكــر أن دراســـــة أخـــيـــرة أصـــدرتـــهـــا شــركــة Nielsen، وجــــدت أن 
الهواتف الذكية، التي تم بيعها في عام 2011، تشكل 60 في املائة 

تقريبًا من مجموع الهواتف املباعة. 

 أميركا: 20% من صفحات اإلنترنت 
املشاهدة.. تعود لـفيسبوك 

   ذكـــــر مـــوقـــع فـــيـــســـبـــوك، فــــي مـــعـــرض نـــشـــره لــبــعــض املــعــلــومــات 
واإلحــصــائــيــات، تــزامــنــًا مــع طـــرح أســهــمــه لــالكــتــتــاب الـــعـــام، بعض 
األرقــــام حــول الــشــهــرة والــنــجــاح الــلــذيــن يحققهما املــوقــع. منها أن 
املـــوقـــع يــمــتــلــك 845 مــلــيــون مــســتــخــدم فــعــال شــهــريــًا، نــصــفــهــم من 

املستخدمني اليوميني.
لـــلـــدراســـات اإلحــصــائــيــة أصــــــدرت تــقــريــرًا   Hitwise لــكــن شـــركـــة
يتضمن إحصائيات أخرى حول املوقع في الواليات املتحدة. منها 
أن املــوقــع يــشــهــد اآلن زيــــارة مــن أصـــل كــل 11 زيــــارة فــي الــواليــات 
املــتــحــدة، وصــفــحــة ُمــشــاهــدة مــن أصـــل خــمــس صــفــحــات. أي أن 20 
فــي املــائــة مــن عــدد الصفحات املــشــاهــدة فــي الــواليــات املــتــحــدة هي 

صفحات الفيسبوك.
الــزيــارة هو عشرون دقيقة. كما  ان متوسط فترة  التقرير  وقــال 
تبني أن املوقع أكثر شيوعًا لدى السيدات، حيث شكلن 57 في املائة 

من مجموع الزيارات خالل الشهور الثالثة األخيرة. 

        خالد كبي
 يــبــدو أن ســـوق االتـــصـــاالت قــد وصـــل إلـــى نقطة تشبع 
الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، خصوصًا  فــي منطقة 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الـــتـــي بــــات تــركــيــز 
شركات االتصاالت فيها يصب بشكل أساسي على خدمة 
املعلومات، ال سيما أن معظم املشغلني باتت لديهم رخصة 
التشغيلية  عملياتهم  يركزون  باتوا  لذلك  الثالث،  الجيل 
الــجــوال والحزم  املضافة واالنــتــرنــت  القيمة  على خــدمــات 
العريضة املتنقلة، التي باتت تقود السوق بشكل أساسي.

الثاني  املشغل  موبايلي،  شــركــة  تــركــز  السعودية  ففي 
فـــي الـــســـوق، لــلــســيــطــرة عــلــى تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات، اذ 
تعتبر إدارة شركة موبايلي بأنها اختارت االستراتيجية 
الصحيحة في هذا التوجه، خصوصًا ان السوق السعودي 
ال يـــزال أدنـــى مــن مــســتــويــات االخـــتـــراق فــي هـــذا الــجــانــب، 
وبالتالي فان فرص النمو ال تزال كبيرة في هذا التوجه. 
االستثمار في  فان  وبالنسبة لشركة هيرميس لألبحاث، 
هذا االتجاه يعطي الشركة مركزا مهما في السوق، وهي 
تعتبر من أكثر الشركات تطورا من الجانب التكنولوجي 

في املنطقة.

الجيل الرابع
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، يـــــحـــــتـــــاج االســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي هـــــذه 
املــال، لكن زيــادة رأس  إلــى مزيد من رأس  التكنولوجيات 

املــال هــذه، ستدر على الشركات إيــرادات اكبر، كما ينتظر 
من الشركات أن تنفق بشكل اكبر على تكنولوجيات شبكة 
الــذي أعلنت  الجيل الرابع خالل العام الجاري، في الوقت 
فيه كل من الشركات العاملة في السعودية واإلمــارات عن 

إطالق شبكة الجيل الرابع ضمن معايير محددة.
ويــبــدو أن شــركــات االتــصــاالت الخليجية ال تـــزال أكثر 
أفريقيا، فعلى سبيل  تطورا في شبكاتها من دول شمال 

املــثــال ال تــــزال خــدمــات الــجــيــل الــثــالــث غــيــر مــطــروحــة في 
الــذي يملك هــذه الرخصة وخدماتها  الــجــزائــر فــي الــوقــت 
تملك  والــجــزائــر  الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس  دول  جميع 
اقتناصها  تــم  الجانب،  هــذا  فــي  لالستثمار  كبيرة  فرصة 
من قبل رجل األعمال املصري نجيب ساويرس الذي حقق 
الــكــثــيــر مـــن األربـــــاح نــتــيــجــة الســتــثــمــاراتــه هــنــاك فـــي هــذا 

املجال.

ويــشــيــر تــقــريــر هــيــرمــيــس إلــــى أن رأس املــــال املــطــلــوب 
لالستثمار في شبكة الجيل الرابع ليس كبيرا كما يصوره 
املحللون، وان االستثمار في الجيل الثالث كان أكثر تكلفة 
فــي حينه، ألنــهــا تطلب شبكات جــديــدة وســرعــات تطرح 
التحتية  البنية  بــني  الــيــوم  االخــتــالف  لكن  األولــــى،  للمرة 
الخاصة بشبكة 3.5 أو 4 لن يتطلب الكثير من التعديالت.

وعلى الرغم من ذلك، فان فرص النمو في شمال افريقيا 

اليوم هي اكبر بكثير من النمو في دول مجلس التعاون 
الخليجي، على الرغم من أن إجمالي الناتج املحلي هو اقل 
بكثير من الدول الخليجية، إال أن معدل اختراق االتصال 
املائة، كما  الخليج قد تعدى حاجز 110 في  الصوتي في 
أن غالبية املشتركني يملكون شريحتي اتصال، وبالتالي 
يــفــســر تـــوجـــه الــــشــــركــــات نـــحـــو االســـتـــثـــمـــار فــــي خـــدمـــات 

املعلومات. 

االستثمار في الجيل الرابع 
والتقنيات الجديدة
يحتاج إلى املزيد

من رؤوس األموال

 تقرير «بيتك لألبحاث»: 

إصدارات قياسية للصكوك في يناير بقيمة 20.2 مليار دوالر

بنك قطر اإلسالمي
أنـــهـــت صـــكـــوك مـــصـــرف قـــطـــر اإلســــالمــــي شــهــر 
الشهر  لتنهي  نــقــاط أســـاس،  قـــدره 5  بــارتــفــاع  يناير 
الصافية  األربــــاح  أن  يــذكــر   .%2.991 مــســتــوى  عــنــد 
للمصرف قد سجلت مؤخرا تراجعا بنسبة %32.6 
فــي الــربــع األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي. وكـــان املصرف 
قد سجل أرباحا صافية بلغت في الربع املنتهي في 
31 ديسمبر 2011 مقدارها 265 مليون ريال قطري 
عــام 2010  مــن  نفسه  للربع  مماثلة  بــأربــاح  مــقــارنــة 
بلغت 393 مليون ريــال قطري. ومــع ذلــك، فــإن البنك 
حقق أرباحا صافية للسنة املالية 2011 كاملة بلغت 
1.37 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8% عن أرباح 

عام 2010 نتيجة للنمو في الدخل من االستثمار.

بنك املشاركة الكويتي ـ التركي
سجلت صكوك بنك املشاركة الكويتي ـ التركي، 
«كوفيت ترك»، والتي تبلغ قيمتها 100  واملشهور بــ
انخفاضا   2013 عــام  فــي  وتستحق  دوالر  مليون 
في العوائد قدره 5 نقاط أساس خالل شهر يناير 
عند مستوى  الشهري  األداء  أنهت  وبذلك  املاضي، 
5.2%، وذلك بعد أدائها املتميز في ديسمبر 2011 
وتــســجــيــلــهــا ارتـــفـــاعـــات بـــــ80 نــقــطــة أســــاس خــالل 
الــعــديــد من  هــنــالــك  ان  إلـــى  يــشــار  ديسمبر 2011. 
اإلصــدارات من بنوك املشاركة التركية مخطط ألن 
ـ  الــبــركــة  يتم إطــالقــهــا خــالل عــام 2012، مثل بنك 
تركيا، الذي يهدف إلى إصدار صكوك بقيمة 200 

مليون دوالر خالل الربع األول.

أداء وعوائد
دائرة دبي املالية

انخفض العائد على صكوك دبي الحكومية، التي 
تبلغ قيمتها 1.25 مليار دوالر، وتستحق في عام 
2014 بمقدار 34 نقطة أساس وصوال إلى %5.03 
وذلــك بانخفاض عن شهر ديسمبر.. وكــان شهر 
يناير املاضي قد شهد  موجة من اإلصــدارات في 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة، بما في ذلك إصدار 
صـــكـــوك مـــصـــرف اإلمــــــــارات اإلســــالمــــي، وشــركــة 
تمويل إضافة إلى إصدار  بنك الخليج األول ومقره 
فــي أبــوظــبــي، وحــتــى إن كــانــت الــعــوائــد على أدوات 
الدين املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية قليلة، فإنها 
ما زالت تجذب املقترضني بعيدا عن أســواق الدين 

التقليدية.

صكوك ماليزيا األولى العاملية
التعليق: انخفض  العائد على الصكوك املاليزية 
العاملية املستحقة في عام 2015 خالل شهر يناير 
أســاس،  بـــ 18 نقطة  تراجعا  أداؤهـــا  ، حيث سجل 
انخفاضا من 2.4% وصوال إلى 2.3%.. وانخفض 
ــعــائــد عــلــى هــــذه  الـــســـنـــدات اإلســـالمـــيـــة املــالــيــزيــة  ال
واملقومة بالرينجت، التي تبلغ مدتها خمس سنوات، 
إلى أدنى مستوى لها في نحو ثالث سنوات وسط 
تكهنات صناع القرار إلى انخفاض أسعار الفائدة 
ــعــائــد عــلــى صــكــوك  فـــي الـــربـــع األول. وانــخــفــض ال
عام  في  تستحق  التي  بالرينجت  املقومة  الحكومة 
2017  بــمــقــدار خمس نــقــاط أســـاس خــالل يناير، 

ووصلت إلى %3.31.
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■ املصدر: مجموعة هيرميس املالية ■
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مدة اإلصدارحجم اإلصدارالعملةهيكلةبلد اإلصداراإلصدار
10 سنوات4.000.00ريال سعوديمرابحةماليزياصكوك هيئة الطيران املدني

27 سنة1.748.50رنغيت ماليزيمشاركةماليزياصكوك شركة بالس النشاء وادارة الطرق
26 سنة1.748.50رنغيت ماليزيمشاركةماليزياصكوك شركة بالس النشاء وادارة الطرق
25 سنة572.24رنغيت ماليزيمشاركةماليزياصكوك شركة بالس النشاء وادارة الطرق
24 سنة572.24رنغيت ماليزيمشاركةماليزياصكوك شركة بالس النشاء وادارة الطرق
23 سنة508.66رنغيت ماليزيمشاركةماليزياصكوك شركة بالس النشاء وادارة الطرق

5 سنوات500.00دوالر أميركيوكالةماليزياصكوك بنك االمارات االسالمي
5 سنوات500.00دوالر أميركيوكالةماليزياصكوك بنك الخليج األول

6 سنوات491.07رنغيت ماليزيمرابحةماليزياصكوك بنك نيجارا املاليزي
6 أشهر491.07رنغيت ماليزيمرابحةماليزياصكوك بنك نيجارا املاليزي

 أكبر 10 إصدارات صكوك من ناحية حجم اإلصدار (يناير 2012) 

 الصكوك املزمع إصدارها التي أعلن عنها في يناير 2012 
■ املصدر: بلومبرغ، زاوية، املؤسسات املالية االسالمية، بيتك لألبحاث ■

حجم اإلصدارالعملةهيكلةبلد اإلصداراإلصدار
272.2درهم إماراتيغير متوافراإلماراتنخيل

500دوالر أميركيوكالةاإلماراتصكوك شركة ماجد الفطيم
غير متوافرغير متوافرغير متوافراإلمارات HSBC  أمانة

 غير متوافردوالر أميركيغير متوافرماليزياصكوك ماليزيا األولى
200دوالر أميركيغير متوافرماليزياطيران آسيا

 ذكـــر تــقــريــر أعــدتــه شــركــة بــيــتــك لــألبــحــاث املـــحـــدودة، 
حول  «بيتك»  الكويتي  التمويل  بيت  ملجموعة  التابعة 
املاضي،  يناير  خــالل شهر  العاملية  الصكوك  ســوق  أداء 
أن إصدارات الصكوك واصلت زخمها القوي خالل الفترة 
أعلى  أمــيــركــي، وهـــو  مــلــيــار دوالر   20.2 لتبلغ  املـــذكـــورة 
إصــــدار شــهــري حــتــى اآلن، مــشــيــرا فــي هـــذا الــصــدد إلــى 
أن اصـــــدارات صــكــوك الــشــركــات اســتــحــوذت عــلــى حصة 
األولــى  للمرة  الــســيــاديــة  نظيرتها  تــراجــع  مقابل  األســـد 
منذ عام 2007، وقال التقرير: مثلما كان عليه الحال في 
يناير 2011، استمر الزخم في إصــدارات الصكوك لشهر 
يــنــايــر 2012 مـــع إصـــــــدارات كــبــيــرة فـــي الـــســـوق حطمت 
بلغ مجموع  إذ  الــصــكــوك.  القياسية إلصــــدارات  األرقــــام 
أعــلــى  يـــنـــايـــر، وهــــو  فـــي  االصــــــــدارات 20.2 مــلــيــار دوالر 
إصــدار معدل شهري حتى اآلن، وبزيادة بنسبة %23.1 
على أساس سنوي. ساهم في تحقيق هذا الرقم الضخم 
مــن االصــــدارات، اإلصـــدار الــذي أعلنت عنه شركة بالس 
بيرهاد، وهي اكبر شركة لبناء وتشغيل الطرق السريعة 
مــلــيــارات دوالر،  بــلــغــت قيمته 9.7  فــي مــالــيــزيــا، والــــذي 
ومحطاتها  الــســريــعــة  الــطــرق  بتشغيل  تــقــوم  والــشــركــة 
مــرور  أنــحــاء ماليزيا وتجني رســومــا مقابل  فــي جميع 

السيارات في هذه الطرق. 
وكـــــان مـــن ضــمــن االصـــــــــدارات الــــبــــارزة أيـــضـــا، ثــالثــة 
إصــــدارات مــن دولــة اإلمــــارات العربية املــتــحــدة، وتركزت 
املالية.حيث  الخدمات  جميع هــذه االصـــدارات في قطاع 
اصـــدر مــصــرف اإلمــــارات اإلســالمــي صكوكا بقيمة 500 
مليار   1.5 االكــتــتــاب مبلغ  هــذا  وقــد جمع  مليون دوالر، 
بثالث  لالكتتاب  املــطــلــوب  املبلغ  حجم  متخطيا  دوالر، 
مرات، وعلى الرغم من أن معدل العائد على هذه الصكوك 
اقــــل نــســبــيــا مـــن عـــوائـــد الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة فـــي دبـــي، 
الــذي يستحق فــي عــام 2015 بلغ 483 نقطة  فــان العائد 
العائد للسندات  التبادل، بينما يبلغ  أســاس فوق سعر 
التي تستحق فــي عــام 2020 مــا قــدره 511 نقطة أســاس 
فوق سعر التبادل. وباملثل، فان بنك الخليج األول أنجز 
وبنجاح إصــدار صكوك بقيمة 500 مليون دوالر ضمن 
خــطــتــه الــهــادفــة إلـــى إصــــــدارات صــكــوك مــجــمــوعــهــا 3.5 
مليارات دوالر، حيث تمت تغطية االكتتاب في اإلصدار 
األخير والذي بلغت قيمته 500 مليون دوالر بمعدل 2.8 
مــرة أكــثــر مــن املــطــلــوب. فيما أصـــدرت شــركــة تمويل في 
مليون   300 قيمتها  بلغت  املــاضــي صكوكا  يناير  شهر 
املذكورة  الصكوك  ان هيكلة  بالذكر  الجدير  دوالر. ومن 

كانت جميعها صكوك وكالة وعمرها يبلغ 5 سنوات.
السعودية  العربية  اململكة  الفــت، شهدت  تطور  وفــي 
إطالق أول إصــدار من الصكوك شبه السيادية األول فى 
املدني  للطيران  العامة  الهيئة  أصدرتها  والــتــي  الــبــالد، 
يــعــادل 4 مليارات  مــا  أو  وبلغت قيمتها 15 مليار ريــال 

دوالر.

سيادي وشركات
يناير،  شهر  فــي  الــســيــاديــة  الهيئات  أداء  وبمالحظة 
نرى ان إصدارات الصكوك من الهيئات السيادية ساعدت 
بنسبة 19.9% فــي إصــــدارات الــســوق األولــيــة، وهــي أقل 
حصة فــي الــســوق منذ عــام 2007، فــي حــني أن الشركات 
الهيئات  ســاهــمــت  فيما   %60.3 نسبة  عــلــى  اســتــحــوذت 
املرتبطة بالحكومات بنسبة 18.8%. وبالنظر إلى إصدار 
الشركات من الصكوك، نرى ان نسبة 89.3% من صكوك 
الــشــركــات ساهمت فيه الــشــركــات املــالــيــزيــة، فــي حــني ان 
نسبة 10.7% املتبقية ساهمت فيها شركات من اإلمارات 

العربية املتحدة.
وبــالــنــظــر إلــــى الــعــمــلــة املـــصـــدرة بــهــا الـــصـــكـــوك، فــان 
الــريــنــغــيــت املـــالـــيـــزي مـــا زال يــهــيــمــن عــلــى اإلصـــــــدارات 
في  الــســعــودي  الــريــال  جـــاء  فيما   .%73.2 بلغت  بحصة 
املركز الثاني بإصدارات بلغت 19.8%، بينما استحوذت 
 ،%6.4 األميركي على نسبة  بــالــدوالر  املصدرة  الصكوك 
وبلغت إصدارات الدينار البحريني نسبة 0.5%، وأخيرا 

بلغت االصدارات من الداالسي الغامبي نسبة %0.01 .
وبالنظر إلى مجمل االصدارات في شهر يناير 2012، 
نالحظ انه تم إطــالق ما مجموعه 67 إصــدارا للصكوك، 
وذلــك مقابل 54 إصــدارا في ديسمبر 2011 و 78 إصدار 
فــي نوفمبر 2011، ومــن بــني هــذه الصكوك املــصــدرة في 
للشركات  الصكوك  املاضي، استحوذت إصــدارات  يناير 
على نصيب األسد، حيث بلغت 51 إصدارا بلغت قيمتها 
من  نوفمبر  شــهــر  أداء  مــع  ومــقــارنــة  دوالر،  مــلــيــار   12.2
إصــــدارات الــشــركــات نــرى أن هــنــاك زيـــادة بلغت %1527 
حــيــث كــانــت فــي نــوفــمــبــر عــنــد 750 مــلــيــون دوالر، فيما 
سجلت االصدارات السيادية في يناير إطالق 15 إصدارا 
إصـــدارات  مقابل  وذلــك  دوالر،  مليارات   4 قيمتها  بلغت 
بقيمة 4.3 مليارات دوالر في نوفمبر بانخفاض نسبته 
7%، فيما بقيت اصدارات الهيئات الحكومية ذات الصلة 
مليارات   4 يناير  فــي  بلغت  حيث  نفسه،  املــســتــوى  عند 

دوالر وهو املستوى نفسه لشهر نوفمبر 2011. 

الشركات
تتصدر سوق اإلصدارات 

والحكومات تتراجع

 الصكوك وفق بلد اإلصدار 

(مليون دوالر)





٣٦اقتصاد
األربعاء ١٦ربيع األول ١٤٣٣هـ - ٨ فبراير ٢٠١٢ - السنة ٤٠ - العدد ١٣٨٩٨

 كونا - قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 1.62 دوالر اميركي في تداوالت امس 
االول، ليستقر عند مستوى 111.96 دوالرا للبرميل، مقارنة بــ 110.34 دوالرات في تداوالت يوم الجمعة املاضي.

وتواصل اسعار النفط ارتفاعاتها منذ نهاية االسبوع املاضي بفعل عدة عوامل، ابرزها تطورات امللف االيراني 
والتهديدات االيرانية للغرب والحظر املفروض على طهران، اضافة الى العنف الحاصل في سوريا،  

  عمومية شهدت أسئلة وتحفظات 

{املتحدة للخدمات الطبية}:
ارتفاع األصول وانخفاض املطلوبات

  بسبب غياب الثقافة التأمينية 

  «وثاق»: التأمني على الحسابات 
البنكية يحميها من القرصنة

 كـــــونـــــا - أكــــــــــدت شـــــركـــــة وثــــــاق 
للتأمني التكافلي ضرورة التأمني 
عــــلــــى الـــــحـــــســـــابـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة 
لــلــعــمــالء والـــشـــركـــات ضـــد فــقــدان 
الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــخـــــاصـــــة واملــــــواقــــــع 
االلكترونية من هجمات القرصنة، 
خــصــوصــا فــي ظــل غــيــاب الثقافة 

التأمينية في هذا املجال «املهم».
وقــــال مــديــر اعـــــادة الــتــأمــني في 
الشركة الصادق الطوالي انه بات 
مــهــّمــا الـــتـــأمـــني عــلــى الــحــســابــات 
الــشــخــصــيــة لـــلـــعـــمـــالء مــــن فـــقـــدان 
الـــبـــيـــانـــات الــــخــــاصــــة والـــتـــصـــدي 
للقرصنة االلكترونية، التي تزداد 
بـــــاطـــــراد يــــومــــا بـــعـــد يــــــــوم، وفـــقـــا 
املتخصصة  االحصائيات  الحدث 
بذلك، مما أصبح بمنزلة التهديد 

والجهات  الشركات  الــى  بالنسبة 
املصرفية قاطبة.

وأوضــــــح الـــطـــوالـــي ان صــنــاعــة 
أســـاســـيـــا  دورا  لـــعـــبـــت  الــــتــــأمــــني 
فــــــي املــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــــثــــــروات 
االقــــتــــصــــاديــــة واملـــمـــتـــلـــكـــات، بــمــا 
املادية  الخسائر  تعويض  يضمن 
الــتــي تــلــحــق بــاالقــتــصــاد عــمــومــا، 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــتــــعــــويــــض املـــنـــاســـب 
لــلــمــنــشــآت االقـــتـــصـــاديـــة فـــي حــال 
تــــــضــــــررهــــــا، مـــــمـــــا يــــمــــكــــنــــهــــا مـــن 
االنتاجية،  العملية  االستمرار في 
بــمــعــنــى املــســاعــدة عــلــى اســتــمــرار 
االقــتــصــاد مــن خالل  دوران عجلة 
احـــــيـــــاء الــــــوحــــــدات االقـــتـــصـــاديـــة 

املتضررة.
ان  يــنــبــغــي  الــــبــــنــــوك  ان  وذكـــــــر 

تـــــفـــــرض عــــلــــى الــــعــــمــــالء رســــومــــا 
حساباتهم  على  للتأمني  بسيطة 
الشخصية مــن االخــتــراق وفــقــدان 
الــبــيــانــات والــحــال كــذلــك بالنسبة 
الــــــــى الــــــشــــــركــــــات االســــتــــثــــمــــاريــــة 
والــصــنــاديــق «لـــــذا، فــمــن املــهــم ان 
املــواقــع املهمة مغطاة  تــكــون هــذه 
من قبل شركات التأمني ضد خطر 

االختراق وفقدان البيانات».
وبــني الطوالي ان ما ساهم في 
قــلــة الـــحـــاجـــة الــــى هــــذا الـــنـــوع من 
الـــتـــأمـــني اعـــتـــقـــاد الـــشـــركـــات انــهــا 
بـــمـــنـــأى عــــن مـــخـــاطـــر الـــقـــرصـــنـــة، 
الحماية  تــوفــيــر  عــلــى  تعتمد  لـــذا 
الـــذاتـــيـــة واالحـــتـــفـــاظ بــاملــخــاطــرة، 
لكن ربما يتغير الوضع هذا، حال 

وقوع حادثة كبيرة. 

  ارتفاع الطلب على العقار في اكسفورد 

«غيتهاوس»: زيادة العوائد
في قطاع سكن الطلبة

أعلن بنك غيتهاوس بي أل سي 
استثماري  بنك  وهــو  غيتهاوس، 
يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية 
ومبادئها، مقره مدينة لندن، عن 
تحقيق عوائد اضافية ملستثمريه 
الخليجيني بعد استكماله بنجاح 
اســـتـــثـــمـــارا   2010 ســبــتــمــبــر  فـــــي 
فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، حــيــث حقق 
مــجــمــعــا ســكــن الـــطـــالب اكــســفــورد 
بروكس زيــادة قصوى في القيمة 

 %9.3 إلــــــى   %9 مـــــن  االيـــــجـــــاريـــــة 
سنويا.

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، صـــــرح 
ســتــيــوارت جــارفــس نــائــب رئيس 
إدارة العقار في البنك قائال «إننا 
في بنك غيتهاوس مسرورون جدا 
السنوية  االيــــرادات  لــزيــادة نسبة 
لــلــســكــن الــطــالبــي فـــي اوكــســفــورد 
 ،«%9.3 إلــــــــى  ســــنــــويــــا   %9 مــــــن 
معتبرا مواصفات البناء الخاصة 

شـــريـــحـــة أســــاســــيــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
العقاري تقدر قيمتها بحوالي 6.5 
مليارات جنيه استرليني سنويا 
فـــــي املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة وحــــدهــــا، 
البريطانية  الــجــامــعــات  وتــتــوقــع 
تزايد اعداد طالبها بمعدل يفوق 
في  النمو  أضــعــاف معدل  بعشرة 
مــشــاريــع ســكــن الــطــالب الــجــديــدة 
مما يخلق حالة من زيــادة وتيرة 

الطلب على هذه الوحدات.

        سعود الفضلي

شـــــهـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
الطبية  لــلــخــدمــات  املــتــحــدة  للشركة 
الــتــي عــقــدت أمــــس، بــنــســبــة حــضــور 
املــــســــاهــــمــــني،  مـــــــن   %87.3 بــــلــــغــــت 
وزارة  نــــصــــيــــب  كـــــــــان  تـــــحـــــفـــــظـــــات، 
التجارة منها اثنني، أحدهما يتعلق 
عن  الــشــركــة  بــيــانــات  تقديم  بتأخير 
السنة املنتهية في 31 مــارس 2011، 
والذي أرجعه رئيس مجلس اإلدارة 
والــعــضــو املــنــتــدب فـــي الــشــركــة إلــى 
الوقت الذي يأخذه تجميع البيانات 
والزميلة،  التابعة  للشركات  املالية 
قائًال إن الشركة ستتالفى ذلك بعد 
نهاية السنة املالية لجميع الشركات 
التابعة، لتكون في 31 مارس من كل 
عــــام. أمـــا الــتــحــفــظ الــثــانــي، فيتعلق 
بـــتـــمـــلـــك الــــشــــركــــة لــــشــــركــــات أخـــــرى 

بنسبة %100.
ورغـــــــم إقــــــــرار عـــمـــومـــيـــة الـــشـــركـــة 
بــاألغــلــبــيــة لــجــمــيــع الــبــنــود الـــــواردة 
عــلــى جـــدول أعــمــالــهــا، فـــإن عـــددًا من 
املــســاهــمــني تــقــل مــلــكــيــاتــهــم عـــن %5 
مــن رأســـمـــال الــشــركــة تــحــفــظــوا على 
جميع تلك البنود، وأهمها املصادقة 
عــلــى الــبــيــانــات املــالــيــة لــلــشــركــة عن 
السنة املنتهية في 31 مــارس 2011، 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــجــلــس 
املوافقة  أربـــاح،  توزيع  بعدم  اإلدارة 
أطـــراف ذات صلة،  التعامل مــع  على 
اعــــتــــمــــاد مــــكــــافــــأة أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
اإلدارة وإخالء طرفهم وإبراء ذمتهم 
عـــــن كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــصـــرفـــاتـــهـــم 
القانونية عن السنة املنتهية في 31 
إدارة  انتخاب مجلس  مــارس 2011، 
جديد لفترة السنوات الثالث املقبلة، 
إضــــافــــة إلـــــى إعـــــــادة تــعــيــني مـــراقـــب 

الحسابات.

تحفظات وأسئلة
املساهمني  هـــؤالء  تحفظ  وشــمــل 

عددًا من النقاط أهمها: 
ــــ تساؤل حول وجود ذمم متأخرة 
ديــــنــــار، ضمن  مـــاليـــني   3.05 بــقــيــمــة 

املـــيـــزانـــيـــة تــمــثــل 58% مـــن إجــمــالــي 
الذمم التجارية البالغة 5.31 ماليني 
دينار، وهو ما فسره عضو مجلس 
إدارة الشركة بهاء ظاهر أن التأخير 
عــائــد ربــمــا إلـــى تــأخــيــر فــي اســتــالم 
شـــركـــات تــابــعــة تــتــعــامــل مـــع جــهــات 
ال  أنــه  مؤكدًا  حكومية ملستحقاتها، 
أي مخاطر تتعلق بتحصيل  توجد 

تلك املبالغ.
ماليني   3.12 مبلغ  على  تحفظ   -
دينار مستحق من أطراف ذات صلة.

-  تـــحـــفـــظ حــــــول تـــمـــلـــك الـــشـــركـــة 
العقارية،  يــــو.ام.اس  مــن شركة   %27
قائلني إنه ال يوجد في عقد تأسيس 
الشركة ونظامها األساسي ما يبيح 
لــهــا امــتــالك أســهــم عــقــاريــة، وهـــو ما 
رد عليه  نبيل ظاهر بأن تلك امللكية 
تعود ملحفظة تابعة للشركة تديرها 

إحدى الشركات االستثمارية. 
وردًا على سؤال حول سبب ارتفاع 
 12.84 مــــن   %72 اإليـــــــــــرادات  تــكــلــفــة 
إلـــى 22.04  فــي 2010  مــاليــني ديــنــار 
مــمــا نتج  فـــي 2011،  ديـــنـــار  مــلــيــون 
عنه انخفاض في إجمالي الربح بلغ 
18%، قال ظاهر إن ذلك يعود إلى أن 
التابعة  الشركات  مشاريع  من  عــددًا 
هي في بداية عهدها، وبالتالي فإنه 
مصروفاتها  تكون  أن  الطبيعي  مــن 
كبيرة مقارنة بإيراداتها في البداية، 
املوظفني  تكاليف  زيـــادة  أن  مضيفًا 
ومـــــــصـــــــروف اإليـــــــجـــــــار تـــــعـــــود إلــــى 
الشركات  تشهدها  التي  التوسعات 

التابعة في أعمالها.

11 شركة
وفــــــي كـــلـــمـــة لـــــه أمــــــــام الــجــمــعــيــة 
الــــعــــمــــومــــيــــة، قـــــــال رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــدكــتــور  املــنــتــدب،  اإلدارة والــعــضــو 
عبدالرحيم الزيد، إن املجموعة نمت 
خـــالل الــســنــوات الــثــمــانــي املــاضــيــة، 
لـــتـــصـــبـــح أكــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة صــحــيــة 

ضــمــن الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي منطقة 
الخليج العربي، مضيفًا أنها تشمل 
حاليًا إحدى عشرة شركة عاملة في 
الــقــطــاعــات الــصــحــيــة، وأنــه  مختلف 
الرغم من األزمــات االقتصادية  على 
وامتد  العالم  تضرب  التي  املتتالية 
أثـــرهـــا إلــــى الـــكـــويـــت، فــقــد حــافــظــت 
الــشــركــة عــلــى تحقيق نــمــو ونــتــائــج 
مــالــيــة مــمــتــازة، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي 
ديـــنـــار في  مــلــيــون   40.8 اإليـــــــــرادات 
السنة املالية املنتهية في 31 مارس 
2011، مقارنة مع 20.5 مليون دينار 
نمو  بمعدل  أي  السابقة،  السنة  فــي 
99.7%، وبلغت اإليرادات التشغيلية 
بمبلغ  مــقــارنــة  ديــنــار  مليون   25.98
الـــســـنـــة  فــــــي  ديــــــنــــــار  مــــلــــيــــون   17.6
في   ،%47 نمو  بمعدل  أي  الــســابــقــة، 
مليون   1.08 الربح  بلغ صافي  حني 
ديــنــار، وبــلــغــت ربــحــيــة الــســهــم 4.95 
فـــلـــوس بــانــخــفــاض 5% عـــن الــســنــة 

السابقة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد املـــــــركـــــــز املـــــالـــــي 
للشركة، قال الزيد إن أصول الشركة 
نـــمـــت بــنــســبــة 5% مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
دينار،  مليون   100.4 لتبلغ  املاضي، 
الشركة  مــطــلــوبــات  انــخــفــضــت  فيما 
دينار  مليون   55.2 مــن   %15 بنسبة 
إلــــى 46.6 مــلــيــون ديـــنـــار فـــي الــعــام 
الحالي، وارتفعت حقوق املساهمني 
 53.8 إلـــــى  ديــــنــــار  مـــلـــيـــون   40.6 مــــن 

مليون دينار، أي بنسبة %32.
وبــخــصــوص اســـتـــحـــواذ الــشــركــة 
املجموعة  شــركــة  مــن   %52.17 عــلــى 
املتحدة للصناعات الغذائية، أوضح 
الزيد أنه يهدف إلى أن تكون الشركة 
املـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا ذراعــــــــًا، لــتــوفــيــر 
خــــدمــــات الـــتـــغـــذيـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
واملــــــــراكــــــــز الــــصــــحــــيــــة والــــــعــــــيــــــادات 
املـــمـــلـــوكـــة مــــن الـــشـــركـــة وشــركــاتــهــا 

التابعة.

 برميل النفط الكويتي
يرتفع 1.62 دوالر 

الزيد: أكبر 
مجموعة صحية 
خاصة في الخليج 
وتضم 11 شركة

نمو اإليرادات 
التشغيلية %47 
وارتفاع حقوق 
املساهمني %32

  حول تأثيرات أزمة اليورو 

«الجمعية االقتصادية» تنظم ندوة

طارق الصالح ●

صرح نائب رئيس مجلس ادارة 
الــجــمــعــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الــكــويــتــيــة 
طـــــــــارق الـــــصـــــالـــــح بـــــــأن الـــجـــمـــعـــيـــة 
االقتصادية الكويتية ستعقد ندوة 
فــــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــــن مــســاء 
الخميس 9 فبراير في مقر الجمعية 
الكائن في منطقة الشويخ الشمالي 
بــعــنــوان «الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة 
ملــنــطــقــة الـــــيـــــورو وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
اقتصاديات دول مجلس التعاون»، 
الدكتور  مــن  كــل  فيها  وسيحاضر 
البنك  - مدير مكتب  بسام رمضان 
الـــدولـــي بــالــكــويــت والــدكــتــوركــيــفــن 
كــاري - اقــتــصــادي أول بـــإدارة دول 
العربي  للخليج  الــتــعــاون  مجلس 
(مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 

أفريقيا).
وصـــــــرح الــــصــــالــــح بــــــأن الــــنــــدوة 

االتحاد  اقتصاديات  الى  ستتطرق 
األوروبــــــــــــي ومـــقـــارنـــتـــهـــا مـــــع دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي مــن 
ناحية الهيكلية االقتصادية ومدى 
الحديثة  املــالــيــة  الــقــطــاعــات  تعقيد 
وصــــمــــودهــــا فــــي وجـــــه الـــصـــدمـــات 
وقــدرتــهــا عــلــى اســتــعــادة تــوازنــهــا. 
الــى منطقة  الحديث  كما سيتطرق 
الـــيـــورو وتــأثــيــرهــا املــبــاشــر وغــيــر 
املباشر في  القطاعات االقتصادية 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
الـــى التوقعات  الــعــربــي، بــاالضــافــة 
املــرتــقــبــة ملــنــطــقــة الـــيـــورو عــلــى تلك 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــات، ومــــــا االجــــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة ملــواجــهــة أي تــداعــيــات 
متواترة ألزمــة منطقة اليورو على 
الــشــرق األوســــط وتــحــديــدًا  منطقة 

على دول الخليج العربية؟

  لشهادة محترف موارد بشرية 

معهد الدراسات املصرفية
ينظم برنامج التدريب لالمتحانات العاملية 

املتدربون في صورة تذكارية ●

املصرفية  الـــدراســـات  مــديــر معهد  افــتــتــح 
األســــتــــاذ الـــدكـــتـــور يــعــقــوب الــســيــد يــوســف 
الــتــدريــبــي لالمتحانات  الــبــرنــامــج  الــرفــاعــي 
الــعــاملــيــة لـــشـــهـــادة مــحــتــرف مــــــوارد بــشــريــة 
حيث   ،PHR/SPHR® مــتــقــدم  أول  مــســتــوى 
يــغــطــي الـــبـــرنـــامـــج املـــنـــاهـــج الـــســـتـــة لــلــمــادة 
بـــاســـتـــخـــدام   PHR/SPHR® لــــــ  الـــعـــلـــمـــيـــة 
ملعهد  حــصــريــة  تنافسية  تحضيرية  مــــواد 
 HRCP Human® الدراسات املصرفية من قبل
Resources Certification Preparation مطورة 
ومعتمدة من قبل مؤسسة ®HRCI. وسوف 
ُيــقــدم هـــذا الــبــرنــامــج مجموعة مــن املــدربــني 
PHR/® شهادة  على  الحاصلني  املحترفني 

SPHR مـــن الــعــامــلــني فـــي الــقــطــاع املــصــرفــي 
الكويتي.

 وقـــد اســتــّهــل الــدكــتــور يــعــقــوب الــرفــاعــي 
حديثه ُمحفزًا املشاركني على استثمار هذه 
الفرصة التدريبية لصقل مهاراتهم العملية 
واالستفادة العلمية من هذا التدريب، حيث 
األكثر  املؤهل   «PHR/SPHR® شهادة» ُتعد 
انــتــشــارا فــي قطاع خــدمــات املـــوارد البشرية 

PHR/® مــحــلــيــًا وعـــاملـــيـــًا، وتــعــتــبــر شـــهـــادة
واملهمة  الرئيسية  الــشــهــادات  إحـــدى   SPHR
الوظيفي ألي مشارك يعمل  للمستقبل  جدا 

في هذا القطاع.
وأضـــــــاف الــــدكــــتــــور الــــرفــــاعــــي أنـــــه الـــيـــوم 
يــفــخــر أكــثــر مــن 115000 مــن خــبــراء املــــوارد 
البشرية في جميع أنحاء العالم بحصولهم 
عــلــى شــهــادة الــتــخــصــص مــن مــعــهــد املــــوارد 
الــبــشــريــة ®HRCI بــاعــتــبــارهــا عــالمــة فــارقــة 
للمشاركني  متمنيًا  عــالــيــة،  مــصــداقــيــة  ذات 
انـــضـــمـــامـــهـــم لــــهــــذه الـــنـــخـــبـــة مـــــن الـــخـــبـــراء 
وتــحــقــيــق نـــجـــاحـــات مــمــيــزة عــلــى الــصــعــيــد 

املهني.
للتحضير  الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج  سيعقد 
 6 من  الفترة  في   PHR/SPHR® المتحانات 
فبراير 2012 إلى 30 مايو 2012 لـ 100 ساعة 
تدريبية خــالل يومي االثــنــني واألربــعــاء من 
كــل أســبــوع، مــن الــســاعــة 5.30 مــســاء وحتى 
املـــشـــاركـــني  لـــتـــأهـــيـــل  مــــســــاء،  الـــســـاعـــة 9.00 
لـــحـــضـــور االمــــتــــحــــان الـــتـــخـــصـــصـــي والــــــذي 

سيقعد خالل شهر يونيو 2012.

 شركة تركية لتصنيع األغذية

 «فينشر كابيتال» وبنك الخير 
يستحوذان  على 65% من «جوكنور» 

 اعـــلـــن كـــل مـــن فــيــنــشــر كــابــيــتــال 
بــــــنــــــك وبـــــــنـــــــك الــــــخــــــيــــــر (ســـــابـــــقـــــا 
بــــنــــك يــــونــــيــــكــــورن لـــالســـتـــثـــمـــار) 
االســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى حــــصــــة %65 
مـــــن شــــركــــة جــــوكــــنــــور الســـتـــيـــراد 
وتــصــديــر وانـــتـــاج االغـــذيـــة، الــتــي 
تــــعــــد احــــــــــدى كـــــبـــــريـــــات شــــركــــات 
الفواكه  ومعاجني  عصائر  انــتــاج 
فـــي تــركــيــا. وقـــد خــصــصــت حصة 
االســـتـــثـــمـــار فــــي شـــركـــة جــوكــنــور 
مـــنـــطـــقـــة دول  مــــــن  ملـــســـتـــثـــمـــريـــن 

مجلس التعاون الخليجي.
بــن عيسى  الشيخ محمد  وقــال 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  آل خـــلـــيـــفـــة، 
في  االقــتــصــاديــة  التنمية  ملجلس 
في  االستثمار  «يعتبر  البحرين: 
بــنــاء الــعــالقــة الــقــويــة الــتــي تــربــط 
مجلس  وبـــدول  بالبحرين،  تركيا 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي االخـــــــــرى، 
التنويع  ا اساسيا من خطط  جــزء
االقــــتــــصــــادي الـــــجـــــاري تــنــفــيــذهــا 
ان هناك فرصا  البحرين. كما  في 
مثل  التركية  االستثمارات  لجذب 
شركة غوكنر التي تسعى لتوسيع 

عملياتها في منطقة الخليج».
من جانبه، علق الدكتور غسان 
الــســلــيــمــان، رئــيــس مــجــلــس ادارة 
فينشر كابيتال بنك قائال: «تأتي 
هـــذه الــصــفــقــة ايــمــانــا مــنــا بمتانة 
االقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي ومـــــا يــحــمــلــه 

االستثمارات  لجذب  امكانات  مــن 
الــــعــــاملــــيــــة. وبــــالــــشــــراكــــة مـــــع بــنــك 
الخير، تمكن فينشر كابيتال بنك 
الفريدة  الــفــرصــة  مــن تحديد هــذه 
من نوعها لدخول السوق التركي 

املتنامي.
وقـــــــــــال عــــبــــدالــــلــــطــــيــــف مـــحـــمـــد 
جـــــنـــــاحـــــي، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لفينشر كابيتال بنك: «عمل فريق 
هيكلة  على  البنك  فــي  االستثمار 
الصفقة بما يتناسب مع تطلعات 
الى تنفيذ  مستثمرينا، باالضافة 

رؤيــــــة فــيــنــشــر كـــابـــيـــتـــال بـــنـــك فــي 
الــدخــول الــى اســـواق جــديــدة تقدم 
وتسهم  لالستثمار،  وافــرة  فرصا 
اقتصاد  تنمية  فــي  حيوي  بشكل 

املنطقة».
الــشــالش، رئيس  وعلق يوسف 
الــخــيــر: «نحن  بــنــك  ادارة  مــجــلــس 
املشارك  كاملهيكل  بــدورنــا  ســعــداء 
التي  الصفقة،  لــهــذه  واملــســتــحــدث 
تمثل واحدة من اكبر االستثمارات 
فـــي قـــطـــاع االغــــذيــــة الـــزراعـــيـــة في 

تركيا». 

خالل توقيع عقد االستحواذ ●

عبدالرحيم الزيد ●

موقف قانوني قوي
حــــول مـــا ورد فـــي تــقــريــر مـــراقـــب الــحــســابــات 
يتعلق  ضدها  قضائي  لحكم  الشركة  باستئناف 
بالدفعة مقدمًا املستلمة لقاء شركتني تابعتني، قال 
الزيد إنه لم يصدر أي حكم باالستئناف حتى اآلن، 

مؤكدًا قوة موقف الشركة القانوني في القضية.

مجلس إدارة جديد
انتخبت عمومية الشركة مجلس إدارة جديدا 
مــن: شركة  كــًال  القادمة، ضم  الثالث  للسنوات 
آي ون التجارية، الثالثة الدولية التجارية، الرابعة 
التجارية،  الــدولــيــة  الخامسة  الــتــجــاريــة،  الــدولــيــة 

والسادسة الدولية التجارية.

 Bayt.com: ارتفاع نسبة التعّلم عبر اإلنترنت 

61.9% من الشركات تفضل الحاصلني
على شهادات بالطريقة التقليدية

 كــشــف اســتــبــيــان «الــتــعــّلــم عــبــر الشبكة 
وســوق العمل في منطقة الشرق األوســط» 
الذي أجراه Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف 
الرغم من تزايد عدد  أنــه على  املنطقة،  في 
األشـــــخـــــاص مـــمـــن يـــدعـــمـــون الـــتـــعـــّلـــم عــبــر 
الشبكة في السنوات الخمس املاضية، فإن 
الشركات ال تزال تفّضل توظيف الحاصلني 

على الشهادات بالطريقة التقليدية.
أنهم يدعمون  املشاركني  أغلب  وأوضــح 
الـــتـــعـــّلـــم عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة، وتـــبـــلـــغ نــســبــة مــن 
الــــرأي 14.8% فــقــط. وتتفق  يــخــالــفــون هـــذا 
إلــى  الـــنـــظـــرة  أن  عــلــى   (%69.9) الــغــالــبــيــة 
الــيــوم أكثر  الــتــعــّلــم عــبــر الشبكة أصــبــحــت 
إيـــجـــابـــيـــة عـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قـــبـــل خــمــس 
ســنــوات، وأكـــد 44.6% مــن املــشــاركــني أنهم 
على  وحصلوا  العلمي  تحصيلهم  تابعوا 
شـــهـــادات عــبــر الــشــبــكــة. ومـــن بــني مجموع 

الذين لم يختبروا برامج تعلم عبر الشبكة، 
عّبر 39.3% منهم أنهم يفضلون برامج ما 
بعد التخرج، و 23.4% يفضلون االلتحاق 
بــبــرامــج قــبــل الــتــخــرج. أمـــا أســلــوب التعّلم 
التقليدي فيؤيده 17.4% فقط، في حني أن 
التعّلم  أســلــوب  اخــتــيــار  يفضلون  الــبــاقــني 
الــبــرنــامــج. وتبقى  أو  املـــادة  حسب طبيعة 
موضع  الشبكة  عبر  الــشــهــادات  مصداقية 
تساؤل لــدى 58.9% من الذين شــاركــوا في 

االستبيان.
ُينظر إلى الطالب الذين اختاروا طريق 
أكثر تركيزًا  أنهم  الشبكة على  التعّلم عبر 
تنظيمًا  وأكـــثـــر   (%12.2) أهـــدافـــهـــم  عــلــى 
(11.8%) وأكثر استقاللية (11.1%) وأفضل 
مـــرنـــون  وهـــــم   (%10.9) الــــوقــــت  إدارة  فــــي 
 (%5.1) اندفاعًا  وأكثر   (%5.9) بطبيعتهم 
الــتــزامــًا (3.7%) فــي حــني أن %18.8  وأكــثــر 

يــعــتــقــدون أن هـــــؤالء الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
كل  يمتلكون  الشبكة  دراســيــة على  بــرامــج 
ال  أنهم   %20.4 ويعتقد  السابقة،  الصفات 

يمتلكون أيًا من الصفات السابقة.
وقــــــــال ســـهـــيـــل مـــــصـــــري، نــــائــــب رئـــيـــس 
أكثر من نصف  إن   Bayt.com املبيعات في
54.9% ســتــقــوم شــركــاتــهــم  أي  املـــشـــاركـــني، 
بــتــوظــيــف الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى شــــهــــادة عــبــر 
يـــزالـــون  ال   %61.9 أن  حــــني  فــــي  الـــشـــبـــكـــة، 
يــــفــــضــــلــــون تـــــوظـــــيـــــف الـــــحـــــاصـــــلـــــني عـــلـــى 
الــشــهــادات بــاألســلــوب التقليدي. ومــن بني 
مجموع الذين شاركوا في دورات تعليمية 
منهم   %43.7 التحق  اإلنترنت  شبكة  على 
بــاملــســتــوى الــوظــيــفــي االبـــتـــدائـــي، و%41.5 
املتوسط  املــســتــوى  ذات  بــالــوظــائــف  منهم 
وظيفية  مراتب  في  تعينوا  منهم  و%14.7 

عليا. 

44.6% من املشاركني 
تابعوا تحصيلهم 
العلمي وحصلوا

على شهادات
عبر اإلنترنت









 احتفاال باألعياد الوطنية 

أكبر علم للكويت من {بيتزا هت}

 حشد من املواطنني حول العلم املكون من البيتزا ●

الكويت من  أكبر علم لدولة  قامت سلسلة مطاعم بيتزا هت بصنع 
البيتزا احتفاًال بعيدي الوطني والتحرير وذلك ضمن فعاليات افتتاح 

مهرجان هال فبراير 2012. 
وقد تم اطالق بيتزا العلم األولــي من نوعه في تاريخ الكويت خالل 
املــبــارك وحضره حشد  حــدث ضخم أقامته بيتزا هت في شــارع سالم 
كبير من املواطنني على هامش االحتفال بانطالق مهرجان هال فبراير 

بمناسبة االعياد الوطنية.
وتخطى  مترين  وعرضها  أمتار  ثالثة  العمالقة  البيتزا  طــول  وبلغ 
من  البيتزا  هــذه  وتكونت  الــعــاديــة.  البيتزا  حجم  ضعف   100 حجمها 
املكونات تشمل  اكثر من ربــع طن من  الكويتي باستخدام  العلم  الــوان 
الزيتون األسود وقطع اللحم التي شكلت اللون األسود وقطع الطماطم 
والببيبروني للون األحمر وقطع من الفلفل األخضر للجزء األخضر من 

العلم و جبنة املوتزاريال للجزء االبيض.   
وتأتي هذه املبادرة من منطلق حرص بيتزا هت على مشاركة الشعب 
دائما في جميع  الوطني والتحرير والتواجد  الكويتي فرحته بعيدي 
املــنــاســبــات والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة عــبــر اطــــالق وتنظيم 

العديد من االنشطة املبتكرة والفريدة من نوعها.
وقــد القــت املــبــادرة هــذه تفاعًال كبيرًا من قبل الحضور الــذي توافد 
للمشاركة في هذا الحدث االستثنائي واستمتعوا بتناول هذه البيتزا 

الشهية عقب اطالقها.
وتعتبر بيتزا هــت مــن أكــبــر الــعــالمــات الــتــجــاريــة فــي الــكــويــت حيث 
أقدمت مجموعة كوت الغذائية بشراء امتيازها في عام 1982 وحرصت 
اعطائهم أفضل  العمالء عبر  التركيز على خدمة  الحني على  ذلــك  منذ 
وأثبتت خالل ثالثة عقود من  املميزة  والخدمة  الجودة  ذات  املنتجات 
الزمن زعامتها في السوق الكويتي وهي تملك اآلن 48 مطعما متوزعة 

بانحاء دولة الكويت.

٤٠
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خدمات ومنتجات
   بهدف مناقشة الخطة التسويقية لهذا العام 

«غلف إكسبريس» تعقد االجتماع السنوي
لعمالء زيوت توتال 

جانب من االجتماع ●

لـــقـــطـــاع   2011 عـــــــام  خـــــــالل  أداء 
الــــتــــجــــزئــــة بــــــاإلضــــــافــــــة لـــتـــكـــريـــم 
مــــحــــمــــود عــــبــــدالــــرحــــيــــم كـــأفـــضـــل 
موظف مبيعات لدى شركة غلف 
أن  يـــذكـــر  عــــام 2011،  اكــســبــريــس 
الهدف من االجتماع هو مسانده 
وألدائــهــم  للعمالء  الــدعــم  وتقديم 
إلـــى   ،2011 عــــــام  خــــــالل  املـــتـــمـــيـــز 
من  احتياجاتهم  مناقشة  جــانــب 
مــنــتــجــات زيــــوت تـــوتـــال، والــعــمــل 

على توفيرها. 

شركة زيــوت توتال حــول العالقة 
االســتــراتــيــجــيــة مـــع شـــركـــة غلف 
اكـــــســـــبـــــرس، وأشـــــــــــــــادوا جــمــيــعــًا 
العالمة  دعــم  فــي  الشركة  بجهود 
ومساهمتها  «تــوتــال»،  التجارية 
بــشــكــل واضــــــــح، مـــنـــذ عـــــام 2009 
فــي زيــــادة حــصــة مبيعات زيــوت 
تــــوتــــال فــــي دولـــــــة الـــكـــويـــت وفـــي 
نهاية الحفل أجــري سحب شارك 
فــــيــــه جـــمـــيـــع الـــــحـــــاضـــــريـــــن، وتــــم 
تــــوزيــــع الـــهـــدايـــا الــقــيــمــة ألفــضــل 

الــعــامــني  بــاملــبــيــعــات خــــالل  األول 
أكد  كما  الكويت،  بدولة  القادمني 
عــلــى اســتــمــرار تــقــديــم الــدعــم لكل 
الــشــركــة وبــكــل منتجاتها  عــمــالء 
مــثــل («إطــــــارات دنــلــوب وإطــــارات 
ومنتجات  والبطاريات  ماكسس 
NGK».... إلخ ) مؤكدًا على التزام 
الــدعــم والــخــدمــة  الــشــركــة بتقديم 

املميزة لكل عمالئها الكرام. 
االجتماع  فعاليات  واســتــمــرت 
حـــيـــث تــــحــــدث عــــــدد مـــــن مـــديـــري 

البابطني وكل عمالئها.
وألــــقــــى احــــمــــد شــــحــــادة مــديــر 
اكسبريس  - شركة غلف  عمليات 
كلمته وشكر فيها الحضور وذلك 
وبمنتجات  بالشركة  ثقتهم  على 
زيـــــوت تـــوتـــال وأكـــــد عــلــى أهــمــيــة 
املـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة لــلــشــركــة حيث 
أشـــــار إلــــى أنـــهـــا ســتــكــون مــرحــلــة 
شركائها  مع  تاريخها  في  مهمة 
حـــيـــث ســـيـــكـــون الــجــمــيــع رابـــحـــا، 
وســتــحــتــل زيــــــوت تــــوتــــال املـــركـــز 

اكسبريس  غلف  عقدت شركة    
إحدى شركات مجموعة البابطني 
زيوت  لعمالء  السنوي  االجتماع 
تــــوتــــال قــــطــــاع الـــتـــجـــزئـــة بــفــنــدق 
الفائت وقد  الريجنسي 29 يناير 
حــضــر االجـــتـــمـــاع عــــدد كــبــيــر من 
عمالء زيوت توتال قطاع التجزئة 

من جميع أنحاء الكويت.
وقـــــــــــدم حـــــســـــن عـــــلـــــي – مــــديــــر 
مـــبـــيـــعـــات زيــــــوت تــــوتــــال بــشــركــة 
غــلــف اكــســبــريــس ضــيــوف شــركــة 
زيـــوت تــوتــال إلــى الــحــضــور ومن 

ثم بدأت فعاليات االجتماع.
الكلمة  البابطني  غـــازي  وألــقــى 
االفــتــتــاحــيــة ورحـــــب بــالــحــضــور، 
مـــؤكـــدا عــلــى مــتــانــة الـــعـــالقـــة بني 
شركة غلف اكسبريس وعمالئها، 
حــيــث أشــــار فـــي كــلــمــتــه أن شــركــة 
غـــلـــف اكـــســـبـــريـــس حـــريـــصـــة عــلــى 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــدائـــــم لــلــعــمــالء، 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تــــطــــويــــر عـــالقـــة 
الـــشـــراكـــة بــيــنــهــا وبـــــني عــمــالئــهــا 
بــــــــهــــــــدف تـــــحـــــقـــــيـــــق املـــــــــزيـــــــــد مـــن 
الـــنـــجـــاحـــات فــــي الــــســــوق املــحــلــي 

بدولة الكويت.
وأشــــــــــــــار الـــــبـــــابـــــطـــــني إلـــــــــى ان 
الــشــركــة حــقــقــت زيـــــادة فـــي نسبة 
مـــبـــيـــعـــات زيـــــــوت تــــوتــــال بــســوق 
الكويت خالل عام 2011، وأكد في 
لحصد  تسعى  الشركة  أن  كلمته 
املـــركـــز األول فـــي مــبــيــعــات زيـــوت 
الشرق  دول  على مستوى  تــوتــال 
األوســـط وكــذلــك أكــد البابطني ان 
مزيدا  ستشهد  املقبلة  الــســنــوات 
مـــــن الــــتــــطــــويــــر والــــــدعــــــم لـــعـــالقـــة 
الشراكة االستراتيجية بني شركة 

 عروض وحسومات متنوعة 

املــمــيــزة،  الــخــدمــات  مــن  متكاملة 
الـــــتـــــي أقـــــــل مـــــا يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا 
بــأنــهــا خـــدمـــات تــقــلــيــديــة بـــرؤى 
مــــلــــكــــيــــة تــــنــــســــجــــم مـــــــع ســـمـــعـــة 
ومــــنــــتــــجــــات «رومــــــانــــــتــــــك» كــمــا 
وتـــلـــيـــق بـــعـــمـــالئـــه، وهــــــي تـــبـــدأ 
بـــخـــدمـــات تــقــديــم االســـتـــشـــارات 
فــــي الـــتـــأثـــيـــث، مــــن خـــــالل فــريــق 
عــمــل مــتــكــامــل لــديــهــم اإلمــكــانــيــة 
لزيارة العمالء ممن لديهم رغبة 
فـــي تــأثــيــث مــنــازلــهــم، واالطــــالع 
للمنزل،  الداخلية  الهندسة  على 
بـــحـــيـــث يــــتــــم تــــقــــديــــم املـــــشـــــورة 
والنصيحة، حول طبيعة األثاث 
الداخلي،  التقسيم  يناسب  الذي 
كما ان خدمات هذا الفريق تمتد 
لــتــشــمــل نــوعــيــة األثـــــاث املــخــتــار 
ضــــمــــن الـــتـــشـــكـــيـــالت الــــواســــعــــة 
لــدى «رومــانــتــك»، يــضــاف إليها 
والتفصيلية  املــكــمــلــة  الــخــدمــات 
بــخــدمــات  الــصــلــة  األخــــــرى ذات 

الطالء واختيار الستائر.

جديد في هذه الصناعة وتطوير 
مــــهــــاراتــــهــــم مـــــن خــــــالل الـــبـــرامـــج 
املــــخــــصــــصــــة والـــــــــجـــــــــوالت عـــلـــى 
املــــعــــارض، املـــؤتـــمـــرات واملــعــاهــد 

املتخصصة في مجال األثاث.
وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق نــــفــــســــه أكـــــد 
الـــصـــالـــح ان «رومــــانــــتــــك» يــولــي 
كــــذلــــك أهـــمـــيـــة خــــاصــــة ملــعــايــيــر 
الـــــجـــــودة والــــتــــي بــــاتــــت جـــــــزءًا ال 
يتجزأ من منظومة عمله، إذ يتم 
الـــحـــرص عــلــى اســـتـــخـــدام أفــضــل 
املــواد األولــيــة في التنفيذ، سواء 
مــن أخــشــاب أو أقــمــشــة، فــي حني 
املــتــولــي تنفيذ  الــعــمــل  فــريــق  ان 
إلــى أرض  التصاميم وإخــراجــهــا 
الــــواقــــع، يــتــمــتــع بـــكـــفـــاءة عــالــيــة، 
ويضم بني أفراده كفاءات تتمتع 
بأكثر من 20 عامًا خبرة في هذا 

املجال.

تفرد في الخدمات
هذا ويوفر «رومانتك» حزمة 

ان «رومانتك» تسعى جاهدة إلى 
بـــقـــاء فـــريـــق عــمــلــهــا فـــي مختلف 
األقسام على اطالع دائم على كل 

منظومة متكاملة
أسبقية  أن  الــصــالــح  وأوضــــح 
طرح املنتجات تعد مكملة لجملة 
من العناصر التي توليها الشركة 
اهـــتـــمـــامـــًا كـــبـــيـــرًا والــــتــــي طــبــعــت 
مسيرتها خالل املرحلة املاضية، 
وأبــــرزهــــا: االبــتــكــار والـــجـــرأة في 
التنفيذ،  فــي  الــجــودة  التصميم، 

والتميز في الخدمات.
فقد حرصت الشركة أوًال على 
دائــمــًا بمجموعة من  االســتــعــانــة 
أمــهــر املــصــمــمــني الــعــاملــيــني ممن 
لــديــهــم تــجــارب وخـــبـــرات طويلة 
في مجال تصميم األثاث الفاخر، 
هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى تــمــيــزهــم في 
الــعــمــالء  وأذواق  مــتــطــلــبــات  فــهــم 
فــــــي الــــــكــــــويــــــت، وهــــــــو مــــــا جــعــل 
مــنــتــجــات الــشــركــة عـــالمـــة فــارقــة 
لــكــونــهــا نــجــحــت فــــي املــــــزج بــني 
آخـــر صــيــحــات املــوضــة فــي عالم 
الكويتي  والـــذوق  املنزلي  األثـــاث 
الرفيع، موضحًا في الوقت نفسه 

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
  Romantic رومــــانــــتــــك  ملــــعــــرض 
لــالثــاث الــفــاخــر ســامــي الــصــالــح 
عــــــن االشــــــــتــــــــراك فــــــي فـــعـــالـــيـــات 
مـــــهـــــرجـــــان هــــــال فـــــبـــــرايـــــر وذلــــــك 
كـــعـــادتـــه الـــســـنـــويـــة، حــيــث تنبع 
تــلــك املـــشـــاركـــة مـــن وازع وطــنــي 
بــــــحــــــت بـــــــــضـــــــــرورة املــــســــاهــــمــــة 
املهرجان  هــذا  في نجاح  الفعالة 
مـــــــــــن خـــــــــــــــالل تــــــــقــــــــديــــــــم احـــــــــــدث 
الـــعـــروض الــتــســويــقــيــة الــجــذابــة 
والـــــخـــــصـــــومـــــات الـــــتـــــي تـــســـاهـــم 
فــــي تــنــشــيــط عـــجـــلـــة االقـــتـــصـــاد 
لـــــلـــــســـــوق املــــــحــــــلــــــي، ســـــــــــواء فـــي 
مـــجـــال بـــيـــع الـــبـــضـــائـــع او حــتــى 
السياحة  تنشيط  فــي  املساهمة 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عــلــى حد 
ســـواء، بسبب تــوافــد الــعــديــد من 
السياح من دول الخليج العربي 
لـــالســـتـــفـــادة مــــن تـــلـــك الـــعـــروض 
والـــخـــصـــومـــات ولـــيـــشـــهـــدوا هــذا 

الحدث العظيم.

«رومانتك لألثاث» تشارك في مهرجان هال فبراير

سامي الصالح ●

 وسط طبيعة خالبة ومناخ صحي 

«دار الشفاء» ينظم مخيمًا
لخسارة الوزن في حّمانا بلبنان

وازدهــارا، لتشمل مجموعة واسعة 
مــن خــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة في 
ــــتــــخــــصــــصــــات. أســــس  مـــخـــتـــلـــف ال
مــخــتــلــف  الــــشــــفــــاء  دار  مــســتــشــفــى 
املستوى  عالية  املهنية  الــشــراكــات 
فــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة. ففي 
مــع  بــــشــــراكــــة  ارتــــــبــــــط   2004 عـــــــام 
مــنــظــمــة كــيــر الــعــاملــيــة الــبــريــطــانــيــة 
مجال  فــي  وذلـــك   ،CARE-Fertility
عــالج مشاكل اإلخــصــاب. وفــي عام 
الشفاء  دار  أصبح مستشفى   2007
الشرق  صعيد  على  مستشفى  أول 
األوســــــــط يـــحـــصـــل عـــلـــى االعـــتـــمـــاد 
مــن قــبــل املــجــلــس الــكــنــدي العــتــمــاد 
 .CCHSA خدمات الرعاية الصحية
وفــي عــام 2011 كــان مستشفى دار 
القطاع  فــي  مستشفى  أول  الــشــفــاء 
الـــــخـــــاص يــــبــــدأ بــــــإجــــــراء عــمــلــيــات 
جــــراحــــة الـــقـــلـــب املـــفـــتـــوح، وهـــــو مــا 
يــعــكــس مــســيــرة الــتــمــيــز والــتــطــويــر 

املتواصلة.

 املخيم الصحي وسط طبيعة هادئة ●

التغذية والصحة والعالج النفسي.
وصــــــرحــــــت نـــــديـــــن الـــــجـــــوهـــــري، 
في مستشفى  التغذية  قسم  مديرة 
دار الـــشـــفـــاء: «تـــأتـــي هــــذه املـــبـــادرة 
انـــطـــالقـــًا مـــن االهـــتـــمـــام الــــدائــــم في 
لــتــقــديــم  الــــشــــفــــاء  دار  مـــســـتـــشـــفـــى 
الــوزن  الفعالة ملشاكل  العالج  طــرق 
الزائد. ويعتمد برنامج املخيم على 
الــعــاملــيــة للتحكم  الــتــطــبــيــقــات  أهـــم 
فـــي الــــــوزن مـــن خــــالل تــغــيــيــر نمط 
الحياة، وذلك تحت مراقبة وإشراف 
اخـــتـــصـــاصـــيـــني صـــحـــيـــني. ويـــدعـــو 
األشــخــاص  الــشــفــاء  دار  مستشفى 
الــى التسجيل  التقدم  الــراغــبــني فــي 

ألن األماكن محدودة».
هـــذا وقـــد تــأســس مستشفى دار 
أول  ليصبح   1963 عــام  فــي  الشفاء 
مستشفى خاص في دولة الكويت. 
بــــــــــدأت خــــــدمــــــات املــــســــتــــشــــفــــى فــي 
إلى  انتقلت  ثــم  واألمــومــة،  التوليد 
الــعــديــد مـــن املـــراحـــل لــتــحــقــق نــمــوا 

في  الــشــفــاء  دار  أعــلــن مستشفى 
خاص  برنامج  تنظيم  عن  الكويت 
حياة  نــظــام  اتــبــاع  على  للمساعدة 
صحي والتخلص من الوزن الزائد. 
يـــوجـــد املــخــيــم فـــي مــنــطــقــة حــمــانــا 
بمناخها  املعروفة  لبنان  جبل  فــي 
يبدأ  الخالبة.  وطبيعتها  الصحي 
 28 املقبل حتى  ابريل   1 املخيم في 
من  متكاملة  مجموعة  لــيــقــدم  مــنــه 
الصحية،  الــرعــايــة  تشمل  األنشطة 
التغذية، السياحة، الرياضة، وكذلك 
تــــدريــــب املـــشـــتـــركـــني عـــلـــى الــتــحــكــم 

بضغوطات الحياة اليومية.
وتـــــــهـــــــدف هــــــــــذه املــــــــــبــــــــــادرة مـــن 
إلى مساعدة  الشفاء  دار  مستشفى 
األشخاص على التخلص من الوزن 
حياتهم  أسلوب  تغيير  عبر  الزائد 
وطريقة تغذيتهم. سيشمل برنامج 
وريــاضــات  تفاعلية  أنشطة  املخيم 
واستشارات صحية وغذائية، وذلك 
تـــحـــت إشـــــــراف اخــتــصــاصــيــني فــي 

  بين 15 و18 فبراير 

إطالق النسخة الثالثة من مسابقة 
«كويت كونكور دي إليجانس»

الكشف عن سيارة بنتلي رياضية كالسيكية في املعرض ●

       سعد الشيتي
أعلن متحف السيارات التاريخية 
الـــقـــديـــمـــة والـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـــــن إطـــــالق 
كويت  مسابقة  مــن  الــثــالــثــة  النسخة 
كونكور دي إليجانس العاملية تحت 
رعـــايـــة ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر املــحــمــد 
كبرى  من  والعديد  الصباح،  األحمد 
الشركات. وذلك في الفترة من 15 ـ 18 

فبراير الجاري.
وقـــــــــال مـــــديـــــر الـــــلـــــجـــــان بــمــتــحــف 
الـــــســـــيـــــارات الــــتــــاريــــخــــيــــة مــصــطــفــى 
مــخــصــيــد، خــــالل املــؤتــمــر الــصــحــفــي 
الذي عقد أمس بمناسبة اإلعالن عن 
انطالق فعاليات كويت كونكورز، أن 
املــســابــقــة هـــذا الــعــام تــضــم مجموعة 
من أندر السيارات، سواء من الكويت 
أو من خارجها، التي تمتاز بصفات 
خاصة في سجل الشركات املصنعة، 
واعــتــبــر أن املــســابــقــة تــعــتــبــر فــرصــة 
للتعرف  الكويتي  للجمهور  ممتازة 

على هذه السيارات الرائعة.
ومـــن نــاحــيــتــه، قـــال أحــمــد العنزي 
مــــديــــر مـــديـــنـــة مـــتـــحـــف الــــســــيــــارات، 
إن مـــوعـــد إطـــــالق مــســابــقــة الــكــويــت 
لـــلـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة لــلــمــرة الــثــالــثــة 
عــلــى الــتــوالــي فــي تــاريــخ 15 فــبــرايــر 
يــتــزامــن   ،2012 فـــبـــرايـــر   18 وحـــتـــى 
موعد املسابقة العاملية مع احتفاالت 

الكويت في شهر فبراير، واحتفاالت 
الكويت بمرور 50 عاما على دستور 
الـــكـــويـــت، األمــــــر الــــــذي يـــســـاعـــد عــلــى 
حيث  الكويت،  في  السياحة  تنشيط 
ومقتني  محبي  مــن  الكثير  يــحــرص 
الـــســـيـــارات الــكــالســيــكــيــة فـــي الــعــالــم 
على حضور هذا املهرجان، مما يبرز 

الوجه الحضاري للكويت.
ومــن جانبه، ذكــر مستشار كويت 
كـــــونـــــكـــــور بـــــولـــــد جــــولــــدســــمــــيــــث أن 
مــســابــقــات الــكــونــكــور تــعــد مــن أشهر 
مــنــافــســات الـــســـيـــارات عــلــى مستوى 
العالم، والنسخة الكويتية منها تعد 
للمسابقة،  العاملية  املحطات  أهم  من 
كما أنها حدث فريد في منطقة الشرق 
األوســــط كــونــه األول مــن نــوعــه، مما 
والكويتيني  الكويت  اهتمام  يوضح 
بعالم السيارات الكالسيكية الفارهة.

أما املهندس زكريا دشتي، رئيس 
فأعرب  باملتحف،  اإلعــالمــيــة  اللجنة 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــالـــثـــقـــة الـــتـــي أوالهـــــا 
مــــنــــظــــمــــوا الــــــحــــــدث عــــاملــــيــــا ملــتــحــف 
السيارات التاريخية، لتنظيم الحدث 
القديمة،  للسيارات  نوعه  من  األرقــى 
والذي تعود أصوله إلى أوائل القرن 
املــــاضــــي، واعــــديــــن الــجــمــيــع بــحــدث 

منظم على مستوى رائع.
لجنة التحكيم

وقــــــد تـــــم اخــــتــــيــــار لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 

أشــهــر خبراء  الــكــويــت تضم  ملسابقة 
الـــــــســـــــيـــــــارات مـــــــن مــــخــــتــــلــــف أنـــــحـــــاء 
الــــعــــالــــم، ويـــــتـــــرأس فــــريــــق الــتــحــكــيــم 
ليوناردو  الشهير  اإليطالي  املصمم 
ساندرا  اللجنة  وتضم  فيورافانتي، 
باتون من أميركا، التي ترأس مسابقة 
بـــيـــبـــل بـــيـــتـــشـــدي إيـــلـــيـــغـــانـــس. كــمــا 
البريطاني،  رايــكــمــان  يــشــارك مــاريــك 
وهـــــو مـــديـــر الــتــصــمــيــم فــــي أســـتـــون 
مارتن. وكذلك من ضمن الحكام بطل 
اإلمــاراتــي  العربي  الراليات  سباقات 
اإليطالي  واملصمم  سليم  بــن  محمد 
اندريه زاغاتو والدكتور اورليش بيز 
اســتــون  فــي  اإلدارة  ورئــيــس مجلس 
مـــارتـــن، كــمــا تــضــم الــلــجــنــة هــورســت 
بــرونــيــنــغ رئــيــس مــنــظــمــة الــســيــارات 
الــتــاريــخــيــة الــعــاملــيــة، وأيـــضـــًا مـــؤرخ 
الـــــســـــيـــــارات يـــــورغـــــن الفـــانـــدوســـكـــي 
مـــــن أملــــانــــيــــا، ومــــــن الـــــوطـــــن الـــعـــربـــي 
ورونـــــــــي كـــــــرم، وفـــــرســـــان حـــــــداد مــن 
لــبــنــان، وجــــاك بـــرونـــيـــه، ونــيــكــوالس 
فرنسا ومصمم سيارات  مارسو من 
اإلنفنتي شيرو ناكامورا من اليابان، 
بـــاإلضـــافـــة الـــــى رجـــــا غــــرغــــور مــديــر 
األردن،  فــي  امللكي  الــســيــارات  متحف 
وكــرســتــيــبــان فــلــيــبــســني مـــديـــر قسم 
لــيــوي فــيــتــون كــالســيــك مــن بلجيكا، 
كــمــا تــضــم الــلــجــنــة، ولــلــمــرة األولــــى، 
وأخيرا  سينغ  مانفينجرا  الهند  من 
مصمم مرسيدس بنز أوليفر بوالي. 



 اســتــقــبــلــت شــركــة زيـــن الــكــويــت 
رسميًا  وفــدًا  الرئيسي  مقرها  فــي 
رفــــيــــع املـــســـتـــوى مــــن شــــركــــة آبــــل، 
وهــــــي الــــــزيــــــارة الــــتــــي جـــــــاءت فــي 
إطـــــار الـــتـــعـــاون املــشــتــرك مـــع زيــن 
أحـــــــد الـــــشـــــركـــــاء الـــرئـــيـــســـيـــني فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط لــعــمــالق 

تكنولوجيا املعلومات في العالم.
وكان في استقبال الوفد العديد 
بالشركة  التنفيذية  الــقــيــادات  مــن 
التنفيذي  الــرئــيــس  مقدمتهم  فــي 
بــالــوكــالــة عــمــر ســعــود الــعــمــر في 
التنفيذي  والــرئــيــس  الكويت  زيــن 
املــــجــــمــــوعــــة األم  فــــــي  لـــلـــتـــســـويـــق 
جــودت دجــانــي، واملــديــر الــعــام في 
شــركــة زيـــن الــبــحــريــن مــحــمــد زيــن 
الــعــابــديــن، وعـــدد آخــر مــن قــيــادات 

ومسؤولي الشركة.
وأوضحت الشركة التي تحتفظ 
بموقع الريادة في السوق الكويتي، 
أن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــالــوكــالــة 
عمر سعود العمر والــذي استقبل 
وفد شركة آبل قد عّبر عن سعادته 
بهذه الــزيــارة، ورحــب مــن خاللها 
بـــالـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة الـــتـــي كــان 
على رأسها باسكال كاغني نائب 
املــســؤول عن  العام  املدير  الرئيس 
عمليات الشركة في منطقة أوروبا 
والشرق األوسط والهند وأفريقيا، 
وتوماس بريسنغ املدير التنفيذي 
اإلقـــلـــيـــمـــي فــــي أوروبــــــــــا والــــشــــرق 
األوســط وجــون مــارك دوبــو املدير 
للمبيعات في  اإلقليمي  التنفيذي 
الشرق األوســط وأفريقيا وفرنسا 

وإيـــطـــالـــيـــا وأســـبـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــم 
مــن قـــيـــادات الــشــركــة فــي قــطــاعــات 

املبيعات والتسويق.
وأشـــــــارت زيــــن إلــــى أن الــعــديــد 
مــــن مـــســـؤولـــي زيـــــن الــتــنــفــيــذيــني 
فـــي املــجــمــوعــة األم وفــــي الــكــويــت 
قــــــــد شـــــــــاركـــــــــوا فــــــــي الـــــنـــــقـــــاشـــــات 
تــمــحــور معظمها  الـــتـــي  الـــعـــديـــدة 
حـــول صــنــاعــة االتـــصـــاالت وثـــورة 
املــعــلــومــات، وقـــد تـــبـــادل الــطــرفــان 
وجهات النظر حول أحدث الحلول 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات فـــــي تــكــنــولــوجــيــا 
املــعــلــومــات، الــتــي تــصــدرتــهــا آبــل 
بــــــجــــــدارة، وذلــــــــك بـــســـبـــب دفــعــهــا 
املـــســـتـــمـــر نـــحـــو حـــــــدود االبـــتـــكـــار 

وحـــــركـــــتـــــهـــــا الــــــدائــــــمــــــة ودعــــمــــهــــا 
املستمر لثورة املعلومات.

وكشفت الشركة أن هذه الزيارة 
أسست بــروتــوكــول تــعــاون جديدًا 
فــــي مــــا بــيــنــهــا وبـــــني شـــركـــة آبــــل، 
والــــذي سيمهد النــطــالقــة جــديــدة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــــبـــــادل الــــعــــالقــــات 
الــــتــــجــــاريــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــي 
أنها  مبينة  االتـــصـــاالت،  خــدمــات 
ملست من خالل هذه الزيارة حرص 
قيادات ومسؤولي آبل على توطيد 
العالقات الثنائية، خصوصًا بعد 
الذي  الكبير  النجاح  حجم  قياس 
حــقــقــتــه الـــشـــركـــة فـــي الـــكـــويـــت مع 

منتجات آبل على شبكتها.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال الـــعـــمـــر: لــقــد 
ســعــدنــا بـــهـــذه الــــزيــــارة، الـــتـــي من 
دون شــك ســيــكــون لــهــا بــالــغ األثــر 
عــلــى تــطــويــر خـــدمـــات شــركــة زيــن 
التكنولوجيا  صناعة  عــمــالق  مــع 

في العالم.
وأضـــــــــــــــــاف: «هــــــــــــذه الــــــــزيــــــــارة 
األكــثــر من  االنطالقة  بعد  ت  جــاء
لــشــركــة زيـــن مــع منتجات  رائــعــة 
آبـــــل فــــي صـــيـــف الــــعــــام املـــاضـــي، 
ونــتــوقــع مــرحــلــة أخــــرى نــاجــحــة 
مـــــن الـــــتـــــعـــــاون مــــعــــهــــا»، مـــشـــيـــرًا 
ستشهد  املــقــبــلــة  الــفــتــرة  أن  إلـــى 
املـــزيـــد مـــن املــبــاحــثــات املــشــتــركــة 
والــتــي تــهــدف مــن خــاللــهــا شركة 
زيـــن إلـــى تــوفــيــر أفــضــل الــحــلــول 
والـــــتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات فــــــــي صــــنــــاعــــة 

لعمالئها.  االتصاالت 
املذهل لصناعة  التطور  وتابع: 
االتــصــاالت، والــذي أخــذت وتيرته 
فـــــي الـــــتـــــســـــارع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الشرق األوســط على وجه  منطقة 
املنطقة  أن هذه  أثبت  الخصوص، 
بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لــــتــــطــــور صـــنـــاعـــة 

االتصاالت ونقل املعلومات.
وكـــشـــف الـــعـــمـــر أن وفـــــد شــركــة 
آبل اطلع على تجربة زين بصورة 
عــامــة وســجــل إعــجــابــه بمستوى 
التي تقدمها، كما أبدى  الخدمات 
إعــجــابــه بــمــســتــوى املــعــايــيــر التي 
تــتــبــعــهــا الـــشـــركـــة فــــي نــمــوذجــهــا 
اقتناء  على  وحرصها  التشغيلي 
أحــــــــدث األجــــــهــــــزة واألنــــظــــمــــة فــي 

تشغيل شبكاتها.

 تــنــطــلــق فـــي الـــثـــانـــي عــشــر مـــن فــبــرايــر 
فــعــالــيــات املــؤتــمــر الــوطــنــي «مـــن الــكــويــت 
نـــبـــدأ والـــــى الــكــويــت نــنــتــهــي» فـــي دورتــــه 
أيــام يواصل  أربــعــة  مــدار  التاسعة، فعلى 
الوطني،  غرسه  الجماهيري  املؤتمر  هــذا 
الوطنية  ومفاهيم  قيم  وتعزيز  لتكريس 
والـــوســـطـــيـــة، فـــضـــال عــــن إبــــــــراز املـــواهـــب 
الــكــويــتــيــة الــشــابــة اســتــنــادا عــلــى تحقيق 
أعظم إفادة من سير نخبة رجاالت ونساء 
الكويت املؤثرين في تاريخها ومسيرتها 

الرائدة.
ويـــقـــول رئــيــس لــجــنــة اإلشـــــراف العليا 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر، املــــحــــامــــي يــــوســــف الـــيـــاســـني: 

«مــؤتــمــر مــن الــكــويــت نــبــدأ والــــى الــكــويــت 
نــنــتــهــي» يــتــزامــن انــعــقــاده هـــذا الــعــام في 
ظل أحداث جليلة على الصعيدين املحلي 
والعربي، لذا استلهم شعاره نبض مقولة 
الشيخ صــبــاح األحمد  الــبــالد  أمــيــر  سمو 
الــجــابــر الــصــبــاح «إن الــكــويــت هــي الوطن 
أن  والبقاء واالستمرار، وعلينا  والوجود 

نكون قلبا واحدا في السراء والضراء».
تبدأ  وأفعالنا  أقوالنا  مــادامــت  وتــابــع: 
مــــن الـــكـــويـــت وتــنــتــهــي إلـــيـــهـــا، فـــإنـــنـــا قــد 
رسمنا ووضعنا حزمة أهداف وفعاليات 
الـــنـــســـخـــة الـــتـــاســـعـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، وصـــــوال 
إلحــــيــــاء ســـيـــر قــــــــدوات كـــويـــتـــيـــة شــامــخــة 

وإنــارة الطريق أمــام الناشئني، للنهل من 
مــعــني مــنــاقــبــهــم لــتــعــزيــز أدبـــيـــات الــحــوار 
القيم والشيم األصيلة والنبيلة  وتأصيل 
التي غرسوها بني جنبات بلدنا الحبيب 
منذ عقود مشرقة طويلة مضت، ومازالت 

قبساتها نبراسا لنا حتى اليوم.
ويـــضـــيـــف املـــحـــامـــي يـــوســـف الـــيـــاســـني: 
يـــواصـــل مــؤتــمــر «مـــن الــكــويــت نــبــدأ والـــى 
الـــكـــويـــت نــنــتــهــي»، وبـــكـــل فــخــر واعــــتــــزاز، 
تــــكــــريــــم نـــخـــبـــة مــــمــــيــــزة مـــــن رمــــــــوز دولـــــة 
الــــكــــويــــت، الـــــذيـــــن أثـــــــــروا فـــــي مــجــتــمــعــهــم 
فـــي مجتمعهم  بــمــنــاقــب خــــالــــدة، وأثـــــــروا 
بــوافــر الــعــطــاء والـــبـــذل، وهــــؤالء العظماء 

املكرمون هــم: سمو األمــيــر الــراحــل الشيخ 
مــبــارك صــبــاح الــصــبــاح (مـــبـــارك الــكــبــيــر)، 
الخرافي،  عبداملحسن  محمد  نــاصــر  الــعــم 
الخشرم،  العم مشاري محمد عبداملحسن 
املال  الصانع،  عبدالحميد  عبدالرزاق  العم 
عثمان عبداللطيف العثمان، الشهيد غازي 
عبداإلله  الدكتور  العتيبي،  غــازي  فيحان 
عــــبــــداهللا الـــعـــبـــداإللـــه الـــقـــنـــاعـــي، الـــنـــوخـــذة 
عــبــاس عــلــي بــن نــخــي، الــعــم عـــوض راشــد 
روضـــــان الــشــنــفــا، الــشــهــيــد عـــبـــداهللا أحــمــد 
الـــدارمـــي، الــشــيــخ حــمــد املــحــارب املــطــيــري، 
الــعــم إبـــراهـــيـــم حــســني بـــوعـــركـــي، الشهيد 

ضياء عبدالحميد محمد الصايغ. 

ومنتجات ٤١خدمات 
األربعاء ١٦ربيع األول ١٤٣٣هـ - ٨ فبراير ٢٠١٢ - السنة ٤٠ - العدد ١٣٨٩٨

مسابقة «ريد ُبل كار» مساء 
الجمعة برعاية شفروليه

 تـــتـــواصـــل االســــتــــعــــدادات والـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــبــطــولــة املــحــلــيــة 
الكويتية ملسابقة «ريـــد ُبــل كــار بـــارك دريــفــت» الــتــي تــقــام مساء 
الجمعة املقبل، وتقام «ريد ُبل كار بارك دريفت» برعاية شفروليه، 
السادسة  بــدءًا من  الكويت،  الربع ميل في  نــادي  وبالتعاون مع 
مساء الجمعة في موقف القاعة رقم 4 في معرض الكويت الدولي. 
وســتــجــول تــصــفــيــات املــســابــقــة بــعــد ذلـــك عــلــى كـــل مـــن اإلمـــــارات 
عمان،  وسلطنة  السعودية،  العربية  واململكة  املتحدة،  العربية 
واألردن، ومصر، وإيران، والبحرين، ولبنان، قبل النهائيات التي 

تستضيفها بيروت في 6 يوليو من الصيف املقبل.
البطولة  فــي  الــذيــن سيتنافسون  الــســائــقــني  اخــتــيــار  وســيــتــم 
أدائهم من لجنة تحكيمية خاصة،  الجمعة، بعد تقويم  املحلية 
ســيــكــون الــعــضــو األســـــاس فــيــهــا بــطــل الـــشـــرق األوســـــط لتسلق 
الــهــضــبــة، وســـائـــق ريـــد ُبـــل عــبــدو فــغــالــي. ويــتــولــى هـــذا األخــيــر 
يساعد  بــمــا  الــســائــقــون،  عليه  الـــذي سيتنافس  املــســار  تصميم 
ومهاراتهم  بالسيارة،  والتحكم  القيادة  في  قدراتهم  إبــراز  على 
في فنون االنجراف. هذا ما سيتطلب استعمال الفرامل اليدوية، 
وأكثرها  الــطــرق  بـــأروع  املنعطفات  لــدخــول  الخاصة  والتقنيات 
دّقة، في محاولة لنيل استحسان الجماهير، وكسب رضا اللجنة 

التحكيمية 

املسابقة    بالتعاون مع نادي الربع ميل  ●

وفد «آبل» في ضيافة «زين»

   بعنوان «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» 

انطالق املؤتمر الوطني التاسع 12 الجاري

 املكرمون الراحلون رحمهم اهللا ●

{شوبوكس نيويورك}:  أحذية 
وحقائب وأكسسوارات نسائية

 MEA تتسلم طائرة إيرباص 
A320  MSN 5000

معرض الكويت و«كويتي وافتخر» 
ينظمان امللتقى الخامس في مارس

 تــــعــــتــــبــــر ســــلــــســــلــــة مــــحــــالت 
منذ   ،SHOEBOX New York
عــــقــــد الـــســـبـــعـــيـــنـــات، مـــــن أكـــبـــر 
املـــــحـــــالت فـــــي نــــيــــويــــورك لــبــيــع 
األحـــذيـــة والــحــقــائــب الــنــســائــيــة 
واإلكــــســــســــوارات الـــفـــاخـــرة ذات 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة واملـــاركـــات 
الــعــاملــيــة، وعــلــى سبيل املــثــال ال 
 Max AzriaBCBG ، الـــحـــصـــر 
 Dolce Vita ، Kim Kardashian
 ، Jessica Simpson ،Nicholai
وقـــد  الـــكـــثـــيـــر.  وغـــيـــرهـــا   Hilton
 ،SHOEBOX New York تمكنت
فـــي فــتــرة قــصــيــرة، مـــن ترسيخ 
اســــمــــهــــا بـــــني أوســــــــــاط الـــنـــســـاء 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وذلــك 
لــقــدرتــهــا عــلــى فــهــم واســتــيــعــاب 

احتياجاتهن ومتطلباتهن.
فـــقـــد أصـــبـــحـــت هــــنــــاك صــلــة 
املـــرأة  بــني  دائــمــًا  تنشأ  عاطفية 
وكــــل حـــــذاء تــقــتــنــيــه مـــن أحــذيــة 
وذلــك   ،SHOEBOX New York
لـــــوجـــــود راحـــــــــة نـــفـــســـيـــة تـــولـــد 
مـــع كـــل عــمــلــيــة شــــراء تــقــوم بها 
املــــــرأة، وبــالــتــالــي فــــإن األحـــذيـــة 

الـــتـــي تـــقـــوم بـــشـــرائـــهـــا ال تــمــثــل 
مـــا يــنــاســب ذوقـــهـــا فــحــســب بل 
تمثل أيضًا حالة وراحــة ذهنية 
املــرأة  تحتاج  حقًا  فهل  معينة. 
لكل هذه األحذية؟ ربما ال. ولكن 
لــكــل حــــذاء، ولــكــل عملية شـــراء، 

قصة خاصة بها. 
 SHOEBOX New كانت  وملــا 
عــريــقــة، وتــزيــد  York خــبــرتــهــا 
عــلــى 40 عــامــًا، فــي فــهــم وإدراك 
احتياجات النساء، مما يجعلها 
تقدم أحدث صيحات املوضة في 
هذا املجال فقد أصبح ذلك هدفًا 
ســامــيــًا تــتــطــلــع إلـــيـــه كـــل امــــرأة 

العاطفي.  االنسجام  عن  تبحث 
 SHOEBOX مــــحــــالت  أن  كـــمـــا 
امـــــرأة  لـــكـــل  تــعــطــي   New York
خــبــرة فــي عــالــم الــشــراء ممتلئة 
والــســرور تأخذها في  بالبهجة 
رحــلــة تــســوق مــمــتــعــة، حــيــث إن 
كل خطوة تخطوها في الطريق 
إلى SHOEBOX New York لها 
طــابــعــهــا الــــخــــاص الــــــذي يــأســر 

النفس. 
في   SHOEBOX New York
الــــكــــويــــت هـــــي أحــــــــدى ســلــســلــة 
ماركات شركة علي عبدالوهاب 

وأوالده وشركاهم. 

 باتت شركة طيران الشرق األوسط (الخطوط الجوية 
اللبنانية) تمتلك أحدث أسطول طائرات في العالم بعد 
إيرباص  A320 MSN 5000 من شركة  تسلمها طائرة 
التي توجت يوبيلها الفضي لدى إنتاجها وتسليمها 

.MEA الطائرة رقم 5000 للـ
تــتــمــيــز هـــــذه الــــطــــائــــرة بــفــاعــلــيــة تــشــغــيــلــيــة عــالــيــة 
واســتــهــالك اقـــل لــلــوقــود كــمــا تــقــدم مــقــصــورة غــايــة في 
وواسعة  وثــيــرة  بمقاعد  ومجهزة  والرفاهية  الرحابة 

مــخــصــصــة لــتــتــنــاســب مــــع جـــســـم اإلنــــســــان وصــحــتــه، 
السمعية  األجـــهـــزة  بــأحــدث  مــقــصــورتــهــا  وتـــم تجهيز 
الراحة لعمالئنا  والبصرية، مما يوفر أقصى درجــات 

الكرام.
وبما للكويت والكويتيني من منزلة لدى لبنان عامة 
وشــركــة طــيــران الــشــرق األوســـط خاصة فقد خصصت 
الشركة افتتاحها ألول رحلة تجارية لهذه الطائرة الى 

الكويت وذلك بتاريخ 26 يناير 2012. 

 استقبلي نسيم البحر املتوسط وأجواء الربيع املنعشة مع مجموعة 
الحائزة جوائز  الرائعة  بــودي وركــس  بــاث &  مــن   Sweet Pea منتجات
عديدة، والتي القت إقباًال واسعًا في مختلف محالت هذه العالمة املميزة 

في املنطقة.
وتتميز املجموعة األكثر مبيعًا في الواليات املتحدة األميركية، والتي 
بكونها   ،Sweet Pea فــي مجموعة  والــعــطــور  الــزهــور  مــن  خليطًا  تضم 
من  الرائعة  الخلطة  بفضل  االنتعاش،  أجــواء  وتعزز  الــحــواس  تخاطب 
خالصة براعم الزهور مع نكهات األجاص والتوت البري الطازج واملسك 

الناعم. 
املتنوعة  املنتجات  وتقدم مجموعة Sweet Pea تشكيلة متكاملة من 
تتضمن eau de toilette والرذاذ املعطر والرذاذ البراق ورغوة وجل وكريم 
الــثــالثــي، بــاإلضــافــة إلى  االســتــحــمــام ولــوشــن وكــريــم الجسم للترطيب 
كريم زبدة الجسم. كما تتوافر منتجات املجموعة بأحجام صغيرة، ما 

يجعلها الخيار املثالي ملن يرغبون باالسترخاء والراحة.
لإلحساس  الجميلة  والـــروائـــح  الــعــطــور  عــن  يبحثن  مــمــن  كــنــت  وإن 
باالنتعاش، فستحبني بالتأكيد مجموعة منتجات Sweet Pea لتعطير 
املنزل. وتتضمن املجموعة تشكيلة رائعة من الشموع الراقية والزيوت 
الرذاذ  املعطرة، بجانب   Wallflowers زهور  للمنزل ومجموعة  العطرية 

املعطر للغرف، مما يوفر جوًا يفوح بعبق العبير املفضل طوال اليوم.
اختيار  يمكنك   ،Sweet Pea مــجــمــوعــة  مــع  طــويــًال  يـــدوم  والنــتــعــاش 
تفضلي  رغبتك.  حسب  مميز  أريــج  على  للحصول  املنتجات  وتنسيق 
بزيارة أقــرب محالت بــاث & بــودي وركــس لتجربة املنتجات والعطور 

املختلفة التي ستجعلك تودين الحصول على املزيد منها. 

 وّقــــعــــت شــــركــــة مــــعــــرض الــــكــــويــــت الـــــدولـــــي مــع 
إقامة  عقد  وافتخر  كويتي  على مشروع  القائمني 
املــلــتــقــى الــســنــوي الــخــامــس لــلــمــشــروع عــلــى أرض 
املعارض الدولية بمشرف خالل شهر مارس املقبل.

وقــــد تـــم تــوقــيــع الــعــقــد بــحــضــور نـــائـــب رئــيــس 
معرض  لشركة  التنفيذي  الرئيس  اإلدارة  مجلس 
الـــكـــويـــت الــــدولــــي عــبــدالــرحــمــن الـــنـــصـــار ورئــيــس 

ومؤسس مشروع كويتي وافتخر ضاري الوزان.
وقال الوزان إن مشروع كويتي وافتخر يحرص 
الدولية بمشرف  املعارض  الوجود في أرض  على 
ملا تحويه من إمكانات تساعد على احتضان ذلك 
الحدث الذي يجمع تحت سقف واحد أكبر تجمع 

للمشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، خصوصًا 
بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي تــحــقــق فـــي الــســنــتــني 
املاضيتني، واإلقبال الجماهيري الحاشد الذي زار 

امللتقى، والذي قدر بما ال يقل عن 70 ألف زائر.
ومشروع كويتي وافتخر يعد أكبر حدث يجمع 
املـــشـــاريـــع الــكــويــتــيــة الــصــغــيــرة الــتــابــعــة لــلــقــطــاع 
الــــخــــاص تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــد، حـــيـــث تـــركـــز عــلــيــه 
األضـــــــواء، وتــحــظــى املـــشـــاريـــع املـــشـــاركـــة بتغطية 
إعـــالمـــيـــة واســـعـــة تــشــمــل جــمــيــع وســـائـــل اإلعــــالم 
املــــقــــروءة واملــســمــوعــة واملـــرئـــيـــة، ويــــــزوره الــعــديــد 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة فـــي املــجــتــمــع، ال سيما 

املشجعني ملشاريع الشباب. 

دشنت أولى رحالتها إلى الكويت

   الزيارة تؤسس لتعاون جديد بين الطرفين 

 حائزة جوائز عدة 

تحت رعاية الشيخ ناصر المحمد

الطائرة الجديدة في مطار الكويت ●

 عمر العمر يتوسط وفد شركة آبل أثناء زيارتهم ملقر «زين» ●

SHOEBOX العراقة والفخامة ●

● Sweet Pea جل لالستحمام من مجموعة

عبدالرحمن النصار وضاري الوزان يتبادالن وثائق العقد ●

العمر: املنطقة 
بيئة خصبة 

لتطور صناعة 
االتصاالت ونقل 

املعلومات

إقبال الفت على منتجات 
Sweet Pea في املنطقة



الدولي
الــكــتــلــة  أنـــهـــى وزراء  وكـــــــاالت-   بــــغــــداد- 
التي  للحكومة  مقاطعتهم  امــس  العراقية 
الــذي  امللف  لكن  اســابــيــع،  استمرت سبعة 
شكل اساس االزمة لم يحسم بعد، ما يبقي 

الباب مفتوحا للتوتر السياسي.
وقال علي املوسوي املستشار االعالمي 
لــرئــيــس الـــــوزراء نـــوري املــالــكــي ان «وزراء 
الـــوزراء  مجلس  جلسة  حــضــروا  العراقية 
امس وانهوا املقاطعة». واضاف ان «املالكي 
رحــــــب بـــــعـــــودة الــــــــــــوزراء الــــتــــي ســتــســمــح 
للحكومة باستكمال اعمالها». ولم يحضر 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء صــالــح املطلك الــذي 
وصــف املالكي بــانــه «دكــتــاتــور» اســـوأ من 
صدام حسني. يشار الى ان ثالثة وزراء من 
اصل ثمانية لم يقاطعوا الجلسات اطالقا، 

على الرغم من قرار العراقية.
تمهيدا  اجتماع،  الـــوزراء  عــودة  وسبق 
لــــقــــادة الـــكـــتـــل الـــعـــراقـــيـــة بــضــيــافــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة جـــــالل الـــطـــالـــبـــانـــي، حــضــره 
رئـــيـــس الـــــــوزراء ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
اسامة النجيفي، لكنه لم يتطرق إلى قضية 
وفق  املطلك،  وال صــالــح  الهاشمي،  طـــارق 
املـــوســـوي. واكــــد املـــوســـوي ان «االجــتــمــاع 

الــتــمــهــيــدي كــــان نــاجــحــا بــكــل املــقــايــيــس، 
واتفقت الكتل على االحتكام للدستور في 

حل املشاكل بني الكتل السياسية».
ولــــــــم يـــحـــســـم االجـــــتـــــمـــــاع الـــتـــمـــهـــيـــدي 
املــشــاكــل، لــذلــك يــعــول الــقــادة السياسيون 
على املــؤتــمــر الــوطــنــي املــزمــع عــقــده قريبا 
لــــالنــــتــــهــــاء مــــــن املـــــشـــــاكـــــل بــــــني االطـــــــــراف 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــا بــعــد ان قــدمــت كل 

كتلة سياسية قائمة بمطالبها.

بادرة حسن نوايا 
واعــــتــــبــــرت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــعـــراقـــيـــة 
وزراء  عــــــــودة  ان  الــــدمــــلــــوجــــي  مـــيـــســـون 
الـــعـــراقـــيـــة الـــــى مــجــلــس الـــــــــوزراء «بــــــادرة 
حسن نية، ونتطلع إلى حل قضية املطلك 
والــهــاشــمــي»، مــؤكــدة ان «عـــودة العراقية 
الـــى اجــتــمــاعــات مــجــلــس الـــنـــواب هــي من 
مــنــطــلــق خـــلـــق االجــــــــواء املـــنـــاســـبـــة لــعــقــد 
االجـــتـــمـــاع الـــوطـــنـــي، والــســعــي النــجــاحــه 
والــــتــــصــــدي لــلــهــجــمــات االرهــــابــــيــــة ضــد 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي، والـــوقـــوف بــحــزم امـــام 
الــعــودة  منه  يـــراد  الـــذي  الطائفي  الشحن 
االول».  املــربــع  الـــى  الــســيــاســيــة  بالعملية 

واكــدت ان العودة تهدف الى «حل قضية 
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، 
وإلــــغــــاء ســـحـــب الـــثـــقـــة عــــن نـــائـــب رئــيــس 

الوزراء صالح املطلك».

خريطة طريق 
هــــــذا وطــــلــــب الـــطـــالـــبـــانـــي مـــــن الــلــجــنــة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي وضـــع 
خريطة طريق ملواصلة العملية السياسية 
فــــي اطــــــار الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي واتـــفـــاقـــات 
لـــعـــام 2010، لــعــرضــهــا عــلــى قـــادة  اربـــيـــل 
على  املشاركون  واجمع  السياسية.  الكتل 
العملية  فــي  املــشــاركــني  «يــلــتــزم جميع  ان 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــوقـــــوف صـــفـــا واحــــــــدا ضــد 
االرهابيني، وضد الجماعات املسلحة، كما 
اتفقوا على ان الدستور هو اساس تسوية 
املــنــازعــات، وان «الــقــضــاء الــعــراقــي سلطة 
املـــســـاواة مــع غيرها  قـــدم  مستقلة، وعــلــى 
من السلطات، ويظل بمنأى عن التدخالت 

السياسية».

رسالة تحذيرية 
هــذا واعــتــبــرت حــركــة الــوفــاق الوطني 

الـــــعـــــراقـــــيـــــة بـــــزعـــــامـــــة إيــــــــــاد عــــــــــالوي إن 
ارادت من خالل تعليق  العراقية  القائمة 
حــــضــــورهــــا جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ــــــنــــــواب تـــوجـــيـــه رســـــالـــــة تـــحـــذيـــريـــة،  وال
جـــعـــلـــت الـــجـــمـــيـــع يــــراجــــعــــون مــواقــفــهــم 
ان  الى  السياسية. ولفتت  العملية  تجاه 
قــرار تعليق املشاركة كــان خــيــارا صعبًا 
يراجعون  الجميع  ارتــيــاده جعل  أن  «إال 

مواقفهم».

مجلس القضاء االعلى
إلــى ذلــك، نفى مجلس القضاء األعلى 
مــا تـــردد حــول طلبه مــن مجلس الــنــواب 
رفــــــــع الــــحــــصــــانــــة عــــــن الـــــنـــــائـــــب جــعــفــر 
املــوســوي. ووصــف األنــبــاء التي تحدثت 
عن ذلك بأنها ال اساس لها من الصحة. 
ولــفــت الـــى ان مــثــل هـــذا الــطــلــب يــجــب ان 
يــســبــقــه طــلــب مــقــدم مـــن إحــــدى املــحــاكــم، 
تطلب فيه مفاتحة مجلس النواب برفع 
الــحــصــانــة عـــن أي نـــائـــب، اســـتـــنـــادا الــى 
دعــــــوى او شـــكـــوى قــضــائــيــة تــســتــدعــي 
مثوله امــام القضاء، وهــذا ما لم يحصل 

حيال النائب املوسوي. 

هادي يدشن حملته الرئاسية وسط رفض شباب الثورة والجنوبيين 

ر من اغتياالت لعرقلة اتفاق التسوية
ّ

اليمن: باسندوه يحذ
         صنعاء- h ووكاالت

دشـــن املــشــيــر الــركــن عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
االنتخابية  حملته  امــس  اليمني  الرئيس  نائب 
تحت شعار «معا نبني اليمن الجديد» بحضور 
كـــل األطـــــراف املــوقــعــة عــلــى املـــبـــادرة الخليجية 
حدد  خطابًا  هـــادي  وألــقــى  التنفيذية.  وآليتها 

فيه اتجاهات برنامجه االنتخابي خالل املرحلة 
املــقــبــلــة، وأعـــلـــن ان االنــتــخــابــات تــمــثــل مــخــرجــا 
لـــألزمـــة، وأولــــى خــطــوات الــعــبــور إلـــى املستقبل 
اآلمن من أجل النهوض باليمن في جميع مناحي 
واالجتماعية.  واالقــتــصــاديــة  السياسة  الــحــيــاة 
سيكون  للسلطة  السلمي  االنــتــقــال  «أن  واعتبر 
وحسب،  اليمن  فــي  ليس  ديموقراطيا  نموذجا 

بل في املنطقة العربية». 

وانـــتـــشـــرت الـــلـــوحـــات اإلعـــالنـــيـــة الـــتـــي تــدعــو  
الـــنـــاخـــبـــني إلــــــى الـــتـــصـــويـــت فـــــي االنـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــي شــــوارع صــنــعــاء، وســـط مــخــاوف 
مـــن عــرقــلــة بــعــض األطــــــراف الــســيــاســيــة إلجــــراء 
االنــــتــــخــــابــــات، او  ضـــعـــف اإلقـــــبـــــال عــلــيــهــا مــن 
قــبــل الــنــاخــبــني، فــي ظــل مــواصــلــة رفـــض شباب 
الـــــثـــــورة، وقــــــوى الـــــحـــــراك الـــجـــنـــوبـــي، وأنـــصـــار 
جماعة الحوثي، لعملية التسوية، وعزمهم على 
ا من عملية  مقاطعة االنتخابات، باعتبارها جزء

االلتفاف على ثورتهم.
وأعــلــن مــؤيــدو «الــحــراك الــجــنــوبــي» فــي لحج 
االنتخابات  إجــراء  رفضهم  مماثل  في مهرجان 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي املـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة. ورفــــع 
الجنوب  شعب  «عليها  كتب  الفتات  املشاركون 

يرفض انتخابات االحتالل».

مخطط اغتياالت 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــــشــــف رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
الــــوفــــاق مـــحـــمـــد ســـالـــم بــــاســــنــــدوه عــــن وجــــود 
مخطط الغــتــيــال واســتــهــداف كــبــار املــســؤولــني 
فـــي حــكــومــتــة وشــخــصــيــات ســيــاســيــة  ووزراء 
وامنية وعسكرية، يهدف الى ادخال اليمن في 
مــنــزلــق خــطــيــر مــن الــفــوضــى والــعــنــف وعــرقــلــة 
اجـــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وافــشــال اتــفــاق 

لالزمة. السياسية  التسوية 
وقــــال ان مــحــاولــة االغــتــيــال الــتــي نــجــا منها 
وزيـــر االعــــالم عــلــي الــعــمــرانــي الــثــالثــاء املــاضــي، 
بعد خروجه من مقر رئاسة الوزراء كشفت «انه 
بــاســنــدوه – وجــمــيــع وزراء حــكــومــتــة عرضة   –
لالستهداف». واكد ان التحقيقات التي تجريها 
االجــــهــــزة االمـــنـــيـــة لــكــشــف مـــالبـــســـات مــحــاولــة 
اغتيال وزيــر االعـــالم مستمرة، وذلــك حتى يتم 

كشف املنفذين ومن يقف وراءهم. 

بعد انقطاع ثالثين سنة 

 املالحة التجارية تعود
 إلى شط العرب 

 النشوة (العراق) ـــــ ا.ف.ب ـــــ استؤنفت املالحة التجارية 
في شط العرب، بعد توقف الكثر من ثالثة عقود، بسبب 
البصرة  في  مرفأ  افتتاح  مع  العراقية،  ــ  االيرانية  الحرب 

لنقل املعدات الصلبة الى حقل مجنون النفطي.
 وقــــام مــســؤولــون عــراقــيــون ومــمــثــلــون عــن شــركــة شل 
بقص شريط  النفطي،  الحقل  تطوير  املكلفة  البريطانية، 
بعد  على  النشوة،  في منطقة  الواقع  املرفأ  عند  التدشني 

حوالى 70 كلم شمال البصرة.
وقال املدير العام ملشروع مجنون في شركة شل، اولي 
مــيــكــلــســتــاد: «انـــهـــا املــــرة االولـــــى الــتــي يــفــتــتــح فــيــهــا مــرفــأ 
النهري  املمر  هــذا  العالم عبر  مــن حــول  السفن  الستقبال 
مــنــذ 31 عـــامـــا». مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس لــجــنــة االدارة 
املشتركة لتطوير حقل مجنون ان «هذه املرة االولى التي 
ينجح فيها العراق في تثبيت شط العرب كممر مالحي».

وشـــط الــعــرب عــبــارة عــن مــمــر نــهــري يــنــبــع مــن الــتــقــاء 
نهري دجلة والفرات عند املدخل الشمالي ملدينة البصرة 
الــعــراق، ويبلغ طوله حوالى 200 كلم ويصب في  جنوب 

الخليج العربي.
وكانت «سفينة ابحرت من دبي في 25 ديسمبر ورست 
فــي املــرفــأ هـــذا فــي الــخــامــس مــن يــنــايــر هــي اول مــن افــرغ 
حمولته في هذا املرسى، وقد نقلنا املعدات بعد ذلك الى 

قلب الحقل النفطي». 

 حكم باإلعدام على سعودي من قادة القاعدة 

العراق: مقتل امرأتني 
وجرح  3 بينهم رجل أمن 

الفرع  العراق االسالمية،   بغداد- وكــاالت- تبنى تنظيم دولــة 
العراقي لتنظيم القاعدة اغتيال القيادي املنشق عنها املال ناظم 
الــجــبــوري الـــذي الــتــحــق بــمــشــروع املــصــالــحــة الــوطــنــيــة واصــبــح 

خبيرا في شؤون التنظيم.
إلى ذلك، حكمت محكمة الجنايات املركزية العراقية باالعدام 
شنقا حتى املوت على قيادي كبير في تنظيم القاعدة سعودي 
في  القاعدة  تنظيم  المير  مساعدا  كــان  ع)  (ب  يدعى  الجنسية 

العراق االردني ابو مصعب الزرقاوي.
فــي ســيــاق آخــــر، قــتــلــت مــديــرة ســجــن لــلــنــســاء فــي بــغــداد في 

هجوم مسلح استهدفها في حي الدورة جنوب شرق بغداد. 
ناسفة  بانفجار عبوة  عراقي  قتل مدني  في سياق متصل،  

الصقة بسيارته في منطقة الدورة جنوب غرب بغداد.
كما قتلت زوجة ضابط بالجيش بينما اصيب طفلها بجروح 

بهجوم مسلح على منزله في قضاء ابوغريب.
من جهة ثانية اعلن عن نجاة رئيس املجلس البلدي لقضاء 
ناسفة  بعبوة  اغتيال  محاولة  من  الوائلي  صيوان  بــدر  الكوت 

شمال املدينة.
من جانبها، نفت نقابة الصحافيني العراقيني ما ذكرته إحدى 
وسائل االعالم  عن تعرض منزل نقيب الصحافيني مؤيد الالمي 

الطالق نار من قبل مسلحني مجهولني. 

 حملة الدفاع عن «أشرف» 
 تدين تبرير النقل القسري

البرملانية  الــعــاملــيــة  الحملة  رئــيــس  آرتــشــر  بيتر  الــلــورد  أصـــدر 
للدفاع عن مخيم أشرف (شمال شرق بغداد) واللورد بيتر فريزر 
املــدعــي الــعــام الــســابــق الســكــتــلــنــدا بــيــانــا، تــنــاول مــنــاقــشــة الــحــالــة 
اإلنسانية في «أشرف» وقضية نقلهم إلى مخيم ليبرتي، الذي تراه 
منظمة يونامي مناسبا لنقل 3300 ساكن غير مسلح من «أشرف» 

إليه.
الدولية  باالتفاقات  نكثت  العراقية  السلطات  ان  البيان  وقــال   
،خــصــوصــًا لجهة املــوقــع الــجــديــد، وقـــال الــبــيــان إن مساحة املوقع 
الــواحــد، بينما كــان قد وعد  الكيلو متر  إلــى ستة أعشار  صت  تقلَّ
بــمــوقــع فــســيــح، اضـــافـــة الــــى عــــدم تـــوافـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــالزمــة 
للعيش، كما أن املوقع محاط بجدران بارتفاع 3.6 أمتار، ومن املقرر 
الذي  االمــر  العراقية داخله وخارجه للحراسة،  القوات  أن تتواجد 

يمنع السكان من الوصول إلى محاميهم أو العالم الخارجي.
الدولي  املجتمع  املعايير يترك  ان «اختيار هذه  البيان  واضــاف 
يستنتج - فقط - أن يونامي تحاول أن تتهرب من مسؤوليتها تجاه 
«أشـــرف» وتــحــرف االنــظــار إلــى السكان أنفسهم، فــي حــال حصول 

هجمات من قبل الحكومة العراقية». 

العراق: األزمة لم تحسم.. واتفاق على حل وفق الدستور
وزراء «العراقية» ينهون مقاطعتهم لجلسات الحكومة 

 عقب محاولة انقالب 

  استقالة رئيس املالديف
تجنبًا الستخدام القوة

كولومبو (سريالنكا) - يو بي أي - استقال رئيس 
ــة انــقــالب،  املـــالـــديـــف مــحــمــد نــشــيــد أمــــس بــعــد مــحــاول
وأوضـــح انــه اخــتــار االســتــقــالــة ألن الــبــقــاء فــي السلطة 
سيتطلب منه استخدام القوة وهو ما سيشكل خطرا 
عــلــى الـــبـــالد. وتـــم فـــي وقـــت الحـــق مـــراســـم أداء نــائــب 

الرئيس اليمني الدستورية ليتولى قيادة البالد.
التلفزيون الرسمي وألقى بيانًا  وظهر الرئيس على 
انــه مــن اجل  أعــلــن فيه االســتــقــالــة، موضحا  مقتضبًا 
البقاء في السلطة يجب استخدام القوة عبر االستعانة 
بالنفوذ الخارجي وهو ما سيشكل خطرا على البالد.

لــبــالده في  وقـــال نشيد انــه يعتقد انــه انــجــز الكثير 
السنوات الثالثة التي قضاها في السلطة.

وذكر موقع «مينيفان» االخباري ان السلطة ستنتقل 
ان يوجه  املقرر  الــذي من  الرئيس  نائب  الــى  دستوريًا 

كلمة لألمة.
وكــان متحدث باسم حكومة املالديف أكد في وقت 
انضمام  بعد  انــقــالب  الــبــالد تشهد محاولة  ان  سابق 
عناصر في الشرطة وجنود الى متظاهرين معارضني 
الحكومية  والتلفزيون  االذاعــة  هيئة  على  وسيطرتهم 

«أم أن بي سي».

 مقتل 5 ليبيين في معسكر 
للنازحين في طرابلس

ليبيا: رئيس جديد للمخابرات.. 
والسنوسي في مالي! 

   طرابلس، الجزائر ــــ وكاالت ــــ اصدر املجلس 
الوطني الليبي قرارين، يقضي احدهما بإنشاء 
جـــهـــاز املـــخـــابـــرات الــلــيــبــيــة الـــعـــامـــة، والــثــانــي 
بتسمية سالم الحاسي، وهو معارض للنظام 
الحاسي بعد  السابق، لترؤسه. وجــاء تعيني 
ان «غلب املصلحة الوطنية العامة، وتنازل عن 
على حملها».  اجبر  التي  االميركية  جنسيته 
وســــالــــم الـــحـــاســـي هــــو الـــنـــاجـــي الـــوحـــيـــد مــن 
«معركة معسكر باب العزيزية» في طرابلس، 
الــتــي هــدفــت إلـــى اغــتــيــال مــعــمــر الــقــذافــي في 

.1984
إلى ذلك، ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية 
أن عــبــد اهللا الــســنــوســي، مــديــر املــخــابــرات في 
إلــى حماية  لجأ  الــقــذافــي،  معمر  العقيد  عهد 
حــركــة الــتــمــرد املــســلــحــة الــجــديــدة فـــي شــمــال 
الــســابــق باسم  مــالــي، بينما تــمــكــن املــتــحــدث 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، مــــوســــى إبـــــراهـــــيـــــم، مــن 

االستقرار في النيجر.
أمــــنــــيــــًا، لـــقـــي خـــمـــســـة لــيــبــيــني مــصــرعــهــم، 
وأصـــيـــب آخــــــرون، بــعــد قــيــام مــســلــحــني بفتح 
الــنــيــران عــلــى تــجــمــع لــلــنــازحــني الــلــيــبــيــني في 
مــخــيــم بـــضـــواحـــي طـــرابـــلـــس. ويــــقــــول ســكــان 
املـــخـــيـــم، وهــــم لــيــبــيــون ســـــود، يـــنـــحـــدرون في 
االصــــل مـــن بــلــدة تــــاجــــوراء، انــهــم يــتــعــرضــون 
لــالضــطــهــاد بــســبــب مـــزاعـــم بــانــهــم تــعــاونــوا 
مــع معمر الــقــذافــي أثــنــاء انـــدالع الــثــورة، التي 
أطـــاحـــت بــحــكــمــه. واتـــهـــم ســكــان املــخــيــم ثـــوار 
الــهــجــوم، فيما نفى  بــالــوقــوف وراء  مــصــراتــة 

مجلس مصراتة الطبي تورط املصراتيني. 

الطالباني: خريطة 
طريق وفق الدستور 

واتفاقيات أربيل

حركة عالوي: أوصلنا 
رسالة تحذيرية

من خالل املقاطعة

مجلس القضاء 
األعلى ينفي طلبه رفع 

الحصانة عن نائب

 عراقيون يعودون من سوريا إلى بغداد بعد ان نزحوا منها بسبب اعمال العنف عام 2003                                   (رويترز)  ●
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مــحــمــود  الـــرئـــيـــس  أعـــلـــن   - ا ف ب   الــــقــــدس- 
عــبــاس انـــه لــن يــرشــح نــفــســه لــرئــاســة الــســلــطــة 
في  واكد  انتخابات مقبلة.  اي  في  الفلسطينية 
مــقــابــلــة مــع قــنــاة الــعــربــيــة ان قــــراره «نــهــائــي»، 

و«ال رجعة عنه».
وقال ان «اهم شيء هو ان انتخابات السلطة 
الــوطــنــيــة الــتــي ســتــأتــي ان شـــاء اهللا لــن ارشــح 

نفسي فيها، وال احب ان اكرر هذا الكالم».
واصـــــــبـــــــح الــــــرئــــــيــــــس عــــــبــــــاس يـــــتـــــولـــــى كـــل 
السياسي  النظام  تشكل  التي  العليا  املناصب 
الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد ان اتــفــق مــع حــركــة حــمــاس 
االثنني، على ان يتولى رئاسة مجلس الوزراء.

وهــــــو يـــشـــغـــل اضــــافــــة الــــــى مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــــــــوزراء، مــنــصــب رئـــاســـة الــســلــطــة الــوطــنــيــة، 
الــتــحــريــر،  الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة  الــلــجــنــة  ورئــاســة 
الفلسطينية،  املسلحة  لــلــقــوات  الــعــام  والــقــائــد 

واشغاله منصب رئاسة حركة فتح.

 تحتاج الى مجلس وطني
وعــمــا اذا كــان عــدم تــرشــحــه ملنصب رئــاســة 
الـــســـلـــطـــة يـــعـــنـــي تـــخـــلـــيـــه عــــن مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
قال  ايضا،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ان «املــنــظــمــة تــحــتــاج الـــى مــجــلــس وطـــنـــي، وال 
او  التنفيذية  اللجنة  فــي  ســواء  احــد  يستطيع 
رئــاســتــهــا، ان يــتــخــلــى (عـــن مــنــصــبــه) او يــطــرد 
اال بـــقـــرار مـــن املــجــلــس الـــوطـــنـــي». واضـــــاف ان 
«الشيء نفسه في فتح، لكن يمكن التخلي، وان 
يــحــدث مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي ســريــع يــجــدون فيه 

القصة». وتنتهي  البديل، 

 كي مون واملفاوضات
وفي اتصال هاتفي مع ابو مازن، اعرب االمني 
الــعــام لــالمــم املــتــحــدة بـــان كــي مـــون عــن امــلــه في 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  السلطة  رئــيــس  يبقى  ان 
التي  اسرائيل)  (مــع  الحوار  في جهود  «مشاركا 
يبذلها الــعــاهــل االردنــــي املــلــك عبد اهللا الــثــانــي». 
وقال املتحدث باسم االمم املتحدة ان بان وعباس 
بــحــثــا املــصــالــحــة بـــني مــنــظــمــتــي فــتــح وحــمــاس. 
واشـــــــار الـــــى ان «هــــذيــــن الـــطـــريـــقـــني- املــصــالــحــة 
ليسا  اســرائــيــل-  مــع  واملـــفـــاوضـــات  الفلسطينية 

متعارضني، ويمكن ان يسيرا معا».
وذكــــر بـــان بـــأن االمــــم املــتــحــدة «دعـــمـــت دائــمــا 

املصالحة الفلسطينية». 

٤٣دولي
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 الجزائر - يو. بي. آي - كشفت شهادات تائبني نشطوا في إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي 
أبوزيد، أمير كتيبة طــارق بن زيــاد، قتل نحو 30  الجزائرية، عن أن عبدالحميد  سلموا أنفسهم حديثا ألجهزة األمــن 
موريتانيا من أتباعه ذبحا، وذلك بسبب شكوكه املتزايدة في أن بعض الذين يلتحقون به من موريتانيا بينهم عناصر 

من جهاز االستخبارات املوريتانية. وهذه ليست املرة األولى، التي يقوم فيها هذا التنظيم بقتل موريتانيني ذبحا. 

قيادي في «قاعدة املغرب» 
ذبح 30 من أتباعه

 فـــي ســابــقــة، هـــي األولــــى مـــن نــوعــهــا 
داخــــــــل الـــــبـــــرملـــــان املــــــصــــــري، قـــــــام أحــــد 
الــعــصــر  الــســلــفــيــني بــرفــع أذان  الـــنـــواب 
إلـــى  الــــبــــرملــــان، مـــمـــا أدى  قـــاعـــة  داخــــــل 
اســتــيــاء جــمــيــع أعــضــاء الــبــرملــان، بمن 
فيهم «االخوان» و«السلفيون» من هذا 
اإلجـــــراء، فــيــمــا وصــفــه رئــيــس املــجــلــس 

«املزايدة».  بـ  الكتاتني  محمد سعد 
وكــــــان الـــنـــائـــب عــــن حـــــزب األصــــالــــة 
الــســلــفــي مـــمـــدوح إســمــاعــيــل، قـــد طلب 
الـــكـــلـــمـــة مـــــن الـــكـــتـــاتـــنـــي فـــــي الــجــلــســة 
وزارة  أحـــــــــداث  ملـــنـــاقـــشـــة  املـــخـــصـــصـــة 
الــــداخــــلــــيــــة وإعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــتـــهـــا، وقـــــام 
رئــيــس  قـــابـــلـــه  مــــا  وهـــــو  األذان،  بـــرفـــع 
استكماله  ورفــض  بالتعنيف  املجلس 
الـــصـــالة  أردت  لــــو  لـــــه:  قــــائــــًال  لــــــــألذان، 
لــذهــبــت إلــى املــســجــد مــن دون مــزايــدة، 

يــــؤكــــد أن عــمــلــنــا  والـــــديـــــن اإلســـــالمـــــي 
هــذا عــبــادة، وكفى مــزايــدة! فأنت لست 
اكــثــر اســالمــا مــنــا! مــتــســائــال: هــل تريد 
الصالة  تريد  كنت  إذا  اعالمي»؟!  «شو 
، ونــحــن نعمل - ايــضــا -  فــاذهــب وصـــلِّ

عبادة!  والعمل 
يـــأتـــي ذلــــك، فـــي وقــــت أوصــــت لــجــنــة 
ـــلـــهـــا الـــبـــرملـــان املــــصــــري لــلــتــحــقــيــق  شـــكَّ
فـــي االحــــــداث بــســحــب الــثــقــة مـــن وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة الــــــلــــــواء مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم 
التي  األحداث  املسؤولية عن  وتحميله 
15 قتيال حتى اآلن في  أدت إلى وقوع 
الــقــاهــرة والــســويــس، وقــد عــاد الــهــدوء 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــحــيــط  الـــــى  الــــحــــذر 
من  ايــام  خمسة  بعد  التحرير  ومــيــدان 

املتواصلة. االشتباكات 
وقـــال مــقــرر لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــنــائــب 
أســـــامـــــة يــــاســــني فـــــي بــــيــــان لـــــه انــــــه تــم 
رصــد وقــوع إصــابــات بــني املتظاهرين 
اإلصـــــابـــــات  بـــــني  مـــــن  وان  والـــــشـــــرطـــــة، 

مطالبا  الخرطوش،  بطلقات  مصابني 
والــــوقــــف  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  بـــتـــطـــهـــيـــر 
الــــفــــوري لــلــضــعــف وااللـــــتـــــزام الـــفـــوري 
بــســلــمــيــة املــتــظــاهــريــن وعــــدم مــهــاجــمــة 
كـــل مــؤســســات الـــدولـــة والــحــفــاظ على 
املمتلكات العامة والعودة الفورية الى 
املتظاهر  يتميز  حتى  التحرير،  ميدان 

املخرب.  السلمي من 
وطــالــبــت الــلــجــنــة - أيــضــا - بــإصــدار 
تـــشـــريـــع يــكــفــل ويـــنـــظـــم حــــق الــتــظــاهــر 
األسلحة  حمل  تجريم  قــانــون  وتفعيل 
الداخلية  وزارة  مــوقــع  ونــقــل  البيضاء 
من مقرها الحالي، نظرا الى ما تسببه 

املنطقة. األهالي  من معاناة 

يرد إبراهيم 
االتهامات  على  الداخلية  وزيــر  ورد 
البرملان  امــام  وقــال  التي سيقت ضــده، 
القانون  فــإذا طبق  فــي حــيــرة!  يقع  انــه 
بـــحـــمـــايـــة املــــنــــشــــآت تـــمـــت مــحــاســبــتــه 

بــانــه مــتــجــاوز، وإذا لــم يــقــم بــذلــك تتم 
انه  الــى  مشيرا  بالتقصير!  محاسبته 
كــــان هـــنـــاك مــخــطــط القـــتـــحـــام الــــــوزارة 
وعــــــــــدد مــــــن مــــــقــــــرات االمــــــــــن فــــــي عــــدة 
محافظات، مشيرا الى ان انه تم وقوع 

273 إصابة في صفوف الشرطة.
واشـــــار الــــى ان الـــقـــوات اســتــخــدمــت 
الــــغــــاز املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع - فـــقـــط - ولـــم 

«الخرطوش». تستخدم 
وطـــالـــب الـــنـــواب فـــي تــعــلــيــقــهــم على 
الــــوزيــــر بـــــان يـــوضـــح أبــــعــــاد املــــؤامــــرة 
الـــتـــي يــتــحــدث دائـــمـــا عــنــهــا، وملـــــاذا لــم 
يـــقـــم بــالــقــبــض عـــلـــى املـــتـــورطـــني فــيــهــا 

للمحاكمة؟! وتقديمهم 

مفتوح اعتصام 
وكـــــــــان عــــــــدد مــــــن الـــــــنـــــــواب أعــــلــــنــــوا 
وإضــراب  مفتوح  اعتصام  في  الدخول 
عـــن الــطــعــام حــتــى يــتــوقــف مـــا أســمــوه 
عــنــف الــشــرطــة ضـــد املــتــظــاهــريــن، وتــم 

مــــنــــع نــــــــواب آخـــــريـــــن مـــــن دخــــــــول مــقــر 
الـــبـــرملـــان، بــعــد مــحــاولــتــهــم لــالنــضــمــام 
الـــــــى املـــعـــتـــصـــمـــني بــــعــــد غــــلــــق أبـــــــواب 

املجلس.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، ســـــــاد الـــــهـــــدوء 
بعد  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي محيط  أمــس 
اســتــمــرار جــهــود االحـــتـــواء الــتــي تــقــوم 
أهالي  قــام  فيما  مختلفة،  تــيــارات  بها 
مــنــطــقــة عـــابـــديـــن املـــحـــيـــطـــة بـــــالـــــوزارة 
بـــاالشـــتـــبـــاك مـــع عــــدد مـــن األشـــخـــاص، 

قاموا بضرب قوات الشرطة. 

االنتخابات  تبكير 
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، رحــــبــــت غــالــبــيــة 
ـــــقـــــوى الــــســــيــــاســــيــــة بـــــقـــــرار املـــجـــلـــس  ال
الــــــعــــــســــــكــــــري بـــــفـــــتـــــح بــــــــــاب الـــــتـــــرشـــــح 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي 10 مــارس 
املــــقــــبــــل، واعــــتــــبــــرتــــه مـــطـــلـــبـــا شــعــبــيــًا 
اآلخــر  البعض  اعــتــبــره  فيما  ضــروريــًا، 
بـــمـــنـــزلـــة اســـتـــجـــابـــة مــــن «الـــعـــســـكـــري» 

بالرحيل  املجلس  مطالبني  للضغوط، 
البالد لسلطة مدنية منتخبة. وتسليم 

ــق حــمــلــة  وأكــــد حــســني مـــؤنـــس مــنــسِّ
املــــرشــــح املـــحـــتـــمـــل لـــلـــرئـــاســـة حــمــديــن 
التبكير  مــوعــد  ان   :� لــــــ  صــبــاحــي 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة كــــــان أمـــــرًا 
السياسية،  القوى  غالبية  من  مطلوبًا 

التبكير. بمسألة  نرحب  ونحن 
بتبكير  الــســلــفــي  الــتــيــار  ــــب  رحَّ كــمــا 
مــــوعــــد انــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة، وقـــــال 
رئــيــس حـــزب الــنــور عــمــاد عــبــدالــغــفــور 
إن الــتــبــكــيــر فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
قـــرار جــيــد، ألنـــه يــلــبــي مــطــلــبــًا شعبيًا، 
ووصـــف الــقــيــادي فــي جــمــاعــة اإلخـــوان 
املـــســـلـــمـــني عــــلــــي عــــبــــدالــــفــــتــــاح الــــقــــرار 
بـــاإليـــجـــابـــي، مـــؤكـــدًا انــــه يــســاعــد عــلــى 
تـــهـــدئـــة االحـــتـــقـــان فــــي الـــــشـــــارع، فــيــمــا 
ابـــــــــدى املـــــرشـــــحـــــون لــــلــــرئــــاســــة عـــمـــرو 
أبوالفتوح ومحمد  موسى وعبداملنعم 

بالقرار.  ترحيبهم  العوا  سليم 

 نائب «سلفي» يرفع األذان داخل البرلمان المصري 

هدوء حذر.. وتوصية بسحب الثقة من وزير الداخلية

كي مون طالبه بعدم تجاهل المفاوضات مع إسرائيل 

عباس لن يترشح مجددًا لرئاسة السلطة 

 في ذكرى اغتيال مغنية 

الجيش اإلسرائيلي يشدد الحراسة على بيريس

 حكومة جنوب كردفان تطرد المتمردين 

البشير: ال لتسييس الخدمة 
املدنية

صــحــيــفــة  ذكــــــــرت   - أ  ش.  أ.   -  الـــــقـــــدس 
من  اإلسرائيلية شددت  القوات  أن  هآرتس 
ات الــحــراســة عــلــى الــرئــيــس شيمون  إجــــراء
القيادي  اغتيال  ذكرى  اقتراب  مع  بيريس، 

في «حزب اهللا» عماد مغنية.
الـــحـــراس  إلـــــى أن  وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة 
ـــــه، فـــي  ات حـــــــــول مـــــنـــــزل كـــــثـــــفـــــوا اإلجــــــــــــــــــراء

ظـــــل احــــتــــمــــال تـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــات اغـــتـــيـــال 
لشخصيات مهمة. ونقلت عن رئيس هيئة 
أركان الجيش بني غانتس قوله إن «حزب 
اهللا وجهات أخرى، ستحاول ضرب أهداف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، وقـــــد أبــــلــــغ خـــــالل األســـابـــيـــع 
املــاضــيــة عــن إحــبــاط هــجــمــات عـــدة، بينها 

وبلغاريا».  تايلند  في  حادثان 

 دعـــا الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر الــبــشــيــر الـــى فــصــل الــخــدمــة 
املـــــدنـــــيـــــة مــــــن الــــســــيــــاســــيــــة، وانــــــهــــــاء ســــيــــاســــة «الــــتــــمــــكــــني» 
ة. وأعــلــن  واملــحــســوبــيــة، والـــتـــزام مــعــايــيــر املــواطــنــة والـــكـــفـــاء
عن  الـــوزراء،  بمجلس  املدنية  الخدمة  قــادة  مخاطبته  خــالل 
حتى  مفوضية،  الى  الوطنية  للخدمة  االختيار  لجنة  ترفيع 
أبناء الشعب السوداني من دون  تكون الخدمة مفتوحة لكل 
واســـطـــة، أو مــحــســوبــيــة، أو حــزبــيــة. ووجـــه بــعــدم تــعــيــني أي 
وسائل  عبر  الوظائف  اعــالن  بعد  املفوضية،  عبر  اال  موظف 
ة. وقـــــال ان وكــيــل  االعــــــالم، والـــتـــنـــافـــس الـــحـــر حــســب الـــكـــفـــاء
التنفيذي األول عن األداء في أي وزارة  الــوزارة هو املسؤول 

بال تدخل سياسي.
وأقـــــر الــبــشــيــر بــــأن ســيــاســة «الــتــطــهــيــر والـــتـــمـــكـــني» الــتــي 
انــتــهــجــتــهــا ســيــاســة االنـــقـــاذ مــنــذ انـــقـــالب 1989 قـــد وجــهــت 

الوطنية. الخدمة  ضربات وتسببت في نكبات في 
دستور  صياغة  سيشهد  السودان  أن  على  التأكيد  وجدد 
جـــديـــد يــســتــنــد عـــلـــى الـــشـــريـــعـــة، ويـــلـــتـــزم بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 

االنسان. والحريات، وحقوق 
عــن تمكن  كــردفــان  أعلنت حكومة جــنــوب  مــن جــهــةاخــرى، 
القوات املسلحة من طرد املتمردين من منطقة املقرح (15 كلم 
الصينية  الشركة  معسكر  وتأمني  العباسية)،  مدينة  جنوب 
«ســايــنــو هـــايـــدرو» الــعــامــلــة فـــي الــطــريــق الــــدائــــري. وعــثــرت 
الــقــوات عــلــى عــامــل صــيــنــي مــقــتــوًال قـــرب املــعــســكــر، بــيــنــمــا ال 
يــــزال 29 مــن الــعــمــال الــصــيــنــيــني والــســودانــيــني رهــائــن لــدى 

املتمردين. 

 سوء األحوال الجوية يغّيب مبارك عن محاكمته 

 محامي فايد: طنطاوي ينفي 
وجود أوامر بضرب املتظاهرين

السابق حسنى  الرئيس  ب  تغيَّ املحاكمة  بــدء  منذ  مــرة  ألول 
مبارك، عن حضور جلسات محاكمته بأكاديمية الشرطة امس، 
حــيــث أعــلــن املــســتــشــار أحــمــد رفــعــت، رئــيــس املحكمة أن مــبــارك 
غاب عن الجلسة، نظرًا الى سوء األحوال الجوية، وفقًا ملا أكدته 

األجهزة األمنية. 
يــذكــر أن مـــبـــارك يــتــم نــقــلــه مـــن املـــركـــز الــطــبــي الــعــاملــي، حيث 
يتواجد تحت إشراف طبي، إلى مقر املحاكمة بأكاديمية الشرطة 

عبر طائرة مروحية مجّهزة. 
وقدمت هيئة الدفاع عن عادلي فايد املتهم السابع في قضية 
قتل املتظاهرين 14 دفعا لتبرئته من االتهامات املنسوبة اليه، 
منها انــتــفــاء نــيــة الــقــتــل، مــعــتــبــرا ان هـــذا االتـــهـــام اســتــنــتــاج من 
العامة، والدليل على ذلــك الخطاب رقــم 130 املرسل من  النيابة 
فايد واملدون عليه سري للغاية، كان محتواه ضبط النفس إلى 
أقصى درجــة، وال يوجد به ما يشير الــى أن هناك أوامــر إليــذاء 

املتظاهرين.
وانــتــقــل الـــى شــهــادة املــشــيــر حــســني طــنــطــاوي أمـــام املحكمة، 
الذي قال فيها ان رئيس الجمهورية لم يعط اي تعليمات بقتل 
وجــدي  محمود  الــلــواءيــن  شهادتي  الــى  باإلضافة  املتظاهرين، 
ان  القادة  العيسوي بانه من املستحيل على احد من  ومنصور 

يصدر اوامر بضرب النار او قتل املتظاهرين! 

 عزوف للناخبني في إعادة 
مون  «الشورى».. واإلسالميون يتقدَّ

 اســتــمــر أمـــس عــــزوف الــنــاخــبــني عــن جــولــة اإلعـــــادة للمرحلة 
فــي انتخابات «الــشــورى» املصري،  الــفــردي  األولـــى على مقاعد 
حيث ساعد سوء األحوال الجوية - أيضا - على الضعف الشديد 

لإلقبال من الناخبني.
املــســلــمــني»  ويــتــنــافــس 58 مــرشــحــًا، معظمهم مـــن «اإلخــــــوان 
و«الــســلــفــيــني» فــي 13 مــحــافــظــة، لــلــفــوز بــــــ 29 مــقــعــدًا فــرديــًا، في 
حــني تــجــري مــعــركــة الــقــوائــم عــلــى 8 مــقــاعــد فــي قــنــا واملــنــوفــيــة، 
بعد تأجيلها بأحكام قضائية وتتصدر قوائم الحرية والعدالة 
والنور في املحافظتني. املحافظات التي تشهد االنتخابات هي 
ودمياط  واملنوفية  واإلسكندرية  والغربية  والدقهلية  القاهرة 
وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسيوط وقنا والــوادي الجديد 
التي تشهد معركة على مقعد واحــد  والــفــيــوم،  األحــمــر  والبحر 
- فقط - هــو العمال، بعد أن فــاز حسن يوسف مرشح اإلخــوان 

بمقعد الفئات من الجولة األولى.
يذكر أن انتخابات الجولة األولى من املرحلة االولى للقوائم 
أسفرت عن فوز الحرية والعدالة بــ 25 مقعدًا والنور (17) والكتلة 

(5) والوفد (3) والسالم الديموقراطي (مقعد)، ومثله للحرية. 

 التيارات اإلسالمية ترفض الدعوة 
للعصيان املدني 

أطلقتها  التي  الــدعــوى  املختلفة  اإلسالمية  التيارات   رفضت 
بــعــض الـــقـــوى املــدنــيــة لــلــعــصــيــان املـــدنـــي واإلضــــــراب الـــعـــام عن 
العمل في 11 فبراير الجاري - ذكري تنحي مبارك - وللمطالبة 

باإلسراع في تسليم السلطة للمدنيني. 
وأكــد األمــني العام لجماعة اإلخــوان املسلمني محمود حسني 
 
ً
أن الجماعة ترفض الدعوة التي أطلقت للعصيان املدني، داعية

سائر املصريني إلى مضاعفة العمل والجهد من أجل بناء الدولة 
وليس هدمها، وبالتالي عدم املشاركة في هذا اإلضراب.

كما اكد املتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار رفض 
حزبه لهذه الــدعــوى، وقــال ان هــذه الــدعــاوى لن تزيد األمــور اال 
تعقيدا وتتسبب في توتر األجــواء، مشيرا إلى ان البرملان يقوم 
بدور مهم - حاليا - في االستجابة ملطالب الثورة، باإلضافة الى 
انه تقرر فتح باب الترشيح الشهر املقبل، وهو ما يعني تسليم 

السلطة فعليا للمدنيني.
فيما أكد عاصم عبداملاجد املتحدث باسم الجماعة اإلسالمية 
رفضه لهذه الدعوى، مؤيدا أنها دعوى للتخريب، وتهدف الى 
إسقاط الدولة التي بدأت في التعافي، متهما عددا من التيارات 
الليبرالية، من بينها 6 أبريل، بالوقوف وراء ما أسماها دعاوى 

التخريب! 

 عمال يقومون بتنظيف احد الشوارع بالقرب من وزارة الداخلية وسط القاهرة               (ا ب)  ●

القاهرة - مؤمن عبدالرحمن

الكتاتني إلسماعيل: 
لسَت أكثر إسالمًا 
منا.. وكفى مزايدة!

ترحيب سياسي 
بتقديم موعد 

انتخابات الرئاسة

القاهرة - محمد الشاعر

الخرطوم ـــــ الطيب إكليل

 منظمة التحرير تحتاج 
إلى مجلس وطني 
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عمليات إنزال بمشاركة الحلفاء.. ومواجهة مفترضة مع إيران 

أكبر مناورات للمارينز على الشواطئ األميركية 
ــــ تجري  ــــ أ.ف.ب   كامب لوجون 
الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة بــــاالشــــتــــراك 
مـــع ثــمــانــي دول اخــــرى تــدريــبــات 
بـــرمـــائـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــشـــاطـــئ 
عمليات  تشمل  المــيــركــا  الــشــرقــي 
انــــــــزال وعـــمـــلـــيـــات هــــجــــوم جـــويـــة 
لقتال  سفينة،   25 فيها  وتــشــارك 

عدو وهمي يشبه ايران. 
 وبـــــعـــــد عــــقــــد هــــيــــمــــنــــت عـــلـــيـــه 
الــــحــــروب الـــبـــريـــة ضــــد مــســلــحــني 
فــــــــي الــــــــــعــــــــــراق وافــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، 
ســــتــــكــــون «الــــتــــمــــســــاح الـــــجـــــريء» 
أكــبــر مـــنـــاورات مـــن نــوعــهــا خــالل 
بحسب  املاضية،  العشر  السنوات 
االمــــــيــــــرال جــــــون هـــــارفـــــي رئـــيـــس 

قيادة قوات االسطول. 
الفًا من   ويشارك نحو عشرين 
ومئات  (املــاريــنــز)  البحرية  مشاة 
الــجــنــود مــن بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا 
وفــــرنــــســــا وضـــــبـــــاط اتـــــصـــــال مــن 
ايــطــالــيــا واســبــانــيــا ونــيــوزيــالنــدا 
واســـــتـــــرالـــــيـــــا، وســــتــــجــــري قـــبـــالـــة 

كاروالينا.  ونورث  فيرجينيا 

 قاعدة كامب لوجون
 وتـــــــم نــــشــــر حــــامــــلــــة طـــــائـــــرات 
وسفن  بــرمــائــيــة  هجومية  وســفــن 
تطهير  وسفن  فرنسية  ميسترال 
الطائرات،  وعــشــرات  كندية  الــغــام 
واملـــــنـــــاورات بـــــدأت فـــي 30 يــنــايــر 

فبراير. منتصف  وتستمر حتى 
 واول امـــس تــم انــــزال املــاريــنــز 
مـــن طـــائـــرات حـــوامـــة بــالــقــرب مــن 
قــــــاعــــــدة كـــــامـــــب لــــــوجــــــون شـــمـــال 

كاروالينا. 
 واخــــذًا بــاالعــتــبــار ان املــاريــنــز 
امضت معظم وقتها في صحارى 
الـــعـــراق وجـــبـــال افــغــانــســتــان منذ 
ان  الــجــيــش االمــيــركــي  قـــال   ،2011
القدرات  «انــعــاش  هو  اآلن  الهدف 
وتحسينها  االساسية  البرمائية 

وتقويتها».

الشمالي يغزو جاره 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو فـــي   ويـــــــجـــــــري 
اسم  عليها  اطــلــق  وهمية  منطقة 

«ســـاحـــل الــكــنــز» ضـــد بــلــد وهــمــي 
يغزو  ديني  بلد  وهــو  «غارنيت»، 
جـــاره الــشــمــالــي «امــبــرالنــد» الــذي 

يطلب مساعدة دولية لصده. 
 ووســــط الــتــوتــرات مــع طــهــران 

بــشــأن هــرمــز، يــدرك قــادة الجيش 
والـــبـــحـــريـــة االمـــيـــركـــيـــة تـــرســـانـــة 
االلغام  الجمهورية االسالمية من 

للسفن.  املضادة  والصواريخ 
أقــــر هــارفــي   وردًا عــلــى ســــؤال 

بــــان ســيــنــاريــو املــــنــــاورات «قــابــل 
وغــيــره،  «هــرمــز»  عــلــى  للتطبيق» 
كـــذلـــك  تـــســـتـــفـــيـــد  املــــــنــــــاورات  وان 
عــنــدمــا   2006 لـــبـــنـــان  دروس  مـــن 
الله» سفينة  قوات «حزب  ضربت 

بصاروخ.  اسرائيلية  حربية 
 وهــي املـــرة االولـــى الــتــي تفتح 
فـــيـــهـــا «الــــبــــنــــتــــاغــــون» املـــــنـــــاورات 
لــقــوات الــحــلــفــاء هــذا الــعــام، حيث 

650 جنديا فرنسيا.  يشارك 

 طهران ــــ يو.بي.آي ــــ أعلن مصدر أمني إيراني اعتقال عدد ممن وصفهم بـ «املتعاونني» مع القسم الفارسي بهيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي). ونسبت وكالة مهر الى املصدر قوله انه «كانت مهمتهم جمع األخبار واملعلومات 
وإنتاج برامج وثائقية في إطار الجذب والتدريب والتوظيف تمهيدًا لخروج نخب إعالمية من البالد»، حسب تعبيره. 
اتهم هــؤالء بتسلم «مبالغ كبيرة ومنذ بداية عملهم في «بي بي سي»،  الى عدد املعتقلني لكنه  ولم يشر املصدر 

خصوصًا بعد إشعال فتنة 2009 (بعد االنتخابات الرئاسية)». 

 اعتقال متهمني بالـ «تعاون»
 مع الـ «بي بي سي» الفارسية 

 عناصر من املارينز يحاولون انتشال مدفعية من الرمال خالل املناورات على الشواطئ االميركية                                                                                                                                               (ا ب) • 

 طهران تتخلف عن سداد قيمة 
واردات األرز من الهند

المناورة في الخليج والتنافس في السياسة!

 كاميرون استجدى واشنطن
  السماح لبريطانيا باملشاركة

تستعد لمناورات جديدة في أميركا 

 القوات الجوية السعودية
 تختتم «العلم األحمر» 

الملك أمر بالقبض عليه بعد كتابات 
حملت تعديًا على الله ورسوله

هروب الشاعر السعودي  
كشغري من بالده

حمزة  السعودي  والشاعر  الصحافي  هــرب  ــــ  نت   العربية 
كشغري من بالده إلى بلد شرق آسيوي، بعد أن ثارت ضجة 

حول كتاباته التي اعُتبرت مسيئة لإلسالم.
ووفــقــًا ملــصــادر مطلعة، فــإنــه غـــادر إلــى األردن، ومــنــه إلــى 

اإلمارات ثم إلى دولة شرق آسيوية.
وكـــــان املـــلـــك عــبــدالــلــه بـــن عــبــدالــعــزيــز أمــــر بــالــقــبــض على 

كشغري ومحاسبته.
في  كتب حمزة  أن  بعد  «تويتر»  موقع  على  وجــرت حملة 
ة إلى النبي محمد ــــ عليه الصالة  صفحته كالمًا احتوى إساء
ــــــ فـــي يـــوم مـــولـــده، كــمــا تــضــمــنــت كــتــابــاتــه تغييرًا  ـــ ـ والـــســـالم 

لبعض آيات القرآن الكريم واستخدامها في كتابة أدبية.

انقسام آراء املغردين
التي  الضجة  ضمن  «تويتر»  في  املغردين  آراء  وانقسمت 
أثيرت، بني من أفتى مباشرة بقتل أي متطاول على اإلسالم، 

وبني من اعتبره خطأ يمكن تجاوزه بالتوبة واالستغفار.
وأن  كــافــيــان،  وتــوبــتــه  اعــتــذار كشغري  أن  ثالثة  فئة  ورأت 
املنهج النبوي يدعو إلى الرفق واللني، مشيرين إلى أن خطأ 
مشابهًا حدث من قبل من الدكتور طارق الحبيب حني أساء 
إلى الرسول وزوجته أم املؤمنني عائشة، وعاد ليعلن أنه لم 

ة كما فعل كشغري.  يقصد اإلساء

نــيــودلــهــي - رويـــتـــرز - أفــــاد مــصــدرو ومـــضـــارب أرز امـــس بــأن 
فوا عن سداد قيمة واردات، قدرها 200 ألف  مشترين إيرانيني تخلَّ
طن - تقريبا - من األرز للهند، فيما تتعرض التجارة بني البلدين 

لضغوط متزايدة جراء العقوبات الغربية.
ورفـــــع الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي ســعــر الــــريــــال اإليــــرانــــي مـــن تكلفة 
التجار  على  املالية  العقوبات  صعبت  بينما  اآلجــلــة،  املشتريات 
االيرانيني مواصلة االعتماد على طريق غير رسمي عبر وسطاء 

في دبي لسداد مستحقات املوردين الهنود.
رة تصل إلــى نحو 144   وقــال تجار هنود إن املدفوعات املتأخِّ
سطح  تسليم  ونوفمبر  اكتوبر  في  شحنات  مقابل  دوالر  مليون 
السفينة بموانئ الهند (يتيح معظم مصدري األرز الهندي فترة 
ر أرز إلـــى إيــــران، التي  ســمــاح ملـــدة 90 يــومــا). والــهــنــد أكــبــر ُمــصــدِّ
السنوية،  احتياجاتها  مــن  املــائــة  فــي   70 تحصل منها على نحو 

التي تتراوح ما بني مليون و1.2 مليون طن.
ري االرز   وقال فيجاي سيتيا رئيس اتحاد عموم الهند ُملصدِّ
«انها مشكلة خطيرة، وال نستبعد مزيدا من التخلف عن السداد!».

وأضاف انه ينبغي أن تتوقف الهند عن تصدير األرز إلى إيران 
بالدين.

ــــ كشفت صحيفة «ديــلــي مــيــرور» امــس أن  ــــ يــو.بــي.آي   لندن 
إلى  للتوسل  البريطاني ديفيد كاميرون اضطر  الــوزراء  رئيس 
الواليات املتحدة للسماح بإشراك بالده في مناورة بحرية في 

مياه الخليج، بعد علمه بأن فرنسا ستشارك.
القيام  أرادوا  األمــيــركــي  الــجــيــش  قـــادة  إن  الصحيفة  وقــالــت 
الرئيس نيكوال  ايـــران مــن جــانــب واحـــد، غير أن  بالعملية ضــد 
ساركوزي أصّر على إرسال سفينة، مما دفع كاميرون الستجداء 
واشــنــطــن لــتــجــنــب إبــقــائــه فـــي مـــؤخـــرة األحـــــداث جــــراء تصاعد 
الخالف بينه وبني ساركوزي منذ استخدامه حق النقض ضد 

معاهدة جديدة لالتحاد األوروبي.
وفرنسا  لبريطانيا  املــتــحــدة سمحت  الــواليــات  أن  وأضــافــت 
بـــاملـــشـــاركـــة ولـــكـــن بــعــد تـــريـــث طـــويـــل، فـــي خـــطـــوة تــمــثــل إذالال 
لوحدهم  باملناورة  للقيام  خططوا  «األميركيني  وإن  لكاميرون. 
ولكن بعد إصرار ساركوزي على املشاركة، طلب كاميرون الشيء 

نفسه».
وكــانــت الــفــرقــاطــة الــبــريــطــانــيــة «آرغـــايـــل» وســفــيــنــة فرنسية 
أبحرتا عبر «هرمز» كجزء من أسطول قادته الحاملة األميركية 

أبراهام لنكولن، ردًا على تهديد ايران بإغالق املضيق. 

الــســعــوديــة  الــجــويــة  الـــقـــوات  اخــتــتــمــت  ــــ  أ.ش.أ  ــــ   الـــريـــاض 
مــنــاورات «العلم األحــمــر» التي جــرت فــي الــواليــات املتحدة، 
«العلم األخضر ـ 2» التي ستنطلق  كما بدأت االستعدادات لـ

خالل ايام وتستمر حوالى ثالثة اسابيع.
اللواء  امللكية،  الجوية  القوات  وأكــد رئيس هيئة عمليات 
ــ  الــريــاض  ــــ بحسب صحيفة  الشعالن  الــركــن محمد  الطيار 
الناحية  الــقــوات الجوية مــن  أفـــراد  حــرص اململكة على بناء 
داخل  املشتركة  التمارين  وإقامة  والتدريبية،  التكنولوجية 

اململكة وخارجها، وبذل الجهد لتحقيق االهداف املرجوة.
ونقلت الصحيفة عن اللواء الشعالن، خالل زيارة تفقدية 
ــــ 2»،  ــــ 5» و«العلم األخــضــر  العلم األحــمــر  ملجموعة «تمرين 
حيث تــشــارك فيه الــقــوات الــجــويــة الــســعــوديــة بــقــاعــدة نلس 
في نيفادا، تحيات قائد القوات الجوية الفريق الركن محمد 
الــعــايــش ونــائــبــه، وفــخــرهــمــا واعــتــزازهــمــا بــمــا وصــلــت إليه 

جميع املنظومات الجوية.
وتــفــقــد خـــالل زيـــارتـــه ســيــر الــعــمــلــيــات، وقــــام بـــزيـــارة مقر 
قادة  من  ايجاز  الــى  واستمع  بالطائرات،  الخاص  الصيانة 

مركز الحرب الجوي من الجانب االميركي.
ــــ 5» اخــتــتــمــت االحـــــد فـــي قـــاعـــدة نلس  و«الـــعـــلـــم األحـــمـــر ـ
بــمــشــاركــة طـــائـــرات كــوريــة جــنــوبــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــدولــة 

املستضيفة. 

اعتقال 65 من األقلية العربية 
قبل االنتخابات

تجديد رفض تعليق 
تخصيب اليورانيوم..

واستصغار العقوبات 
األميركية

أول خطوة من نوعها منذ1979  

إيران: استجواب برملاني ألحمدي نجاد
 طـــهـــران، نـــيـــويـــورك-وكـــاالت- اســتــدعــى مجلس 
الـــشـــورى اإليــــرانــــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــحــمــود 
أحــــــمــــــدي نـــــجـــــاد الســـــتـــــجـــــوابـــــه حــــــــول عــــــــدد مـــن 
االتــهــامــات،  مــن بينها مــا يــزعــم عــن ســوء إدارتـــه 

للشؤون االقتصادية.
وذكـــرت وكــالــة «مــهــر» أن أحــمــدي نــجــاد أمــامــه 
مهلة حتى الثامن من مارس ليمثل أمام البرملان. 
وهي املرة األولى منذ ثورة 1979 التي يقوم  فيها 
الــبــرملــان بــاســتــدعــاء رئــيــس. وتــأتــي الــخــطــوة قبل 

شهر واحد من االنتخابات البرملانية.
العام املاضي خططا الستدعاء  البرملان  وألغى 
أحـــمـــدي نــجــاد وقــــرر أن يــتــقــدم  عــوضــا عـــن ذلــك 
بأسئلة مكتوبة. ومع ذلك، فإن النواب لم يرضوا 

بإجاباته املكتوبة وقرروا املضي في استدعائه.

حملة اعتقاالت
فـــي نـــيـــويـــورك قــالــت مــنــظــمــة هــيــومــان رايــتــس 

اكــثــر من  الــســلــطــات االيــرانــيــة تحتجز  ووتـــش ان 
امنية في  العربية بعد حملة  االقلية  ابناء  65 من 

والية خوزستان الجنوبية.
  وقـــالـــت اســـتـــنـــادا الــــى مــعــلــومــات مـــن نــشــطــاء 
محليني ان بعض االعتقاالت على االقل تمت بناء 
على خلفية كتابة على جدران عامة تشيد بثورات 
«الربيع العربي» وتدعو الى مقاطعة االنتخابات 

املقررة في 2 مارس.
   واضـــافـــت ان رجــلــني يــدعــيــان مــحــمــد كعبي 
(34 عـــامـــا) ونـــاصـــر الــبــوشــوكــيــه ديـــرافـــشـــان (19 
السماح  الــى  ودعــت  التعذيب.  توفيا تحت  عــامــا) 
اآلخــريــن،  املعتقلني  بمقابلة  واالقـــارب  للمحامني 

ومحاسبة اي مسؤول عن التعذيب.

عقوبات «للدعاية فقط!»
الـــى ذلــــك، جـــــّددت ايـــــران امـــس رفــضــهــا تعليق 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، واعـــتـــبـــرت ان الــعــقــوبــات 

االمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة  لـــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر وهــي 
تهدف للدعاية فقط.

 وقـــــــــال املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة رامــــــني 
تعامالت  لــه  ليس  املــركــزي  «الــبــنــك   مهمانبرست 
مع الواليات املتحدة، ولذلك فانه لن يتأثر ، هذه 
حــــرب نــفــســيــة واألمــــــر مــســتــمــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن 30 
عاما».  وبشأن مواكبة قطر واإلمارات للعقوبات 
ضد إيران، قال مهمانبرست «هذه الدول تضحي 
بـــمـــصـــالـــحـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــمــــآرب الـــالمـــشـــروعـــة 

لآلخرين، وبالتالي فهي التي تتضرر».
وحــول مــشــروع وقــف صـــادرات النفط اإليــرانــي 
الــى اوروبــــا  قــال املــتــحــدث  ان هــو «رد فعل طبي

عي».                         
وفـــــي وقـــــت الحـــــق امـــــس اعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــشـــورى عــلــي الريــجــانــي ان الـــنـــواب مــســتــعــدون 
لـــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى مــــشــــروع قـــــــرار يـــقـــضـــي بــقــطــع 

صادرات النفط  الى اوروبا. 

إسرائيل تراهن 
على لحظة الخطأ

تقرير اخباري

 الحرب على إيران ال تريدها أميركا 
كــثــرت الــتــصــريــحــات والــتــوقــعــات بشأن 
احـــــتـــــمـــــاالت شــــــن الــــــحــــــرب األمــــيــــركــــيــــة أو 
اإلســرائــيــلــيــة أو املـــزدوجـــة عــلــى ايــــران على 
خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد املــتــنــامــي، كــمــا لـــو أنــهــا 
املياه  على  الجانبني  بني  للقوة  استعراض 

واليابسة.
وقبل الخوض في التفاصيل، نشير الى 
ضرورة التخلي عن مقولة يرددها بعضهم: 
بفعل عسكري  القيام  اليمكنها  اميركا  «إن 
ضــــد ايــــــــران، مــــادامــــت ســاحــتــهــا مــشــغــولــة 
يدحضها  فاملقولة  االنتخابية»،  بــاألجــواء 
بـــقـــوة تـــاريـــخ الـــحـــروب األمــيــركــيــة الــقــريــب 
الــــــذي يـــؤكـــد خـــوضـــهـــا حــــروبــــا فــــي أجـــــواء 
مماثلة، كما حصل فــي مــا وصــفــوه بحرب 
تحرير العراق عام 2003، إّبان الفترة القليلة 
الوالية األولــى للرئيس جورج  املتبقية من 
بـــوش، بينما شــّن الــرئــيــس األســبــق جيمي 
كــــارتــــر عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فـــاشـــلـــة، إلطــــالق 
األميركية  السفارة  في  األميركيني  الرهائن 
لدى طهران عام 1979، وكانت سببا مباشرا 
في الحيلولة دون فــوزه بوالية ثانية. وإذا 

كـــان الــعــامــل االنــتــخــابــي لــيــس عــائــقــا دون 
أميركي، فما  قيام واشنطن بعمل عسكري 
الذي يطفو على سطح الحسابات ليمنعها 

من ذلك، أو يجعلها أكثر ترددا ؟

تغّير في التوازن العاملي 
املـــعـــطـــيـــات الــــجــــديــــدة تــشــيــر الـــــى تــــردد 
واضــــح، ألســبــاب تــتــصــل بــوضــع الــواليــات 
القطب  عــن  تراجعها  الــدولــي عقب  املتحدة 
األوحــد، وبــروز القطبية الثالثية ( أميركا، 
روســـــيـــــا، والــــصــــني )، حـــيـــث مـــثـــل الــفــيــتــو 
األمن  لبكني وموسكو في مجلس  املـــزدوج 
حــــــول األزمـــــــــة الــــســــوريــــة ضــــربــــة مــوجــعــة 
أن فشلها في كل من  لواشنطن، فضال عن 
الــعــراق وأفــغــانــســتــان قــد غــّيــر موقعها في 
الــتــوازن الــعــاملــي، مضافا الــى املــخــاوف من 
أخطار  الــى  املنطقة  فــي  تعرض مصالحها 
يــصــعــب احــــتــــواؤهــــا فــــي حـــــال لـــجـــأت الـــى 
أسلوب الحرب في معالجة القضية النووية 

اإليرانية.
 هذا الكالم ال يستقيم مع رغبة إسرائيل 
الــجــامــحــة لـــلـــحـــرب، رغــــم إدراكــــهــــا املــســبــق 
الذكر، وبالتالي  آنفة  للحسابات األميركية 
هـــل يــمــكــن إلســرائــيــل الــقــيــام بــاملــهــمــة الــتــي 

يجري الحديث بشأنها ساخنا ومبعثرا؟
فـــي الـــحـــروب الــتــقــلــيــديــة تــعــلــم اســرائــيــل 
وأعـــــــــداؤهـــــــــا عــــلــــى حــــــد ســــــــــواء بـــتـــفـــوقـــهـــا 
تــغــّيــرا جوهريا  أن  أيــضــا  الــعــســكــري، تعلم 
حصل في أسلوب الحرب، ليس بالضرورة 
يؤّمن لها مثل هذا التفوق في ظل القدرات 
الـــصـــاروخـــيـــة لـــــدى إيـــــــران وحــلــفــائــهــا مــن 
الخارج، وأنصارها في الداخل الفلسطيني، 
الـــذي حــصــل في  الكبير  املتغير  فــضــال عــن 

مصر برياح «الربيع العربي».
لـــذا فـــإن الــحــمــاســة األســرائــيــلــيــة للحرب 
عــلــى ايــــــران ال تــعــنــي بـــالـــضـــرورة إقــدامــهــا 

بنفسها على هذا الفعل، والذي يمكن تلمسه 
هو رغبتها في االتكال على أميركا، وبعض 
الــــدول الــغــربــيــة فــي الــقــيــام بــهــذه املــهــمــة، لــذا 
تجهد في محاولة إيصال الجانبني األميركي 
واإليــرانــي الــى ساحة املعركة، وتــراهــن على 
أن  يمكن  الجانبني،  كال  من  أخطاء محتملة 
الــنــيــران  فيها  تشتعل  الــتــي  الـــشـــرارة  تشكل 
األمــيــركــيــة – اإليـــرانـــيـــة، لــتــحــصــد الــنــتــائــج 
وتتنفس الصعداء في التخلص مما تصفه 

بالتهديد الوجودي لها.

جهود اسرائيلية لتحقيق اللحظة 
الساخنة 

إن تـــل أبــيــب تــبــذل جـــهـــودا كــبــيــرة على 
صــعــيــد إحـــــــداث الـــــطـــــارئ، أو خـــلـــق لــحــظــة 
لتحقيق  األمــيــركــيــة  أو  اإليـــرانـــيـــة،  الــخــطــأ 
هــدفــهــا املــنــشــود، فــهــي، بينما تــحــاول دفــع 
أمــيــركــا فـــي هـــذا االتـــجـــاه، تــســتــفــز الــجــانــب 
مــن خــالل تصريحات تصعيدية،  اإليــرانــي 
كــمــا تـــحـــاول تــحــفــيــز دول املــنــطــقــة السيما 
الــخــلــيــجــيــة. ومــــن غــيــر املــســتــبــعــد أن تــأتــي 
مـــحـــاوالت اغــتــيــال الــعــلــمــاء اإليــرانــيــني، في 
إطــار محاوالتها اســتــفــزاز اإليــرانــيــني، وقد 
تلجأ - إذا أحست باستبعاد اللحظة الخطأ 

إيرانية  سفينة  تفجير  الــى   - تريدها  التي 
في مياه الخليج مثال.

مــــن جــهــتــهــا تــــــدرك إيـــــــران هـــــذه الــلــعــبــة، 
تلجأ  تــارة  فهي  بفاعلية،  معها  وتتعاطى 
الــى التهديد إليــهــام إســرائــيــل بــأن اللحظة 
التي تريدها آتية ال ريب، وتارة تصمت أو 

تتراجع.

«لعبة جّر الحبل»
طــهــران تــتــوعــد بــإغــالق هــرمــز، وتــجــري 
لتؤكد عدم  تعود  ثــم  منه،  قريبة  مــنــاورات 

عزمها على اغالقه.
وفــي مـــوازاة ذلــك تبعث رســالــة مزدوجة 
تهديد  عبر  املنطقة،  ودول  أميركا  مــن  لكل 
اإليـــرانـــيـــة،  الــــدفــــاع  بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدث 
باستهداف كل الدول التي ينطلق منها أي 

اعتداء أميركي.
تــأســيــســا عــلــى ذلــــك يــمــكــن الـــقـــول إن ما 
يـــوصـــف بـــــ «لـــعـــبـــة جــــر الـــحـــبـــل» فــــي اطــــار 
الحقيقة،  قلب  تتصدر  الــتــي  هــي  املـــنـــاورة، 
بــيــنــمــا تـــظـــل حــقــيــقــة وقــــــوع الــــحــــرب رهــنــا 
بــاحــتــمــاالت الــخــطــأ، أو حـــصـــول تـــطـــورات 
دراماتيكية في املنطقة السيما في الساحة 

السورية.

بغداد – نزار حاتم 
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 وارسو - أ ف ب - أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن سفارتها ستمثل مصالح الواليات املتحدة في سوريا، وذلك بناء على طلب 
أميركي في هذا الخصوص، بعد اغالق السفارة األميركية في دمشق. وقالت الخارجية البولندية في بيان إن سفارة الواليات املتحدة 

في دمشق «علقت كل انشطتها اعتبارا من 6 فبراير 2012، نظرا إلى استمرار العنف، وتدهور الظروف األمنية». 

األسد: مستعد للتعاون مع أي جهد يدعم استقرار سوريا

 الخليج يسحب سفراءه ويطلب مغادرة السفراء السوريني  

  25 قتيًال..   المعارضة تدعو رجال األعمال السوريين والعرب إلى تمويل «المقاومة»

األسد يتوعد : القصف مستمر حتى استعادة حمص 
 تركيا ستطلق مبادرة دولية جديدة 

أردوغان: عاجًال أم آجًال.. سيحاسب 
األسد على مجزرة حمص 

 أنقرةـ ــــ أ.ف.بـ ــــ أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
أمــس، أن تركيا ستطلق «مــبــادرة جــديــدة» دولــيــة بشأن سوريا 

«تدعم الشعب وليس النظام».
ولم يوضح أردوغان طبيعة هذه املبادرة، واكتفى بالقول أمام 
للفت  الدبلوماسية  السبل  كــل  «تستخدم  حكومته  إن  الــبــرملــان: 

انتباه االسرة الدولية» الى االزمة السورية.
ونــــدد بــشــدة امــــام نــــواب حــزبــه بــالــفــيــتــو الـــروســـي والــصــيــنــي 
فـــي مــجــلــس األمـــــن (الـــســـبـــت)، مـــؤكـــدا أن هــــذا الــفــيــتــو هـــو «إذن 
السوري بشار  الرئيس  الــى  اشــارة  للطاغية»، في  بالقتل يعطى 
أنــقــرة ال يمكنها أن تبقى مــجــرد متفرج  األســــد. وشـــدد عــلــى أن 
الــســوري  الــنــظــام  ان  نــديــر ظــهــورنــا»، موضحا  أن  «وال نستطيع 
سيتعرض «عاجال ام آجال» للمحاسبة عن اعمال العنف الدموية 

التي وقعت في حمص.
   

 بان كي مون: عدد القتلى أفزعني 
    نيويورك- رويترز- استنكر األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
«املرفوض في  مون قصف القوات املكثف على حمص، ووصفه بـ

نظر اإلنسانية» ويقلص شرعية حكومة دمشق.
وقال بان في بيان إنه «فــزع» من العدد املتزايد للقتلى. وكان 
هـــذا مـــن أقــــوى بــيــانــات االدانـــــة الــتــي صــــدرت عـــن األمــــم املــتــحــدة 
مثل  ترتكب حكومة  «لــن  الــســوريــة، مضيفا  الحكومة  لتكتيكات 

هذه األعمال ضد شعبها من دون أن تتقلص شرعيتها».
وأضـــاف «إن فشل مجلس األمــن الــدولــي (السبت) فــي إصــدار 
قرار بشأن سوريا ال يجيز للسلطات السورية تصعيد هجماتها 

على الشعب السوري». 

 اإلفراج عن 11 إيرانيًا  
 طــهــران - أ. ف. ب - أعــلــن الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة 
رامني مهمانبرست أمس أن 11 من الزوار اإليرانيني الـ 22، الذين 
خطفتهم مجموعات مسلحة في األسابيع املاضية في سوريا، قد 
أفــرج عنهم. وقــال في تصريح صحفي «بمساعدة دولــة صديقة 

(..) تم االفراج عن 11 من الزوار» االيرانيني.
وإثــر عمليات الخطف هــذه، منعت ايــران رعاياها من التوجه 
برا الى سوريا. وتقول طهران إن 7 مهندسني إيرانيني ُخِطفوا في 
نهاية ديسمبر في حمص. لكن «الجيش السوري الحر» يقول إن 

هؤالء في الواقع عسكريون. 

 اليونيسيف: 400 طفل قتلوا.. 
ومثلهم اعتقلوا في االضطرابات 

الــ  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة  ذكـــرت   - ب  أ. ف.   -  جنيف 
(يونيسيف) أمس أن 400 طفل - على األقــل - قتلوا خالل أعمال 
العنف املستمرة منذ 11 شهرا في سوريا، كما اعتقل عدد مماثل 
املنظمة ماريكسي ميركادو  املتحدثة باسم  من االطفال.  وقالت 
«هــنــاك تــقــاريــر عــن اعــتــقــال أطــفــال تعسفيا وتعذيبهم وارتــكــاب 
تعديات جنسية ضدهم اثناء اعتقالهم»، موضحة أن هذه االرقام 
جاءت من منظمات سورية لحقوق االنسان «ووجدنا انها تتمتع 

باملصداقية». 

 برلني تعتقل عميلني «مفترضني» 
لالستخبارات السورية 

 بـــرلـــني - أ ف ب - اعـــتـــقـــل فــــي بـــرلـــني أمـــــس عـــمـــيـــالن مــشــبــوهــان 
بالتجسس على ناشطني من املعارضة السورية في أملانيا لحساب 
اجهزة االستخبارات السورية. وأعلنت النيابة االتحادية أن الشرطة 
القضائية األملانية اعتقلت املشبوهني، بعدما فتشت مقر اقامتهما، 
وهما سوري (34 عاما) وأملاني لبناني (47 عاما)، متهمان بالعمل 
أمام  اليوم  سنوات لحساب جهاز استخبارات ســوري، وسيمثالن  

قاض في املحكمة االتحادية، لوضعهما قيد االعتقال. 

ــــــــــــــــ اســتــمــر الــقــصــف  ــــــــــــــــ أ.ف.ب، رويـــتـــرز   دمـــشـــق 
العنيف على مدينة حمص وضواحيها أمس، غداة 
مقتل نحو مائة شخص (االثنني)، بحسب ما أفادت 
الــســوري لحقوق  الــثــورة واملــرصــد  بــه تنسيقيات 
األسد  الرئيس بشار  نظام  استمر  اإلنسان. ومعه 
بالتهديد وبالوعيد، وأكد أن العمليات العسكرية 
«اإلرهــابــيــني»،  «مــســتــمــرة» ملالحقة مــن أســمــاهــم بـــ
وحــتــى اســتــعــادة حــمــص، فيما دعـــا نـــداء مـــزدوج 
(املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــــســــوري والـــجـــيـــش الـــســـوري 
الحر) رجال األعمال السوريني والعرب الى تمويل 
عــمــلــيــات «الـــدفـــاع عــن الــنــفــس» وحــمــايــة املــدنــيــني. 
الداخلية  ففي بيان بثته وكالة سانا، قالت وزارة 
الــســوريــة: «نــؤكــد أن عملية مــالحــقــة املــجــمــوعــات 
اإلرهابية ستتواصل حتى استعادة األمن والنظام 
في جميع أحياء حمص وريفها، والقضاء على كل 
من يحمل السالح ويــروع املواطنني ويهددهم في 

أمنهم وأمانهم».
واشــــارت الــوكــالــة الـــى «مــقــتــل واعــتــقــال عــشــرات 
اإلرهــابــيــني واستسالم عــدد آخــر منهم». واشــارت 
الــداخــلــيــة الــــى ان «الـــفـــرصـــة مـــازالـــت مــتــاحــة أمـــام 
عناصر هذه املجموعات لتسليم أنفسهم»، بحسب 
الــوكــالــة. ويــأتــي ذلـــك غــــداة مــقــتــل 98 شــخــصــا في 
أعـــمـــال الــعــنــف فـــي ســـوريـــا، مــعــظــمــهــم فـــي حمص 
(وســـــط)، الــتــي تــتــعــرض مــنــذ أيــــام لــقــصــف عنيف 

وشبه متواصل. 
وبحسب نشطاء وشهود، فان القصف تركز مرة 

أخرى على حيي بابا عمرو والخالدية. 
وفــي حني يقول ناشطون إن استهداف حمص 
املــديــنــة كونها مــركــز املعارضة  أســاســه «إخــضــاع 
وعــنــاصــر الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر»، رأى املجلس 
الوطني السوري أن نظام األسد يريد من الهجوم 
على  يسيطر  أنــه  ملوسكو  يظهر  «أن  حمص  على 
الــبــالد، وأنـــه قـــادر عــلــى الــبــقــاء حــتــى تنتهي فترة 

رئاسته في عام 2014».

25 قتيًال في حمص وريف دمشق
وبــدوره، أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
أن 19 شــخــصــا قــتــلــوا فــي حــمــص أمــــس، بينهم 4 

جــنــود وامـــــرأة، اثـــر اطــــالق نـــار وقــصــف ومــحــاولــة 
اقتحام تعرض لها حي الخالدية وحي بابا عمرو. 
كما قتل طفل برصاص األمن اثناء اقتحام عسكري 

ملدينة الحولة في ريف حمص.
وقـــال ابـــو رامــــي، املــقــيــم فــي حــمــص، فــي اتــصــال 
هــاتــفــي: «الــحــالــة االنــســانــيــة ســيــئــة جــــدا، وال احــد 
يمكنه التنقل، والقناصة منتشرون في كل مكان».

وقــــال هــــادي الــعــبــد اهللا، عــضــو الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــثــورة الــســوريــة فـــي حــمــص، إن «بــعــض الجثث 

مقطعة وهناك اشالء».
وفـــي ريـــف دمــشــق، قــتــل خــمــســة مــواطــنــني «إثــر 
القصف الذي تتعرض له الزبداني املحاصرة منذ 

أكثر من أسبوع».

قصف على درعا وإدلب
وفي انخل في ريف درعا (جنوب)، أشار املرصد 
الــى اصابة 16 مواطنا بجروح في اطــالق نــار من 
فيما  تفريق تظاهرة طالبية،  األمـــن، بهدف  قــوات 
بالرشاشات  لقصف  الحرير  بصر  بلدة  تعرضت 
وقعت  عنيفة  اشتباكات  بعد  والــدبــابــات،  الثقيلة 

مع سبعني عسكريا انشقوا مع عتادهم فيها.
كما افادت لجان التنسيق عن قصف تتعرض له 
بلدة كفرتخاريم في محافظة ادلب (شمال غرب)، 
و«اشتباكات عنيفة تدور بني الجيش الحر وقوات 

النظام باألسلحة الثقيلة».

نداء للتمويل
في غضون ذلك، وجه املجلس الوطني السوري 
والــجــيــش الــســوري الــحــر نـــداء مشتركا الــى رجــال 
األعــــمــــال الـــســـوريـــني والــــعــــرب، جــــاء فـــيـــه: «نــوجــه 
دعــوة حــارة الــى رجــال االعــمــال السوريني والعرب 
للمساهمة املباشرة والفاعلة في التمويل املشروع 
لعمليات الدفاع عن النفس وحماية املناطق املدنية 
في اطار الجيش السوري الحر، وتأمني االمكانات 

الالزمة لحماية جبهتنا الداخلية».
واوضح النداء ان «االمكانات املتوافرة ال تكفي 
قوى  من  وتمويال  دعما  تلقى  التي  الهجمة  لصد 

اقليمية ودولية توفر السالح والذخائر للنظام». 

 دمــــشــــق، الــــــريــــــاض، واشــــنــــطــــن- أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
السوري بشار األسد استعداد بالده للتعاون مع أي 
جهد يدعم اإلستقرار في سوريا، وذلك خالل لقائه 
في دمشق أمس، وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــروف الـــذي أكــد أن األســـد مستعد لــوقــف العنف 
إليجاد  العربية  الجامعة  مع  بتعاونه  واالستمرار 

تسوية لألزمة من دون تدخل خارجي. 
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت طــالــبــت دول الخليج ســفــراء 
الــنــظــام الــســوري بــمــغــادرة أراضــيــهــا بشكل فــوري، 
وقــــــــررت ســـحـــب ســـفـــرائـــهـــا مــــن دمــــشــــق، ردا عــلــى 
استمرار أعمال العنف وعمليات القمع والقتل ضد 
املحتجني. وفي وقت تواصل فيه مسلسل استدعاء 
املعارضة  بــدعــم  يطالب  وخـــرج  الغربيني،  الــســفــراء 

السورية وبتسليحها.
وكـــان الــبــعــض ينتظر مــن زيــــارة الفــــروف- التي 
أتت بعد أيــام على استخدام موسكو والصني حق 
الــنــقــض فـــي مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي ضـــد مــشــروع 
قـــرار يــديــن الــقــمــع الـــذي يــمــارســه نــظــام األســـد ضد 
مواطنيه، على أنها فرصة جديدة- وربما األخيرة- 
لدمشق إليجاد مخرج دبلوماسي ألزمتها، ال سيما 
أنها جــاءت في خضم تحرك عربي وغربي مكثف 
وضاغط على األســد ونظامه، مما يزيد من اتساع 
عــزلــة هـــذا الــنــظــام يــومــيــا أكــثــر فــأكــثــر. فــقــد أعلنت 
فرنسا عزمها سحب سفيرها، فمن دون الذهاب الى 
حد اغالق سفاراتها في سوريا كما فعلت واشنطن 
وفرنسا  واسبانيا  بلجيكا  اعلنت  أمنية،  ألســبــاب 
«للتشاور»..  سفرائها  استدعاء  وهولندا  وايطاليا 
فيما  االثــنــني،  سفيرها  استدعت  بريطانيا  وكانت 
أعلنت واشنطن إغالق سفارتها. وفي الوقت نفسه 

أعــلــن االتــحــاد األوروبــــي أنــه بــدأ العمل على فرض 
أعلنت  فيما  الــســوري،  املركزي  البنك  عقوبات على 
ســويــســرا تــوزيــع قــائــمــة األســمــاء الــســوريــني الــذيــن 

تشملهم عقوباتها، وكذلك فعلت أستراليا. 

املغادرة فورا
وأكـــــد مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي بـــيـــان لـــه أن الــــدول 
الخليجية تــتــابــع «بــبــالــغ األســــى والــغــضــب تــزايــد 
وتـــيـــرة الــقــتــل والــعــنــف فـــي ســـوريـــا الــــذي لـــم يــرحــم 
طــفــًال أو شيخًا أو امـــرأة فــي أعــمــال شنيعة أقــل ما 
الشعب  الجماعية ضد  باملجزرة  به  يمكن وصفها 
أو حتى  أو شفقة  األعــــزل دون أي رحــمــة  الــســوري 
مراعاة ألي حقوق أو مشاعر إنسانية أو أخالقية».

الحالية  الــــدورة  الــســعــوديــة، رئيسة  أن  وأضـــاف 
ملجلس التعاون، أعلنت أن دول املجلس قررت سحب 
جميع سفرائها من سوريا والطلب في الوقت ذاته 
من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها 
وبـــشـــكـــل فـــــــوري، وذلــــــك «بـــعـــد أن انـــتـــفـــت الــحــاجــة 
املحاوالت  الــســوري كل  النظام  لبقائهم بعد رفــض 
وإجهاضه كل الجهود العربية املخلصة لحل هذه 

األزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق».
ورأت دول املجلس أن على الــدول العربية املقرر 
أن تجتمع في مجلس الجامعة السبت أن تتخذ كل 
اإلجراءات الحاسمة أمام هذا التصعيد الخطر ضد 
الــشــعــب الــســوري بــعــد أن قــاربــت األزمــــة مــن السنة 

دونما أي بارقة أمل للحل.
«األسى البالغ  وأعربت هذه الدول عن شعورها بـ
والـــحـــزن الــشــديــد عــلــى هـــدر هـــذه األرواح الــبــريــئــة 
وتكبد هذه التضحيات الجسيمة ال لشرف الدفاع 
عن الوطن ضد معتد أجنبي، ولكن لتحقيق مآرب 
شخصية تهدف إلى الصراع على السلطة دونما أي 

اعتبار لكرامة املواطن السوري وحريته».

االعتراف بالجيش الحر
وكانت صحيفة سعودي غازيت الناطقة باللغة 
االنكليزية، ذكرت بدورها إن مسؤوال بحرينيا أفاد 
السوري  بالجيش  سيعترف  التعاون  مجلس  بــأن 

الـــحـــر كــمــمــثــل شـــرعـــي ووحـــيـــد لــلــشــعــب الـــســـوري. 
ونــقــلــت عــن املـــســـؤول قــولــه إنـــه مــن املــرجــح أن يتم 

إعالن ذلك في اجتماع السبت املقرر في الرياض.
وفي الوقت نفسه، كشف عضو املكتب التنفيذي 
فـــي املــجــلــس الــوطــنــي الـــســـوري أحــمــد رمـــضـــان عن 
الوطني  باملجلس  قــريــب  وخليجي  عــربــي  اعــتــراف 
، وفــي مصر قطع  الــســوري  كممثل شــرعــي للشعب 
مجلس الشعب جميع العالقات مع البرملان السوري.

األسد مع التعاون
مـــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــــرت وكـــالـــة ســـانـــا أن األســـد 
يدعم  اي جهد  مع  للتعاون  استعداد سوريا  جــدد 

االستقرار في البالد.
وقال األسد عقب لقائه وزير الخارجية الروسي، 
حـــضـــره نـــائـــبـــه فـــــــاروق الــــشــــرع ووزيـــــــر خــارجــيــتــه 
ولــيــد املــعــلــم،: إن ســوريــا رحــبــت مــنــذ الــبــدايــة بــأي 
والتزمت خطة  لالزمة  الــســوري  الحل  تدعم  جهود 
كامل  بشكل  وتعاونت   (...) العربية  الجامعة  عمل 
بعض  عرقلة  من  بالرغم  العرب  املراقبني  بعثة  مع 

االطراف العربية لعمل البعثة.
واضــافــت «ســانــا»: ان األســد شكر باسم الشعب 
الـــســـوري روســيــا عــلــى مــواقــفــهــا فــي مــجــلــس االمــن 
الدولي وحرصها على تغليب لغة الحوار وترسيخ 
الـــحـــلـــول الـــوطـــنـــيـــة بـــــدال مــــن الــتــصــعــيــد وســيــاســة 
االمـــالءات التى تمارسها بعض دول هــذا املجلس. 
وذكــــــرت «ســــانــــا»: «أن األســـــد عــــرض خــــالل الــلــقــاء 
مــجــريــات األحـــــداث فــي ســوريــا والــبــرامــج الزمنية 
الناظمة  القوانني  إقـــرار  بعد  الجارية  لإلصالحات 
لــهــا وطــبــيــعــة اإلرهـــــاب الـــذي يــمــارس ضــد املــواطــن 

الـــســـوري ومــؤســســات الـــدولـــة مــن قــبــل املــجــمــوعــات 
املسلحة املدعومة من قبل أطراف خارجية.

مدرك ملسؤولياته
واكد وزير الخارجية الروسي من جهته التزام 
الــرئــيــس الــســوري وقــف اعــمــال الــعــنــف فــي بــالده. 
الرئيس  لنا  واكــد  جــدا.  مفيدا  لــقــاء  «عقدنا  وقــال 
اعمال  لوقف  بالعمل  بالكامل  ملتزم  انه  السوري 
الــعــنــف ايـــا كـــان مـــصـــدرهـــا». كــمــا أكـــد أن روســيــا 
الــى  الــتــوصــل  فــي  «للمساهمة  اســتــعــدادهــا  اكـــدت 
مخرج لألزمة على أساس املبادرة التي اقترحتها 

العربية». الجامعة 
وصـــرح الفــــروف، الـــذي أعـــد لــه اســتــقــبــال شعبي 
حاشد، للصحافيني بأن األسد «أكد إلتزامه كما هو 
للعنف  بمهمة وضــع حد  العربية  الخطة  في  وارد 
مــهــمــا كـــان مـــصـــدره. ولــهــذا الــغــرض تــؤكــد ســوريــا 
اهتمامها بمواصلة العمل مع بعثة مراقبي جامعة 
الدول العربية ورفع عدد املراقبني كي تنتشر في كل 
النقاط املطلوبة وكي تتأكد بنفسها من اي خروقات 
او انتهاكات ملبدأ عدم جواز السماح بالعنف مهما 
كان مصدره». ومن واشنطن، شكك البيت االبيض 
بــوعــود األســد لــوزيــر الخارجية الــروســي، فــي حني 
أعلن النائب الديموقراطي جون كيري الذي يترأس 
الــشــيــوخ  أن  الــشــؤون الخارجية فــي مجلس  لجنة 
االزمة في سوريا تختلف كثيرا عن الحالة الليبية، 
داعيا روسيا والصني الى دعم تحرك االمم املتحدة، 
فــيــمــا حـــض الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جــــون مــاكــني 
الواليات املتحدة على درس فكرة تسليح املعارضة 

السورية. 

 بولندا ستمثل املصالح 
األميركية في سوريا 

 أسماء األسد تؤيد زوجها وقواته 
لندن - أ ف ب - تكلمت أسماء األسد، 
زوجــــة الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار األســـد، 
لــلــمــرة األولـــــى مــنــذ بـــدء االنــتــفــاضــة في 
بــالدهــا فــي مــــارس املـــاضـــي، وذلــــك عبر 
إلى  التعابير، بعثت بها  رسالة، منمقة 
اللندنية، وأكــدت فيها  التايمز  صحيفة 

دعمها لزوجها وللحوار.
وفـــي رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة أرســـلـــت من 
قبل مكتبها، يظهر أن أسماء األسد تقدم 
األمنية  ولقواته  لزوجها  الكامل  الــدعــم 
في محاولتهم سحق املعارضة، ولكنها 
أيضا تــّدعــي تشجيع الــحــوار ومــواســاة 

املكلومني.
ويشير البريد اإللكتروني املرسل من 
مكتب أسماء إلى أن «الرئيس هو رئيس 
ســـوريـــا، ولــيــس لــفــريــق مـــن الــســوريــني، 

والسيدة االولى تدعمه في هذا الدور».
جـــــدول  يــــــــزال  الــــبــــريــــد «ال  ويــــكــــمــــل 
أعـــمـــال الـــســـيـــدة األولــــــى املــــزدحــــم جـــدًا 
الخيرية  الــجــمــعــيــات  يــتــركــز عــلــى دعـــم 

املــخــتــلــفــة الــتــي تــعــمــل مــعــهــا مــنــذ زمــن 
والــريــفــيــة،  الــزراعــيــة  وللتنمية  طــويــل، 
الحاجة».  حسب  الرئيس  لدعم  وكذلك 
وأوضــحــت «هــذه األيـــام، تهتم (أســمــاء 
الــحــوار. وهــي  أيــضــا بتشجيع  األســـد) 
دائــمــا عــلــى الــســمــع، وتــواســي عــائــالت 

العنف». ضحايا 
أرســلــت أســمــاء األســــد هـــذه الــرســالــة 
بـــعـــدمـــا كــــانــــت «الــــتــــايــــمــــز» قـــــد نـــشـــرت 
األسبوع املاضي مقاال تساءلت فيه ماذا 
يمكن المرأة ذكية ومتعلمة ترعرعت في 
الليبرالية، ولها سجل طويل  بريطانيا 
بعمليات  تفكر  أن  الجيدة،  األعــمــال  مــن 
الــــــذبــــــح والــــتــــعــــذيــــب والـــــســـــجـــــن آلالف 
املتظاهرين من قبل قوات األمن التابعة 
لـــزوجـــهـــا. وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــرســـالـــة مع 
تصعيد خطير من قبل النظام السوري 

لكسر املعارضة.
وتــؤكــد مــصــادر تــعــرف أســمــاء األســد 
جــيــدًا أن هـــذه األخـــيـــرة قـــد قــــرأت املــقــال 

املــــــذكــــــور، ويـــعـــتـــقـــد أن يــــكــــون بـــريـــدهـــا 
اإللـــكـــتـــرونـــي هــــذا أول تـــواصـــل لــهــا مع 
وســائــل اإلعـــالم الــدولــيــة منذ أحــد عشر 

شهرا.
وقبل االنتفاضة كانت السيدة األولى 
العربية األكثر ظهورًا في اإلعــالم، حيث 
كانت تظهر على أغلفة املجالت الغربية.

ولقيت هذه الرسالة استقباال غاضبا 
مـــن قــبــل الـــخـــبـــراء الـــســـوريـــني ونــشــطــاء 
املــعــارضــة، واتــهــم هــــؤالء أســمــاء األســد 
بــاتــبــاع ســلــوك الــنــعــامــة، وأنــهــا تــنــم عن 

«نفاق ال يحتمل».
وخـــالفـــا لـــزوجـــهـــا الـــــذي يــنــتــمــي الــى 
االســد (36  فإن اسماء  العلوية،  الطائفة 
عـــامـــا) الــتــي ولــــدت فـــي بــريــطــانــيــا، هي 
عائلتها  وتتحدر  السنية،  الطائفة  مــن 
مــن حــمــص. وقــد ســاعــدت اســمــاء االســد 
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى اجـــــــــازة جـــامـــعـــيـــة مــن 
«كينغز كــولــدج» فــي لــنــدن عــلــى اعــطــاء 

دفع للنظام في سوريا.

 15 ألفًا من فيلق القدس
 يدعمون األسد على األرض 

لها في سوريا.. وتقارير تؤكد: طهران تنفي تدخُّ

 طهران - أ. ف. ب - أكدت ايران أمس أن 
«سيزعزع  في سوريا  خارجي  تدخل  أي 
اســـتـــقـــرار» هـــذا الــبــلــد، نــافــيــة فـــي الــوقــت 
نــفــســه اتـــهـــامـــات بـــأنـــهـــا كـــانـــت «شــريــكــا 
فــي مــذبــحــة» املــدنــيــني عــن طــريــق تــزويــد 
باالسلحة.  لها  الحليف  السوري  النظام 
االيرانية  الخارجية  باسم  املتحدث  وقال 
رامــــــني مــهــمــانــبــرســت «نـــحـــن ال نــتــدخــل 

السورية». الداخلية  الشؤون  اطالقا في 
عـــلـــى  ردا  تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه  ت  وجــــــــــــــــاء
اتــــهــــام «االخـــــــــوان املـــســـلـــمـــني» (اإلثــــنــــني) 
روســيــا والــصــني وايــــران بــانــهــم «شــركــاء 

مــبــاشــرون» فــي املــذبــحــة الــتــي نــفــذت في 
حمص األحد.

تقارير  مع  متزامنة   - أيضا   - ت  وجــاء
صــحــفــيــة تــركــيــة - إســرائــيــلــيــة، تــتــحــدث 
عـــن أن الـــحـــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي أرســـل 
النخبة في فيلق  ألفًا من قوات   15 أخيرًا 
الـــقـــدس مــدجــجــة بــالــســالح إلـــى ســوريــا، 
لـــدعـــم الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد عـــلـــى قــمــع 
الــقــدس  االحـــتـــجـــاجـــات. وان قـــائـــد فــيــلــق 
شخصيا  انتقل  سليماني  قاسم  العميد 
إدارة  في  الفعلية  للمساهمة  إلى دمشق، 

هناك.  لالحتجاجات  الدموي  القمع 

(رويترز)  ●  األسد والفروف خالل محادثاتهما في دمشق أمس 

(أ ب)  ●  عناصر من الجيش السوري الحر خالل تدريبات في ادلب 

أوروبا ستفرض 
عقوبات على البنك 

املركزي السوري
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 استبعاد العامر وراشد 
الجهاز  الــبــنــاي  عبداملجيد  د.  الطبية  اللجنة  رئــيــس   نصح 
الــفــنــي للمنتخب الــوطــنــي بــاســتــبــعــاد الــالعــبــني طـــالل الــعــامــر 
ومحمد راشــد، وذلــك نظرا إلــى تفاقم أصابتهما، وعــدم القدرة 
على جهوزيتهما للمباراة املقبلة، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء 
عنهما،  بــدالء  السليمي  وعبدالعزيز  الوهيب  ناصر  الالعبني 
للمشاركة ضمن وفد األزرق املغادر مساء الجمعة املقبلة، إلى 

املعسكر التدريبي في مدينة شنغ شا الصينية. 

 برنامج ونصائح غذائية
لالعبي األزرق 

أن  البناي  د. عبداملجيد  االتحاد  الطبية في  اللجنة     أكــد رئيس 
التغذية واإلطعام في وزارة  إدارة  الطبية، وبالتنسيق مع  اللجنة 

الصحة، وضعت برنامج تغذية لالعبني للمرحلة املقبلة.
فــي وزارة الصحة  الــتــغــذيــة واإلطـــعـــام  قــامــت إدارة  وقــــال «لــقــد 
الغذائية،  للبدائل  االتــحــاد بكتيبات  تــزويــد  بــدور فعال مــن خــالل 
يحتاجها  الــتــي  الــغــذائــيــة  بالتركيبة  تتعلق  مهمه  وبــمــعــلــومــات 
الالعبون في املرحلة املقبلة، إضافة إلى عدد من النصائح الطبية 
والــتــي تحتوي على  الــالعــبــني،  فــي مصلحة  الــتــي تصب  الغذائية 
الــســعــرات الــحــراريــة الــعــالــيــة، كــمــا سيتم إعــــداد الــوجــبــات مــن قبل 

طباخني، تمت االستعانة بهم للمعسكر التدريبي واملباراة.
فــي وزارة  التغذية واإلطــعــام  إدارة  مــديــرة  بــذلــت  لقد  وأضــــاف: 
الصحة د. نوال الحمد واختصاصي التغذية أحمد الصالح جهدا 
ال يستهان بــه فــي وضــع الــبــرنــامــج الــخــاص والــنــصــائــح الغذائية 
التي  املقبلة  للفترة  كــامــلــة  فيتامينات  تتضمن  والــتــي  لــالعــبــني، 
يحتاجها الالعبون، وقــد تم ذلــك من خــالل التنسيق املشترك بني 
وبتكليف  واإلطــعــام  التغذية  وإدارة  االتــحــاد،  فــي  الطبية  اللجنة 

شخصي من رئيس االتحاد الشيخ د. طالل الفهد.

  «االنضباط» تستدعي
العبي كاظمة والجهراء 

 قـــررت لجنة االنــضــبــاط بــاتــحــاد كــرة الــقــدم «غــيــر الــشــرعــي» في 
اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري مـــســـاء أمـــــس، بــرئــاســة نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
أســـعـــد الـــعـــبـــدالـــهـــادي وبـــحـــضـــور مـــقـــرر الــلــجــنــة يـــوســـف الــبــيــدان 
وعــضــو اللجنة عـــادل عــبــاس، اســتــدعــاء العــبــي كــاظــمــة: إسماعيل 
الــعــجــمــي، يــوســف نــاصــر وفــهــد الــفــهــد، والعــبــي الــجــهــراء: حمود 
مساعد  الشمري،  طــالل  الحسيني،  سطام  العجمي،  محمد  ملفي، 
بـــودي، حكم  املــبــاراة فهد  مــدرب الجهراء أحمد عبدالكريم مــراقــب 
املباراة ثامر العنزي، وذلك ملناقشتهم في االحــداث التي شهدتها 
مباراة الفريقني السابقة. وإيقاف اداري نادي اليرموك 4 مباريات 
امللعب  إلــى أرض  مع غرامة مالية قدرها 400 دينار وذلــك لنزوله 
ومحاولة االعتداء على حكم املباراة التي جمعت فريقه مع العربي 

ضمن دوري الصاالت. 

   الشطي يدير لقاء الرفاع 
البحريني والنهضة العماني 

 كــلــفــت الــلــجــنــة الــتــنــظــيــمــيــة لـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الخليجي 
ملسابقة كرة القدم طاقم تحكيم كويتيا، إلدارة مباراة الرفاع الغربي 
البحريني مع النهضة العماني، ضمن بطولة أندية الخليج العربي 
النسخة الــ 27، املقررة إقامتها في17 فبراير الجاري في البحرين، 
ويتألف الطاقم التحكيمي من وليد الشطي للساحة، ويساعده كل 

من عبداهللا مراد ويوسف العنزي، وعلي طالب (حكما رابعا). 

 فراس.. «راعيها» 
   محمد سعيد

فقد  «راعـــيـــهـــا»..  الخطيب  فـــراس 
أثـــبـــت أنـــــه عـــالمـــة فــــارقــــة وصـــاحـــب 
بعدما  رائعة  فنية وهجومية  قيمة 
ســــجــــل هـــــدفـــــني قـــــــاد بـــهـــمـــا فـــريـــقـــه 
القادسية لالبتعاد بصدارة الدوري 
املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم بـــالـــفـــوز عــلــى 
الكويت  ومــطــارده  التقليدي  غريمه 
2 ـ صــفــر فـــي لــقــاء قــمــة أقــيــم مــســاء 
أمس علص ى استاد محمد الحمد 
فـــي املــرحــلــة الــســابــعــة األخـــيـــرة من 

القسم األول.
وحــــســــم «األصـــــفـــــر» لــــقــــاء الــقــمــة 
املنتظر ملصلحته وتوج بطًال للقسم 
الـــنـــقـــاط  مــــن  كــــامــــل  بـــرصـــيـــد  األول 
شــبــاكــه، محققًا  تهتز  أن  دون  ومـــن 
انـــتـــصـــاره الـــســـابـــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ورافـــعـــًا رصـــيـــده إلــــى 21 نــقــطــة في 
الــــــــصــــــــدارة. أمـــــــا الـــــكـــــويـــــت، فــتــلــقــى 
هــزيــمــتــه األولــــى بــعــد 5 انــتــصــارات 
متتالية، وبقي رصيده 16 نقطة في 

املركز الثاني.
افــتــتــح الــخــطــيــب الــتــســجــيــل في 
إثر  الــثــانــي  الــشــوط  الدقيقة 23 مــن 
إبراهيما  عبرها  ســدد  ركنية  ركــلــة 
كــيــتــا كـــــرة رأســــيــــة ردهــــــا الـــحـــارس 
خـــالـــد الـــفـــضـــلـــي قـــبـــل أن يــتــابــعــهــا 
املــهــاجــم الــســوري فــي مــرمــاه. وعــزز 
الخطيب تقدم «األصفر» في الدقيقة 
39، بـــتـــســـديـــدة مــــن خــــــارج مــنــطــقــة 

الجزاء على يسار الفضلي.

قمة فقيرة فنيًا
تــقــلــب املـــســـتـــوى خـــــالل الـــشـــوط 
األول الفقير فنيًا، رغم أن القادسية 
بـــدأ أفــضــل مـــن خــصــمــه مـــن ناحية 
السيطرة واملناورات والوصول إلى 
مرمى الخصم، قبل أن يتراجع أداؤه 
بشكل مفاجئ ومغاير لألمور، عقب 
طـــرد ولــيــد عــلــي العـــب الــكــويــت في 
الدقيقة 25، في الوقت الذي تحسن 
فــيــه أداء «األبـــيـــض» بــالــتــرافــق مع 
تغيير شــجــاع ومــوفــق وفـــي أوانـــه 
لــلــمــدرب دراغــــــان تــااليــيــتــش الـــذي 
أدخــــــل روجـــيـــريـــو بــــــدًال مــــن أرنـــــود 
نسيمن لتقوية خط وسطه، وفرض 
تــــــوازن مـــع خــصــمــه، وتـــأمـــني دفـــاع 
مـــركـــب يـــبـــدأ مـــن مــنــتــصــف املـــيـــدان 

لـــلـــحـــد مــــــن اســـــتـــــفـــــادة «األصــــــفــــــر» 
مــــن الـــنـــقـــص الــــعــــددي فــــي صــفــوف 

الكويت.
الشوط  تجعل  لــم  الحقائق  هــذه 
األول خاليًا من الفرص الخطيرة من 
رغم  القادسية  خصوصًا  الــطــرفــني، 
على  قياسًا  الفني  املستوى  ضعف 
وكالهما  الفريقني،  واســم  إمــكــانــات 
بـــاألســـلـــوب   4-4-2 طـــريـــقـــة  فـــضـــل 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، لــلــحــفــاظ عـــلـــى تـــوازنـــه 
الـــــعـــــام بـــــني املـــتـــطـــلـــبـــات الـــدفـــاعـــيـــة 
والهجومية. فالقادسية اتكل بشكل 
كــبــيــر عــلــى بــــدر املـــطـــوع فـــي الــجــهــة 
الــيــمــنــى مــع غــيــاب أي حــوافــز لديه 
في األماكن األخرى، علمًا أن الكويت 
كــان حــذرًا في أدائــه إجــمــاًال، وطــوال 
اللعب  الــشــوط األول، ولــم يشأ فتح 
بشكل كامل وحتى االندفاع من دون 
حساب في الناحية الهجومية حتى 

قبل طرد وليد علي.
ولـــلـــغـــرابـــة، بــــدأ الـــشـــوط الــثــانــي 
بهبوط تدريجي في األداء والعطاء 
من الطرفني، قياسًا على إمكاناتهما 
الواضحة  األفضلية  برغم  املشتركة 
للكويت الذي بدا وكأنه غير ناقص 
عـــدديـــًا فـــي ظـــل افـــتـــقـــاد «األصــــفــــر»، 
لــتــوازنــه بــشــكــل غــيــر مــبــرر، إضــافــة 
إلـــــى فــشــلــه فــــي اخــــتــــراق الــصــفــوف 
الدفاعية لخصمه، الذي أجاد إحكام 
إغـــالقـــهـــا، حـــيـــث إنـــــه نـــجـــح فــــي هــز 
الشباك الكويتاوية عبر ركلة ركنية 
يــعــزز تقدمه  أن  قبل  ثابتة،  كــرة  أي 

بهدف آخر.
الــــلــــقــــاء دون  بــــاخــــتــــصــــار، كـــــــان 
املــســتــوى الــعــام، وال يــرتــقــي ملسمى 
واألداء  باألخطاء  القمة، حيث حفل 
املتقلب وغابت عنه اللمحات الفنية.

مـــشـــعـــل  الـــــحـــــكـــــم  الــــــلــــــقــــــاء  أدار 
الــعــســعــوســي وعـــاونـــه يــاســر أحمد 
وفـــيـــصـــل الــــشــــطــــي، وأنـــــــــذر الــحــكــم 
مــــســــاعــــد نــــــــدا وإبـــــراهـــــيـــــمـــــا كــيــتــا 
(الــــــقــــــادســــــيــــــة) وســــــامــــــي الــــصــــانــــع 
(الــكــويــت). كما طرد  وحسني حاكم 
الـــحـــكـــم ولـــيـــد عـــلـــي العـــــب الــكــويــت 
لـــنـــيـــلـــه بـــطـــاقـــتـــني صـــــفـــــراويـــــن فــي 
الشوط األول، ولزهر الحاج عيسى 
مهاجم القادسية بالبطاقة الحمراء 
في الثاني. وشابت أداء الحكم الذي 
يــعــد أفـــضـــل أقـــرانـــه حــالــيــًا، أخــطــاء 

تقديرية عديدة. 

 مشاري جاسم ودع املالعب 

.. و لــفواز الحساوي  ● باقة ورد ملرزوق الغانم من مشاري جاسم  ●

 شهدت املباراة قبل انطالقتها مهرجان اعتزال 
مبسط ملشاري جاسم الالعب السابق ملنتخبنا 
الــوطــنــي، والــقــادســيــة، والــعــربــي فــي حــفــل رعــاه 

الشيخ خالد الفهد نائب رئيس نادي القادسية.
وقبل صــافــرة الــبــدايــة، نــزل الــى ارض امللعب 
راعـــي الــحــفــل، ويــرافــقــه فـــواز الــحــســاوي رئيس 

نـــادي الــقــادســيــة، ومــشــاري جــاســم، وصــافــحــوا 
العـــبـــي الـــفـــريـــقـــني، والـــتـــقـــطـــوا صـــــورة تــذكــاريــة 

معهم. 

 عقلة: ما جرى يسيء للتنافس الشريف 
 أبدى عادل عقلة مدير فريق الكويت عدم 
رضــاه ملا جرى في املباراة، وقــال انه يسيء 

للتنافس الشريف بشكل عام.
وقال عقلة: من هو الفائز اليوم؟ الشريف 
فقط يستطيع االجــابــة عــن هــذا الــســؤال. ما 

كرة  تكن  لــم  الكويتية.  للكرة  كــارثــة  حصل 
قــــدم، فــفــريــقــنــا لــم يــخــســر، والعــبــونــا كــانــوا 
ــم يــفــز رغـــم ان االخــيــر  ابـــطـــاال، والــقــادســيــة ل
فريق كبير، وشــيء عــادي ان يــفــوز، ونقول 

له مبروك. 

 الخالدي: نحن األفضل 
 أكــــــد نــــــــواف الــــخــــالــــدي حــــــــارس مـــرمـــى 
الــقــادســيــة ان فــريــقــه بـــرهـــن انــــه االفــضــل 
مــن خــالل فــوزه امــس، حيث كــان االفضل 
زمــالءه  شــاكــرا  خالية،  وشباكه  تسجيال، 

على جهودهم.
وبــــارك الــخــالــدي ملــحــمــد ابــراهــيــم مــدرب 
الــقــادســيــة الــســابــق ملــصــادفــة عــيــد مــيــالده 
امس، حيث انه من رموز النادي التاريخيني. 

 تلطيف األجواء 
 تبادل الالعبون وأعضاء األجهزة الفنية واإلداريــة من الفريقني الــورود قبل 
بداية املباراة، في محاولة لتلطيف األجــواء، وإزالة الرواسب املتبقية، من أحداث 

املباراة السابقة للفريقني، ضمن منافسات كأس سمو أمير البالد. 

 تعادل كاظمة والجهراء 
 أحمد السالمي

أهــــدر كــاظــمــة فــــوزًا مــهــمــا كـــان في 
مـــتـــنـــاول يــــــده امـــــــام الــــجــــهــــراء، بــعــد 
تـــعـــادلـــه فــــي الـــلـــقـــاء الــــــذي جــمــعــهــمــا 
مـــســـاء امـــــس عـــلـــى اســــتــــاد الـــصـــداقـــة 
والـــــســـــالم، ضـــمـــن الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
مـــن بــطــولــة الــــــدوري املــمــتــاز. وبــهــذه 
الــنــتــيــجــة يــكــون الـــجـــهـــراء قـــد حــافــظ 
على املركز الثالث برصيد 11 نقطة، 
فيما ظل كاظمة رابعا بواقع 9 نقاط.

جـــاء الـــشـــوط األول مــمــال وخــالــيــًا 
مـــــــن الـــــلـــــمـــــحـــــات الــــفــــنــــيــــة والــــجــــمــــل 
«التكتيكية»، بيد أن األفضلية كانت 
ـــــــذي كــــــان يــشــكــل  لـــفـــريـــق كــــاظــــمــــة، ال
ضغطا هجوميا مضاعفا على مرمى 
للدفاع  انبرى العبوه  الــذي  الجهراء، 
عن شباكهم لتظل نظيفة، وقد الحت 
في األفق عدة فرص ومن أبرزها ركلة 
املــبــاراة  الــتــي احتسبها حكم  الــجــزاء 
الثالثة  الدقيقة  ملصلحة الجهراء في 
على اثر خطأ ارتكبه حسني الغريب 
وقام بتسديدها املحترف فينسوس، 
لــيــمــســك بـــهـــا الــــحــــارس عــبــدالــعــزيــز 

كميل.
وتـــــمـــــيـــــز كـــــاظـــــمـــــة فـــــــي الــــنــــاحــــيــــة 
هجمات  عــدة  شــن  حيث  الهجومية، 
خطرة، بيد أن خط هجومه لم يفلح 
في ترجمتها ألهــداف، حيث افتقدت 
كــل الــهــجــمــات فــي الــشــوط األول إلــى 

اللمسة األخيرة.
على  الجهراء  اعتمد  ناحيته،  مــن 
الــهــجــمــات املــرتــدة فــي ظــل مشاركته 
باللقاء بمهاجم وحيد هو فينسوس 
الـــذي اضــطــر - ايــضــا - إلـــى الــتــراجــع 

بسبب  الهجمات  بناء  في  للمشاركة 
احكام الرقابة عليه من العبي كاظمة. 
أمــــا الـــشـــوط الـــثـــانـــي، فـــجـــاء على 
غــــــرار ســـابـــقـــه، ولـــــم يــكــســر املـــلـــل إال 
هــدف مــشــاري الــعــازمــي الـــذي احــرزه 
لـــكـــاظـــمـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة 16 مــــن كـــرة 
جميلة اســقــطــهــا مــن أعــلــى الــحــارس 
اليمنى  الزاوية  الحسيني في  سطام 
لـــلـــمـــرمـــى. ولــــــم يــســتــســلــم الـــجـــهـــراء 

الــــذي زاد بعد  الــكــظــمــاوي  لــلــضــغــط 
هدف التقدم، حيث نجح محمد سعد 
لفريقه  الــتــعــادل  إدراك  فــي  الــعــجــمــي 
فـــي الــدقــيــقــة 29، لــــتــــزداد الــحــمــاســة 
مــا بــني الــطــرفــني بــعــد هـــدف الــتــعــادل 
الذي حرك املباراة الراكدة، وهو االمر 
الـــــذي نــتــج عــنــه ضــغــط مـــتـــبـــادل في 
لــم يكتب ألي منها  الــتــي  الــهــجــمــات، 

النجاح، بسبب االندفاع واالنفعال! 

تصوير عبد الرحمن فتحي  ● الكل ينظر إلى كرة فراس الخطيب داخل شباك الكويت (الهدف األول)    

 العربي أفاق على النصر 
 

 

 3 فرق تتشارك في صدارة «األولى» 
دوري  فـــــي صــــــــدارة  أمــــــس  فــــــرق   3    تـــــســـــاوت 
الـــدرجـــة األولــــى لــكــرة الـــقـــدم، وهــــي: الــتــضــامــن 
على  يدل  مؤشر  في  والصليبيخات  واليرموك 

املنافسة. حدة  ارتفاع 
فـــقـــد خـــســـر الـــتـــضـــامـــن، املـــتـــصـــدر الـــســـابـــق، 
مـــبـــاراتـــه الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي وكـــانـــت امـــام 
املــــرحــــلــــة  فــــــي   2/1 الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات  مـــضـــيـــفـــه 
لــكــل  نـــقـــطـــة   11 بـــرصـــيـــد  لـــيـــتـــســـاويـــا  الـــســـابـــعـــة 

. منهما

امـــا الــيــرمــوك، فــتــعــادل مــع مــضــيــفــه خــيــطــان 
11 نــقــطــة، فـــي حــني  ســلــبــا لــيــرفــع رصـــيـــده الـــى 
تـــراجـــع األخـــيـــر الـــى املـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 10 

نقاط.
متقدما  نقاط،   8 الى  رصيده  الساحل  ورفع 
الــــى املـــركـــز الـــخـــامـــس، ومــحــقــقــا فــــوزه الــثــانــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وكــــــان عـــلـــى حــــســــاب مــضــيــفــه 
الــفــحــيــحــيــل 2/3 ولــيــتــراجــع االخــيــر الــى املــركــز 

نقاط.   7 برصيد  االخير  السادس 

حكم عبداملولى

استعاد العربي ذاكرة انتصاراته بعد ان حول 
تــخــلــفــه الـــى فـــوز مــســتــحــق عــلــى الــنــصــر بهدفني 
امس  بينهما  اقيم  الــذي  اللقاء،  في  هدف  مقابل 
فـــي خــتــام مــنــافــســات الــقــســم االول مـــن مــســابــقــة 
رفع  النتيجة  وبهذه  القدم.  لكرة  املمتاز  الدوري 
تجمد  في حني  نقاط،   7 الى  «االخضر» رصيده 

رصيد النصر عند اربع نقاط.
تقدم النصر بهدف في الدقيقة 17 من الشوط 
عندما  يونس  بن  رمــزي  التونسي  االول، سجله 
استغل خطأ مشتركا بني دفاع العربي وحارسه 
الثاني،  الــشــوط  املــرمــى. وفــي  فــي  الــكــرة  ليسجل 
فــي  الــــتــــعــــادل  ادراك  مــــن  مـــقـــصـــيـــد  عـــلـــي  ـــن  تـــمـــكَّ
احتسبها  صحيحة،  جــزاء  ركلة  مــن   20 الدقيقة 
الحكم سعد الفضلي عندما تعمد مدافع النصر 
مــســاعــد عـــبـــداهللا عــرقــلــة مــقــصــيــد، وقـــبـــل نــهــايــة 
الـــلـــقـــاء بــخــمــس دقــــائــــق خـــطـــف فـــهـــد الـــرشـــيـــدي 
فادحا  دفاعيا  خطأ  استغل  عندما  الــفــوز  هــدف 
أمامهما  من  الكرة  ليخطف  النصر،  مدافعي  من 

وهـــو عــلــى بــعــد خـــطـــوات مـــن املـــرمـــى، وســددهــا 
الحارس. على يمني 

ت املـــبـــاراة مــتــوســطــة املـــســـتـــوى، رجــحــت  جــــاء
فــيــهــا كــفــة الــنــصــر فــي الــشــوط األول، حــيــث كــان 
امللعب،  فــي  وتنظيما  خــطــورة  واألكــثــر  األفــضــل 
النيجيري أوبارا، وعلي اشكناني،  معتمدا على 
وبمساندة من احمد كامل. في املقابل، جاء أداء 
الــعــربــي مــهــزوزا فــي الــشــوط االول، حــيــث كانت 
خــطــوطــه مــتــبــاعــدة، ولـــم تــظــهــر خــطــورتــه اال في 
بمستوى جيد،  فيه  ظهر  الــذي  الــثــانــي،  الــشــوط 
وكــــان هــنــاك نــشــاط مــلــحــوظ مـــن عــلــي مــقــصــيــد، 
الـــــذي كــــان افـــضـــل العـــبـــي الـــفـــريـــق، حــيــث ســانــد 
فــي  زكــــــي  ورزوق  الــــرشــــيــــدي  فـــهـــد  املـــهـــاجـــمـــني 
الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة، مــمــا اعـــطـــى الــثــقــة لــبــقــيــة 
العبيه في امتالك زمام املباراة، وتشكيل خطورة 
دائـــمـــة عـــلـــى مـــرمـــى الـــنـــصـــر واســـتـــغـــالل ثـــغـــرات 

الهدفني. النصر في تسجيل  واخطاء العبي 
الــفــضــلــي، وعــــاونــــه فـــارس  الـــلـــقـــاء ســعــد  أدار 
ــقــا في  الــشــمــري وعـــبـــداهللا الــجــمــالــي، وكــــان مــوفَّ
قــراراتــه، وأنـــذر مــن الــعــربــي فــهــد الــفــرحــان، ومــن 

الفهيدي. النصر مساعد عبداهللا وغازي 

 فوز الساملية على الشباب 
 فاز الساملية على نظيره الشباب بهدفني مقابل هدف في 
النتيجة  الساحل، وبهذه  نــادي  لقاء جمعهما على ملعب 
رفع السماوي رصيده الى 9 نقاط، فيما ظل الشباب على 
رصــيــده الــســابــق بست نــقــاط. تــقــدم الساملية بــهــدف مبكر 
سجله السوري محمد زينو في الدقيقة الرابعة من الشوط 
األول، وأدرك البرازيلي رودريغو داكوستا التعادل للشباب 
في الدقيقة 59 من الشوط الثاني، ونجح عبدالعزيز املسعد 
في خطف الفوز للساملية في الدقيقة 78 من الشوط الثاني. 

 القادسية والكويت
في «ديربي» السلة 

   تقام اليوم ثالث مباريات في الدوري املمتاز لكرة السلة، 
الرابعة الجهراء مع اليرموك، وفي  حيث يلتقي في الساعة 
الــســاعــة الــســادســة الــســاحــل يـــواجـــه كــاظــمــة، وفـــي الــثــامــنــة 
القادسية والكويت، وتقام جميع املباريات على صالة نادي 
الجهراء  يدخل  واليرموك،  الجهراء  األول  اللقاء  الكويت.في 
ولديه أربع هزائم متتالية ويتأثر بغياب عبدالعزيز ضاري 
ومحمد املطيري، اما اليرموك فخارج املنافسة وليس لديه 
ما يخسره غير تحسني املستوى.من جهة أخرى   قرر اتحاد 
كــــرة الــســلــة تــوقــيــف مـــــدرب نـــــادي كــاظــمــة الــتــونــســي عـــادل 
الــتــالتــلــي، مــبــاراتــني وغــرامــة 100 ديــنــار، وذلـــك بعد تطاول 

التالتلي على حكام املباراة.  

 عيسى إلى ماليزيا 
   يـــغـــادر مـــســـاء الـــيـــوم املـــحـــاضـــر اآلســــيــــوي عــيــســى فــالح 
متوجها إلى العاصمة املاليزية جاكرتا لحضور ورشة عمل 
املحاضر  ان  يذكر  و  املغلقة،  للصاالت  النخبة  املحاضرين 
اآلسيوي عيسى فالح قد تم تكليفه في وقت سابق للمشاركة 
في إدارة بعض املحاضرات عن كرة القدم للصاالت املغلقة 

في بعض الدول اآلسيوية. 

الهدهود يقود هجمة لكاظمة  ●
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 خالدينو للنصف فاز بكأس 
الخطوط الكويتية 

 خالد يحرز فضية
«فردي آسيا» للبولينغ 

 عمر النصف يتسلم كأس الكويتية من عادل الغريب  ●

 عائدي ُيشيد
بنادي الصيد والفروسية 

ـــنـــصـــف   واصـــــــــــل إســـــطـــــبـــــل ال
الصيد  نـــادي  فــي سباقات  تألقه 
والــفــروســيــة فــي االجــتــمــاع الثالث 
عـــــشـــــر، لــــيــــقــــتــــرب مــــــن اســـطـــبـــل 
الـــنـــشـــامـــا املــــتــــصــــّدر، وســاهــمــت 
انــــتــــصــــارات إســـطـــبـــلـــي الـــعـــريـــن 
واألبـــــــرق فـــي تــقــلــيــل الــــفــــارق في 
ــــنــــقــــاط والـــــــدخـــــــول الـــــــى دائـــــــرة  ال
الـــجـــواد الطيب  املــنــافــســة، ونــجــح 
خـــــالديـــــنـــــو لــــلــــنــــصــــف بــــقــــيــــادة 
ــــــفــــــوز بـــكـــأس  كـــلـــيـــمـــنـــس فــــــي ال
مـــــؤســـــســـــة الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة 
الــــكــــويــــتــــيــــة املــــخــــصــــص لـــجـــيـــاد 
الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مــســافــة 
ـــســـرعـــة 1000مـــــتـــــر بـــعـــد قــطــع  ال
املسافة في 59.9ث وبفارق رقبة 
عن الجواد زندان لسالم العجمي 
بقيادة ستيف، وجاء أخو تهاني 
لـــلـــنـــشـــامـــا بــــقــــيــــادة انــــتــــونــــي دو 
فــي املــركــز الــثــالــث وأعــيــاد ألبــنــاء 
في  وهابي  كريم  بقيادة  الشهيد 
ـــرابـــع بــعــد ســبــاق مثير  املـــركـــز ال
ـــكـــابـــنت عــــادل  وســــاخــــن، وقــــــام ال
جــــاســــم الــــغــــريــــب، مــــديــــر نـــــادي 
الكويتية بتقديم الكأس الى عمداء 
بالفوز  النصف، وهنأهم  اسطبل 
وتمنى املزيد من النجاح لرياضة 
الفروسية، وأكد حرص مؤسسة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة على 
دعـــــم كــــل األنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
وخــاصــة ريــاضــة اآلبـــاء واألجـــداد 
وطالب  الــتــراث،  على  الحفاظ  مــن 
الشركات والهيئات بتقديم الدعم 
لــهــذه الــريــاضــة الــعــربــيــة األصيلة 
وشـــــكـــــر أســـــــــرة نـــــــــادي الـــصـــيـــد 
والفروسية بقيادة الشيخ ضاري 

الفهد على جهودهم 
ثــم قـــام الــشــيــخ ضــــاري الفهد 
والشيخ علي الحمود بتقديم درع 
تذكارية الى عادل الغريب تقديرا 

لحضوره ودعم املؤسسة للنادي 
وأشــــاد الــشــيــخ ضــــاري الفهد 
الجوية  الــخــطــوط  بــدعــم مؤسسة 
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــلـــحـــركـــة الـــريـــاضـــيـــة 
احــد نجوم  الغريب  عــادل  وشكر 
رياضة االســكــواش على حرصه 
وتـــــواجـــــده الـــــدائـــــم فــــي ســبــاقــات 

رياضة اآلباء واألجداد كل عام  
ومـــن جــانــب آخـــر أعــــرب عمر 
النصف عن سعادته بفوز الجواد 
خالدينو بكأس الكويتية والتفوق 
على جياد أكثر منه خبرة وقوة، 
وأثبت وجوده كبطل واعد وتوقع 
ان يــحــقــق خــالديــنــو الــكــثــيــر في 
واشــاد  الخيل  ســبــاقــات  مضمار 
لـــفـــوزه بسباق  بــالــجــواد رقــــاص 
املنافسة  ان  واكــد  الثانية،  الدرجة 
النشاما  بــني اســطــبــالت  اشــتــدت 
والــــنــــصــــف واألبـــــــــــرق والــــعــــريــــن، 
خـــاصـــة بــعــد االنـــتـــصـــارات الــتــي 
واألبــــرق  الــعــريــن  جــيــاد  حققتها 
املــقــبــلــة  املــــرحــــلــــة  وان  مــــــؤخــــــرا، 
ستشهد املــزيــد مــن الــصــراع من 

اجل الفوز بدوري النقاط 
الكويتية  الشركة  كــأس  وعلى 
املخصص  الــغــذائــيــة  للتجهيزات 
لجياد الدرجة األولى على مسافة 
ابوسلطان  الجواد  تمكن  2400م 
لــلــنــشــامــا بـــقـــيـــادة مــــورغــــن مــن 
ـــكـــأس بــزمــن  الـــفـــوز بــالــســبــاق وال
أنكل  بعيد عن  وبفارق  2.37.4ق 
سام ألبناء الشهيد بقيادة وهابي 
بقيادة  للرويس  الــبــرقــاوي  وجــاء 
الثالث واحتل  املــركــز  رومــيــل فــي 
بقيادة  العتيبي  لخالد  اخــوحــزام 
الرابع بعد تصّدره  املركز  توفيق 
السباق فــي الــبــدايــة وانــهــيــاره في 
النهاية، وقام الشيخ ضاري الفهد 
بتقديم الكأس الى عمداء اسطبل 

النشاما وتهنئتهم. 

 أحــــرز عــبــداهللا خــالــد املــيــدالــيــة 
الـــفـــضـــيـــة فـــــي مـــســـابـــقـــة فـــــردي 
آســـيـــا لــلــشــبــاب لــلــبــولــيــنــغ، الــتــي 
يــســتــضــيــفــهــا االتـــحـــاد املــصــري 

للعبة.
وفــــــــــي مـــــســـــابـــــقـــــة الــــــزوجــــــي 
الكويت  بــني  املنافسة  انحصرت 
الكويت  ومثل  الجنوبية،  وكوريا 
فيها كل من عبداهللا خالد ومعه 
علي القالف ومصطفى املوسوي 
ومـــعـــه عــبــدالــرحــمــن ســـويـــد، أمــا 
الـــطـــرف الـــثـــالـــث فـــكـــان املــنــتــخــب 
الــفــلــبــيــنــي وشــــهــــدت الــجــمــاهــيــر 
التي امتألت بهم الصالة عنفوان 
ـــــذي كــــان نــدًا  شـــبـــاب الـــكـــويـــت، ال
قويًا ولكن الحظ تخلى عنهم في 
الشوطني األخيرين عندما انقلب 
تــقــدمــهــم عــلــى كـــوريـــا والــفــلــبــني 
إلـــــى تــــراجــــع، ونـــجـــح الـــكـــوريـــون 
وأيضًا  الذهبية  يخطفوا  أن  فــي 
الفلبني  واحتل زوجي  البرونزية، 
املـــركـــز الــثــانــي وأحــــــرز الــفــضــيــة 
وســـــط ذهــــــول الـــحـــاضـــريـــن مــن 

زوجي الكويت.
وقـــــــد اجــــتــــمــــع الــــشــــيــــخ طــــالل 
اآلسيوي  االتــحــاد  رئيس  املحمد 
لـــلـــبـــولـــيـــنـــغ والـــــــنـــــــادي الـــكـــويـــتـــي 
بــــأعــــضــــاء الــــوفــــد عـــقـــب انـــتـــهـــاء 
ـــــحـــــدث إلــــى  املـــــســـــابـــــقـــــة، وقــــــــد ت
الذي  باملستوى  مشيدًا  الالعبني 
قــــدمــــوه، وطـــالـــبـــهـــم بـــــأن يــنــســوا 
هـــــذه املـــســـابـــقـــة ومـــــازالـــــت هــنــاك 

ذهبيتني،  بميداليتني  مسابقتان 
وقـــــــــــال لـــــهـــــم لـــــديـــــكـــــم الــــفــــرصــــة 
لتعوضوا خسارتكم وتتصدروا 
البطولة، فما زالت هناك مسابقة 
األساتذة،  وأيضًا مسابقة  الفرق 
فـــــإذا أحـــرزتـــمـــوهـــمـــا، فــأنــتــم في 

الصدارة مع كوريا.
وأضاف الشيخ طالل لالعبني 
انـــــنـــــي عــــلــــى ثــــقــــة مــــــن أنـــــكـــــم ال 
تدخرون جهدًا في سبيل تحقيق 
إنـــجـــاز يــضــاف إلــــى إنــجــازاتــكــم 

العديدة التي حققتموها.
ختام مسابقة الفرق اليوم

تــنــطــلــق الـــيـــوم الــجــولــة الــثــانــيــة 
التي تتنافس  الفرق  من مسابقة 
املــشــاركــة على  املــنــتــخــبــات  فيها 
ذهـــبـــيـــة هـــــذه املـــســـابـــقـــة، ويــمــثــل 
الــكــويــت فــيــهــا الـــربـــاعـــي عــبــداهللا 
خــــــالــــــد، مـــصـــطـــفـــى املــــــوســــــوي، 
عبدالرحمن سويد وعلي القالف، 
وكــــان الــربــاعــي قــد خـــاض أمــس 
ــــــى ولـــعـــبـــوا فــيــهــا 3  الـــجـــولـــة األول
وأيضًا  الطويل  للتزييت  أشـــواط 
وبني  بينهم  املنافسة  انحصرت 
الـــكـــوريـــني والــفــلــبــيــنــيــني، والـــيـــوم 
يسعى ربــاعــي الــكــويــت مــن أجل 
الثالثة  بــاألشــواط  والــفــوز  التقدم 
للتزييت القصير وتسجيل أعلى 
نــســبــة نــقــاط تــضــاف إلــــى نــقــاط 

أمس. 

 قــام رئــيــس االتــحــاد الــدولــي 
لــلــفــنــادق واملــطــاعــم د. غــســان 
عــــائــــدي ويـــرافـــقـــه مـــديـــر عـــام 
ُمــــنــــتــــجــــع صــــــحــــــارى كـــويـــت 
حــســان بــايــرلــي، بــزيــارة نــادي 
وحضور  والــفــروســيــة  الصيد 
ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل. وكــــــان فــي 
اســتــقــبــالــهــمــا الــشــيــخ ضـــاري 
ــفــهــد، رئــيــس نــــادي الــصــيــد،  ال
وكـــذلـــك الــشــيــخ عــلــي الــحــمــود 
نــائــب رئــيــس الـــنـــادي والــشــيــخ 
العام  السر  أمــني  الفهد  صباح 
لــلــنــادي، ورحــبــوا بهم. وأعــرب 
د. عائدي عن سعادته بزيارة 
نــــــــادي الـــصـــيـــد والـــفـــروســـيـــة 
ومـــشـــاهـــدة ســـبـــاقـــات الــخــيــل 
ـــى  ـــــه إل الــــعــــربــــيــــة، الــــتــــي أعـــــادت
ــعــربــيــة  ذكـــــريـــــات الــــريــــاضــــة ال

األصــــــيــــــلــــــة، وشـــــكـــــر الـــشـــيـــخ 
ضـــاري وأســــرة نـــادي الصيد 

على ُحسن االستقبال.
وبعد زيارته مرافق املنتجع 
بدءًا من مالعب الغولف املمتدة 
ألـــف متر  عــلــى مــســاحــة 450 
البدنية  اللياقة  ومــراكــز  مــربــع 
بالفيلالت  وانــتــهــاًء  والــســبــاق 
واملــــطــــاعــــم، أشـــــــاد بــســعــادتــه 
بــمــســتــوى مــنــتــجــع صــحــارى 
واملــالعــب وكـــل املــنــشــآت، وانــه 
في  املنتجعات  أكــبــر  يضاهي 
أوروبـــــــــا، وهـــــو فـــخـــر لــلــكــويــت 
والــشــرق األوســـط ملــا هــو عليه 
الى  بالنسبة  من متسوى راق 
الــخــدمــات والــفــخــامــة املــتــوافــرة 
في هذين املرفقني املهمني في 

دولة الكويت. 

 150 ألف دينار جوائز مهرجان
جمال الخيل 

 أعلن بيت العرب والتابع لنادي 
الـــصـــيـــد والـــفـــروســـيـــة عــــن إطــــالق 
مـــهـــرجـــان «بـــيـــت الــــعــــرب الـــدولـــي 
لعام 2012»  العربي  للجواد  األول 
رســمــيــًا فـــي الــكــويــت، وذلــــك خــالل 
شهر فبراير، وعلى مدار أربعة أيام 
الفترة من 15 إلى 18 الجاري.  في 
ويقام املهرجان تحت رعاية سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.

جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي 
الــذي عقد أمــس، بحضور عبداهللا 
الـــبـــريـــهـــي مــــديــــر عــــــام الـــبـــطـــولـــة، 
وعــــبــــداهللا الــــحــــداد املــنــســق الـــعـــام، 
الفعاليات،  وكــالوس بيسته مدير 
ويـــــتـــــضـــــمـــــن املـــــــهـــــــرجـــــــان إقــــــامــــــة 
الخيل  لجمال  دولــيــتــني  بطولتني 
الــعــربــيــة، األولـــى «بــطــولــة الكويت 
الــدولــيــة لــجــمــال الــخــيــل الــعــربــيــة - 
 15 يومي  العربية»  الــدمــاء  جميع 
و 16 الـــجـــاري، والــثــانــيــة «بــطــولــة 
الـــكـــويـــت الـــدولـــيـــة لــجــمــال الــخــيــل 
الـــدمـــاء املــصــريــة»  الــعــربــيــة - ذات 

يومي 17 و18  الجاري.
جدير بالذكر، أن جميع الخيول 
العربية األصيلة املشاركة في كلتا 
الــبــطــولــتــني مـــدرجـــة فـــي ســجــالت 
الــعــربــيــة املعتمدة  الــخــيــل  أنــســاب 
للجواد  الــعــاملــيــة  املنظمة  قــبــل  مــن 

.WAHO العربي
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال عــــــبــــــداهللا 
الـــبـــريـــهـــي، مـــديـــر عـــــام الــبــطــولــة، 
الــــعــــام حــظــي  مــــهــــرجــــان هــــــذا  إن 
بـــــاهـــــتـــــمـــــام كـــــبـــــيـــــر، ومـــــشـــــاركـــــة 
كـــثـــيـــفـــة مـــــن قــــبــــل مـــــربـــــي ومـــــالك 
حيث  األصــيــلــة،  العربية  الخيول 
وصـــل عـــدد الــخــيــل املـــشـــاركـــة في 
407 جــيــاد، مما  إلـــى  الــبــطــولــتــني 
يـــعـــكـــس الـــــــــدور الــــــريــــــادي لــبــيــت 
الــــعــــرب، واملـــكـــانـــة الـــتـــي احــتــلــهــا 
عــلــى مــســتــوى املــنــطــقــة، مــن خــالل 
تــــنــــظــــيــــم مـــــثـــــل هــــــــذا الــــــنــــــوع مـــن 
الـــبـــطـــوالت، الـــتـــي جـــذبـــت مــحــبــي 
ومــربــي ومـــالك الــخــيــول الــعــربــيــة  
 االصــيــلــة مــن انــحــاء مــخــتــلــفــة من 
الــعــالــم لــلــمــشــاركــة او الــحــضــور، 
واضــــــاف املـــنـــســـق الـــعـــام عـــبـــداهللا 
الـــحـــداد بـــان الــلــجــنــة املــنــظــمــة قد 
خصصت جوائز عينية بميزانية 
تــــتــــعــــدى مـــــائـــــة وخــــمــــســــني الــــف 
ديــنــار كــويــتــي، والــلــجــنــة ستبذل 

كـــــل الــــجــــهــــد النـــــجـــــاح املــــهــــرجــــان 
واظــــهــــاره بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــلــيــق 

الكويت. دولة  بسمعة 
ولـــــفـــــت عــــــبــــــداهللا الـــــــحـــــــداد الــــى 
الــبــطــولــتــني ســتــتــم اقــامــتــهــمــا  ان 
تــحــت اشــــــراف لــجــنــة مـــن الــحــكــام 
الدوليني  الخبراء  مــن  نخبة  تضم 

واملــــعــــتــــمــــديــــن مــــــن قــــبــــل مــنــظــمــة 
االيــكــاهــو، وهـــي املــنــظــمــة الــدولــيــة 
بـــاالشـــراف على  املعنية  الــرســمــيــة 
بـــطـــوالت جــمــال الــخــيــول الــعــربــيــة 

عامليا.
من الجدير بالذكر ان البطولتني 
للتقييم  معاييرهما  في  تعتمدان 

عــلــى الــنــاحــيــة الــجــمــالــيــة للخيول 
املشاركة وفقًا لقواعد متبعة عامليا 
فـــي تــصــنــيــف الـــخـــيـــول، ومــــن هــذه 
املــعــايــيــر الــتــي ســتــتــنــافــس عليها 
الخيول املــشــاركــة (الــنــوع، الـــرأس، 
الرقبة، الكتف، الجسم واالنسياب 
الــعــلــوي، الــقــوائــم والـــحـــركـــة). هــذا 
وســــــــــوف يــــتــــم تـــقـــســـيـــم الــــخــــيــــول 
املشاركة وفقا لالعمار ضمن فئات 
مختلفة يتم التنافس في ما بينها 
الختيار اجمل الخيول في املراحل 
االولى من البطولة، وسيتم تأهيل 
بــاملــركــز االول والــثــانــي  الــفــائــزيــن 
التصفيات  الــى  الفئات  مــن جميع 
والتي سيتم من خاللها  النهائية 
اختيار االفضل في مسابقة «بطل 
االبـــــطـــــال» لــفــئــة املـــــهـــــرات، مـــهـــور، 

االفراس والفحول.
واوضــــــــــــح مـــــديـــــر الــــفــــعــــالــــيــــات 
كالوس بيسته بان جميع الخيول 
املــــشــــاركــــة فـــــي املــــهــــرجــــان ســـوف 
تــخــضــع الــــى فــحــص طــبــي شــامــل 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون 
نــوع من  لضمان عــدم حملها الي 
االمـــراض املعدية، والــتــي قــد تؤثر 
عـــلـــى صـــحـــة الـــخـــيـــول املـــشـــاركـــة، 
بـــاالضـــافـــة الـــــى ذلـــــك ســيــتــم عــمــل 
فحص عشوائي للخيول ملعرفة ما 

اذا تم حقنها باملنشطات. 

 تأهل فريق خالد األحمد لسوبر املحافظات 
التأهل لكأس  الشيخ خالد األحمد في   نجح فريق 
فريق  تغلبه على  بعد  الجهراء،  السوبر عن محافظة 
ســلــفــادو بــهــدف لــالشــيء فــي أواخـــر الــشــوط الثاني، 
لكرة  الخامسة  املــحــافــظــات  بطولة  منافسات  ضمن 
ـــديـــوان األمــيــري  الـــقـــدم لــلــكــبــار، تــحــت رعـــايـــة وزيــــر ال
الشيخ ناصر صباح األحمد الصباح. وجاءت املباراة 
متواضعة في بدايتها في ظل الحذر الشديد من كال 
الفريقني، والذي اتسم به أداء الفريقني خشية تعرض 

أي من املرميني لهدف مبكر يربك حساباتهم، فغابت 
الكرة  باستثناء  األول،  الشوط  في  الخطرة  الهجمات 
التي سددها مساعد مناور كابنت فريق الشيخ خالد 

األحمد.
أيــة خطورة  املــبــاراة فــي شوطها األول  ولــم تشهد 
الثاني  الــشــوط  وفــي  مــنــاور.  باستثناء محاولة  تذكر 
حاول مدرب فريق الشيخ خالد األحمد الصباح زيادة 
فاعلية خط الهجوم، أمال في تعديل النتيجة، فأشرك 

الــوســط شــويــع، ورغــم استمرار سيطرة فريق  العــب 
الشيخ خالد األحمد على فريق سلفادو، إال أن الفريق 
أصر على حسم النتيجة بتسلم مساعد مناور لكرة 
سلفادو،  مرمى  في  الوحيد  الهدف  ليحرز  عرضية، 
السوبر  لكأس  للتأهل  بالصعود  فريقه  آمــال  ليحقق 

للمحافظات.
وأقيمت املباراة على ساحة الجهراء التابعة للهيئة 

العامة للشباب والرياضة. 

 «طائرة كاظمة» بطال  لكأس االتحاد 
           سعيد لطفي

تـــــــّوج كــــاظــــمــــة بــــطــــًال ملـــســـابـــقـــة 
كــــــأس االتـــــحـــــاد لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة 
جـــــّرد  أن  بــــعــــد  الــــعــــمــــومــــي  لــــفــــرق 
الـــــعـــــربـــــي حـــــامـــــل الــــلــــقــــب بــــفــــوزه 
الــــــدرامــــــاتــــــيــــــكــــــي عـــــلـــــيـــــه بــــثــــالثــــة 
أشـــــــــــــواط مـــــقـــــابـــــل شـــــــوطـــــــني، فـــي 
أمس  مساء  جمعهما  الذي  اللقاء 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز  صــــالــــة  عــــلــــى  األول 
الــــخــــطــــيــــب بــــــالــــــنــــــادي الـــــعـــــربـــــي، 
عــلــي  الـــدولـــيـــان  الــحــكــمــان  وأداره 
الحميدان  ونايف  (أول)،  األستاذ 
ت األشـــــــــــــــــواط:  (ثـــــــــــــــــــان)، وجـــــــــــــــــاء
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قــام  الــلــقــاء  نــهــايــة  وفـــي  و13/15. 
أســـــعـــــد الـــــبـــــنـــــوان رئـــــيـــــس نــــــادي 
كــاظــمــة وخــلــيــل الـــحـــواجـــي نــائــب 
رئــيــس اتـــحـــاد الـــطـــائـــرة، ومــحــمــد 
املسابقة  لجنة  رئيس  األنــصــاري 
الطائرة  مدير  الصبيحي  وعارف 
بـــنـــادي الـــســـاحـــل بــتــســلــيــم نــاصــر 
الــرفــاعــي كــابــنت الــبــرتــقــالــي كــأس 
الــــــبــــــطــــــولــــــة، وتـــــقـــــلـــــد الـــــالعـــــبـــــون 

الذهبية. امليداليات 
فــيــمــا نــــال األخـــضـــر املــيــدالــيــات 
الـــذهـــبـــيـــة، وحـــصـــل الـــســـاحـــل عــلــى 
املــيــدالــيــات الــبــرونــزيــة بــعــد فـــوزه 
عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن بـــثـــالثـــة أشــــــواط 
صـــريـــحـــة فــــي لـــقـــاء ســـبـــق املــــبــــاراة 
الــــحــــكــــمــــان  وأداره  الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة، 
(أول)،  بـــونـــاشـــي  عــــادل  الـــدولـــيـــان 
ت  وخـــالـــد الـــحـــشـــاش (ثـــــان) وجــــاء
األشواط: 18/25، 19/25، و21/25.

متأخر فوز 
نــجــح كــاظــمــة بــالــظــفــر بــالــلــقــب، 
بـــدالئـــه،  لـــقـــوة  نـــظـــرًا  تــــأخــــر،  وان 

مــركــز  فـــي  آوان، وخـــاصـــة  وتـــنـــوع 
باملخضرم موسى  بدأ  املعد حيث 
بــــحــــروه، وأنـــهـــى الـــلـــقـــاء مــعــتــمــدًا 
عــلــى عـــبـــداهللا بــوفــتــني، كــمــا أجـــاد 
نـــاصـــر الـــرفـــاعـــي ومــحــمــد اســحــق 
الــــى اجــــادة  3، اضـــافـــة  فـــي مـــركـــز 
مـــشـــعـــل الـــعـــمـــر، مـــســـاعـــد املــجــمــد 
وســلــطــان خــلــف واملــغــربــي زكــريــا 
الــبــعــيــدي، رغـــم أنـــهـــم ظـــهـــروا فــي 
بـــعـــض أوقـــــــات الــــلــــقــــاء، وخـــاصـــة 
فـــي الـــشـــوط الـــحـــاســـم، بــعــد تــألــق 
واضـــــح مـــن الـــعـــمـــر، ودفــــــاع قـــوي 
مـــن ســـلـــطـــان خـــلـــف، وفــــي املــقــابــل 
ــــــعــــــرب صـــــيـــــدًا ســــهــــًال  ــــــم يـــــكـــــن ال ل
يــديــه  بـــني  الـــلـــقـــب مـــن  وان اضـــــاع 

نــــــظــــــرًا لــــلــــضــــعــــف الــــــــواضــــــــح فـــي 
اســـتـــقـــبـــال الــــكــــرة األولـــــــى، والـــتـــي 
تــعــتــبــر الـــقـــاعـــدة الــذهــبــيــة لــلــعــبــة 
لـــلـــتـــفـــوق،  الـــرئـــيـــســـي  املــــفــــتــــاح  أو 
فــقــد خـــان الــتــوفــيــق الــلــيــبــرو عــلــي 
رمـــــــضـــــــان، فـــــاســـــتـــــبـــــدل بـــشـــقـــيـــقـــه 
كثيرًا،  الــحــال  يتغير  ولــم  مــشــعــل، 
كـــــمـــــا لـــــــم يــــتــــمــــكــــن املــــــعــــــد أحــــمــــد 
عــــبــــدالــــرزاق مــــن مـــــجـــــاراة ســـرعـــة 
العــبــي الــخــصــم، ولـــم يــكــن مــؤهــًال 
أشــواط،  خمسة  مــن  مــبــاراة  للعب 
فــعــمــد املـــــدرب الــــى تــغــيــيــره أكــثــر 
مـــن مــــرة خــــالل األشــــــواط الــثــالثــة 
على  ظلت  األمور  أن  بيد  األخيرة 

 . لها حا

 البنوان:
البطولة ملن 

يستحقها 

لــــبــــنــــوان  أبـــــــدى أســــعــــد ا
رئــــــيــــــس نــــــــــادي كــــاظــــمــــة، 
ــــغــــة بــــالــــفــــوز  ســــــعــــــادة بــــال
ـــن جــهــود  ـــتـــتـــويـــج، وثـــمَّ ل وا
الفني واالداري،  الجهازين 
ــــــــــى عــــنــــاصــــر  ل اضــــــــافــــــــة ا
ــــذيــــن وصـــفـــهـــم  ل لــــفــــريــــق ا ا
أهال  كــانــوا  فقد  بــالــرجــال، 
ان  مــــؤكــــدًا  ـــيـــة،  ـــلـــمـــســـؤول ل
12 مــبــاراة  كــاظــمــة خــاض 
لـــبـــطـــولـــة كـــلـــهـــا، ومـــن  فــــي ا
لخسارة  يتعرض  ان  دون 
واحــــــدة، وهـــــذا دلـــيـــل بــالــغ 
عـــــلـــــى أحــــقــــيــــتــــه بـــالـــلـــقـــب 
عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، 
يظهر  بــان  الــبــنــوان  ووعـــد 
ــة  ـــي» فــــي بــطــول ـــبـــرتـــقـــال ل «ا
يستضيفها  التي  الخليج، 
كــاظــمــة فــي 17مـــن مــارس 
املــــقــــبــــل بـــمـــســـتـــوى يــلــيــق 
ـــعـــبـــة وتـــــطـــــورهـــــا فـــي  ـــل بـــال

لنادي. ا

«طائرة» الساحل يعسكر في دبي
للكرة  الساحل  نــادي  وفــد  اليوم  الثالثة من عصر  البالد في  يغادر 
الطائرة، متوجها الى دبي بدولة االمارات، وذلك القامة معسكر تدريبي 
الـــوصـــل، الــجــزيــرة  يلعب خــاللــه مــبــدئــيــًا ثـــالث مــبــاريــات تجريبية مــع 
التي ستقام  العربية،  البطولة  في  للمشاركة  استعدادًا  وذلك  والشباب، 
في بيروت خالل الفترة من 17 وحتى 28 من الشهر الجاري، ويترأس 
الوفد جابر املري، امني سر النادي، ويضم عارف الصبيحي مدير اللعبة 
(اداريــا)، والتونسي شكري بوزيدي (مدربًا) ومالك العنزي (مساعدًا 
الجهاز االداري في االستعانة  الــى 14 العبًا، بعد ان نجح  لــه)، اضافة 
بالتونسي وليد عباس محترف اليرموك، وعدنان يعقوب، وعبدالعزيز 

العنزي العبي الكويت والجهراء.

 الكويت ثالث بطولة التضامن 
اإلسالمي لرفع األثقال 

 حقق الالعب عبداهللا الحاتم امليدالية البرونزية، واملركز الثالث 
في وزن 56 كغ، وذلك في ختام بطولة التضامن االسالمي لرفع 

االثقال التي اقيمت في منطقة الدمام باململكة العربية السعودية.
الشمري ميدالية فضية، واخــرى برونزية في  بــدر  كما حقق 
وزن 105 كغ، وحقق الالعب حميد العتيبي املركز الرابع في وزن 
94 كغ. بينما جاء منتخبنا الوطني لرفع االثقال في املركز الثالث 
للترتيب العام، وكان الوفد قد عاد الى البالد، حيث اقام الشيخ فهد 
جابر العلي رئيس اتحاد املالكمة ورفع االثقال حفل استقبال له، 
اللعبة  تطور  على  ومــؤكــدًا  تحقق،  الــذي  الكبير  باالنجاز  مشيدًا 

ودعمه البطالها. 

م دورة   تحكيم 
ِّ

 «الرماية» ينظ
ألسلحة الخرطوش

افتتحت أمس األول دورة التحكيم الدولية ألسلحة الخرطوش، 
الــدولــي للعبة،  الــرمــايــة تحت رعــايــة االتــحــاد  الــتــي ينظِّمها نـــادي 
وشارك فيها 25 دارسًا. وطالب عبيد العصيمي باالستفادة من 
التي  البطولة،  في  الكويت  تمثيل  يتمكنوا من  الـــدورة، حتى  هــذه 
الى ان  الدولي قاريا ودوليا خير تمثيل، مشيرا  يرعاها االتحاد 
هذه الدورة تأتي في إطار دعم الكوادر الفنية وتطويرها، مؤكدا ان 

االتحاد ال يّدخر جهدًا في تقديم األفضل. 

 االتحاد العراقي ينتظر نتيجة 
اعتراضه لدى الفيفا 

  
         بغداد - صالح الدايني

 
لكرة  الدولي  االتحاد  ينتظر رد  انه  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  أعلن 
الــقــدم واالتــحــاد اآلســيــوي بــشــأن االعــتــراض الــرســمــي املــقــدم ضــد احد 

العبي منتخب االمارات االوملبي لتجاوزه السن القانونية.
وقال مصدر في االتحاد لــ � إن املعلومات التي وردت الينا تدل 
على ان العب فريق بني ياس االماراتي احمد علي العربي صاحب هدف 
العراق هو من مواليد 1984،  الفوز للمنتخب االوملبي االماراتي بمرمى 
كــمــا مـــدون فــي ســجــالت االتــحــاديــن الــدولــي واآلســـيـــوي، فيما مسجل 
فــي نــاديــه بني يـــاس، الـــذي انــضــم الــيــه مطلع عــام 2010 بــتــاريــخ ميالد 

1990/1/28، وهذا مخالف للوائح وقوانني االتحاد الدولي للعبة.
وأضاف: ننتظر الرد من قبل الــ «فيفا» واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
الى اصحابه، لكون منتخبنا  الحق  ان يعيد  الذي نأمل  على االعتراض، 
تعرض الى ظلم كبير في مباراة االحد املاضي، حالت دون تحقيق الفوز 
على االمــــارات. وأشـــار املــصــدر الــى ان االتــحــاد سيناقش فــي اجتماعه 
العراقي  الكرة  اتحاد  لرئيس  الثاني  النائب  التي قدمها  االستقالة  املقبل 
الى  االستقالة  هــذه  عــزا  مــن منصبه، حيث  استقال  الــذي  شــرار حيدر 
ــقــرار املــوحــد،  ضــعــف قـــدرة االتــحــاد عــلــى تصحيح االوضــــاع وغــيــاب ال
كانا وراء قرار استقالته من العمل.  وجاء في االستقالة أن غياب القرار 
املوحد على اتخاذ القرارات الحاسمة تجاه الكثير من القضايا، ال سيما 
ما يتعلق بتأخر اقرار تسمية اللجان العاملة في االتحاد وتسمية امني 
السر واالمني واعادة النظر في مدربي الفئات العمرية واداريي املنتخبات 
واملــوظــفــني.. جعلتني اقـــدم على هــذه الــخــطــوة. واوضــــح: «لــيــس لــدي اي 
خالف مع اي شخص من اعضاء االتحاد، وانه يتمنى للجميع التوفيق 
خالل املرحلة املقبلة، الفتا الى أنه كان جزءا من االتحاد، وليس معارضا، 
عن  تختلف  ال  لها  تعرض  التي  الضغوطات  وان  البعض،  يتصور  كما 
الضغوطات التي تعرض لها رئيس واعضاء االتحاد، لكنه ليس مجبرا 
ادارة االمــور في  انتهاج اسلوب خطأ في  على تحملها واالستمرار في 
ومنذ  «لقد حاولت  وتابع  العراقية».  الرياضة  مفصل مهم من مفاصل 
اللحظات االولــى لعملي في االتحاد تقديم اقصى ما يمكن من خدمات 
للعبة، وان اكون عند حدود الثقة التي أوالني اياها غالبية اعضاء االتحاد 
واجهته من معوقات وضعتني في  ما  ان  بيد  االخيرة،  االنتخابات  في 
نهائية،  االتحادي بصورة  العمل  االنسحاب من  موقف محرج، فقررت 

وإفساح املجال آلخرين، إلكمال العمل بدال مني». 

البنوان والغربلي واالنصاري في لقطة تذكارية مع فريق كاظمة الفائز ●

عبداهللا البريهي متحدثا في املؤتمر الصحفي ويبدو كالوس والحداد ●

فرس مشارك في املسابقات ●

ً
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ــــ تأهلت الروسية فيرا زفوناريفا (املصنفة اولى) الى الدور الثاني من دورة باتايا التايلندية  ــــ أ.ف.ب   باتايا 
الدولية للتنس البالغة جوائزها 220 الف دوالر بفوزها على التايلندية فاراتشايا وونغتيانشاي 2/6 و5/7 امس. 
وتلتقي زفوناريفا التي تبحث عن لقبها االول منذ اكثر من عام، وبالتحديد منذ تتويجها بطلة لدورة الدوحة في 

اوائل العام املاضي، في الدور املقبل البريطانية لورا روبسون او االوزبكستانية اكغول امانمورادوفا. 

 زفوناريفا لثاني 
أدوار باتايا 

 نهائي مبكر
بني «روسونيري» 

و«السيدة العجوز» 
التقليديان  الــغــريــمــان  يــخــوض  ـــــ  ا.ف.ب  ـــــ   رومــــا 
مــيــالن بــطــل الـــــدوري ويــوفــنــتــوس املــتــصــدر الــحــالــي 
مواجهة نارية اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي 
من مسابقة كأس ايطاليا، التي غاب لقبها عن خزائن 

الفريقني العمالقني منذ فترة طويلة.
وســيــكــون مــلــعــب «ســــان ســيــرو» الــخــاص بميالن 
املبكر، حيث  النهائي  هــذا  من  االول  للفصل  مسرحا 
االرض  «روســونــيــري» لالستفادة من عاملي  يسعى 
هذا  االولـــى  الهزيمة  بضيفه  يلحق  لكي  والجمهور 
في  «بيانكونيري»  ان نجح  بعد  منه  والثأر  املوسم، 
الــلــومــبــاردي بثنائية نظيفة في  الــفــوز عــلــى غــريــمــه 
املراحل االولى من الدوري سجلها كالوديو ماركيزيو 

في اخر ثالث دقائق من املباراة.
الــيــغــري  ماسيميليانو  املــــدرب  فــريــق  وســيــســعــى 
جـــاهـــدا لــكــي يــحــســم لــقــاء الـــذهـــاب بنتيجة مــريــحــة، 
قبل السفر الــى تــوريــنــو لــخــوض لــقــاء االيـــاب فــي 21 
مارس املقبل، علما بان الفريقني سيتواجهان في 26 
الشهر الجاري على ملعب «سان سيرو» في املرحلة 

الخامسة والعشرين من الدوري املحلي.
ويبحث الفريقان عن تجديد املوعد مع اللقب بعد 
غياب طويل، اذ لم يتمكن ميالن من رفع الكأس منذ 
2003، عــنــدمــا تـــوج بــهــا لــلــمــرة الــخــامــســة واالخــيــرة 
(مــــن اصــــل 12 نــهــائــيــا) بــتــغــلــبــه فـــي الــنــهــائــي على 

اللقب  ايابا)، فيما يعود  رومــا (1/4 ذهابا و2/2 
الـــى عـــام 1995 عــنــدمــا احـــرزه  االخــيــر ليوفنتوس 
/1) بارما  على  النهائي  في  بفوزه  التاسعة  للمرة 

صفر ذهابا و2/صفر ايابا)، علما بان فريق «السيدة 
العجوز» بلغ النهائي للمرة االخيرة والثالثة عشرة 
في مشواره عام 2004، حني خسر امام التسيو الذي 
ودع نسخة هـــذا املــوســم فــي الــــدور الــســابــق عــلــى يد 

ميالن بالذات (3/1).
 امــــا بــالــنــســبــة لــيــوفــنــتــوس فــهــو وصــــل الــــى دور 
االربـــعـــة عــلــى حـــســـاب فـــريـــق الــعــاصــمــة االخـــــر رومـــا 

بالفوز عليه بثالثية نظيفة.
ويدخل ميالن ويوفنتوس الى هذه املواجهة بعد 
اكتفائهما االحــد املــاضــي بنقطة واحـــدة فــي الــدوري 
الثانية في  املــواجــهــة  مــع طــرفــي  املــحــلــي، بتعادلهما 
التوالي  على  ونابولي  سيينا  الكأس  نهائي  نصف 

(صفر/صفر).
وســــيــــخــــوض مــــيــــالن املــــواجــــهــــة بـــغـــيـــاب مــهــاجــم 
يوفنتوس السابق السويدي زالتان ابراهيموفيتش، 
الــــذي عــاقــبــتــه لــجــنــة االنــضــبــاط الــخــاصــة بـــالـــدوري 

االيطالي بااليقاف 3 مباريات.
ويـــأمـــل مـــيـــالن اال يــتــأثــر كــثــيــرا بــغــيــاب املــهــاجــم 
السويدي، وان يجنب سيناريو مواجهته االخيرة مع 
عندما  الكأس،  مسابقة  في  العجوز»  «السيدة  فريق 

التقيا 
خــــــــــــــــــــالل 

نـــصـــف  دور 
من  ايضا  النهائي 

نسخة موسم 2002/2001، 
حني خسر ذهابا على «سان سيرو» 2/1، 

قبل ان يتعادل الفريقان ايابا في تورينو 1/1.
كما تــواجــه الــفــريــقــان ايــضــا فــي الـــدور ذاتـــه خالل 
املــســابــقــة،  نـــهـــائـــي  فــــي  مـــرتـــني   1992/1991 مـــوســـم 
فتعادال سلبا في ميالنو قبل ان يفوز ميالن 1/صفر 

ايابا في تورينو.
وتـــواجـــه الــفــريــقــان مـــرتـــني فـــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
للمسابقة عامي 1973، حني احتاج ميالن الى ركالت 
الترجيح لحسم اللقب، و1990 حني خرج يوفنتوس 

فائزا (1/صفر بمجموع املباراتني).
وعلى ملعب «ارتيميو فرانكي»، يستضيف سيينا 

الــفــصــل 
االول من 
املــــغــــامــــرة 
االولـــــــــــــــى لـــه 
عـــلـــى االطـــــالق 
فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي في 
مــــواجــــهــــة خــــصــــم قــــوي 
جـــدا هــو نــابــولــي، الـــذي كــان 
جـــّرد انــتــر مــيــالن مــن الــلــقــب الــذي 
تـــوج بــه فــي املــوســمــني االخــيــريــن بــالــفــوز 

عليه 2/صفر في ربع النهائي.
وهــــذه املــــرة االولـــــى الــتــي يــخــوض فــيــهــا نــابــولــي 
غــمــار دور االربـــعـــة مــنــذ 1997، وذلــــك بــفــضــل هــدافــه 
الــذي سجل هدفي  ادينسون كافاني  االوروغــويــانــي 

الفوز على انتر ميالن.
 ويأمل نابولي ان يتخطى عقبة منافسه املتواضع 
سيينا من اجل بلوغ النهائي للمرة االولى منذ 1997 
الفريق  بـــان  امـــام فيتشنزا، علما  ايــضــا، حــني خــســر 
الــجــنــوبــي لــم يــتــوج باللقب مــنــذ 1987، حــني احـــرزه 
النهائي على  في  بفوزه  تاريخه،  في  الثالثة  وللمرة 

اتاالنتا 3/صفر ذهابا و1/صفر ايابا. 

 إيقاف إبراهيموفيتش
      مباريات 

لــجــنــة  ـــ عـــاقـــبـــت  ـــ ـــ ـ ـــ أف.ب  ـــ ـــ ـ  رومــــــا 
االنضباط الخاصة بالدوري االيطالي 
الــســويــدي  االول  امــــس  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
زالتان ابراهيموفيتش مهاجم ميالن 
بــااليــقــاف 3 مــبــاريــات بعد ان صفع 
مدافع نابولي سلفاتوري ارونيكا في 
مباراة الفريقني ضمن املرحلة الثانية 

والعشرين.
 وأعــلــن مــيــالن (حــامــل اللقب) انه 

سيستأنف قرار لجنة االنضباط.
ووجـــــــــه ابــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش الـــــذي 
كـــان يــخــتــبــئ خــلــف زمــيــلــه انــطــونــيــو 
الحكم  احتسب  عندما  نوتشيرينو 
خــطــأ، صفعة الـــى وجـــه ارونــيــكــا في 
الــدقــيــقــة 64 مــن املـــبـــاراة الــتــي انتهت 

سلبية النتيجة.
وقـــــال ابــراهــيــمــوفــيــتــش «ارتــكــبــت 
حــمــاقــة وهـــــذا االمـــــر يــحــصــل كــثــيــرًا 
لزوم  اخطائي. ال  اتعلم من  ان  وعلي 
ملراجعة شريط الفيديو حول ما قمت 
لكني  بالفعل خطأ،  ارتكبت  النــي  بــه 
واثق من ان الفريق سيكون جيدا من 

دوني».
ويــحــتــل ابــراهــيــمــوفــيــتــش املــركــز 
الــثــانــي عــلــى الئــحــة تــرتــيــب الــهــدافــني 
بـــرصـــيـــد 15 هــــدفــــا، وهـــــو ســيــغــيــب 
عــــن الـــقـــمـــة بــــني فـــريـــقـــه ويــوفــنــتــوس 
(املتصدر) في 25 الجاري في املرحلة 

الخامسة والعشرين من البطولة. 

  يفشل في الثأر من توتنهام 
مــع ضيفه  لــيــفــربــول  تــعــادل  ــــ  أ.ف.ب  ــــ   لــنــدن 
تـــوتـــنـــهـــام صـــفـــر/صـــفـــر امـــــس االول فــــي خــتــام 
املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري االنكليزي 

لكرة القدم.
وفــشــل لــيــفــربــول فـــي الـــثـــأر لــهــزائــمــه الــثــالث 
ذهــابــا وايــابــا فــي املــوســم املــاضــي وذهــابــا هذا 
املـــوســـم، وبــقــي فـــي املـــركـــز الــســابــع بــرصــيــد 39 
نقطة مقابل 50 لتوتنهام صاحب املركز الثالث.

اللقاء  ليفربول  بــدأ  رود،  انفيلد  ملعب  على 
مهاجمًا واسقط انــدي كــارول داخــل املنطقة من 
دون صـــافـــرة مـــن ســيــد املــلــعــب مــايــكــل اولــيــفــر، 

وحــصــل عــلــى ركــلــة حـــرة عــنــد خــط املــنــطــقــة إثــر 
عــرقــلــة ســكــوت بــاركــر لــغــلــني جــونــســون نفذها 
ســتــيــفــن جـــيـــرارد فـــي الــحــائــط (7)، ودخـــــل هــٌر 
يتبختر على البساط االخضر فتوقفت املباراة 

الكثر من دقيقة.
 وحطت الكرة على اكثر من رأس من مهاجمي 
توتنهام في منطقة خطرة قبل ان ُتْبَعد، وعادت 
الــســيــطــرة املــيــدانــيــة الصــحــاب االرض مــن دون 
خطورة على مرمى الحارس االميركي املخضرم 
بـــراد فـــريـــدل، وســـدد الــكــرواتــي نيكو كــرانــيــكــار 
اول كــرة مــركــزة على مــرمــى االســبــانــي خوسيه 

دفعتني  على  عليها  الـــذي سيطر  ريــنــا  مانويل 
القوية عن  (32)، وانحرفت كرة جاي سبيرينغ 

القائم االيمن ملرمى توتنهام (33).
 وارســـل كـــارول كــرة مقوسة خــادعــة ابعدها 
بعرضية  تــوتــنــهــام  ورد   ،(41) بــبــراعــة  فـــريـــدل 
مــن الــيــمــني تابعها غــاريــث بــايــل بــقــفــزة وكعب 
 ،(42) لها وامــســك بها  ارتــقــى  رينا  لكن  اليمنى 
وســـــدد كــيــل ووكـــــر مـــن مــســافــة قــريــبــة تــحــولــت 
الى ركنية، وســدد بايل كرة بالعرض من بعيد 
سيطر عليها رينا (44)، واطلق جونسون قذيفة 

ابعدها فريدل بقدميه (45+1).

وفـــي الــشــوط الــثــانــي، تــركــزت املـــنـــاورات في 
منتصف املــلــعــب مــن الــجــانــبــني خـــالل الــدقــائــق 
ركلة  على  توتنهام  االولـــى حتى حصل  العشر 
ركــنــيــة شــكــلــت خـــطـــورة كــبــيــرة مـــن تــســديــدات 
مــتــتــالــيــة الـــى ان اطــــاح بــهــا بــايــل (56)، وســـدد 
فريدل  املــدى حولها  بعيدة  قذيفة  كيلي  مارتن 
ببراعة الى ركنية (59)، واهدر الدانمركي دانيال 
آغــــر فـــرصـــة ســهــلــة مـــن مــتــابــعــة رأســـيـــة لــلــكــرة 

ووضعها خارج الشباك (60).
وحـــرر نـــزول االوروغــويــانــي لــويــس ســواريــز 
بدال من الهولندي ديــرك كــاوت العبي ليفربول 

وانــطــلــقــوا الـــى الــهــجــوم اكــثــر، وســـدد بــايــل كــرة 
خــــادعــــة مــــــرت بـــجـــانـــب الـــقـــائـــم االيــــمــــن ملــرمــى 
ليفربول (72)، واهدر اندي كارول فرصة املباراة 
الــحــقــيــقــيــة مـــن مــســافــة امـــتـــار اثــــر عــرضــيــة من 

مارتن كيلي (74).
وذهــبــت رأســيــة جــديــدة لــكــارول فــوق املرمى 
(79)، واهدر بايل انفرادا ال يتكرر بتسديد الكرة 
فـــي قــدمــي ريــنــا (85)، واهـــــدر ســـواريـــز وبــعــده 
جيرارد، ونظف باركر، نجم الدفاع واملباراة بال 
منازع، منطقة توتنهام من كرات عدة خطرة في 

الوقت بدل الضائع. 

ليفربولليفربول
 1 - مانشستر سيتي 57 نقطة من 24 مباراة

 2 - مانشستر يونايتد 55 من 24
 3 - توتنهام  50 من 24
 4 - تشلسي 43 من 24

 5 - نيوكاسل 42 من 24 

 2 - مانشستر يونايتد 55 من 24

 4 - تشلسي 43 من 24

 ترتيب فرق الصدارة 

 سواريز تحت املجهر مجددًا بعد عودته من اإليقاف 
ــنــدن ـــــــــــــ ا.ف.ب ـــــــــــــ لـــم يــنــتــظــر املــهــاجــم االوروغـــويـــانـــي   ل
املجهر مجددا  ليكون تحت  لويس سواريز كثيرا،  الدولي 
اول  قــام بحركة غير رياضية في  اذ  الخاطئة،  ولالسباب 
مــبــاراة لــه بعد عــودتــه مــن االيــقــاف بركله العــبــا منافسا 
(صفر/صفر)  توتنهام  مع  ليفربول  فريقه  مباراة  خــالل 

امس االول في الدوري االنكليزي.
 ودخـــل ســواريــز امـــس كــبــديــل فــي اول مــبــاراة لــه بعد 
عــبــارات  لتوجيهه  مــبــاريــات،  لثماني  ايــقــافــه  فــتــرة  انــتــهــاء 
مانشستر  مدافع  ايفرا  باتريس  الفرنسي  الــى  عنصرية 
رياضية  غير  مخالفة  ارتكب  ما  انــه سرعان  اال  يونايتد، 
بركله العب وسط توتنهام سكوت باركر في بطنه، علما 
ايضا ضحية ملهاجم مانشستر سيتي  كان  االخير  بان 

الدولي االيطالي ماريو بالوتيلي، الذي داس على رأس العب 
توتنهام من دون ان يتنبه له الحكم، لكن االتحاد االنكليزي 

شاهد شريط اللقاء واوقفه الربع مباريات.
املباراة  تنبه حكم  بالوتيلي،  باركر مع  لحادثة  وخالفا 
في  الصفراء  البطاقة  برفع  اكتفى  لكنه  ســواريــز،  لحركة 
يونايتد  اثــار حفيظة مهاجم مانشستر  مــا  وجــهــه، وهــو 
واين روني، الذي رأى في مدونته على موقع تويتر للتواصل 
االجتماعي، ان املهاجم االوروغوياني كان يستحق الطرد، 
مضيفا «لو رأى الحكم جيدا الركلة التي قام بها سواريز 
ادلــى  الــذي  التصريح  االنـــذار بطاقة حــمــراء».  ولقي  لكان 
بــه رونــي بعض االنــتــقــادات، خصوصا انــه ليس بالالعب 
امللعب، لكن مهاجم  «االخالقي» جدا في تصرفاته داخــل 

فــي مرمى  ثنائية  االحـــد  الـــذي سجل  الــحــمــر»  «الشياطني 
يتحدث  «لكل من  قائال:  نفسه  دافــع عن   ،(3/3) تشلسي 
عن طريقة لعبي الخشنة، فانا اقول له لم احصل على اي 

بطاقة صفراء في الدوري املمتاز هذا املوسم».
ولم يكن روني الشخص الوحيد الذي رأى ان سواريز 
يونايتد  فــي  السابق  اذ تحدث زميله  طــرد،  كــان يستحق 
املــوضــوع لشبكة «ســكــاي سبورتس»،  عــن  نيفيل  غـــاري 

قائال: «كان محظوظا، لقد تسامح معه الحكم هذه املرة».
دالغليش،  كيني  االسكتلندي  ليفربول  مــدرب  ورفــض 
الـــذي ســانــد ســواريــز تماما فــي حــادثــة االخــيــر مــع ايــفــرا، 
الرد على تصريح روني عند سؤاله من الصحافيني حول 
هذه املسألة، مضيفا «ملاذا ال تجيبون روني على تويتر؟ 

ليس لدي اي تعليق حول الذي كتب على تويتر، خصوصا 
اني لم أره».  وواصل: «لو كان غاري نيفيل وواين واقفني 
امامي وقاما بطرح السؤال علي الجبتهما، لكن ال اعتقد 
اعتقد  نيابة عنهما.  التحدث  (الصحافيون)  بامكانكم  انه 
الحالي  االمــيــركــي  (الــقــانــون  الخامس  بالبند  سألتزم  انــي 
التحدث  عــدم  حــق  املتهم  يمنح  الــذي  السابق  والبريطاني 

للمحققني اال بوجود املحامي او امام القضاة)».
 يــذكــر ان ســواريــز اوقـــف 8 مــبــاريــات، وفــرضــت عليه 
بتوجيه  اتهامه  بعد  دوالر  الــف   60 مقدارها  مالية  غرامة 

كالم عنصري اتجاه ايفرا.
لم  لكلمة «زنجي»  ان توجيهه  اعتبار  وحــاول سواريز 

تكن عدائية، لكن االتحاد االنكليزي لم يصدقه. 

3
 سواريز يطمئن على سكوت باركر       (ا ف ب )  ●

 رينا حارس ليفربول ينقذ اخطر فرصة من بايل مهاجم توتنهام                ( رويترز )  ●

 دالغليش:
سنركز على كيفية استغالل الفرص 

   لندنـ ـــ د.ب.أـ ـــ أكد كيني دالغليش املدير الفني لليفربول 
قــدرة  تطوير  على  املقبلة  األيـــام  فــي  الفريق سيعمل  أن 
الالعبني على استغالل الفرص بشكل أكبر وترجمتها 

إلى أهداف.
الفريق  التي تعادل فيها  املباراة  وقال دالغليش عقب 
مع ضيفه توتنهام سلبيا «من املهم أال نهدر أهدافا.. وأن 

نسجل أهدافا».
لــم نسجل  ولكننا  كــافــيــة  فــرصــا  وأضــــاف «صنعنا 
األهداف التي كنا نريدها. سنواصل فقط العمل. أعتقد 
أن غاري بالير (أسطورة الغولف) هو من قال إنه كلما 
عــمــلــت بــجــديــة حــالــفــك الـــحـــظ.. وســنــواصــل الــعــمــل كي 

يحالفنا الحظ». 

 باركر:
اللعب في انفيلد صعب 

 لندن - د ب أ - اعترف سكوت باركر العب خط وسط 
توتنهام بأن املباراة التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه 

ليفربول سلبيا، كانت مباراة صعبة.
وقال باركر عقب اللقاء «كانت مباراة صعبة. عندما 
أنفيلد، فإنك تخوض منافسة قوية، ولم تكن  إلى  تأتي 

الحال مختلفة الليلة».
وأضــــاف: «اعــتــقــدت أنــهــا ســتــكــون مــبــاراة مــن جانب 
شباكنا  على  وحافظنا  نقطة،  انتزعنا  ولكننا  واحـــد. 

نظيفة، وهذا هو الشيء األهم. 

 ترتيب الهدافني 
 22 هدفًا: الهولندي روبن فان بيرسي (ارسنال)
(نـــيـــوكـــاســـل  بــــا  الـــســـنـــغـــالـــي ديـــمـــبـــا  هــــدفــــًا:   16

يونايتد)
اغــــويــــرو  ســـيـــرخـــيـــو  االرجــــنــــتــــيــــنــــي  هـــــدفـــــًا:   15
(مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي) ووايـــــــن رونــــــي (مــانــشــســتــر 

يونايتد)
ايغبيني ياكوبو (بالكبيرن)  النيجيري  12 هدفًا: 

سيتي) (مانشستر  دزيكو  ادين  والبوسني 
الـــويـــلـــزي غـــاريـــث بـــايـــل (تــوتــنــهــام)  10 أهــــــداف: 

(فولهام) ديمسي  كلينت  واالميركي 
9 أهداف: دانيال ستاريدج (تشلسي) والتوغولي 
ستيفن  واالسكتلندي  (توتنهام)  اديبايور  ايمانويل 
(تشلسي)  المبارد  وفرانك  (ولفرهامبتون)  فليتشر 
وااليـــطـــالـــي مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي (مــانــشــســتــر ســيــتــي) 

فيال)  (استون  بنت  ودارين 



 غوارديوال: بلوغ النهائي أوال 

عاملية
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 لشبونة - أ. ف. ب - أعلن االتحاد البرتغالي لكرة القدم ان العب وسط زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
ميغيل داني سيغيب عن املنتخب البرتغالي في نهائيات كأس اوروبا، التي تقام الصيف املقبل في بولندا 
واوكرانيا، بسبب اصابة في ركبته.  وذكر االتحاد البرتغالي ان داني (28 عاما) يعاني تمزقا في الرباط 

الصليبي لركبته، الذي خضع فيه سابقا لعملية جراحية. 

 البرتغالي داني يغيب
عن نهائيات كأس أوروبا 

    كأس أسبانيا

برشلونة لتأكيد تفوقه على فالنسيا 
 مدريد - أ. ف. ب - يأمل برشلونة، 
األلقاب  القياسي بعدد  الرقم  حامل 
أن يؤكد تفوقه على فالنسيا   ،(25)
عندما يواجهه اليوم في إياب الدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن مــســابــقــة كــأس 
املباراة  وبلوغ  القدم،  لكرة  اسبانيا 
النهائية للمرة الثانية على التوالي 

والسادسة والثالثني في تاريخه.
وكــــان بــرشــلــونــة عــــاد مـــن ملعب 
مــيــســتــايــا بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة بــعــد 
أن تـــعـــادل مـــع فــريــق املـــــدرب اونـــاي 
ايمري 1/1 في مباراة أضاع خاللها 
ميسي  ليونيل  االرجنتيني  نجمه 
ركــــلــــة جــــــــزاء، مــــا يــمــنــحــه أفــضــلــيــة 
يلعب  كونه  النهائية،  املباراة  بلوغ 
أمــــام جــمــهــوره عــلــى ملعبه «كــامــب 
نـــــو»، حــيــث لـــم يــــذق طــعــم الــهــزيــمــة 
فــي 17 مــبــاراة خاضها هــذا املوسم 
فــي جميع املــســابــقــات (14 فـــوزا و3 

تعادالت).
الــذي  الكاتالوني  الــنــادي  أن  كما 
اســتــعــاد تـــوازنـــه الــســبــت بــفــوزه في 
بعد   1/2 سوسييداد  على  الـــدوري 
ان تــعــادل مــع فــيــاريــال صفر/صفر 
فــــي املـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، لــــم يــخــســر 
فــي مــواجــهــاتــه الــتــســع الــســابــقــة مع 
فــالــنــســيــا وهــزيــمــتــه األخــــيــــرة امـــام 
مــنــافــســه تــعــود ولــلــمــفــارقــة الـــى 20 
مــارس 2008 فــي ايــاب الـــدور نصف 
الــــنــــهــــائــــي مــــــن مــــســــابــــقــــة الـــــكـــــأس، 
وبنتيجة 3/2 عندما خرج على يده، 
ألن مــبــاراة الــذهــاب التي أقيمت في 

«كامب نو» انتهت بالتعادل 1/1.
 امـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــفــــوز األخــــيــــر 
نــو»،  «كــامــب  ملعب  عــلــى  لفالنسيا 
فــيــعــود إلــــى الـــخـــامـــس مـــن أكــتــوبــر 
2003 1/صفر في منافسات الدوري، 
ويــأمــل فــريــق ايــمــري أن يتمكن من 
مـــفـــاجـــأة بـــرشـــلـــونـــة فــــي عـــقـــر داره 
وبلوغ املباراة النهائية للمرة االولى 
منذ 2008، عندما توج حينها بلقبه 
الـــســـابـــع فــــي املـــســـابـــقـــة، والــســابــعــة 
عشرة في تاريخه، لكن لكي يتمكن 

من تحقيق هذا األمر يجب عليه أن 
التي  االنــتــصــارات  عــن  يفك صيامه 
غــابــت عــنــه فـــي 2012، وبــالــتــحــديــد 
مــنــذ تغلبه عــلــى مــلــقــة 2/صــفــر في 
18سبتمبر املاضي في الدوري، قبل 

يــتــعــادل فــي 5 مــبــاريــات (بينها  أن 
مــبــاراة أمــام برشلونة فــي الــذهــاب) 
مـــقـــابـــل هـــزيـــمـــة عـــلـــى أرضــــــــه أمـــــام 

سوسييداد صفر/1).
اهمية  الكأس  مسابقة  وتــرتــدي 

كــبــرى لــبــرشــلــونــة وفــالــنــســيــا على 
الــفــريــقــني يسعيان  ســــواء، ألن  حــد 
كون  املحلي  موسمهما  انــقــاذ  الــى 
عــن  الــــــــــدوري  فـــــي  يـــتـــخـــلـــف  األول 
غريمه ريال مدريد املتصدر بفارق 

7 نــقــاط والــثــانــي بــفــارق 18 نقطة، 
عـــلـــمـــا بــــــان الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
يـــســـتـــعـــد ملــــواجــــهــــة مـــضـــيـــفـــه بـــايـــر 
املقبل  الــثــالثــاء  األملــانــي  ليفركوزن 
فـــــــي ذهـــــــــــاب الــــــــــــدور الـــــثـــــانـــــي مـــن 

اوروبــــــــا،  ابــــطــــال  دوري  مـــســـابـــقـــة 
الـــتـــي وّدعـــــهـــــا فـــالـــنـــســـيـــا، وانـــتـــقـــل 
لــيــغ»، حيث يتواجه  «يــوروبــا  الــى 
سيتي  ستوك  مــع  املقبل  الخميس 

االنكليزي. 

 ملقة يسقط على أرض غرناطة 

 قــال غـــوارديـــوال يــوم الــســبــت املــاضــي عــنــدمــا أراح 
الـــعـــديـــد مـــن العـــبـــيـــه الـــكـــبـــار، مـــثـــل تـــشـــابـــي وجـــيـــرار 
ابـــيـــدال «ســـنـــرى اذا مـــا كــنــا ســنــدفــع  بــيــكــيــه وايـــريـــك 

اآلخر». تلو  الواحد  الغائبني  بالالعبني 

ـــيـــًا يـــبـــذلـــون  وتــــابــــع «الــــالعــــبــــون املــــــوجــــــودون حـــال
النهائي  لبلوغ  اليوم  فرصة  ولديهم  كبيرة  مجهوات 
هما  أخريني  بطولتني  الى  تركيزنا  سنحول  وبعدها 

اوروبا».  ابطال  ودوري  االسباني  الدوري 

مضيفه  ارض  على  ملقة  سقط  ــــ  أ.ف.ب  ــــ   مدريد 
امــس االول فــي ختام   2/1 الــجــديــد)  (الــوافــد  غــرنــاطــة 
لـــــدوري االســبــانــي  املــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن مـــن ا

القدم. لكرة 
لغرناطة  التقدم  ايغالو  اوديون  النيجيري  واهدى   
 ،(57) ريكو  ميكل  من  عرضية  اثر  رأس  ضربة  من 
زاوية  من  التعادل  خيمينيز  روندون  خوسيه  وادرك 

نــاشــو مــونــريــال (68)، لكن  بــعــد مـــؤازرة مــن  صــعــبــة 
إلــــى اصـــحـــاب االرض  الـــثـــالث  لـــنـــقـــاط  ا ايــنــيــغــو اعــــاد 

.(81) الثاني  الهدف  بتسجيله 
وخــســر مــلــقــة جــهــود مــدافــعــه االرجــنــتــيــنــي مــارتــن 

تتبدل. لم  النتيجة  لكن   ،(83) ديميكيليس 
25 نــقــطــة نــقــلــتــه الــى   وارتــفــع رصــيــد غــرنــاطــة الــى 
نقطة.   27 وله  ثامنا  ملقة  وبقي  عشر،  الرابع  املركز 

 «البرشا» أفضل فريق في 2011 
لقب  على  االسباني  برشلونة   حصل 
فــريــق الــســنــة ضــمــن جــوائــز «لــوريــوس» 
في  الجوائز  توزيع  حفل  في  الرياضية 

االول. امس  مساء  لندن 
أوروبــــــــا واســـبـــانـــيـــا  بـــطـــل  وتــــفــــوق   
مــــافــــريــــكــــس  داالس  مــــــــن:  كــــــل  عـــــلـــــى 
األمـــيـــركـــيـــة  لـــســـلـــة  ا كــــرة  دوري  (بـــطـــل 
بــــــول  رد  وفــــــــريــــــــق  لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــني)، 
كــأس  وبــطــل   ،«1 «الفورموال  لــســبــاقــات 
»، وفــريــق  لــلــرجــبــي «نــيــوزيــلــنــدا لــعــالــم  ا
لـــلـــكـــريـــكـــيـــت ومـــنـــتـــخـــب كـــرة  نـــكـــلـــتـــرا  إ

لــيــابــانــي. ا لــنــســائــيــة  ا لــقــدم  ا
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، حـــصـــل نـــوفـــاك 

الصربي) على  التنس  ديوكوفيتش (نجم 
2011، حيث  لعام  رياضي  أفضل  جائزة 
تــفــوق عــلــى لــيــونــيــل مــيــســي أفــضــل العــب 

في العالم آلخر ثالثة أعوام.
فــي حــني كـــان أبـــيـــدال مــدافــع الــبــرشــا 
مـــرشـــحـــًا لـــجـــائـــزة أفــــضــــل عــــــودة لـــعـــام 
2011 بــعــد تــعــافــيــه مــن عــمــلــيــة جــراحــيــة 
املناسب  الوقت  في  كبده  في  ورم  إلزالة 
ــــــا،  أوروب أبــــطــــال  دوري  ـــكـــأس  ل ورفــــعــــه 
ولــكــن حــصــل عــلــى تــلــك الــجــائــزة داريــن 

الغولف. نجم  كالرك 
وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس نـــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة 
ســـانـــدرو روســيــل قــبــل الـــحـــدث، وتــعــهــد 

ــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي ســــوف «يــظــل  ل بــــأن ا
يــطــور مــن نــفــســه وســيــحــافــظ عــلــى هــذا 
املـــســـتـــوى مـــن الــتــمــيــز خــــالل الـــســـنـــوات 

 . « ملقبلة ا
ـــــيـــــدال،  وقــــــــال روســـــيـــــل «تــــرشــــيــــح أب
لـــــنـــــادي هــــو شــــــرف، وســــوف  مـــيـــســـي وا
يــســاعــدنــا عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل 
والــتــفــكــيــر فــي كــيــفــيــة الــحــفــاظ عــلــى هــذا 

املستقبل». في  املستوى 
تحقيق  للغاية  الصعب  «من  وأضــاف 
إنـــجـــاز فـــي الــحــيــاة، لــكــنــه ال يــــزال أكــثــر 
صــعــوبــة أن تــحــافــظ عــلــى هــذا املــســتــوى 

التميز».  من 

 ساحل العاج وغانا على بعد خطوة من نهائي كأس أفريقيا 
 ليبرفيلـ ـــ د.ب.أـ ـــ أصبح كل من منتخبي كوت 
ديفوار وغانا على بعد خطوة واحدة من التأهل 
القدم  أفريقيا 2012 لكرة  أمــم  كــأس  إلــى نهائي 
والغابون،  االستوائية  غينيا  في  حاليا  املقامة 
مـــواجـــهـــة تجمع  مـــن أول  عـــامـــًا  بــعــد 20  وذلـــــك 

بينهما في نهائي البطولة األفريقية.
ففي بطولة عام 1992 توج املنتخب اإليفواري 
بــالــلــقــب بــعــدمــا أهــــدر الـــالعـــب الــغــانــي أنــتــونــي 
بافوي ركلة الجزاء الثانية عشرة ملنتخب بالده، 
نظيره  ديــفــوار على  كــوت  تغلب منتخب  حيث 
انتهت  بعدما  الترجيح  بركالت   10/11 الغاني 

املباراة بالتعادل السلبي.
ولـــكـــن قــبــل تـــكـــرار املـــواجـــهـــة بـــني الــفــريــقــني، 
يــجــب عــلــى كــل منهما أن يتخطى مــبــاراتــه في 
الدور قبل النهائي اليوم، حيث يلتقي املنتخب 
بغينيا  باتا  مدينة  في  الزامبي  نظيره  الغاني 
ديــفــوار  كــوت  يلتقي منتخب  كما  االســتــوائــيــة، 

نظيره املالي في ليبرفيل بالغابون.
واعــــتــــرف املــنــتــخــب الـــغـــانـــي، املـــلـــقـــب بــاســم 
«النجوم السوداء»، بعد فوزه في دور الثمانية 
على نظيره التونسي 1/2 في مباراة ُحِسمت في  
الوقت اإلضافي، بأن الحظ حالفه في التأهل إلى 
الدور قبل النهائي.وحّذر الالعب الغاني سولي 
مونتاري منتخب بالده من االستهانة بالفريق 
الــــزامــــبــــي الــــــذي تــغــلــب بـــســـهـــولـــة عـــلـــى نــظــيــره 

السوداني 3/صفر في مباراته بدور الثمانية.
وقال سولي مونتاري العب فريق إنتر ميالن 
اإليطالي «ستكون مباراة صعبة للغاية. لم يكن 
إلــى هــذه املرحلة.  أحــد يتوقع أن تصل زامــبــيــا 
لم تصعد إلى الــدور قبل النهائي بالحظ فقط، 

ولكنهم قدموا كرة قدم رائعة».
وقــــال هــيــرفــي ريـــنـــار، املـــديـــر الــفــنــي ملنتخب 

زامبيا، الذي لم يتوان عن اتخاذ قرارات صارمة 
خــالل البطولة، حيث أقصى العــب خط الوسط 
كليفورد مولينغا، بسبب عدم التزامه بمواعيد 
املــعــســكــر ورفـــضـــه االعــــتــــذار، إن الــفــريــق جــاهــز 
لــلــقــاء أي مــنــتــخــب. وقــــال ريــنــار «دائـــمـــا مــا كنا 
نطمح قــبــل انــطــالق الــبــطــولــة فــي الــوصــول إلــى 
الوصول  النهائي، ولكننا اآلن نريد  الــدور قبل 

إلى أكثر من ذلــك». وكانت آخر مرة وصل فيها 
املنتخب الزامبي إلى الدور النهائي في البطولة 
األفــريــقــيــة عـــام 1994 عــنــدمــا تــألــق فــريــق مكون 
من وجوه جديدة بعدما تحطمت الطائرة التي 

كانت تقل املنتخب الزامبي قبلها بعام.
الزامبي قد تحطمت  املنتخب  وكانت طائرة 
عــام 1993 على بعد 500 متر فقط من ليبرفيل 

عـــاصـــمـــة الـــغـــابـــون والــــتــــي تــســتــضــيــف نــهــائــي 
البطولة الحالية في 12 فبراير.

مــبــاراة  فسيخوض  اإليـــفـــواري  املنتخب  أمـــا 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي أمـــــام نــظــيــره املـــالـــي وهــو 
املــــرشــــح األوفـــــــر حـــظـــًا لـــلـــفـــوز، خـــصـــوصـــًا بــعــد 

العروض الجيدة للفريق خالل البطولة.
ويــــعــــد املـــنـــتـــخـــب اإليــــــفــــــواري هــــو املــنــتــخــب 

الوحيد الذي حقق أربعة انتصارات خالل أربع 
مباريات بالبطولة، كما أن شباكه لم تهتز بأي 

أهداف حتى اآلن.
املــنــتــخــب  يــــجــــد  لـــــم  الــــثــــمــــانــــيــــة،  وفـــــــي دور 
اإليـــــفـــــواري صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــتــغــلــب عــلــى 

منتخب غينيا االستوائية املضيف 3/صفر.
وتبدو جميع الخيارات متاحة أمام فرانسوا 
زاهوي املدير الفني للمنتخب اإليفواري، حيث 
ديديه  بينهم  ومــن  نجومه،  بأبرز  الدفع  يمكنه 

دروغبا والشقيقان كولو ويايا توريه.
وقــــال كــولــو تـــوريـــه إنـــه يــأمــل فـــي أن ينجح 
البطولة  بلقب  التتويج  اإليــفــواري في  املنتخب 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد أن وصــــل إلــــى الــــــدور قبل 

النهائي ثالث مرات في آخر أربع بطوالت.
وأضاف كولو توريه مدافع فريق مانشستر 
سيتي اإلنكليزي «سيكون شيئا رائعا أن نرفع 
الــكــأس فــي نــهــايــة الــبــطــولــة، حــيــث انــنــي ويــايــا 

بذلك سنفوز معا ببطولة أفريقيا».
وكــــان املــنــتــخــب املـــالـــي قـــد حــجــز مــقــعــده في 
الــــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي إثـــــر فــــــوزه عـــلـــى نــظــيــره 
الغابوني بركالت الترجيح، وقد أبدى احتراما 
كـــبـــيـــرا لــلــمــنــتــخــب اإليـــــــفـــــــواري، حـــيـــث وصـــفـــه 
القارة  «بــرازيــل  ألــني غيريس بأنه  الفني  املــديــر 
األفــــريــــقــــيــــة». وقــــــال العـــــب املــنــتــخــب الــفــرنــســي 
أن نتعامل  «إنها مباراة يجب  السابق غيريس 
معها بشيء من الحذر، ولكننا نعتبرها تحديًا. 
أمامهم  أن نصمد  سنخوضها بهدوء ونحاول 

في كل املراكز».
نواجه  «إننا  كانوتيه  املدافع سيدريك  وقــال 
أقـــوى منتخب فــي أفــريــقــيــا فــي الــوقــت الــحــالــي. 
إنه يريد التتويج بالبطولة، كما أن هناك قصة 

طويلة بني كوت ديفوار ومالي في كرة القدم». 

 جانب من تدريبات املنتخب الزامبي  ●

القناةالتوقيتالفريقان

كأس أمم أفريقيا (قبل النهائي)

الجزيرة الرياضية 7.00 مساءساحل العاج × مالي
9+

الجزيرة الرياضية 10.00 مساءزامبيا × غانا
9+

كأس أسبانيا (نصف النهائي - إياب)

الجزيرة الرياضية 11.00 مساءبرشلونة × فالنسيا 
2+

كأس إيطاليا (نصف النهائي)

الجزيرة الرياضية 10.45 مساءميالن × يوفنتوس
1+

كأس أملانيا (ربع النهائي)

هيرتا برلني × بوروسيا 
مونشنغالدباخ

الجزيرة الرياضية 9.00 مساء
5+

شتوتغارت × بايرن 
ميونخ

الجزيرة الرياضية 10.30 مساء
6+

 املباريات املنقولة اليوم 

لقطة من لقاء سابق بني برشلونة وفالنسيا ●

ً

غوارديوال ●

 دييغو ألفيش: ال وجود 
للتشاؤم في قاموسنا 

 أكد حارس مرمى فالنسيا دييغو ألفيش أن فريقه سيقاتل 
بكل قوة لنيل بطاقة الترشح لنهائي كأس ملك اسبانيا على 

حساب برشلونة في إياب نصف النهائي في املباراة اليوم.
انتهى  املسيتايا  أقيم على ملعب  الــذي  الــذهــاب  لقاء  وكــان 
ألفيش من  فــريــق،ن وتمكن  بــهــدف لكل  اإليــجــابــي  بــالــتــعــادل 

التصدي لركلة جزاء سددها نجم برشلونة ليونيل ميسي.
وصرح ألفيش لصحيفة الـ «آس» قائًال «علينا هناك القتال 
بكفاءة عالية لتحقيق النجاح، ال نعرف ما سيحدث، «البارسا» 
من خالل لعبه القتالي وألسلوبه املميز بإمكانه صناعة الكثير 

من الفرص للتهديف».
الرغم من إضاعة العبيه  البرازيلي أضاف «على  الحارس 
للكثير من الفرص أخيرًا فإنه يبقى الفريق األفضل في العالم، 
الــقــوة في  مــن  وبالكثير  نوعه  مــن  فريد  بأسلوب  يتمتع  فهو 
أرضنا  فــي  لتسجيله  بسيطة  ميزة  اآلن  ولــديــه  امللعب،  أرض 

بالذهاب، ولكن بوسعنا تخطي هذه العقبة».
أواجـــه ركــالت جــزاء  أال  «أتمنى  دييغو واصــل تصريحاته 
جديدة، كما أن البارسا فريق خطير في الكرات الثابتة وتفوق 

على ريال مدريد وفالنسيا بهذه الطريقة».
وأنهى حارس امليريا السابق تصريحاته قائًال «يجب علينا 
اإلعداد واليقظة، وال يجب علينا انتظار البارسا في مناطقنا، 
من  الكثير  بوسعهم صناعة  الــكــرة  على  مــع سيطرتهم  ألنــه 
للتشاؤم في قاموسنا، فنحن نريد تقديم  الفرص، ال وجود 
اللقاء  هــذا  فــي  والرغبة  والطموح  اللقاء،  فــي  األفــضــل  الفريق 
يتفوقان على حاجز اإلرهاق الذي سببته املباريات السابقة». 

 اشبيلية
ُيعّني ميتشل مديرًا فنيًا 

االول عــن تعيني  امــس  نــادي اشبيلية  أعلن  ــــ  ــــ د.ب.أ     مــدريــد 
مــيــتــشــل فـــي مــنــصــب املـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق عــقــب إقـــالـــة مــدربــه 
مارسيلينو غارسيا تــورال، بسبب النتائج السيئة التي حققها 

الفريق أخيرًا في بطولة الدوري األسباني لكرة القدم.
ويستمر جوزيه ميغيل غونزاليس مارتني دل كامبو الشهير 
بميتشل العــب ريــال مــدريــد الــســابــق، فــي منصب املــديــر الفني 
دوري  إلــى  التأهل  نحو  الفريق  لقيادة  املقبل  املــوســم  الشبيلية 
أبطال أوروبــا. ويحتل اشبيلية في الوقت الحالي املركز الحادي 
عشر في الدوري األسباني، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن املراكز 

املؤهلة للبطوالت األوروبية، وبالفارق نفسه عن مراكز الهبوط.
فبراير   13 فــي  اشبيلية  مــع  مــســيــرتــه  ميتشل  وسيستهل 

الجاري. 



 كوكتيل كويتي 
سعودي 

 ظالمنا.. وعيون ميلينا 

عندما أقر قانون منح املرأة الحق في 
الخنة،  فهد  وقــف  واالنتخاب،  الترشح 
الــحــركــة السلفية،  الــنــائــب وقــتــهــا، مــن 
فيها شــديــد حزنه  ابـــدى  كلمة  وألــقــى 
من النتيجة، ووصف الحدث باملكروه، 
ملــخــالــفــتــه الـــشـــرع والــــديــــن، وقـــــال إنــه 
مــكــروه ال يحمد غــيــر ربـــه عــلــيــه! إلــى 
تــجــاوز حــقــه، ولكن  أنــه  هنا ال نعتقد 
الــســيــد الــخــنــة الــســلــفــي املــتــشــدد، عــاد 
يقلب»،  و«الــحــي  قليلة،  وبــعــد ســنــوات 
ورشــــح نــفــســه لــالنــتــخــابــات األخـــيـــرة، 
ـــم يـــوفـــق فــيــهــا، واثــــنــــاء حملته  الـــتـــي ل
للمرأة  التودد  يتردد في  لم  االنتخابية 
وطلب رضاها ودعمها ووقوفها «إلى 
إعــطــاءهــا  أن  كــيــف  متناسيا  جــانــبــه»، 
حقها األمـــس كـــان مــكــروهــا، كــاملــوت، 
وكيف حارب بشراسة معترضا على 
حصولها على ذلك الحق، ليأتي بعدها 
الصحف،  غالبية  فــي  إعــالنــا  ويــنــشــر 
يعتذر فيه لناخبيه من رجال ونساء، 
عــدم قــدرتــه على زيــارتــهــن وزيــارتــهــم 
شخصيا لتقديم الشكر، بسبب ضيق 

الوقت!
لــســنــا فـــي مـــعـــرض الــتــهــجــم عــلــى 
لنبني  بــل  هنا،  غيره  أو  الخنة  السيد 
مــــــدى «مـــكـــيـــافـــيـــلـــيـــة» الـــســـيـــاســـيـــني، 
مذهب  وألي  كــانــوا،  منطقة  أي  وفــي 
تــلــبــســوا،  لـــبـــوس ديـــنـــي  انـــتـــمـــوا، وأي 
وتصرفاتهم  وهيئاتهم  أشكالهم  في 
أن  يـــمـــكـــن  فــــهــــذا ال  ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم، 
يجعلهم مختلفني عن غيرهم، أو أكثر 
نزاهة وصدقية منهم، وال أدري كيف 
التلون!  بهذا  ألنفسهم  هؤالء  يسمح 
ومـــا الـــفـــرق بــيــنــهــم وبـــني الــلــيــبــرالــيــني 
صفة  يجعلوا  لــم  الــذيــن  والعلمانيني، 
تقلب  إن  بهم؟  وألصقوها  إال  سيئة 
آخر  دلــيــال  إال  ليسا  وتلونهم  هــؤالء 
عــلــى أن الــحــكــم الــســيــاســي الــديــنــي، 
الــذي ســاد أخــيــرًا فــي عــدد مــن الــدول 
وسيظهر  حتما،  سينكشف  العربية 
الكويت  وسلف  قريبا،  «قادته»  عجز 
وإخــــوانــــهــــا لـــيـــســـوا بـــاســـتـــثـــنـــاء، وال 
اذكـــى مــن غــيــرهــم، فليس  أو  أفــضــل 
ـــتـــركـــيـــز عــلــى  أمـــــــام هـــــــؤالء ســــــوى ال
القشور وتوافه األمور، وربما يحاول 
املــادة  تغيير  بــاتــجــاه  الــدفــع  بعضهم 
الــدســتــور، وان حــدث ذلك  مــن  الثانية 

نهايتهم.  تلك  فستكون 
وفـــــي جـــانـــب آخـــــر ورد فــــي مــوقــع 
الداعية  أن  قليلة،  أيــام  قبل  نت  العربية 
أصدر  الطريفي  عبدالعزيز  السعودي 
فــــتــــوى بـــــجـــــواز اســــتــــخــــدام بـــطـــاقـــات 
االئــتــمــان املــســروقــة، إن كانت صــادرة 
رأيه  وفــق  ألنها،  إسرائيلية،  بنوك  من 
ان صح ذلــك، ليس لها عصمة كبنوك 
املسلمني، وأن من يسرق تلك البطاقات 
له حق استخدامها، فهذا حالل. وقال 
إنــــه الـــحـــق يـــســـري عــلــى امــــــوال الــــدول 
ـــذيـــن ال تـــوجـــد عـــهـــود وال  واألفــــــــراد ال
مواثيق بينهم وبني دول اإلسالم، فهذه 
الـــــدول لــيــســت دوًال مــســاملــة، وعــنــدئــذ 
األصـــل مباحًا،  مــن جهة  يــكــون مالها 
وبــالــتــالــي ال حـــرج عــلــى اإلنـــســـان في 
اســـتـــخـــدام الـــبـــطـــاقـــات املـــســـروقـــة مــن 

إسرائيل. 
وكالعادة، لم تقم اي جهة دينية عليا 
التنصل  أو  الداعية،  برفض فتوى هذا 
وبــكــل بساطة ووضـــوح،  ألنــهــا،  منها، 

صحيحة شرعا!

 «كــنــت أعــــرف مــســبــقــًا مـــا ســـأجـــده في 
في  كانت مخبأة  فقد  األخــيــرة،  رسالتِك 
غــيــاهــب عــيــنــيــك، عــرفــتــهــا كــمــن يقضي 
نهاره في غرفة مظلمة، أسيرًا للكوابيس 
والــــخــــوف، ومــــن ثـــم يــفــتــح الـــنـــافـــذة وال 
ُيــفــاجــأ أبــــدًا حـــني يــجــد الـــظـــالم الــغــريــب 

والعميق ممتدًا إلى الخارج. 
(الـــكـــاتـــب الــتــشــيــكــي فـــرانـــز كــافــكــا من 

رسائله إلى حبيبته ميلينا)
 ظالمنا.. وعيون ميلينا 

***
ـــحـــراك الــثــقــافــي  «ال ظــهــر مـــا ُيـــعـــرف بــــ
 Counter-cultural movement «املضاد
املــاضــي، وتجلى  الــقــرن  خــالل ستينات 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة كــجــزء مــن حركة 
والتمييز  فيتنام  حــرب  على  االعــتــراض 
العنصري والطقوس االجتماعية البالية، 
مــولــدًا حــركــات أدبــيــة وفنية فــي مختلف 
السياقات الثقافية، منها مثًال موسيقى 

الروك. 
وعــادًة ما تولد هذه الحراكات في ظل 
جو مقيت ورقــابــة مــشــددة، كتعبير عن 
رفـــض املــجــتــمــع لــالخــتــنــاق، واعــتــراضــًا 
عــلــى مــا تــفــرضــه الــثــقــافــة الــرســمــيــة من 
تجميله،  يمكن  ال  مــشــّوه  لــواقــع  تجميل 
يومًا مجرد  املضادة  الثقافة  تكن  لم  لــذا 
ــس  اُملــتــنــفَّ صـــرخـــة فـــي واٍد، بـــل شــكــلــت 
على  واالصــــرار  الــتــمــرد  الرادة  الطبيعي 
أكثر  تتجذر  أنها  البديهي  ومــن  الحياة، 
املجتمع جهارًا  الضغط على  ازداد  كلما 

نهارًا.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد املــــحــــلــــي، تــتــمــتــرس 
ــلــيــل  الـــثـــقـــافـــة املــــضــــادة فــــي غـــيـــاهـــب ال
بـــــازديـــــاد ســـطـــوع كـــشـــافـــات املـــراقـــبـــة، 
وتـــتـــحـــّصـــن مـــعـــبـــرًة عــــن نــفــســهــا فــي 
ــم  ـــم رقـــمـــي مــــــواز ٍكـــبـــديـــل عــــن عــال عـــال
حــقــيــقــي يـــرى فـــي «الــثــقــافــة املـــضـــادة» 
األمر  هيئات  وتضعها  للمجتمع،  عدوًا 
على  السلبية  ظواهره  ولجان  بمعروفه 
ورغم  واإلحــضــار.  الضبط  قوائم  رأس 
ذلــــك تــتــخــطــى مـــضـــامـــني تـــلـــك الــثــقــافــة 
أن تعّبر عن  الــتــابــوهــات، وتــخــتــار  خــط 
نــفــســهــا بـــطـــرائـــق عــنــيــفــة فـــي الــتــعــبــيــر 
العنف  تزايد  بمقدار  «السلمي»  اللفظي 
العالم من حولها.  في  نفسه  الحقيقي 

وفـــــــي ضـــــــوء نــــتــــائــــج االنــــتــــخــــابــــات 
للثقافة  املمنوح  الفضاء  فــإن  األخــيــرة، 
الـــعـــلـــنـــيـــة فـــــي طـــريـــقـــه إلــــــى مــــزيــــد مــن 
فإن  وبالتالي  يبدو،  ما  على  االنحسار 
مــــدًا ســيــكــســبــه الــــحــــراك املـــضـــاد الـــذي 
يــــزداد شــيــوعــًا. ومـــع تــفــاقــم مــحــاوالت 
إزالـــة مــا هــو مــصــنــف كــدنــس آثـــم، فــإن 
على  الــقــدرة  ُتفقد  حتى  يزيد  انتشاره 
ضــبــط الـــنـــزوع إلـــى الــتــغــيــيــر، وفـــي ذلــك 
لفتح  ومحاولة  جديد  دعوة الصطفاٍف 
كــــوة أوســـــع فـــي األفـــــق املـــغـــلـــق، وخــلــق 

القمع والركود. فضاءات بديلة ألجواء 
وفـــــــي ضـــــــوء الــــتــــصــــّحــــر الـــثـــقـــافـــي 
يشكل  الذي  الجمالي  التعبير  وانــزواء 
جـــــــزءًا أصـــــيـــــًال مـــــن ثـــقـــافـــة املــجــتــمــع 
ـــكـــويـــتـــي، تـــخـــلـــق الـــثـــقـــافـــة املــــضــــادة  ال
بــابــًا جــديــدًا لــتــأكــيــد الــهــويــة املــتــجــددة، 
والتحنيط  التنميط  ملــقــاومــة  وســبــيــًال 
الـــقـــاع، لتصبح  نــحــو  الــحــر  والــســقــوط 
الثقافي،  للمشروع  اليتيم  األمل  موقع 
وكــــأن لـــســـان الـــحـــال يـــقـــول: صـــّحـــروا 
فإن  باملقابل  شئتم..  كيفما  وضّيقوا 
مساحات بكرا، ال ترونها وال يمكنكم 
وأدهـــــا، تــنــمــو وتــتــســع كــظــالم كــافــكــا 
عيون  غياهب  به  أنبأته  الذي  الخصب 
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البحر

الطقس

 يا شني السرج على البقر! 

 الحق كالزيت 

ثكم اليوم عن أولئك الذين يتحدثون، أو يلبسون أو  نحدِّ
يركبون أشياء ال تليق بهم، أي غير متوافقة مع أجسادهم 
الخيل،  على  إال  ينحط  ما  فالسرج  وبيئتهم.  وأوضاعهم 

البقر.. شيصير؟ انحط على  إذا  ولكن 
تييكم ســالــفــة الــبــقــر، وهــي الــلــي تــفــســر مــتــى يــقــال هــذا 

املثل؟
شمتنها عرض الدبابة، وتشيل جنطة كلتش، أو جنيفر 
تــتــوافــق مع  مــا  انــتــي تشيلينها؟  بــس  يــخــالــف،  مــا  لــوبــيــز، 

بوك.  األصلية وشايله  الجنطة  بالعها  لو  حجمك.. 
إذا اهللا خــلــقــج غــامــجــه وشــعــرك اســــود، عــيــونــج شــلــون 

صارت زرقة؟ 
حتى  الجميل،  القوام  على  مخلوق  الستريش  البنطرون 
من تلبسه الواحدة، الناظرون ال يصابون بصدمة جمالية، 

ليش؟! الظالم  بجنح  وتخرعينه  تلبسينه  انت  ولكن 
على  ملفوفني  قطاوة  متروس  كله  األفنيوز  معقول  مو 
الريول، ألن البوت الزم ينلبس على رجل ضعيفة مو جذع 
نخلة. لو تسّوون ريجيم وتلبسون بوتات لو ال تلبسون، 

فينا.. حرام عليكم! كله مخرعني 
سالفة  عندها  مــا  بــعــزا  حتى  لــو  بــعــرس  تقعد  ومــن  ال 
إال  أتسوق  وما  باريز،  أو  لندن  إما  أسافر،  ما  أنا  غير: 

روما.  من 
تعرفون  إجازة نسافر،  أنا أصال كل  الثانية:  وتجاوبها 

(االنفتاحيات).  األوبنس  وايد يحب  ريلي 
بالكويت هاأليام.  الجو حلو  بالعكس  ترد عليها: 

الــجــواب مــطــبــوع عــلــى حلجها: ال.. ال ما  واألخـــرى كــأن 
أتحمل وخّلودي يدري، ومن خذاني وبابا قال له بنتي ما 

بالكويت. تقعد  تقدر 
- هو خلودي وارث؟ 

طريقة! بأي  الفلوس  يجيب  الزم  هو  وانا شعلي    -
ربي  خالها  ما  بقطعة  للدوام  جايه  يوميا  عيل  ليش 
ليش  ويــاملــك  مــا  الــلــي  الــشــيء  بــاكــســتــانــي،  خــيــاط  مبينه 

فيه. الزق 
ورايحة  أصلية  مــو  وأكــيــد  حرمس  جنطة  شايلة  وحــده 
ليمعة بنات، وكلهم يعرفون راده من لبنان وجايبه تقليد.. 

عليهم: سلمت 
- طالع ما بقى اال هذه تشيل اراميس!

يعني  تقطعت  اذا  وتشوفني  راســج  ع  اجربها  تريدين   -
مو أصلية، واذا تمت على عدالها يعني أصلية! 

ورحـــــم اهللا امـــــرأ عــــرف قــــدر نــفــســه وحــجــمــهــا والــــذي 
العامة. واملناظر  املشاعر  على  يناسبها، حفاظا 

كويتي 
@kuwaite2

 الــظــلــم أقــســى مـــا يــمــكــن أن يــشــعــر بـــه االنـــســـان، 
تكون  فقد  االنـــســـان..  ان يكسر  يمكن  مــا  واقــســى 
الحقيقة واضحة وضوح العيان، ولكن من امامها ال 
يريد ان يراها، فيستمر في ظلمه.. وقد تكون بعيدة، 
فيشعر صاحبها انها سُتنسى، ويكون هو ضحية 

ظلم جائر بحقه.
 الحق كالزيت يطفو دائــمــًا.. وال يمكن بــأي حال 
من االحوال اخفاؤه.. قد يطول الزمن والوقت لظهور 

ابـــدًا.. فزيت الحق سلس ال  الــحــق.. ولكنه ال ينسى 
يقبل ابدًا ان يطمس في قاع اي سائل، وان كان هذا 

السائل ماء زالًال.
دائمًا  انــك  فاعلم  حــق،  تــكــون صــاحــب  عندما 
االعـــلـــى فـــي االخـــــالق.. وان هـــذا الــعــلــو والــســمــو 
ولكنك  تعيشه،  محيط  فــي  مقبوال  يــكــون  ال  قــد 
وقد  والــخــاطــر..  الــبــال  مــرتــاح  ستكون  بالتأكيد 
يطول زمن ظهور الحق، فتعتقد انك نسيت، وان 

بأنك من  انك ستفاجأ  إال  حال ظلمك سيطول.. 
النهاية.. واقرب  سيرفع رأسه عاليا شامخا في 

توقعت. مما 
اذا ما خيرت ان تكون زيتًا او ماء عذبا... فاختر 

ان تكون زيتا، النه هو االعلى دائما.. كالحق. 

اقبال االحمد 
 Iqbalalahmed0@yahoo.com
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عــامــًا)، شــيــع، صــبــاح الــســالــم، ق11، ش2، 

ج7، م15، ت: 66060876 - 60342223.

● حسني عبداهللا علي تقي، (78 عامًا)، 
شـــيـــع، لـــلـــرجـــال: حــســيــنــيــة ســيــد مــحــمــد، 
سلوى، للنساء: ديوان مسجد الشيرازي، 

بنيد القار، ت: 66688566 - 66361138.
بهبهاني،  إبراهيم  جاسم  شريفة   ●
أرملة اسماعيل حسني ميرزا، (81 عامًا)، 
منطقة  الــــوزان،  لــلــرجــال: مسجد  شيعت، 
للنساء:  املــعــارض،  مشرف، بجانب أرض 
عــصــرًا  (الــــعــــزاء  م12،  ش5،  ق4،  مـــشـــرف، 

فقط)، ت: 99750101 - 99792980.
● عبدالرحمن احمد عثمان النامي، (77 
عامًا)، شيع، للرجال: العمرية، ق5، ش101، 
م9، ت:  للنساء: حطني، ق2، ش224،  م20، 

.25223865 - 67033535 - 24716555
 80) القعود،  عبداهللا  حسن  فاطمة   ●
عبداهللا  ضاحية  للرجال:  شيعت،  عــامــًا)، 
م25،  ســــنــــان، ق1،  بــــن  هـــــرم  الـــســـالـــم، ش 
السالم، ق4، ش  للنساء: ضاحية عبداهللا 
 99600433 ت:  م25،  الفارس،  عبدالوهاب 

.66408806 -
● عدنان جاسم محمد النجار، (68 عامًا)، 
ش28،  ق3،  الكبير،  مبارك  للرجال:  شيع، 
م393،  ش3،  ق3،  الصباحية،  للنساء:  م8، 

ت: 99083826 - 99703081 - 99428176.
 90) الحسني،  إبراهيم  علي  حاجي   ●

عـــــامـــــًا)، شـــيـــع، لــــلــــرجــــال: مــســجــد اإلمـــــام 
بـــاقـــر، جــنــوب الـــســـرة، الــــزهــــراء، لــلــنــســاء: 
حطني، ق4، ش417، م12، ت: 99840090 - 

.66896626

أرمــلــة  محمد،  مــراد  عبدالرضا  ليلى   ●
مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز حــاجــيــة، (62 عــامــًا)، 
شـــيـــعـــت، لــــلــــرجــــال: الـــرمـــيـــثـــيـــة، مــســجــد 
أم  حسينية  الرميثية،  للنساء:  مقامس، 

خليل، ق4، ش46، م46، ت: 99780872.

 73) الــذويــخ،  صالح  إبراهيم  صالح   ●
الــيــوم،  صــبــاح  التاسعة  التشييع  عــامــًا)، 
لـــلـــرجـــال: جـــنـــوب الـــســـرة (الـــــســـــالم)، ق5، 
الـــســـرة  جــــنــــوب  لـــلـــنـــســـاء:  م20،  ش501، 
(السالم)، ق2، ش221، م41، ت: 60066608 

.99496679 -

 86) القحطاني،  سعود  علي  إمهدي   ●
عامًا)، شيع، فهد األحمد، ق1، ش120، م5، 

ت: 99974900 - 90000878.

● حمد فهد الخماش العجمي، (92 عامًا)، 
شــيــع، لــلــرجــال: جــنــوب الــســرة (الـــزهـــراء)، 
ق6، ش615، م27، للنساء: األندلس، ق10، 

ش106، م31، ت: 60000678. 
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●  أعلى مد:
1.15 ظهرا

● أدنى جزر:
6.45 صباحا

6.30 مساء
● حالة البحر:

 معتدل إلى عالي
املوج (3 ـ 7 أقدام)

 12 لـــ  النشرة  ● مالحظة: 
ساعة فقط 

● الحرارة:
12 الصغرى ـ 21 

الكبرى
● الرطوبة: %84

ـــريـــاح  ● طــقــس غـــائـــم وال
معتدلة  شــرقــيــة  جنوبية 
تدريجيا  تنشط  السرعة 
كلم/الساعة)   50 ــــ   25)

للغبار. مثيرة 

 هشام بات وحيدًا ومحسن مصدوم  الوفيات 

15 سنة سجنًا لهشام طلعت 
واملؤبد للسكري.. حكم نهائي

 القاهرة - نبيل عبدالعظيم

قال مصدر أمني في سجن طره ان رجل األعمال 
بعد  األولــــى  ليلته  قــضــى  هــشــام طلعت مصطفى 
تـــأيـــيـــد مــحــكــمــة الـــنـــقـــض الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر ضـــده 
بالحبس 15 عامًا، واملؤبد ملحسن السكري، وحيدًا 
التحدث مع  في زنزانته رافضًا الخروج منها، أو 

أحد.
وقــــال املــصــدر لـــ �: حــتــى ظــهــر «أمــــس» لم 
تتلق إدارة السجن أي طلب بالزيارة، وأن املتهمني 
عادا وارتديا بذلة السجن الزرقاء، بعد أن أصبح 
وكأنه  بــدا  السكري  ان  إلــى  مشيرًا  نهائيًا،  الحكم 

مصدوم، لكنه كان أكثر ثباتًا وهدوءًا.
وكانت محكمة النقض قد أيدت الحكم الصادر 
ضـــد املــتــهــمــني بــعــد جــلــســة اســتــغــرقــت 11 ســاعــة 
مـــتـــواصـــلـــة، لـــتـــســـدل الـــســـتـــار عـــلـــى قــضــيــة مــقــتــل 
املطربة اللبنانية سوزان تميم التي ظلت متداولة 
ألكثر من ثالث سنوات، حيث يعتبر حكم النقض 

نــهــائــيــًا، وال يـــجـــوز عــلــيــه الــطــعــن بــــأي شــكــل من 
املقامة من  املدنية  الــدعــوى  األشــكــال، كما رفضت 
رجـــل األعـــمـــال عـــادل مــعــتــوق زوج املــجــنــي عليها 

السابق.
وكـــــــــان مــــحــــامــــو املــــتــــهــــمــــني قــــــد تـــــرافـــــعـــــا فـــي 
على  القبض  ات  إجــراء ببطالن  ودفعوا  الجلسة، 
نــحــو ساعتني  وبــعــد  األدلـــة،  وتــنــاقــض  املتهمني 
على  الــذهــول  ليخيم  بالحكم  نطق  املــداولــة،  مــن 
املوجودين، حيث كانوا يتوقعون تأجيل  جميع 
من  لعدد  االستجابة  أو  بالحكم  للنطق  الجلسة 
طــلــبــات الـــدفـــاع، حــيــث ظـــل هــشــام يــــردد الــحــمــد 
عقب  تعليق  بــأي  الــســكــري  يتكلم  لــم  بينما  هللا، 
الحكم، رغم تأكيده أمام املحكمة أمس األول انه 
إلــى دبــي ليعرف مكان ســوزان تميم فقط،  ذهــب 
الضحية،  يــقــم بقتل  ولــم  أرســلــه،  مــن  وان هــشــام 
مــمــا دفــــع بــمــحــامــيــه بـــالـــصـــراخ فــيــه طــالــبــًا مــنــه 
يتهمه  األعمال  رجــل  دفــاع  أخــذ  بينما  السكوت، 

بأنه يحاول اإليقاع به. 
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